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Tvarkaraščio keitimas 
Mokykloje pakeitus pamokų tvarkaraštį, mokytojai turi atlikti tvarkaraščio pakeitimus 

dienyne. Tvarkaraščio pakeitimus SVARBU atlikti tą dieną, kai jie yra padaromi.  

Kodėl tikslinga pakeitimus atlikti tą pačią dieną, kai jie padaryti? Atliekant pakeitimus tą pačią 

dieną, nereikės nustatinėti datų, nes bus automatiškai parenkama einamoji diena. Keitimams reikės 

mažiau veiksmų ir nebus atsitiktinių klaidų. 

Tvarkaraštis koreguojamas pasirinkus Meniu juostoje TVARKARAŠTIS.  

Pamokos perkėlimas į kitą laiką 

Tarkime, mokytojas 7b klasėje pirmadienį turi pirmą pamoką. Po pamokų pakeitimo, jam 

pamoką nukėlė į ketvirtą. 

Paspauskite savaitės dienos mygtuką REDAGUOTI, pirmą pamoką ištrinkite, o ketvirtąją 

įrašykite.  
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Tai atliksite taip: 

Prie pirmos pamokos spausite šiukšliadėžę ir ją ištrinsite. 

 

Įrašysite ketvirtą pamoką ir paspausite IŠSAUGOTI. 

 

Dienyne pamoka bus rodoma ketvirtoje pozicijoje. 
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Pamokų sukeitimas vietomis 

Tarkime, pamokų tvarkaraštyje pirmadienį pirma pamoka yra 7b, o ketvirta – 5b. Po pamokų 
pakeitimo, jas sukeitė vietomis. Jums reikalinga pirma pamoka 5b, o ketvirta pamoka 7b.  

Pasirenkame pirmadienio mygtuką REDAGUOTI, spaudžiame šiukšliadėžę prie pirmos 
pamokos, tada prie ketvirtos pamokos. 

 

Įrašote pirmą ir ketvirtą pamokas pagal esamus pakeitimus ir spaudžiate IŠSAUGOTI. 

 

Dienyne nuo tos dienos pamoką 5b klasėje rodys ne ketvirtą, o pirmą. Atitinkamai ir su 7b.  
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Tvarkaraščio keitimas į praeitį 

Pasikeitus tvarkaraščiui mokykloje, tą pačią dieną neatlikote pakeitimų Dienyno 
tvarkaraštyje. Dienyno po pakeitimų nesate pildę. Veiksmus atliekate taip pat, kaip ir pirmoje ar antroje 
situacijose, tik datas tvarkaraštyje ištrinamoms ir įrašomoms pamokos turite nustatyti tokias, kada buvo 
tvarkaraštis keistas. Tarkime, tvarkaraštį pakeitė spalio 8 d., o korekcijas Dienyno tvarkaraštyje atliekate 
spalio 14 d. Norėdami ištrinti ar įrašyti pamoką, nustatykite datą ir tik tada spauskite IŠSAUGOTI. 

 

 

Tvarkaraščio keitimas į praeitį, kai jau yra užpildytų pamokų 

Mokykloje pasikeitus tvarkaraščiui, Dienyne tvarkaraščio pakeitimų tą pačią dieną 
neatlikote. Dienyną po pakeitimų užpildėte pagal seną tvarkaraštį.  Kaip sutvarkyti dienyną atgaline data, 
arba kaip ištaisyti klaidą dėl neteisingai įrašytų pamokų. Pirma, turite išsaugoti informaciją, kurią esate 
įvedę į dienyną. ATMINKITE: ištrynus pamoką, jos tema, klasės darbas, namų darbai nebeatsikuria. Galima 
atkurti  tik įvertinimus ir „n“ raides. Einate – ATASKAITOS – MOKYTOJO DIENYNAS – RODYTI – nusistatote 
reikiamą grupę ir atsisiunčiate ataskaitą, paspausdami rodyklę, esančią dešinėje viršuje.  
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Parsisiųsto dokumento pirmame lape matysite „n“ raides ir pažymius, antrame lape – 

temas, klasės darbą, namų darbą.  

 

Nereikalingose pamokose ištrinate įvertinimus ir „n“ raides. Nepanaikinus įvertinimų ir „n“ 
raidžių, jų dienyne nematysite, bet jas fiksuos ataskaitose. Ištrynę įvertinimus ir „n“ raides, einate į 
TVARKARAŠTIS ir atliekate pakeitimus, kaip nurodyta trečioje situacijoje. Padarę pakeitimus, galite 
nusikopijuoti ir susikelti informaciją.  
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Ką daryti, kai dienyne matote po dvi pamokas, nors turi būti po vieną? 

 

Ką daryti, jei dienyne pamokos susidubliavo? 

 

O tvarkaraštis rodo, kad yra tik viena pamoka: 

 

Pirma, turite nustatyti, kuri pamoka dienyne jums nereikalinga. Užėję ant pamokos ir 

pažiūrėję į pamokos numerį bei laiką, nustatysite, kad jums nereikalinga ketvirtadienį antra pamoka.  
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Šią pamoką reikia ištrinti. Tai padarysite taip: einate į TVARKARAŠTIS, spaudžiate 

REDAGUOTI reikiamą dieną, sukuriate 2 pamoką nuo tos dienos, kai ši pamoka pradėjo dubliuotis (t.y., 

nuo kurios dienos pamoka dienyne yra nereikalinga), ir išsaugote.

Tada vėl spaudžiate REDAGUOTI tą dieną ir ištrinate nereikalingą pamoką nuo tos dienos, 

kuri tvarkaraštyje jums dubliuojasi, šiuo atveju nuo 11 d. Tada spaudžiate IŠSAUGOTI. Dienynas 

susitvarko. 
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Kaip ištrinti pamokas, jeigu jų vietoje jau sukurtos kitos? 

 

Jei pastebėjote, kad dienyne matote pamokas, kurių nėra jūsų tvarkaraštyje, ir norite jas 
ištrinti, pirmiausia tas pamokas turite atkurti (kaip jungtines pamokas). Tarkime, trečiadienį grupėje 
Matematika 4  08:10 – 08:50 laiku dienyne yra rodomos pamokos, kurios iš tiesų nevyksta ir kurių 
tvarkaraštyje nėra. (5-ą, 12-ą, 19-ą dienomis). 

 

 

Trečiadienio tvarkaraštyje grupė Matematika 4 08:10 – 08:50 nėra matoma, nes mokytoja 
ten jau įdėjo kitą pamoką, todėl šiuo metu pamokos neįmanoma ištrinti. 
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Todėl reikia atkurti pamoką, pridedant ją kaip jungtinę: 

 

Kai pamoka grąžinama, galime ją ir ištrinti, pasirinkdami trynimo laikotarpio pradžią (tai turi 

būti ta diena, nuo kada pamoka nebeturi būti atvaizduojama Dienyno vaizde): 

 

Gaunamas rezultatas, šios grupės dienos/pamokos dienyne – ištrintos. 

 

 

PAGALBA 
 

Klientų aptarnavimo tel.: +370 614 22022 

Informacija apie „EDUKA dienyną“: dienynas@eduka.lt 
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