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Pusmečių / trimestrų rezultatų vedimas   

Šioje instrukcijoje pateikiama informacija apie pusmečio / trimestro rezultatų išvedimą. 

Bendras aprašymas 

Pusmečių / trimestrų rezultatų išvedimas susideda iš šių žingsnių: 

o Per mokslo metus mokytojas fiksuoja mokinio įvertinimus Dienyne. 

o Atėjus laikui vesti pusmečius / trimestrus, Rezultatų puslapyje mokytojas, remdamasis 

mokinio gautais įvertinimais, išveda ir patvirtina (užrakina) pusmečio / trimestro 

rezultatą.  

o Svarbu: gauti įvertinimai pateikiami pagal grupes, t. y. jeigu mokinys mokosi kokio nors 

dalyko daugiau nei vienoje grupėje (pvz., mokinys mokosi matematikos kartu su visa 

klase ir papildomai – modulio grupėje), tada čia matysite tik pasirinktoje grupėje gautus 

įvertinimus, ir vienoje grupėje gautų įvertinimų matematinį vidurkį. Rezultatą mokytojas 

turi išvesti vienoje (pagrindinėje) grupėje. 

o Vyresniųjų klasių mokiniai ir jų tėvai / globėjai matys komentarą, kurį mokytojas įrašys 

šalia pusmečio / trimestro rezultato. 

Detalus aprašymas 

Šiame skyriuje aprašoma, kaip išvesti pusmečių / trimestrų rezultatus įvairiais atvejais, taip pat 
pateikiami galimi problemų sprendimo scenarijai. 

 
Puslapyje Rezultatai mokytojas išsirenka grupę ir periodą: 

 

 

Spustelėjus lentelės antraštės dešiniajame kampe esančią rodyklę, bus išskleisti visų sąraše 
esančių mokinių gauti įvertinimai. Taip pat galima išskleisti ne visų, o tik vieno mokinio gautus 
įvertinimus – paspaudus mokinio vardą / pavardę (arba varnelę eilutės pabaigoje). 
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Lentelės stulpeliuose vaizdas skirsis priklausomai nuo mokinio vertinimo tipo (vyresniųjų klasių 
vertinimas – balais, pradinių klasių vertinimas – idiografinis). Toliau aprašyti abiejų vertinimų 
tipai.  

 

Vyresniųjų klasių rezultatų vedimas 
 

Jeigu mokiniai vertinami balais, sumuojant rezultatus, mokytojo puslapis atrodys taip: 
 

 
 

Jeigu mokiniai vertinami įskaita, tada mokytojo vedamų rezultatų puslapis atrodys taip:  
 

 
 
 

o Stulpelyje Pusmetis pateikiami mokinio tuo laikotarpiu gauti įvertinimai, sugrupuoti pagal 
mokytojo parinktą veiklos tipą.  

o Stulpelyje Vidurkis pateikiamas matematinis gautų pažymių vidurkis. Svarbu – 
skaičiuojamas matematinis tos grupės vidurkis. T. y. jeigu mokinys mokosi kurio nors 
dalyko daugiau nei vienoje grupėje (pvz., mokosi matematikos kartu su visa klase ir 
papildomai – modulio grupėje), čia matysite tik pasirinktoje grupėje gautus įvertinimus, ir 
vienoje grupėje gautų įvertinimų matematinį vidurkį. Apjungtą pagal dalyką vidurkį galite 
pasižiūrėti ataskaitoje Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė (5–12 klasės). Visus 
vieno dalyko gautus mokinio įvertinimus (net jei keitėsi dalyko mokytojas) galite matyti 
ataskaitoje Mokinio rodikliai Mokinio įvertinimų ir lankomumo suvestinė (5–12 klasės).  

o Stulpelyje Įvertinimas pateikiamas preliminarus, pagal matematines apvalinimo taisykles 
suapvalintas rezultatas. Jį mokytojas gali pakoreguoti rankiniu būdu. 

o Stulpelyje Komentaras mokytojas gali įrašyti komentarą – jį prie išvesto laikotarpio 
įvertinimo savo paskyrose matys tiek tėvai, tiek mokiniai. 
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o Kad laikotarpio rezultatai būtų išvesti (patvirtinti) ir pasiektų mokinius bei tėvus, ir 
pateiktų į ataskaitas (Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė, Mokinio 
įvertinimų ir lankomumo suvestinė (5–12 klasės), mokytojas juos turi patvirtinti. Tai 
daroma šiuo būdu: 

 Pele pažymimas langelis šalia mokinio vardo / pavardės. 

 Spaudžiamas mygtukas Patvirtinti. 

 Galima pažymėti pele ir patvirtinti vieną, keletą ar visus mokinius. 

o Paspaudus šį mygtuką, rezultatai pasiekia mokinius, tėvus ir ataskaitas. Jeigu mokytojas 
pastebi įsivėlusią klaidą, ją galima ištaisyti – mokytojas pats gali atrakinti  rezultatą, šalia 
išvesto įvertinimo paspausdamas spynelės piktogramą: 

 

 

Pradinių klasių rezultatų vedimas 
 
Jeigu mokiniai vertinami idiografiniu būdu, tada mokytojo vedamų rezultatų puslapis atrodys taip: 

 

 

 

o Stulpelyje Gauti įvertinimai pateikiami mokinio tuo laikotarpiu gauti įvertinimai, 
sugrupuoti pagal mokytojo parinktą veiklos tipą. Užvedus pelę ant įvertinimo burbuliuko, 
pateikiama papildoma mokytojo suvesta informacija. Įvertinimai, kuriems veiklos tipas 
įrašant įvertinimą nebuvo parinktas, bus pateikti kaip Be veiklos tipo. 

o Stulpelyje Laikotarpio įvertinimas mokytojas turėtų parinkti įvertinimą. 

o Stulpelyje Komentaras mokytojas gali įrašyti komentarą, šiuo metu tėvai ar mokiniai jo 
nematys, tačiau ateityje ir jiems bus visiems matomas. 

o Kad išvesti (patvirtinti) laikotarpio rezultatai nukeliautų pas mokinius, tėvus ir į 
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ataskaitas (Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė, Mokinių pažangumo ir 
lankomumo suvestinė (1–4 klasės), mokytojas turi patvirtinti rezultatus. Tai daroma šiuo 
būdu: 

 Pele pažymimas langelis šalia mokinio vardo / pavardės. 

 Spaudžiamas mygtukas Patvirtinti. 

 Galima pažymėti pele ir patvirtinti vieną, keletą ar visus mokinius. 

o Paspaudus šį mygtuką, rezultatai pasiekia mokinius, tėvus ir ataskaitas. Tačiau jeigu 
mokytojas pastebi įsivėlusią klaidą, ją galima ištaisyti – mokytojas pats gali atrakinti  
rezultatą, paspausdamas spynelės piktogramą šalia išvesto įvertinimo: 

 

 

 

 

Įvairios probleminės situacijos ir klausimai 
 

Jeigu išvedus įvertinimą įsivėlė klaida? 
Išvestą ir patvirtintą  įvertinimą mokytojas gali pakoreguoti. Tam reikia paspausti spynelės 
piktogramą, esančią šalia mokinio vardo / pavardės, pakoreguoti įvertinimą ir vėl jį Patvirtinti. 
 

Kaip ištrinti užrakintą Rezultatą? 
Patvirtintą (užrakintą) Rezultatą galima ištrinti, pažymėjus pele langelį šalia mokinio pavardės, ir 
paspaudus šiukšliadėžės piktogramą viršuje dešinėje, šalia mygtuko Patvirtinti. Tokiu būdu 
dingsta spynelės piktograma šalia mokinio – reiškia Rezultatas nebebus atvaizduojamas nei pas 
mokinius / tėvus, nei ataskaitose. 

 

Jeigu mokinys mokėsi vienoje grupėje, o po kurio laiko perėjo į kitą? 

Tokiu atveju rezultatą išvedančiam mokytojui reikėtų pažiūrėti matematinį mokinio dalyko 
vidurkį ataskaitoje Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė (5–12 klasės). Visus gautus 
dalyko įvertinimus (apjungtus iš visų to dalyko grupių) galima pažiūrėti ataskaitoje Mokinio 
įvertinimų ir lankomumo suvestinė (1–4 klasės) arba Mokinio įvertinimų ir lankomumo suvestinė 
(5–12 klasės). 

 

Jeigu mokinys yra atleistas? 
Tokiu atveju mokinio vertinimo tipą puslapyje Dienynas -> Grupės reikėtų nustatyti į Įskaita. 
Rezultatų lange tada atsiras galimos pasirinkimų reikšmės: Neįskaityta, Įskaityta, Padarė 
pažangą, Nepadarė pažangos, Atleista. 
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Kas rodoma ataskaitose, kol neišvesti ir kai išvesti rezultatai? 
 

Ataskaita Kol neišvesta Kai išvesta 

Pažangumas -> Mokinių pažangumo ir lankomumo 
suvestinė (1–4 klasės) 
 
Pažangumas -> Mokinių mokymosi pasiekimų 
apskaitos suvestinė 
 

 
Nieko  

 
Išvestas rezultatas 

Pažangumas -> Mokinių pažangumo ir lankomumo 
suvestinė (5–12 klasės) 

Matematinis 

vidurkis  

(iš visų dalyko 
gautų 
pažymių) 

Išvestas rezultatas  

(ir matematinis vidurkis iš 
tų dalyko Grupių, kuriose 
nebuvo vedamas 
Rezultatas) 

 
 

Jeigu po pusmečio / trimestro keičiasi grupės mokytojas? 
 

Jeigu naujame pusmetyje / trimestre bus pakeistas grupės mokytojas, tokios grupės nereikia 

trinti. Jeigu ištrinsite grupę, o naujas mokytojas susikurs naują grupę, atėjus laikui išvesti metinį 

rezultatą, naujasis mokytojas nematys ankstesnių išvestų rezultatų. Todėl keičiantis mokytojui, 

administratoriaus aplinkoje geriausia nurodyti šį mokytojų pakeitimą – šiame puslapyje: 

https://dienynas.eduka.lt/#!/administrator/teacher-change  

Jeigu grupė skaidoma ir išdalijama daugiau negu vienam mokytojui, teks kurti naujas grupes. 

Praeitų laikotarpių rezultatus naujiems mokytojams reikės pasižiūrėti ataskaitose (pvz., Mokinių 

mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinėje). 

 

Jeigu mokinys per pusmetį perėjo į kitą grupę? 

Pusmečio / trimestro rezultatą išvedantis mokytojas, norėdamas peržiūrėti visus mokinio 

gautus įvertinimus, tai gali padaryti šiose ataskaitose: 

 

Kodėl ataskaitos neatvaizduoja nei mokinio gautų įvertinimų, nei išvestų rezultatų? 

Gali būti, kad grupei parinktas neformaliojo ugdymo tipas – patikrinkite Grupių puslapyje. 

Patikrinkite, ar Rezultatai yra patvirtinti (ar šalia išvesto rezultato yra spynelė). 

 
 

PAGALBA 
 
Klientų aptarnavimo tel.: +370 614 22022 
 
Informacija apie EDUKA dienyną: dienynas@eduka.lt  
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