
VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA 

 

Aktas dėl klaidos ištaisymo (duomenų keitimo) TAMO dienyne 

  _______________________  

(data) 

 

 

Pusmečio/metinio pasiekimų įvertinimų taisymas 

 

Mokinio vardas pavardė, klasė _______________________  

 

Dalyko 

pavadinimas 

Klaidingas pasiekimų įvertinimas Teisingas pasiekimų įvertinimas  

I pusmetis II pusmetis Metinis I pusmetis II pusmetis Metinis 

       

       

       

 

 

Priežastis, dėl kurios atliekamas duomenų taisymas 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

Dalyko mokytojas  ______________________   ___________   ______  
(ar kito mokyklos darbuotojo, taisiusio duomenis*)  Vardas ir Pavardė Parašas Data 

 

 

Elektroninio dienyno administratorius  ____________________   ___________   ______  
 Vardas ir Pavardė Parašas Data 

  

                                                           
*Aktą apie duomenų keitimą (klaidos ištaisymą) surašo klaidą padaręs asmuo arba kitas mokyklos paskirtas asmuo, jei, 

pvz., klaidą padaręs asmuo būtų nutraukęs darbo sutartį ir kt. 



VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA 

 

Aktas dėl klaidos ištaisymo (duomenų keitimo) TAMO dienyne 

  _______________________  

(data) 

 

 

Pasiekimų įvertinimų taisymas 

 

Mokinio vardas pavardė, klasė _______________________  

 

Dalyko pavadinimas Data 
Pasiekimų įvertinimas 

Klaidingas Teisingas 

    

    

    

 

 

Priežastis, dėl kurios atliekamas duomenų taisymas 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Dalyko mokytojas  ______________________   ___________   ______  
(ar kito mokyklos darbuotojo, taisiusio duomenis†)  Vardas ir Pavardė Parašas Data 

 

 

Elektroninio dienyno administratorius  ____________________   ___________   ______  
 Vardas ir Pavardė Parašas Data 

 

  

                                                           
†Aktą apie duomenų keitimą (klaidos ištaisymą) surašo klaidą padaręs asmuo arba kitas mokyklos paskirtas asmuo, jei, 

pvz., klaidą padaręs asmuo būtų nutraukęs darbo sutartį ir kt. 



VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA 

 

Aktas dėl klaidos ištaisymo (duomenų keitimo) TAMO dienyne 

  _______________________  

(data) 

 

 

 

Praleistų ir pateisintų pamokų taisymas 

 

Mokinio vardas pavardė, klasė _______________________  

Dalyko 

pavadinimas 

Klaidingas praleistų ir pateisintų pamokų skaičius  Teisingas praleistų ir pateisintų pamokų skaičius 

I pusmetis II pusmetis Metinis I pusmetis II pusmetis Metinis 

 Praleistos Pateisintos Praleistos Pateisintos Praleistos Pateisintos Praleistos Pateisintos Praleistos Pateisintos Praleistos Pateisintos 

             

             

             

 

 

Priežastis, dėl kurios atliekamas duomenų taisymas 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

 

Dalyko mokytojas  ______________________   ___________   ______  
(ar kito mokyklos darbuotojo, taisiusio duomenis‡)  Vardas ir Pavardė Parašas Data 

 

 

Elektroninio dienyno administratorius  ____________________   ___________   ______  
 Vardas ir Pavardė Parašas Data 

                                                           
‡Aktą apie duomenų keitimą (klaidos ištaisymą) surašo klaidą padaręs asmuo arba kitas mokyklos paskirtas asmuo, jei, 

pvz., klaidą padaręs asmuo būtų nutraukęs darbo sutartį ir kt. 


