ELEKTRONINIS MOKINIO PAŽYMĖJIMAS ŽINGSNIS PAŽANGIOS MOKYKLOS VARDAN
Šiandien Lietuvos mokyklose paplitęs popierinis mokinio pažymėjimas nebeatitinka mokyklos
bendruomenės, mokinio ir tėvų poreikių. Paprastas pažymėjimas iš esmės pritaikomas tik mokyklos bibliotekoje ir siekiant pasinaudoti transporto lengvata. Mokinio pažymėjimas gali ir turi būti funkcionalesnis!

Kas yra EMP?
Oficialus dokumentas
EMP yra oficialus mokinio dokumentas, kuriame
įdiegtos technologijos leidžia nuskaityti reikalingus
duomenis nuotoliniu būdu, todėl naujos kartos mokinio pažymėjimas užtikrina mokyklos bendruomenei
būtinų funkcijų veikimą. Tai Valstybinėje dokumentų
technologinės apsaugos tarnyboje registruotas dokumentas, prilyginamas asmens tapatybės kortelei ar
vairuotojo pažymėjimui.

Nepadirbamas dokumentas
Pažymėjimo averse (pirmoje pusėje) yra pateikiama mokinio nuotrauka, jo vardas, pavardė, gimimo
data, mokykla, pažymėjimo galiojimo data; reverse
(antroje pusėje) – pavėžėjimo maršrutas (jei toks
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reikalingas). Ant pažymėjimo blanko esančios matomos ir nematomos apsaugos priemonės paverčia
dokumentą saugiu bei užtikrina, jog jis negali būti
suklastotas.

Galioja nuo 2 iki 4 metų
Pagal LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m.
gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-871 patvirtintą mokinio
pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašą
mokinio pažymėjimas išduodamas nuo vienerių iki
ketverių metų laikotarpiui šiais periodais: 1-4 klasė,
5-8 klasė, 9-10 klasė ir 11-12 klasė. Pažymėjimo kaina
periodui - 20 litų ( 5,79 eurų). Pažymėjimus mokiniams įgyja tėvai.
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EMP funkcijos mokykloje
Elektroninė spyna
Įdiegus elektroninę lauko durų spyną, į mokyklą galima bus patekti tik su moksleivio pažymėjimu – taip
mokykla bus apsaugota nuo pašalinių ir mokiniai bus
saugesni. Tėvai į mokyklą galės patekti paskambinę
budinčiajam prie durų esančia telefonspyne.

Lankomumo apskaitos sistema
Įrengus lankomumo apskaitos skaitytuvus mokyklos
kabinetuose, tėvai galės realiu laiku gauti informaciją,
jei jų vaikas neatėjo arba pavėlavo į pamoką.
Informaciją tėvai galės gauti jiems patogiausiu būdu:

trumpąja SMS žinute, mob. programėlėje savo telefone, el. paštu arba specialioje paskyroje internete.

Elektroninė piniginė
Mokinys su EMP galės atsiskaityti už įvairias prekes
ar paslaugas mokykloje (jei sutinka mokykla ir maitinimo paslaugas teikianti imonė) ir už jos ribų. Tėvai
galės bet kada papildyti mokinio virtualią sąskaitą,
o informacinėje sistemoje matys, kam vaikas išleido
kišenpinigius.
Dalis lankomumo apskaitos sistemos skaitytuvų ir el.
piniginė diegiami mokykloje neatlygintinai.

EMP funkcijos už mokyklos ribų
Europos jaunimo kortelė
Į EMP integruota kortelė suteikia per 600 nuolaidų
Lietuvoje ir daugiau nei 60 tūkst. nuolaidų visoje
Europoje. Nuolaidas galite peržiūrėti tinklapyje
www.jaunimas.lt.

„Pildyk” planas „Moksleivis”
Mokinys, susiejęs telefono numerį su savo EMP,
galės užsisakyti specialų planą „Moksleivis“. Planas
„Moksleivis“ – tai 3000 SMS į mėnesį ir nemokami
pokalbiai „Pildyk” tinkle.

www.mokiniopazymejimas.lt

Viešojo transporto kortelė
Vilniuje ir Kaune elektroninis mokinio pažymėjimas
veikia kaip viešojo transporto bilietas, tad mokiniui
nereikia turėti atskiros kortelės. Vilniuje su EMP taip
pat galima naudotis oranžiniais „CycloCity“ dviračiais.

Tarpmiestinių kelionių kortelė
Tarpmiestinės kelionės mokiniams pagaliau bus
pigesnės.Tik su EMP kelionėms traukiniais taikoma
20% nuolaida. Ji galioja visus metus.
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Kaip užsakyti?
1. Pažymėjimus galima užsisakyti informacinėje sistemoje www.mokiniopazymejimas.lt.
2. Pinigų rinkimą už pažymėjimo gamybą organizuoja mokykla arba pažymėjimo gamybą bet kuriame Lietuvos banke gali apmokėti mokinio tėvai ar
globėjai.
3. Pagaminti pažymėjimai pristatomi į mokyklą ir
išduodami mokiniams.
4. Mokiniai iš karto gali naudotis Europos jaunimo
kortelės nuolaidomis, susieti savo sąskaitą su PILDYK
ID, aktyvuoti transporto e-bilietą.

5. Kai pažymėjimus yra užsisakę bent 90% mokyklos
mokinių, mokykloje įdiegiamos likusios EMP funkcijos.
Jei mokinys pameta ar kitaip praranda pažymėjimą,
naujo EMP gamyba kainuoja 20 Lt. Naujas pažymėjimas išduodamas per 21 dieną nuo užsakymo datos, o tam laikotarpiui laikinai išduodamas popierinis
mokinio pažymėjimas, kad mokinys galėtų naudotis
transporto lengvata. Naujo pažymėjimo pristatymui į
mokyklą papildomi mokesčiai netaikomi.

Kontaktai
info@mokiniopazymejimas.lt
861818928 (tėvams ir mokiniams)
861860777 (mokykloms)
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