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INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Dėl informacijos apie elektroninį mokinio pažymėjimą ir jo užsakymą

Ši informacija aktuali mokyklos klasių vadovams. Kiekvienas klasės auklėtojas turėtų surengti trumpą klasės
valandėlę ir pristatyti svarbiausią informaciją apie
elektroninį mokinio pažymėjimą.

Elektroninis mokinio pažymėjimas - tai funkcionali ir patogi mokinio GALIMYBIŲ kortelė. Platesnę informaciją
mokiniai, jų tėveliai gali rasti www.mokiniopazymejimas.lt

Svarbi informacija:
Pažymėjime yra įdiegtas saugumo sertifikatas, kuris apsaugo nuo padirbimo ir elektroninis lustas, kurio pagrindu
pažymėjimas susietas su mokykloje ir už jos ribų įdiegtomis
funkcijomis. Lankstymo ar kitokio pažymėjimo gadinimo
atveju jis gali prarasti funkcionalumą ir mokiniai negalės
pasinaudoti jo funkcijomis, pvz. patekti į mokyklą pro
elektronines duris.

Per dvi savaites nuo informacijos paskelbimo mokinys turi užsiregistruoti informacinėje sistemoje
www.mokiniopazymejimas.lt. Jei mokykla pati nerenka
pinigų už pažymėjimų gamybą, moksleivis užsiregistravęs
sistemoje turi įkelti savo nuotrauką ir užsakyti pažymėjimą.
Mokėjimo rekvizitai bus nurodyti kvite, kuris bus atsiųstas
registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.

Kodėl elektroninis mokinio pažymėjimas įdomus ir aktualus
mokiniams bet kurioje Lietuvos vietoje?
Tik su šiuo pažymėjimu mokiniai galės:
Patekti į mokyklą pro el. durų spyną.
El. pinigine atsiskaityti mokyklos valgykloje
Naudotis daugiau nei 60.000 nuolaidų net 38 valstybėse. Jų pažymėjimas veiks kaip Europos jaunimo
kortelė. Lietuvoje jau dabar galioja per 600 nuolaidų.
Visą nuolaidų sąrašą galima rasti www. jaunimas.lt

Susieti savo pažymėjimą su „Pildyk” ID kortele, naudotis specialu planu „Moksleivis“.
Gauti išskirtinius EMP pasiūlymus įsigyti prekes ar
paslaugas ženkliai pigiau.
Naudotis elektroniniu transporto bilietu Vilniuje bei
Kaune.

Mokinių registracija
Norėdamas naudotis į elektroninį mokinio pažymėjimą
integruotomis funkcijomis, moksleivis turi:
1. Užsiregistruoti svetainėje www.mokiniopazymejimas.lt
2. Įkelti savo nuotrauką ir užpildyti papildomą informaciją.
3. Paspausti „Užsakyti”.
4. Apmokėti EMP gamybos kvitą.
5. Stebėti EMP būseną.
Jei pažymėjimus užsako mokykla, mokiniams to registracijos metu daryti nebereikia.
Vienas elektroninio pašto adresas gali būti panaudotas
tik vienai registracijai.
Registruodamiesi naudokite lietuviškas raides.
Gavęs EMP sistemos laišką su aktyvacijos nuoroda ir

papaudęs ant jos, mokinys galės pabaigti registraciją.
Jei nemato EMP sistemos laiško, reikia patikrinti šlamšto
(Spam) katalogą.
Jei mokinys pamiršo slaptažodį jį galima pakeisti
paspaudus „Priminti slaptažodį“.
Mokinio keliama nuotrauka turi atitikti dokumentinės
nuotraukos reikalavimus. Reikalavimai pateikiami
mokiniui keliant nuotrauką. Jei nuotrauka neatitinka
reikalavimų - siunčiamas el. laiškas prašantis įkelti kitą
nuotrauką. Norime atkreipti dėmesį, kad nuotrauką
mokinys gali pasidaryti ir namuose, nebūtina eiti į
fotoateljė.
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