PATVIRTINTA
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
Direktorės 2015-10-02 įsakymu Nr. V–81
ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS
NAUDOJIMOSI ELEKTRONINE REGISTRACIJOS SISTEMA
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos (toliau – progimnazijos) Naudojimosi
elektronine registracijos sistema tvarkos aprašas numato mokinių, mokinių tėvų, mokyklos svečių ir
progimnazijos darbuotojų įėjimo į progimnaziją tvarką, naudojantis progimnazijoje įdiegta
elektronine registracijos sistema.
2. Elektroninis mokinio pažymėjimas patvirtina Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
mokinio tapatybę.
3. Elektroninis darbuotojų pažymėjimas yra dirbančių Zarasų Pauliaus Širvio
progimnazijoje darbo pažymėjimas.
II SKYRIUS
REGISTRCIJOS TVARKA
4. Mokiniai, mokytojai, progimnazijos darbuotojai į progimnaziją ir iš progimnazijos
turi eiti pažymėdami elektroniniu mokinio pažymėjimu / darbo pažymėjimu prie įėjimo durų tam
skirtų daviklių.
5. Pavieniai progimnazijos lankytojai įleidžiami budinčiosios į progimnaziją ir
užsiregistravę lankytojų žurnale, bei pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
6. Lankytojų grupės, atvykstančios į progimnaziją suderintu su administracija laiku,
yra pasitinkamos administracijos atstovų ar kitų įgaliotų mokyklos darbuotojų ir įleidžiamos į
progimnaziją be registracijos.
7. Į progimnazijos renginius mokinių tėvai, svečiai, bendruomenės atstovai įleidžiami
laisvai.
III SKYRIUS
ELEKTRONINIŲ MOKINIO PAŽYMĖJIMŲ
IŠDAVIMAS, APSKAITA IR KONTROLĖ
8. Visi mokiniai pradedantys mokytis progimnazijoje ir naujai įsidarbinę darbuotojai
privalo įsigyti elektroninį mokinio / darbo pažymėjimą.
9. Elektroninius pažymėjimus užsako progimnazija.
10. Elektroninis mokinio/darbo pažymėjimas gaminamas taikant tiekėjų nustatytą
įkainį.
11. Elektroninio mokinio pažymėjimo pagaminimo išlaidas kompensuoja mokinio
tėvai/globėjai.
12. Elektroninio darbo pažymėjimo pagaminimo išlaidas kompensuoja darbuotojai.
13. Mokinio / darbuotojo elektroniniam pažymėjimui pagaminti rašomas progimnazijos
direktoriui prašymas (1 priedas), bankiniu pavedimu sumokamas pagaminimo mokestis (nuorodos 2
priede), prie pareiškimo pateikiamas pagrindžiantis apmokėjimą dokumentas.

14. Mokslo metų eigoje naujai atvykusiems mokiniams arba praradusiems elektroninį
mokinio pažymėjimą, išduodamas popierinis mokinio pažymėjimas iki tol, kol bus pagamintas
elektroninis mokinio pažymėjimas.
15. Pagaminus naują elektroninį mokinio pažymėjimą, laikiną popierinį mokinio
pažymėjimą mokinys privalo grąžinti.
16. Nuolatinis elektroninio mokinio pažymėjimo neturėjimas laikomas mokinio
taisyklių pažeidimu.
17. Asmeninio elektroninio mokinio pažymėjimo perdavimas naudotis kitiems
asmenims laikomas grubiu mokinio taisyklių pažeidimu.
18. Elektroniniai mokinio / darbo pažymėjimai registruojami žurnale ir išduodami
pasirašytinai.
19. Už elektroninių mokinio/darbo pažymėjimų išdavimą ir apskaitą atsakingas
mokyklos direktoriaus įgaliotas progimnazijos darbuotojas.
20. Užsakius naują mokinio / darbo pažymėjimą jo atšaukti negalima.
21. Elektroninių mokinių pažymėjimų kontrolę įgyvendina klasės auklėtojas:
21.1. iki rugsėjo 10 d. vykdo pažymėjimų patikrinimą. Apie esamą situaciją
informuoja soc. pedagogę;
21.2. ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę patikrina per TAMO dienyną mokinių
įėjimo ir išėjimo registraciją;
21.3. jei mokiniai neatsižymi sistemoje, informuoja tėvus (globėjus), kalbasi ir tariasi
dėl tvarkos vykdymo;
21.4. padeda mokiniams ir tėvams spręsti klausimus dėl naujo mokinio pažymėjimo
įsigijimo;
22. Elektroninių darbuotojų pažymėjimų kontrolę vykdo direktoriaus įgaliotas
mokyklos darbuotojas:
22.1. po kasmetinių atostogų, iki rugsėjo 1 d., patikrina ar visi darbuotojai turi darbo
pažymėjimus;
22.2. stebi darbuotojų įėjimo ir išėjimo atsižymėjimo registrus, apie tvarkos
nesilaikymą informuoja direktorę.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Tvarkos įgyvendinimo vykdymas aptariamas Direkciniuose posėdžiuose, Mokytojų
tarybos posėdžiuose, Progimnazijos tarybos posėdžiuose.
24. Tvarka gali būti koreguojama bendruomenės narių siūlymu.
___________________________________________________________________
PRITARTA
Direkcinės tarybos posėdyje 2015-10-02

......................................................................................................................................................
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(pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, tel. nr.)

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
Direktorei

PRAŠYMAS
Dėl elektroninio pažymėjimo užsakymo
.......................................
Data
Zarasai

........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Pridedama:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

.......................................................
Vardas, pavardė

..................................................
parašas

Priedas Nr.2
INFORMACIJA APIE MOKINIO ELEKTRONINIO PAŽYMĖJIMO ĮSIGIJIMĄ
1. Mokiniui pažymėjimą užsako tėvai (globėjai) progimnazijoje:
1.1. rašomas prašymas „Dėl elektroninio mokinio pažymėjimo įsigijimo“;
1.2. pažymėjimui įsigyjant mokama suma 4,34 €. Pinigai pervedami į progimnazijos
sąskaitą LT 56 73000 10002614653, AB Swedbank, banko kodas 73000. Nurodyti mokėjimo
paskirtį „Už mokinio pažymėjimą, mokinio Vardas Pavardė“
1.3. sumokėjus mokestį (banke arba elektronine bankininkyste) prie prašymo
pateikiamas pagrindžiantis apmokėjimą dokumentas (išrašas).
2. Mokinio pažymėjimo pagaminimą progimnazija užsako nedelsiant, gavus visus
reikalingus patvirtinančius dokumentus.
3. Pažymėjimo gaminimo trukmė galima iki mėnesio.
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJO ELEKTRONINIO PAŽYMĖJIMO ĮSIGIJIMĄ
1. Darbuotojas, norėdamas įsigyti pažymėjimą:
1.1. rašo prašymą „Dėl elektroninio darbo pažymėjimo įsigijimo“;
1.2. Darbo pažymėjimui įsigyti mokama suma 3,48 €. Pinigai pervedami į
progimnazijos sąskaitą: LT 56 73000 10002614653 , AB Swedbank, banko kodas 73000. Nurodyti
mokėjimo paskirtį „Už darbo pažymėjimą, darbuotojo Vardas Pavardė“;
1.3. įvykdžius mokėjimą prie prašymo pateikiamas pagrindžiantis apmokėjimą
dokumentas (išrašas).
2. Darbo pažymėjimo pagaminimą progimnazija užsako nedelsiant, gavus visus
reikalingus patvirtinančius dokumentus.
3. Pažymėjimo gaminimo trukmė galima iki mėnesio.

