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VILNIAUS BALSIŲ PROGIMNAZIJA
NAUDOJIMOSI ELEKTRONINE REGISTRACIJOS SISTEMA TVARKOS APRAŠAS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Balsių progimnazijos (toliau – Mokyklos) Naudojimosi elektronine registracijos
sistema tvarkos aprašas numato mokinių, mokinių tėvų, Mokyklos svečių įėjimo į
Mokyklą tvarką, naudojantis Mokykloje įdiegta elektronine registracijos sistema.
2. Elektroninis mokinio pažymėjimas patvirtina Vilniaus Balsių progimnazijos mokinio
tapatybę.

II.

REGISTRCIJOS TVARKA

1. Elektroninė registracijos sistema veikia Mokyklos darbo metu (7.30 val.–21.00 val.).
2. Mokiniai į Mokyklą ir iš Mokyklos turi eiti pažymėdami elektroninį Mokinio
pažymėjimą prie tam skirtų daviklių. Mokinių tėvai ir asmenys, nuolat vykdantys veiklą
Mokykloje, į Mokyklą gali patekti pateikę prašymą Mokyklos administracijai dėl
asmeninės „Vilniečio kortelės“ registravimo Mokyklos registravimo sistemoje arba
lankytojų žurnale pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Pateiktame prašyme privalo būti nurodytas kortelės numeris ir priežastys, dėl kurių
pageidaujama nuolat lankytis mokykloje.
3. Pavieniai Mokyklos lankytojai privalo registruotis lankytojų žurnale pateikdami asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4. Lankytojų grupės, atvykstančios į Mokyklą suderintu su administracija laiku, yra
pasitinkamos administracijos atstovų ar kitų įgaliotų Mokyklos darbuotojų ir įleidžiamos
į Mokyklą be registracijos.
5. Į Mokyklos renginius mokinių tėvai, svečiai, bendruomenės atstovai įleidžiami laisvai.

III.

ELEKTRONINIŲ MOKINIO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS IR APSKAITA

1. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. atvykusiam mokiniui arba praradusiam Elektroninį mokinio
pažymėjimą, registruojama laikina „Vilniečio kortelė“. Naujas Elektroninis mokinio
pažymėjimas gaminamas taikant tiekėjų nustatytą įkainį ir galioja iki Pradinio ar
pagrindinio ugdymo programos baigimo.

2. Mokinys, neturintis EMP, registruojasi pas budintį mokyklos darbuotoją. Tėvams
siunčiamas pranešimas. Nuolatinis kortelės neturėjimas laikomas Mokinio taisyklių
pažeidimu.
3. Elektroniniai mokinio pažymėjimai registruojami žurnale ir išduodami pasirašytinai.
4. Už Elektroninių mokinio pažymėjimų išdavimą ir apskaitą atsakingas Mokyklos
direktoriaus įgaliotas Mokyklos darbuotojas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Tvarkos įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktoriaus įgaliotas Mokyklos darbuotojas bei
UAB ,,Balsių mokykla SPV” paskirtas atsakingas darbuotojas.
2. Tvarka gali būti koreguojama bendruomenės narių siūlymu.
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