
Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-2014 „Dėl mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, 

mokinio pažymėjimo (popierinio) ir mokinio pažymėjimo (kortelės) blankų privalomųjų formų patvirtinimo“. 

 

 Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigos naudoja ELEKTRONINĮ PAŽYMĖJIMĄ. Šią paslaugą 

teikia UAB „Eurofondas“ (www.eurofondas.lt). 

 Elektroninis mokinio pažymėjimas – inovatyvus, saugus, patikimas, mokinio asmens dokumentas, kuriame 

integruojamos įvairios paslaugos palengvinančios kasdieninį mokinio gyvenimą. 

Elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimas 

Į gimnaziją atvykstantiems naujiems mokiniams, elektroninis pažymėjimas išduodamas NEMOKAMAI*. 

*Nemokamai išduodamas pirmasis pažymėjimas. Pametus, sugadinus ar kt. už pažymėjimą moka tėveliai. 

Pažymėjimas išduodamas mokinio mokymosi įstaigoje laikotarpiui nuo vienerių iki dvejų metų: 

I gimnazijos klasė – 2 metai; 

II gimnazijos klasė – 1 matai; 

III gimnazijos klasė – 2 metai; 

IV gimnazijos klasė – 1 metai. 

Elektroniniai pažymėjimai užsakomi iki mokslo metų pradžios likus 3 savaitėms, kad būtų pagaminti laiku ir 

nuo rugsėjo 1–3 dienos mokinys galėtų valgyti gimnazijos valgykloje (valgykla nepriima „grynųjų“ pinigų) ir 

naudotis kitomis pažymėjimo teikiamomis naudomis. 

Mokinio pažymėjimui reikalinga skaitmeninė NUOTRAUKA! 

 Nauji mokiniai bus fotografuojami SUTARTIES PASIRAŠYMO METU.  

 Neatvykus vaikui sutarties pasirašymo dieną, papildomai bus galima ateiti nusifotografuoti liepos 15 ir 18 

dienomis, nuo 10 val. iki 12.00 val. 

 Neatvykus vaikui sutarties pasirašymo dieną ir liepos 15, 18 dienomis, skaitmeninę nuotrauką privalote 

pasidaryti patys ir ją atsiųsti elektroniniu paštu gimnazijasuduva@gmail.com iki liepos 31 dienos. Siunčiant 

nuotrauką laiško skiltyje „TEMA“ nurodote vaiko vardą ir pavardę. Taip pat turite parašyti vaiko gimimo 

datą bei jo elektroninį paštą.  

Reikalavimai nuotraukai 

Nuotrauka gali būti fotografuojama: 

 fotostudijoje; 

 namuose fotoaparatu; 

 telefonu. 

 

Nuotrauka turi būti: 3x4 formato, kuo didesnės raiškos. Nuotraukos fonas turi būti vientisas ir šviesus, neturi 

būti jokių pašalinių daiktų, jokių šešėlių bei akinių stiklo ir rėmelių atspindžių, veidas turi užimti ne daugiau 

kaip 40–50 proc. nuotraukos ploto. Turi tinkamai matytis veidas ir pečiai. 
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