
Darbas su Mokinių registru. 
Neformalusis vaikų švietimas  

 

ITC informacija 



Mokinių registro naudotojų registracija 

• Tiekėjas gauna prisijungimus iš: 

– savivaldybės, jeigu mokyklos priklausomybė  
savivaldybės; 

– ITC, jeigu mokyklos priklausomybė valstybinė arba 
nevalstybinė; 

• Tiekėjas turi užtikrinti duomenų saugą. Prie 
MR gali jungtis, registruoti mokinius ir tvarkyti 
duomenis tik tas asmuo, kuris gavo 
prisijungimą. 



Prašymai tapti registro naudotoju. 
Pasižadėjimai saugoti asmens duomenų paslaptį  

 



Prašymas tapti registro naudotoju 



Prašymas tapti registro naudotoju 

• Prašau suteikti tik duomenų peržiūrėtojo teises 
(pabraukti reikiamus): mokinio asmens duomenų, 
mokinio mokymosi duomenų, blankų skirstymo, 
pažymėjimų formavimo ir spausdinimo, mokinio 
krepšelio skaičiavimo, egzaminų planavimo, sąrašų 
formavimo, kompetencijų vertintojo 

• Prašau suteikti tik tvarkytojo teises (pabraukti 
reikiamus): mokinio įregistravimo-koregavimo, blankų 
skirstymo, pažymėjimų formavimo ir spausdinimo, 
mokinio krepšelio skaičiavimo, egzaminų planavimo, 
sąrašų formavimo, kompetencijų vertintojo 

 



ŠMIR   ir   KTPRR 

• Jeigu ŠMIR pažymėta įstaigos  
• - grupė – kitas švietimo tiekėjas arba laisvasis 

mokytojas 
• - paskirtis 

 
 
 
 

• jeigu tiekėjas KTPRR įregistravo vykdomas 
neformalaus vaikų švietimo programas 
 

31714101 Kitas švietimo teikėjas ikimokykliniam ir/ar priešmokykliniam ugdymui 

31714102 Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui 

31914102 Laisvasis mokytojas neformaliajam vaikų švietimui 

31914101 Laisvasis mokytojas ikimokykliniam ir/ar priešmokykliniam ugdymui 



Prisijungimas prie Mokinių registro 

• Rekomenduojama naudoti Internet Explorer 
naršyklę https://mokiniai.emokykla.lt  

 

https://mokiniai.emokykla.lt/
https://mokiniai.emokykla.lt/


MR aplinka 

 



Naujos grupės kūrimas 

 



NVŠ grupės kūrimas 

 



Mokinio registracija (1) 



Mokinio registracija (2) 



Finansavimo  žymėjimas  mokiniui 

• Registruoti galės visus mokinius, tačiau 
finansavimą iš „NVŠ krepšelio“ galės žymėti tik 
vienas tiekėjas vienam mokiniui 

 
„NVŠ finansavimo pobūdis“ gali būti žymimi pagal 
faktą - vienas, keli ar visi : 

 NVŠ tikslinis finansavimas 

 Savivaldybės lėšos 

 Valstybės lėšos 

 Kitas finansavimas 

 



Mokinių sąrašai 

 

 

Sąraše prie mokinio nurodoma savivaldybė, kurioje mokinys mokosi bendrojo 
ugdymo programą 



Mokinių išregistravimas 

• Išregistruoja mokinius, jeigu nutraukiama 
mokymosi sutartis, ir nurodo mokinio 
išvykimo datą, direktoriaus įsakymo numerį 
(jeigu įsakymas rašomas) ir išvykimo priežastį. 

 

• Savivaldybė „mato“ savo vaikus, užtikrinant 
duomenų  saugą 



Mokinių lankomos pamokos (būreliai) 

• BU mokyklos gali pažymėti kokius būrelius 
mokinys lanko 

• parinkti vieną ar kelias ugdymo kryptis ir 
pakraipas iš klasifikatorių:  

– Neformaliojo vaikų švietimo kryptys,  

– Neformaliojo vaikų švietimo krypčių pakraipos 

• Mokinių sąrašas „NVŠ lankančių pamokas 
(būrelius) sąrašas“ 

 

 


