
Visi moksleiviai turės elektroninį moksleivio 

pažymėjimą 

Šiaulių miesto savivaldybė nuo šių metų spalio 1 dienos visiems bendrojo lavinimo 

mokyklų mokiniams išdalys elektroninius moksleivio pažymėjimus. Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu patvirtintame mokinio dokumente bus įdiegtas autobuso 

bilietas, lankomų neformaliojo ugdymo įstaigų apskaita, galimybė lankytis kultūros 

įstaigose bei naudotis kitomis paslaugomis. 

Patvirtinta išdavimo ir naudojimo tvarka 

Savivaldybės Švietimo skyriaus Veiklos analizės ir neformaliojo ugdymo poskyrio vedėja Asta Lesauskienė 

informavo, kad gegužės 22 dieną Administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta elektroninio mokinio 

pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka. 

Apsvarsčius visas galimybes, nuspręsta, kad pirmąjį mokinio pažymėjimą turi pirkti pati Savivaldybė, kuriai 

svarbu žinoti, kiek bendrojo lavinimo mokyklų mokinių lanko neformaliojo ugdymo įstaigas bei naudojasi 

moksleivių važiavimo „Busturo“ autobusais lengvata. 

A. Lesauskienės teigimu, elektroninis pažymėjimas padės rinkti ir analizuoti duomenis, kokias neformaliojo 

švietimo įstaigas ir kaip dažnai lanko moksleiviai, o būrelių vadovai negalės „prirašinėti“ daugiau lankytojų, 

nei jų bus iš tikrųjų. Atėjęs į būrelį moksleivis perbrauks kortele per skaitytuvą, o duomenys iš karto atsidurs 

Švietimo skyriuje. 

Šių metų savivaldybės biudžete Švietimo programoje buvo numatyta lėšų elektroniniams moksleivių 

pažymėjimams įsigyti. Jie nupirkti iš ministerijos Švietimo aprūpinimo centro. 

„Nupirkome tuščias korteles, į kurias vėliau bus integruotos visos paslaugos. Pradžioje ant kiekvienos kortelės 

atsiras mokinio vardas, pavardė, nuotrauka – tuo pasirūpins mokyklos. „Busturas“ įdiegs lengvatinį važiavimo 

miesto autobusais bilietą. Mokinio pažymėjimas galės būti nuskaitomas elektroniniu būdu“, – sakė A. 

Lesauskienė. 

Galės naudotis įvairiomis paslaugomis 

Pažymėjime bus įdiegtas važiavimo autobusu bilietas su moksleiviams taikoma lengvata. 

Kartu su UAB „Busturas“ atstovais svarstyta, kad elektroninis šiauliečio moksleivio pažymėjimas ir 

važiavimo autobusu lengvatos galiotų ne tik Šiaulių, bet ir kitų miestų autobusuose. 

Švietimo skyriaus atstovė pabrėžė, kad elektroninio mokinio pažymėjimo panaudojimo galimybės yra labai 

plačios. Be bendrų paslaugų, kitas galės pasiūlyti pačios mokyklos. 

„Gal bus tariamasi, kad tėvai galėtų pervesti moksleiviams pinigų už maitinimą, kuriuos būtų galima išleisti 

tik mokyklos valgykloje ar panašiai“, – sakė poskyrio vedėja. 

Mokinio pažymėjime gali būti įdiegti ir mokyklos bei miesto bibliotekų bilietai. 

Savivaldybė planuoja, kad jau nuo šių metų spalio 1 dienos visi 13 tūkstančių miesto bendrojo lavinimo 

mokyklų moksleivių nemokamai gaus po elektroninį moksleivio pažymėjimą. 

Pažymėjimai nemokamai bus keičiami mokiniui perėjus į penktą, devintą ir vienuoliktą klasę. Tėvams teks 

mokėti už mokinio pažymėjimą, jei sumanys perkelti savo vaiką į kitą mokyklą ar tuo atveju, jeigu 

pažymėjimas būtų pamestas. 


