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Naujos grupės sukūrimas

Mokinių registre įstaigų, vykdančių neformalųjį 
vaikų švietimą (NVŠ) ir formalųjį vaikų švietimą 
papildančias programas (FŠPU), duomenų 
tvarkytojai turi pasirinkti Mano mokykla ir 
2018-2019 mokslo metus:



Pasirinkti NVŠ grupių sąrašas ir Pridėti naują grupę.



NVŠ ir FŠPU Mokinių registro naudotojas sukuria 
grupes, nurodydamas informaciją:

- savivaldybę, kurioje vykdoma NVŠ programa;
- NVŠ programos paskirtis (nuo pasirinkto duomens 
priklausys kokias NVŠ ar FŠPU programas matysite); 
- NVŠ programa;
- NVŠ ar FŠPU programos krypties pakraipa 
(gaunama iš KTPRR), 
- grupės pavadinimas; 
- grupės vadovas parenkamas iš mokyklos pedagogų 
sąrašo (įregistruotų Pedagogų registre).



Užpildyti reikiamus laukus ir Išsaugoti.



Mokinio registravimas

MR įstaigų, vykdančių NVŠ ir/arba FŠPU, duomenų 
tvarkytojai gali registruoti mokinius į NVŠ arba FŠPU 
grupes. 
Vienas mokinys gali būti užregistruotas į kelias tos 
pačios mokyklos  NVŠ arba FŠPU grupes,  ir/arba į 
kelias NVŠ arba FŠPU mokyklas.
Registruojant naują mokinį, pasirinkite Registracija.



Įveskite registruojamo mokinio asmens kodą 
ir pasirinkite Ieškoti. Sistema pateiks GR 
surastus duomenis (asmens kodą, vardą, 
pavardę).

Neturinčių lietuviško asmens kodo 
(užsieniečių) registraciją gali atlikti ITC MR 
administratoriai. 

Tokiu atveju, siunčiate skenuotą raštą el. 
paštu vienam iš MR administratorių.



Pasirinkti Tęsti. 

Matysite pirmojo registracijos 
žingsnio langą.



Pirmame registracijos žingsnyje pateikiama
informacija apie paskutinę lankytą (-omą)
instituciją ir išvykimo priežastį, jeigu
asmuo išvykęs.

Registracijos lange tęskite registaciją ir
pasirinkite Toliau.



Institucijos, vykdančios NVŠ ir/arba FŠPU, turi tik 
NVŠ ugdymo grupes. 

Bendrojo ugdymo institucijos, turinčios 
NVŠ ugdymo skyrius, gali registruoti 
asmenis į NVŠ grupes ir į Bendrojo ugdymo 
klases (jeigu asmuo neregistruotas kitoje 
bendrojo ugdymo institucijoje). 

Bendrojo ugdymo mokykloms, turinčioms 
NVŠ skyrius:



Antrame registracijos žingsnyje suvedami duomenys 
apie asmens mokymąsi institucijoje ir Įregistruoti.



Registracijos pabaigoje matome asmens duomenų 
kortelę, kurioje atvaizduojama įregistruoto asmens 
informacija:



Grupių sąrašas

Norėdami pasitikriti mokinių skaičių, pasirinkite 
grupių sąrašą Mano mokykla / NVŠ grupių sąrašas.



Matomas mokyklos NVŠ ir  FŠPU grupių sąrašas, 
kuriame yra aktyvios grupių nuorodos. Sąraše 
atvaizduojami duomenys: grupės ugdymo kryptis, 
grupės pavadinimas, mokinių skaičius grupėje, 
skliausteliuose nurodomas mokinių skaičius su 
išvykusiais, NVŠ programa, savivaldybė, NVŠ 
pakraipa.

Pasirinkus reikiamos grupės nuorodą, matysite toje 
grupėje besimokančių mokinių sąrašą.



Norėdami peržiūrėti visų mokinių sąrašą, 
kuriame rodomi ir išvykę asmenys, pasirinkite 
Visi (su išvykusiais).



Jeigu grupių sąraše yra sukurta grupė, bet joje nėra 
mokinių 0 (0), tai galite grupę panaikinti.

Pasirinkite koregavimo ženkliuką , atsiveria 
grupės/klasės koregavimo langas ir rinkitės 
Pašalinti.



Mokinių perkėlimas į kitą grupę

Perkėlimas iš grupės į kitą grupę gali būti atliekamas 
ir mokslo metų eigoje, jeigu keliate mokinius į tą 
pačią mokymo programą. 
Norėdami mokinius perkelti į kitą grupę atverkite 
grupės mokinių sąrašą ir pasirinkite Perkelti 
mokinius.



Mokinių įkėlimas į naują NVŠ grupę

Mokinių įkėlimas į naują NVŠ grupę atliekamas, jeigu 
mokinys vienu metu mokosi dvejose skirtingose 
programose.



Mokinio priskyrimas grupei

Nepriskirtų grupėms mokinių sąrašą rasite pasirinkę 
Sąrašai / Nepriskirti mokiniai.

Sąrašą tvarkykite po vieną mokinį, nuo 
pirmojo. Parinkite grupę, į kurią norite 
perkelti mokinį ir pažymėkite "v".



Mokinį būtina įkelti į reikiamą grupę, tada galėsite 
išregistruoti, jeigu neteisingai įregistravote arba 
palikti grupėje.
Atkreipkite dėmesį kokia data mokinys buvo 
įregistruotas. Pagal pavyzdį matome, kad atvykimo 
data 2017-02-01, vadinai pirmiau turėsite nusistatyti 
teisingus mokslo metus, t.y., 2016-2017 m.m.



NVŠ tikslinis finansavimas

Mokiniams, kurie finansuojami, būtina pažymėti 
NVŠ tikslinį finansavimą. Pasirinkite Mokinio 
informacija klasėje/grupėje / NVŠ finansavimo 
pobūdis / Finansavimo datos / Pridėti.



Nurodykite NVŠ tikslinio finansavimo 
Galioja nuo datą ir Išsaugoti.



NVŠ finansavimas

NVŠ  finansavimo sąraše rodomi mokiniai, kurie mokėsi 
akredituotoje NVŠ programoje ir gavo NVŠ finansavimą. 
Nurodykite reikalingus parametrus ir pasirinkite Formuoti.



Mokinio išregistravimas

Mokinį išregistruoti galite vienu iš būdų:
1.  Iš klasės/grupės sąrašo „Išregistruoti“;
2.  Iš mokinio Asmens informacijos lango 
„Išregistruoti iš įstaigos“;
3. Sąrašinis grupės mokinių 
išregistravimas, kurio metu išregistruojami 
keli ar visos grupės mokiniai „Sąrašiniai 
veiksmai“;
4. Mokinio išregistravimas, kai mokinys 
ugdomas keliose grupėse. Būtina pasirinkti 
tik tą grupę, iš kurios norite išregistruoti 
„Išregistruoti iš klasės/grupės“.



Išregistravimo būdų aprašymas:

1. Mano mokykla / NVŠ grupių sąrašas / Išregistruoti.



2.  Mano mokykla / NVŠ grupių sąrašas / Mokinio asmens 
informacija /  Išregistruoti iš įstaigos.



3. Mano mokykla / NVŠ grupių sąrašas / Sąrašiniai veksmai /
Konfiguruojami parametrai / Išregistruoti (parenkama 
išvykimo priežastis, data, išvykimo pagrindas). Pažymėti 
reikiamus mokinius ar visus klasės/grupės mokinius ir 
Nustatyti.





4. Jeigu mokinys įregistruotas į kelias grupes, kuriose 
mokosi pagal skirtingas NVŠ programas, tai norint jį 
išregistruoti iš vienos grupės, nes mokinys 
nebesimokys, pasirinkite Išregistruoti iš 
klasės/grupės.



Pasirinkite datą,  kuria diena nutraukiama mokymosi 
sutartis. Toks mokinys išregistruojamas tik iš 
pasirinktos grupės ir programos, o kitoje grupėje jis 
liks sąrašuose kaip besimokantis.



Svarbi informacija NVŠ teikėjams

Grupių sąrašai kuriami pagal tai, kaip vykdomi 
užsiėmimai. Neteisinga, kad į vieną grupę 
registruojami 100 ir daugiau mokinių. 
Suprantama, kad užsiėmimai tokiam skaičiui 
mokinių vienu metu nevyksta. Grupėje 
ribokite mokinių skaičių pagal tai, kokio 
dydžio grupėmis dirbate.



Jeigu Mokinių registre matote pranešimą Yra 
duomenų neatitikimų, tai reiškia, kad turite 
klaidų, kurias būtina  pataisyti.



Dažniausios duomenų neatitikimų klaidos: 

- Mokinys nėra išregistruotas arba perkeltas iš praeitų mokslo 
metų;
- Mokiniui nurodytos NVŠ tikslinio finansavimo datos (2017-
09-18 - 2017-12-15) neatitinka jokio akreditavimo laikotarpio;
- Mokinys yra nepriskirtų sąraše;
- Mokiniui nenurodyta savivaldybė, kurioje mokosi pagal NVŠ 
programas;

Pasirinkite Yra duomenų neatitikimų/Sąrašas, 
matysite klaidas, kurias reikia taisyti.
Po klaidų pataisymo Duomenų neatitikimų 
sąraše, pasirinkite mygtuką Įvykdyti duomenų 
tikrinimą.



Įvykdžius duomenų tikrinimą, pasirinkite Mano mokykla ir 
matysite Klaidų neaptikta.

Gali būti, kad ne visas klaidas galėsite pataisyti, 
ypač tas, kurios likusios iš ankstesnių mokslo 
metų. Tokiu atveju, kreipkitės į ITC Mokinių 
registro administratorius. Pranešimai / Rašyti 
administratoriui, kreiptis el. paštu

virginija.stambrauskiene@itc.smm.lt;

birute.rimkiene@itc.smm.lt;

daiva.lapinskiene@itc.smm.lt

- skambinkite tel. Nr. 85 2356143. 
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Ačiū už dėmesį.


