INFORMACIJA DĖL ELEKTRONINIŲ MOKINIO PAŽYMĖJIMŲ BEI
ATSISKAITYMO PROGIMNAZIJOS VALGYKLOJE
1. Naujai atvykusiems mokiniams elektroninius mokinio pažymėjimus užsako
progimnazija. Šių pažymėjimų gamybai reikalinga elektroninė nuotrauka, kurią tėvai (globėjai) turi
atsiųsti elektroniniu paštu r.stankeviciaus@gmail.com. Nuotraukoje turi tinkamai matytis
mokinio veidas ir pečiai, nuotraukos fonas turi būti vientisas ir šviesus, neturi būti jokių
pašalinių daiktų, šešėlių bei akinių stiklo ir rėmelių atspindžių. Naujai atvykstančių mokinių dar
nepažįstame, todėl labai prašome failą (atsiunčiamą nuotrauką) įvardinti mokinio vardu, pavarde
ir nurodyti klasę (pvz. Vardaitis Pavardaitis, 5 kl.).
2. Pagamintus pažymėjimus mokiniai atsiima iš klasės auklėtojo. Pažymėjimas nieko
nekainuoja, tačiau jį pametus už pakartotinį pažymėjimo pagaminimą tektų sumokėti 6 EUR (ir
2,50 EUR už atsiuntimą). Pametęs pažymėjimą mokinys turėtų iš karto informuoti klasės
auklėtoją, o naują pažymėjimą turi užsakyti mokinio tėvai individualiai.
3. Naudodamiesi pažymėjimu mokiniai už maitinimą progimnazijoje atsiskaito be grynųjų
pinigų. Valgykloje jau įdiegta elektroninė atsiskaitymo sistema Eurofondas, mokiniui tereikia prie
skaitytuvo priglausti pažymėjimą (panašiai kaip parduotuvėse atsiskaitome bekontaktėmis
mokėjimo kortelėmis).
4. Jeigu mokinys pamiršo atsinešti pažymėjimą, bet nori pasinaudoti maitinimo valgykloje
paslauga, tokiu atveju jis turi informuoti socialinę pedagogę (pradinių klasių mokiniai kreipiasi į
savo mokytoją). Mokiniui tai dienai išduodama laikina kortelė.
5. Nemokamą maitinimą gaunantys 1 –8 kl. mokiniai valgykloje taip pat turi pateikti
mokinio pažymėjimus. Pamiršę pažymėjimą mokiniai turi kreiptis į socialinę pedagogę arba
klasės mokytoją.
6. Jeigu nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai norės papildomai nusipirkti užkandžių
(vaisių, bandelių, kitų patiekalų, kurie neįeina į nemokamo maitinimo tos dienos komplekso
sudėtį), jie galės tai padaryti, jeigu tėvai bus papildę kortelę pinigais.
7. Kaip tėvams papildyti elektroninį mokinio pažymėjimą:
7.1. prisijunkite prie sistemos www.eurofondas.lt;
7.2. spauskite E-PINIGINĖ;
7.3. spauskite TĖVŲ REGISTRACIJA; užpildykite registracijos formą; BŪTINAI
patvirtinkite, kad susipažinote ir sutinkate su Eurofondo paslaugų teikimo sąlygomis
(nepatvirtinus sutikimo, E-piniginės sistema naudotis negalėsite, o vaikai negalės atsiskaityti
progimnazijos valgykloje);
7.4. patvirtinę registraciją, į nurodytą elektroninį paštą gausite paskyros aktyvavimo
nuorodą; PASTABA: pirmą kartą prisijungę prie paskyros, būtinai pasikeiskite slaptažodį (tai
padaryti galima pasirinkus funkciją VARTOTOJO NUSTATYMAI
PAKEISTI
SLAPTAŽODĮ;
7.5. Jums bus pateiktos naudojimosi Eurofondo sistema taisyklės, patvirtinkite savo
sutikimą;
7.6. DĖMESIO! Jums bus pasiūlyta pasirinkti ir užsisakyti Eurofondo atsiskaitymo
priemonę; primename, kad jokios kitos atsiskaitymo priemonės rinktis nereikia – mokiniai
valgykloje atsiskaitys naudodamiesi progimnazijos užsakytais elektroniniais pažymėjimais; tačiau
jei mokinys pageidauja atsiskaityti naudodamasis ne pažymėjimu, o kita priemone, pvz.,
apyranke, žetonu ar kortele, tėvai tokią priemonę gali užsakyti apmokėdami jos pagaminimą savo
lėšomis;
7.7. užsiregistravę ir prisijungę atlikite veiksmą MOKINIO PINIGINĖS AKTYVACIJA;
pasirinkite MOKINIO PAŽYMĖJIMAS; PASTABA: vedant mokinio pažymėjimo numerį,
įveskite tik skaičius be raidžių EP; pildydami duomenis, naudokite lietuviškas raides; spauskite
MOKINIO PINIGINĖS AKTYVACIJA;
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7.8. atlikite bankinį pavedimą: spauskite mygtuką PAPILDYTI SĄSKAITĄ; pasirinkite
banką, per kurį bus atliekamas pinigų pervedimas bei pateikiama formos užpildymo instrukcija;
DĖMESIO! Atlikus pavedimą, pinigai į E-piniginę bus pervedami tik kitos darbo dienos ryte
(gausite tai patvirtinantį laišką elektroniniu paštu);
7.9. jeigu progimnazijoje mokosi du ir daugiau Jūsų vaikų, galėsite pasirinkti automatinio
pinigų paskirstymo funkciją, t. y., atlikus pavedimą, pinigai bus automatiškai paskirstyti vaikams
po lygiai. Šios funkcijos galite nenaudoti, tokiu atveju, norėdami paskirstyti pinigus vaikams,
rinkitės funkciją VIETINIAI PAVEDIMAI.
Kilus klausimams, rašykite žinutę TAMO dienyne socialinei pedagogei arba kreipkitės
telefonu (Nr. 8 616 98725, darbo dienomis 9–15 val.); taip pat galite tiesiogiai kreiptis į
Eurofondo specialistus (kontaktiniai tel. Nr.: 8 655 73155, 8 688 98831).
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