MP su Vilniaus, Kauno e.bilietu

MP be e.bilieto

Švietimo
S TA N D A R TA S

MP su Šiaulių e.bilietu

Lietuvos mokytojo
pažymėjimo
UŽSAKYMO FORMA

Nuotraukos
vieta

PATEIKITE ŠIĄ ANKETĄ NARVESEN-LIETUVOS SPAUDA PREKYBOS VIETOSE.
Elektroninis pažymėjimas be transporto bilieto (7.05 EUR)
Elektroninis pažymėjimas su Vilniaus arba Kauno tr.bilietu. (8,05 EUR)
Pasirinkite vieną ir pažymėkite
Vilniaus
Kauno
Elektroninis pažymėjimas su Šiaulių transporto bilietu (9,55 EUR)

ASMENS DUOMENYS

(PILDYTI DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS)

(Visi laukai privalomi, išskyrus el. paštą)

VARDAS

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

PAVARDĖ ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…
GIMIMO DATA
PAREIGOS

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

TELEFONAS
EL.PAŠTAS

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

MOKYKLOS DUOMENYS

(PILDYTI DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS)

SAVIVALDYBĖ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…
MOKYKLOS PAVADINIMAS

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

MOKYKLOS ADRESAS….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…
TAISYKLĖS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lietuvos mokytojo pažymėjimo išdavimą organizuoja VšĮ „Švietimo standartas“.
Mokytojo pažymėjimas išduodamas dvejiems mokslo metams.
Pažymėjimo kaina perkant sistemoje www.pazymejimas.lt – 4,34 EUR. Taikomas 1,21 EUR pristatymo mokestis.
Kitose prekybos vietose gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Atskiros pažymėjimo funkcijos gali kainuoti papildomai.
VšĮ „Švietimo standartas“ yra asmens duomenų Valdytojas. Valdytojo numeris registre: P6397
Jūsų anketos duomenis darbuotojas „Švietimo standartui“ perduoda elektroniniu būdu. Anketą „Švietimo standartas“ fiziškai saugo iki pažymėjimo pagaminimo. Pristačius pažymėjimą anketa sunaikinama.
7. „Švietimo standartas“ Jūsų asmens duomenis turi teisę perduoti trečiosioms šalims išimtinai tik pažymėjimo gamybos tikslais.
8. Pateikdami duomenis Jūs prisiimate atsakomybę už jų teisėtumą. Jeigu anketoje pateikiami klaidingi duomenys, pagamintas pažymėjimas sunaikinamas ir
pinigai negražinami.
9. „Narvesen“ arba „Lietuvos spauda“ kioske pateikta anketos forma ir apmokėjimas pripažįstami oficialiu pažymėjimo užsakymu. Jūsų duomenis darbuotojas
internetu perduoda „Švietimo standartui“.
10.Pagaminti ir aktyvuoti pažymėjimai per 20 d.d. pristatomi į švietimo įstaigą, kurioje dirbate.
11.Pažymėjimo nuolaidos ir kitos galimybės oficialiai skelbiamos tinklapyje www.svietimostandartas.lt. Nuolaidų sąrašas nuolat atnaujinamas.
12.Jeigu į pažymėjimą įrašomas Vilniaus, Kauno arba Šiaulių viešojo transporto bilietas, jis galioja visą pažymėjimo laikotarpį.
13.Užsakydami mokytojo pažymėjimą Jūs sutinkate, kad informacinėje sistemoje pazymejimas.lt būtų sukurta pateiktos anketos kopija.

Sutinku: ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…
Vardas, Pavardė, Parašas, Data

