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Bendrojo ugdymo mokykloms

DĖL MOKINIO ATSTOVO SUTIKIMO DĖL DALYVAVIMO
PROFILAKTINIAME COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)
NUSTATYMO TYRIME ŽYMĖJIMO MOKINIŲ REGISTRE

Vadovaudamiesi Mokinių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-405 „Dėl Mokinių registro reorganizavimo ir
Mokinių registro nuostatų patvirtinimo“, informuojame, kad Mokinių registre sukurta galimybė
kaupti duomenis apie mokinio atstovo sutikimą dėl dalyvavimo profilaktiniame COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrime.
Sutikimą žymėti turėtų Mokinių registro tvarkytojas – švietimo teikėjas:
Mano mokykla – Klasių / grupių sąrašas – Mokinių sąrašas – Asmens informacija – Mokinio
informacija klasėje / grupėje – Mokinio atstovo sutikimas dėl dalyvavimo profilaktiniame COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrime (pažymėta / nepažymėta).
Sutikimas dėl dalyvavimo profilaktiniame COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
nustatymo tyrime gali būti bet kada atšaukiamas. Sutikimas galioja einamiesiems mokslo metams.
Perkeliant mokinį į naujus mokslo metus, Mokinių registro tvarkytojas turi iš naujo žymėti mokinio
atstovo sutikimą dėl dalyvavimo profilaktiniame tyrime. Duomenų mainų sutarties pagrindu, aktuali
informacija apie sutikimo būseną (pažymėta / nepažymėta) bus perduodama gyventojų testavimo
kaupiniais organizatoriams.
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