MOKSLEIVIŲ DRAUDIMO PROGRAMA
Registruoti į programą galima tuos vaikus, kurie iki šiol joje dar nedalyvavo.

Naujus mokslo metus pasitinkame su išskirtine Moksleivių draudimo programa –
visiems pirmą kartą programoje dalyvaujantiems vaikams dovanojame:
• Elektroninę mokymosi aplinką
0 klasė.
1–4 klasės.
5–8 klasės.
Matematika
1 dalykas pasirinktinai
Matematika
(EMA mažiesiems)
(EMA)
(EMA)

9–12 klasės.
Matematika
(Egzaminatorius.lt)

• draudimą
Nelaimingų atsitikimų per eismo
įvykį draudimas, galiojantis
pėstiesiems. Jis galioja 9 mėnesius
visoje Lietuvoje bet kuriuo
paros metu. Draudimo suma –
5 000 Eur. Išmokos dydis
priklauso nuo patirtų sužalojimų.

Pirmiau pateiktas programos pasiūlymas galioja tik mokyklose ir darželiuose, užsiregistravus per mokytoją nuo 2020 09 01 iki 2020 10 20.
Išankstinė registracija gali vykti ir anksčiau. Visas programos sąlygas galite rasti www.emapamokos.lt/moksleiviai , TAMO e. dienyno
skiltyje „Moksleivių programa“, arba teiraukitės „Lietuvos draudimo“ trumpuoju numeriu 1828.
SVARBU: pasiūlymas galioja visiems moksleiviams ir priešmokyklinėse grupėse ugdomiems vaikams, kurie iki šiol nėra dalyvavę
Moksleivių draudimo arba Pradinukų draudimo programose. Programoje tas pats vaikas gali dalyvauti tik vieną kartą.

SUTIKIMo SĄRAŠAS
Pildo mokytojas
Mokytojo vardas ir pavardė

Mokytojo telefonas

Mokytojo el. pašto adresas

Miestas

Visas mokyklos ar darželio pavadinimas

Klasė

Pasirinktas EMA mokomasis dalykas (pildyti tik 1–4 klasių mokytojams):
Pagal programą nemokamai suteikiama
skaičius

raidė

Priešmokyklinę grupę žymėti skaičiumi 0.

DOVANA mokytojui – asmens civilinės atsakomybės draudimas metams
Sutinku, kad su manimi susisiektų AB „Lietuvos draudimas“ dėl nemokamos asmens civilinės atsakomybės draudimo
apsaugos aktyvinimo. Sutikimas galioja 9 mėn., jį galima bet kada atšaukti el. paštu moksleiviai@ld.lt arba tel. 1828.
Daugiau apie asmens duomenų apsaugą rasite www.ld.lt/privatumo-politika-LD.

PILDO Vaiko TĖVAI ARBA ATSTOVAI
Pasirašydamas sutinku, kad pateikti duomenys būtų perduoti AB „Lietuvos draudimas“ Moksleivių draudimo programos suteikiamai apsaugai ir UAB „E. mokykla“, EMA ar Egzaminatorius.lt mokymosi aplinkų (elektroninių pratybų, užduočių, sistemos) licencijoms aktyvinti.
Sutikimas galioja 9 mėn., jį galima bet kada atšaukti el. paštu moksleiviai@ld.lt arba tel. 1828. Daugiau apie asmens duomenų apsaugą rasite
www.ld.lt/privatumo-politika-LD.
Suprantu, kad pasirašydami visi klasės tėvai gali matyti mano asmens duomenis. Esu informuotas, kad remiantis Duomenų apsaugos reglamentu savo sutikimą galiu išreikšti ir atskirame lape.
Patvirtinu, kad susipažinau su Moksleivių draudimo programos pasiūlymo sąlygomis, kurios pateiktos internete adresu www.emapamokos.lt/
moksleiviai
PRAŠOM RAŠYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS
Vieno iš tėvų ar atstovų
vardas ir pavardė

Vieno iš tėvų ar atstovų
kontaktinis tel. numeris

Vaiko ar moksleivio
vardas ir pavardė

Vieno iš tėvų ar
atstovų PARAŠAS
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Priminimas mokytojui. Iki š. m. spalio 20 d. imtinai:
• šiame lape pateiktus duomenis suveskite į registracijos formą internete www.ld.lt/mokytojams;
• prisekite skenuotą arba fotografuotą šio lapo originalą.
Klasę užregistravote sėkmingai, jei ekrane matote tai patvirtinantį pranešimą.
Jei kiltų problemų dėl formos pildymo internete, galite nufotografavę ar nuskenavę lapą tiesiog atsiųsti el. paštu moksleiviai@emapamokos.lt.
Prireikus pagalbos skambinkite tel. +370 5 214 1306.
Patvirtinu, kad vaiko tėvus (atstovus), pasirašiusius lentelėje, supažindinau su Moksleivių draudimo programos pasiūlymu.
Mokytojas (-a)
Vardas, pavardė

Parašas

