
 

Laba diena, Kolegos, 

 

Prieš kelias dienas jūs užsiregistravote į „ESSD 2021“ (Europos mokyklų sporto diena) renginį, 

nepamirškite oficialioje „ESSD 2021“ svetainėje pateikti ataskaitą apie pravestą savo mokykloje 

veiklą. 

Ataskaitą reikia pateikti paspaudus ant nuorodos https://www.essd.eu pasirinkti lietuvišką meniu 

(LT) ir atsidarius nuorodai: https://www.essd.eu/lt/  paspausti ant trijų brūkšniukų esančių šalia 

žodžio „MENU“ pasirinkti „MOKYKLŲ ATASKAITOS“ ir užpildyti atsidariusius laukelius: 

 

VERIFICATION 

• Šalis – Lithuania; 

• El. pašto adresas: tas pats elektroninio pašto adresas su kuriuo registravotės į renginį; 

• Kontaktinis asmuo:  tas pats vardas ir pavardė su kuriuo registravotės į renginį; 

• Mokyklos/Organizacijos ID: mokyklos Įmonės kodas; 

• Mokyklos/Organizacijos Pavadinimas: – lietuviškai; 

• Adresas: oficialus mokyklos Adresas; 

• Zip code: mokyklos Pašto kodas; 

• City: Miestas arba gyvenvietė; 

• Moksleivių skaičius mokykloje: šiais m.m. mokykloje besimokančių mokinių skaičius; 

Spausti klavišą NEXT ir tęsti ataskaitą; 

 

RENGINYS 

• Dalyvių skaičius: dalyvavusių renginio veiklose mokinių skaičius (pvz.: 295); 

• Suaugusieji: dalyvavusių renginio veiklose mokytojų ir tėvų skaičius (pvz.: 12); 

• Others: dalyvavusių renginio veiklose svečių skaičius (pvz.: 5); 

• Number of people with disabilities: dalyvavusių renginio veiklose mokinių su negalia 

skaičius (pvz.: 3). 

• 1.: įrašote veiklos pavadinimą (pvz.: futbolo žaidimas, žygis pėsčiomis, ir t.t.); 

- Jei veiklų buvo daugiau nei viena, spaudžiate dešinėje pusėje esantį „+“ ir atsidarius 

naujam langeliui į jį įrašote kitą veiklą ir taip toliau; 

• Teksto santrauka: Įrašote keletą žodžių apie renginį – aprašote veiklą(as); 

• Teksto santrauka (.docx, .txt) – paspaudę klavišą PASIRINKITE FAILĄ įkelkite veiklos 

aprašymą esantį Word dokumente (tai gali būti informacija kur ir kaip vyko renginys – 

lietuviškai, pvz.: trumpas straipsniukas į mokyklos svetainę); 

• Please upload 1 photo about the event or enter a link (jpg format, max 10 MB/pcs): čia 

paspaudus dešinėje pusėje esantį PASIRINKITE FAILĄ klavišą reikia įkelti iš 

kompiuterio 1 nuotrauką iš renginio (ji turi būti išsaugota jpg formatu ir užimti ne daugiau 

10 MB); 

• Uždėkite varnelę paspaudę su kairiu pelės klavišu ant kvadratuko esančio šalia prancūziško 

teksto tokiu būdu patvirtindami, kad suteikėte Vengrijos moksleivių sporto federacijai teisę 

naudoti įkeltą nuotrauką ESSD 2020 svetainėje; 

• 575257: į langelį, esantį pačioje apačioje (Captcha*), įrašykite pateiktus iškraipytus 

skaičius; 

• Paspauskite SIŲSTI ATSILIEPIMĄ klavišą; 

• Išlenda užrašas: SUSSESSFUL UPLOAD OF SCHOOL REPORT! Tai yra patvirtinimas, 

kad ataskaita sėkmingai pateikta. 

• Viskas! 

 

https://www.essd.eu/
https://www.essd.eu/lt/


Pateikus ataskaitą jūs neužilgo gausite į savo el. paštą laišką iš info@essd.eu pavadinimu „Confirm 

narrative report“. 

Gavus laišką iš ESSD apie pateiktą ataskaitą (Confirm narrative report), nepamirškite paspausti ant 

atsiųstos mėlynos spalvos nuorodos: 

Please click the link below to finalize it: 

aa9c176ea83ee5ed3f73ff3c6c31bc24  

 

ir atsidariusiame lange būtinai paspausti klavišą CONFIRM SCHOOL REPORT, tik tada 

mokyklos ataskaita bus pateikta!!! 

Kartu su šiuo laišku gausite prikabintą oficialų jūsų mokyklos ESSD sertifikatą – prašome jį 

atsispausdinti      . 

 

Aktyviausioms mokykloms, į veiklas įtraukusioms didžiausią bendruomenės narių (mokinių, 

mokytojų ir tėvų) skaičių ir pateikusioms ataskaitas, bus įteiktos LKKMA dovanos. 

 

Kilus klausimams skambinkite tel. Nr. 868698295 

 

Su nuoširdžiausiais linkėjimais, 

 

„ESSD 2021“ koordinatorius 

Olegas Batutis 

mailto:info@essd.eu
http://www.netfit.eu/essd/activate_reg.php?lang=en&code=aa9c176ea83ee5ed3f73ff3c6c31bc24&type=report

