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MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKOS 

APRAŠAS 

 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka parengta vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 

d. sprendimu Nr.B1-44 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į neformaliojo vaikų 

švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2. Šis tvarkos aprašas  reglamentuoja mokinių priėmimą į Molėtų menų mokyklą, 

vykdančią neformalųjį vaikų švietimą ir formalųjį švietimą papildančias programas. 

3. Į Molėtų menų mokyklą,  priimami Molėtų savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai 

bei mokiniai, kurie mokosi Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose. 

4. Mokykla dirba pagal ugdymo planus, suderintus su Molėtų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu, bei programas, aprobuotas Mokyklos 

metodinėje taryboje, Mokyklos direktoriaus patvirtintas, parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų 

finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu. 

5. Mokiniai už ugdymą Menų mokykloje moka mokestį, nustatytą Molėtų rajono 

savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. B1-268 „Dėl atlyginimo dydžio už 

teikiamą neformalųjį švietimą nustatymo“. 

6. Mokesčio lengvatos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus, Molėtų 

rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. B1-268 „Dėl atlyginimo dydžio 

už teikiamą neformalųjį švietimą nustatymo“ ir Molėtų menų mokyklos direktoriaus 2012 m. sausio 

2 d. įsakymu Nr.V1-1 patvirtintu „Molėtų menų mokyklos atlyginimo už teikiamą neformalųjį 

vaikų švietimą surinkimo ir mokėjimo nuo 2012 m. sausio  1 d. tvarkos aprašu" 

 

II. PRIĖMIMAS 

 

7. Į Molėtų menų mokyklą priimami 5-16 m. mokiniai ir vaikai, kurie Menų mokykloje 

gali mokytis iki jiems sukaks 19 metų. 
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8. Mokiniai priimami atsižvelgiant į jų  saviraiškos poreikius, gebėjimus, amžių, 

muzikinius, meninius, fizinius, sveikatos duomenis bei mokyklos intelektualines ir materialines 

galimybes ir jų tėvų (globėjų) pageidavimus. 

9. Mokiniai į Menų Mokyklą priimami pagal Mokyklos direktoriui tėvų (globėjų) 

pateiktus prašymus. Prašyme nurodoma: 

9.1. mokinio vardas, pavardė, gimimo data, mokymosi įstaiga, gyvenamoji vieta; 

9.2. skyrius, specialybė  ar klasė, kurią nori lankyti mokinys; 

9.3. tėvų (globėjų) gyvenamosios vietos adresas, telefonas. 

9.4. Prie prašymo pridedama mokinio sveikatos pažymėjimo kopija. 

10. Prašymai dėl priėmimo į Mokyklą registruojami vieneriems mokslo metams skirtame 

registre, kuriame privalo būti šios skiltys: eilės numeris; mokinio vardas, pavardė; prašymą 

rašiusiojo vardas, pavardė (asmenims iki 14 metų); adresas; prašymo pateikimo data; žyma apie 

priėmimą (įsakymo data ir numeris); iš kur atvyko ir kur išvyko. Mokinių prašymų dėl priėmimo į 

mokyklas registras įtraukiamas į Mokyklos dokumentacijos planą.  

11. Mokinių priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi, patvirtinta direktoriaus 

įsakymu; 

11.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo Mokyklos direktorius ir prašymo teikėjas. 

11.2. mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale. 

12. Mokymo sutartis, visus reikalingus stojančiųjų dokumentus dalykų mokytojai pristato 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

13. Molėtų menų mokykloje veikia Muzikos ir Dailės skyriai. 

14. Mokiniai gali ugdytis pagal šias programas: ankstyvojo muzikinio ugdymo, pradinio 

muzikinio ugdymo, pagrindinio muzikinio ugdymo, išplėstinio muzikinio ugdymo, ankstyvojo 

dailės ugdymo, pradinio dailės ugdymo, pagrindinio dailės ugdymo, išplėstinio dailės ugdymo. 

15. Informacija apie mokinių priėmimą visuomenei skelbiama einamųjų metų balandžio 

mėnesį. 

16. Meninių gebėjimų patikrinimą vykdo Molėtų menų mokyklos direktoriaus įsakymu 

sudaryta komisija. Mokinių meniniai gebėjimai vertinami 10 balų sistema. 

17. Mokinių meninių gebėjimų patikrinimas ir priėmimas į Molėtų menų mokyklą 

vykdomas einamųjų metų gegužės mėnesio paskutinę savaitę. 

18. Mokiniai priimami Molėtų menų mokyklos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis 

komisijos pateiktu meninių gebėjimų vertinimo protokolu. 

19. Muzikos ir Dailės skyrių klasių komplektavimą organizuoja Molėtų menų mokyklos 

direktorius. Klasės komplektuojamos iki mokslo metų pradžios. 
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20. Atsiradus laisvoms vietoms, Molėtų menų mokyklos direktoriaus įsakymu, rugsėjo 

mėnesį skelbiamas papildomas mokinių priėmimas. Mokinių meninių gebėjimų patikrinimą vykdo 

Molėtų menų mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Mokinių meniniai gebėjimai 

vertinami 10 balų sistema. Mokiniai priimami Molėtų menų mokyklos direktoriaus įsakymu, 

vadovaujantis komisijos pateiktu meninių gebėjimų vertinimo  protokolu. Mokinys pagal tą pačią 

tvarką gali būti priimamas ir mokslo metų eigoje. 

21. Mokiniai, atvykę iš kitų muzikos ir meno mokyklų, esant galimybei, Molėtų menų 

mokyklos direktoriaus įsakymu priimami pateikus mokinio tėvų (globėjų) ar mokinio (14 metų ir 

vyresnio) prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos. 

_______________________________________________ 

                                                                                                      


