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PATVIRTINTA 

Birštono savivaldybės tarybos 

2018 m. birželio 22 d. 

sprendimu Nr. TS-102 

 

 

PRIĖMIMO Į BIRŠTONO MENO MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Priėmimo į Birštono meno mokyklą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

vaikų ir suaugusiųjų priėmimą į Birštono meno mokyklą (toliau – Mokykla) mokytis pagal 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo vaikų  ir suaugusiųjų švietimo programas. 

2. Atlyginimas už mokslą nustatomas Birštono savivaldybės tarybos sprendimu. 

3. Atlyginimo už mokslą lengvatos taikomos Birštono savivaldybės tarybos nustatyta 

tvarka. 

4. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Mokyklos ugdymo planu, suderintu su 

Mokyklos taryba,  Birštono savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu bei 

patvirtintu Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

5. Aprašas skelbiamas Birštono savivaldybės ir Mokyklos interneto svetainėse. 

 

II.  MOKINIŲ PRIĖMIMAS 

 

6. Į Mokyklą priimami Birštono savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai ir 

suaugusieji, o esant laisvų vietų – kitų savivaldybių vaikai ir suaugusieji. 

7. Birštono meno mokyklos mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas: 

7.1. ankstyvojo meninio ugdymo (4–6 m. amžiaus vaikai); 

7.2. Formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo (6–10 m. amžiaus 

vaikai, trukmė – 4 metai); 

7.3. Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio muzikinio ugdymo (baigusieji formalųjį 

švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo programą, trukmė – 4 metai); 

7.4. išplėstinio muzikinio ugdymo (trukmė – 2 metai); 

7.5. muzikos mėgėjų ugdymo (trukmė – 2 metai);  

7.6. Formalųjį švietimą papildančio pradinio dailės ugdymo (6–7 m. amžiaus vaikai, 

trukmė 3 – metai); 

7.7. Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio dailės ugdymo (baigusieji formalųjį 

švietimą papildančio pradinio dailės ugdymo programą, trukmė – 4 metai); 
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7.8. profesinės linkmės dailės ugdymo (trukmė – 2 metai); 

7.9. Mokykloje vaikai ir suaugusieji priimami mokytis pagal ilgalaikes saviraiškos 

(dizaino, dailės, muzikos ir kt.) ugdymo programas;  

7.10. atsižvelgdama į Birštono bendruomenės vaikų ir suaugusiųjų poreikius ir gavusi 

Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pritarimą, 

mokykla gali siūlyti ir kitas meninio ugdymo ir saviraiškos programas. 

8. Mokiniai į mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų 

pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių, interesus, meninių gebėjimų patikrinimo rezultatus ir 

mokyklos galimybes. 

9. Prašymai mokytis Mokykloje priimami nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. į formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas ir neformaliojo vaikų švietimo programas. 

10. Prašymai mokytis Mokykloje priimami visus metus pagal neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programas. 

11. Mokykloje pageidaujantiems mokytis vaikams organizuojamas meninių gebėjimų 

patikrinimas (išskyrus dizaino programą) iki birželio 15 d. 

12. Mokinių gebėjimų patikrinimą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija. 

13. Mokinių meniniai gebėjimai vertinami vadovaujantis Mokyklos direktoriaus 

patvirtintu vertinimo kriterijų aprašu. 

14. Į Mokyklą vaikai ir suaugusieji priimami pateikę šiuos dokumentus: 

14.1. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą; 

14.2. mokinių ( nuo 18 metų) prašymą; 

14.3. gimimo liudijimo ar paso kopiją; 

14.4. nustatytos formos sveikatos pažymėjimą. 

15. Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu, 

sudaromos ugdymo sutartys su suaugusiais ar mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

16. Ugdymo sutartis sudaroma 2 egzemplioriais ir registruojama tam skirtame 

registracijos žurnale. 

17. Už registracijos žurnalo tvarkymą ir pildymą atsako mokyklos direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo. 

18. Mokiniai, atvykę iš kitų meno mokyklų, priimami pateikę pažymą iš anksčiau 

lankytos mokyklos. 

19. Gabūs mokiniai direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos siūlymu gali būti 

priimami į aukštesnę klasę. 
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20. Priimant mokinius į mokyklą, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami 

su atlyginimo už ugdymą rinkimo tvarka. 

 

III. MOKINIŲ IŠBRAUKIMAS IŠ SĄRAŠŲ 

 

21. Mokinys braukiamas iš sąrašų: 

21.1. savo noru, neišklausęs viso ugdymo kurso, tėvams pateikus prašymą, Mokyklos 

direktoriaus įsakymu; 

21.2. daugiau kaip mėnesį be pateisinamos priežasties nelankius užsiėmimų; 

21.3. neatsiskaičius už mokymo programą pagal Mokyklos direktoriaus įsakymu 

patvirtintą atsiskaitymo grafiką arba nesilaikius Mokytojų tarybos nurodyto papildomo termino 

atsiskaityti už programą; 

21.4. nustatytais terminais nesumokėjus atlyginimo už mokslą. 

22. Suaugusieji braukiami iš sąrašų savo noru, pateikę prašymą, Mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 

23. Sprendimą apie mokinio išbraukimą iš mokinių sąrašų priima Mokyklos taryba 

Mokytojų tarybos teikimu, suderinusi su tėvais (globėjais, rūpintojais). 

 

_________________ 

 


