PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės
tarybos 2017 m. gegužės 26 d.
sprendimu Nr. T3-239
priedas
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO
MOKYKLAS IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLAS
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų
priėmimą į Vilniaus rajono neformaliojo švietimo (muzikos, meno ir sporto) m o k y k l a s
mokytis pagal neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.
2. Į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį švietimą papildančio
ugdymo mokyklas (toliau – Muzikos, meno ir sporto mokyklas) priimami Vilniaus rajono
savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose
besimokantys mokiniai.
3. Vilniaus rajono Muzikos, meno ir sporto mokyklos dirba pagal ugdymo planus ir programas,
atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus.
II. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VILNIAUS RAJONO MUZIKOS IR MENO MOKYKLAS
4. Mokiniai į Vilniaus rajono muzikos ir meno mokyklas priimami atsižvelgiant į priėmimo
vietų skaičių mokymo grupėse, tėvų ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus,
muzikinių, meninių duomenų patikrinimo rezultatus bei mokyklos galimybes.
5. Prašymai mokytis muzikos ir meno mokyklose priimami atitinkamai iki meninių gebėjimų
patikrinimo (stojamųjų egzaminų) dienos.
6. Pageidaujantiems mokytis muzikos ar meno mokykloje mokiniams priėmimo terminus,
Meninių gebėjimų duomenų patikrinimo, papildomo mokinių priėmimo, stojamųjų egzaminų
tvarkos aprašą, suderinę su mokyklos taryba, tvirtina muzikos ir meno mokyklų vadovai.
7. Vilniaus rajono muzikos ir meno mokyklų muzikos ir dailės skyriuose mokiniai gali
rinktis šias ugdymo programas:
7.1. neformaliojo ankstyvojo meninio ugdymo (trukmė 1-2 metai);
7.2. formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo (trukmė 4 metai);
7.3. formalųjį švietimą papildančio pagrindinio muzikinio ugdymo (trukmė 4 metai);
7.4. neformaliojo kryptingo (išplėstinio) muzikinio ugdymo (trukmė 2 metai);
7.5. neformaliojo muzikos mėgėjų ugdymo (trukmė 1-4 metai);
7.6. neformaliojo suaugusiųjų meninio ugdymo (trukmė 1-4 metai);
7.7. formalųjį švietimą papildančio pradinio dailės ugdymo (trukmė 3 metai);
7.8. formalųjį švietimą papildančio pagrindinio dailės ugdymo (trukmė 4 metai).
8. Ugdymo programos, jų struktūra ir trukmė gali keistis atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo
ministro patvirtintus programinius reikalavimus ir (ar) ugdymo planus.
9. Į Vilniaus rajono muzikos ir meno mokyklas priimami 6-15 metų amžiaus vaikai/mokiniai ir
suaugę asmenys:
9.1. mokytis pagal ankstyvojo muzikinio (6-7 metų vaikai) ir ankstyvojo dailės (7-8 metų
vaikai) ugdymo programas;
9.2. mokytis pagal pradinio muzikinio ugdymo (7-11 metų vaikai) programas;
9.3.mokytis pagal pradinio dailės ugdymo (9-12 metų vaikai) programas;
9.4. baigę pradinio muzikinio ugdymo programas ir išlaikę keliamuosius egzaminus – mokytis
pagal pagrindinio muzikinio ugdymo programas;
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9.5. mokytis pagal pagrindinio dailės ugdymo (12-16 metų vaikai) programas;
9.6. baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programas ir išlaikę baigiamuosius egzaminus –
mokytis pagal kryptingo (išplėstinio) muzikinio ugdymo programas
9.7. vyresni nei 12-15 metų vaikai, nesimokę muzikos mokykloje – mokytis pagal muzikos
mėgėjų ugdymo programas;
9.8. nuo 18 metų suaugusieji – mokytis pagal suaugusiųjų meno mėgėjų ugdymo programas;
10. Muzikos ir dailės skyrių klasių komplektavimą organizuoja muzikos/meno mokyklos
direktorius iki mokslo metų pradžios.
11. Minimalus mokinių skaičius grupiniuose užsiėmimuose – 5, maksimalus – 12-15.
12. Muzikos ir meno mokyklose teikiamos neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo paslaugos yra mokamos.
13. Mokesčio už ugdymą dydį nustato Vilniaus rajono savivaldybės taryba.
III. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO
MOKYKLĄ
14. Mokiniai į Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklą (toliau – Sporto mokykla)
priimami atsižvelgiant į vietų skaičių mokymo grupėse, mokinio sportinę kvalifikacinę kategoriją,
tėvų ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir duomenų patikrinimo rezultatus bei
mokyklos galimybes.
15. Prašymai mokytis Sporto mokykloje priimami atsižvelgiant į turimą sportinę kvalifikacinę
kategoriją arba po sportinių gebėjimų patikrinimo, išlaikius stojamuosius-kontrolinius normatyvus
patenkinamu įvertinimu (5 balai).
16. Pageidaujantiems mokytis Sporto mokykloje mokiniams prieš sportinių gebėjimų
patikrinimą, mokykla organizuoja konsultacijas, o iki birželio 10 dienos sportinių gebėjimų
patikrinimą (stojamąjį egzaminą).
17. Sportinių gebėjimų patikrinimą (stojamąjį egzaminą) vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu
sudaryta komisija, kuri surašo sportinių gebėjimų vertinimo protokolą.
18. Mokinių sportiniai gebėjimai vertinami 10 balų sistema. Pagal sporto šakas kontroliniai
normatyvai susideda iš kontrolinių pratimų. Pratimai pagal pasiektą rezultatą vertinami balais.
Surinkus atitinkamą balų sumą mokinys įvertinamas bendru balu.
19. Jei stojančiųjų į Sporto mokyklą yra daugiau negu galima priimti, pirmumo teisę turi vaikai,
patikrinimo metu gavę aukštesnį įvertinimą ir mokiniai, kuriems yra suteiktos sportininko
kvalifikacinės kategorijos, pateikus tai įrodantį dokumentą (mokinio pažymėjimą apie turimą
sportinę kvalifikacinę kategoriją, sportininko kvalifikacinę knygelę arba dokumentą atstojantį ją).
20. Papildomas mokinių priėmimas Sporto mokykloje gali būti vykdomas rugpjūčio mėnesio
pabaigoje, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 10 dienos.
21. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykloje mokiniai gali rinktis bokso, biatlono,
futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, slidinėjimo, stalo teniso, šaudymo, tinklinio, žolės riedulio,
imtynių sporto šakas. Visos sporto šakos skirstomos į grupes pagal ugdymo programas:
21.1. Bokso grupės: pradinio rengimo (1-2 metai); meistriškumo ugdymo (1-5 metai);
meistriškumo tobulinimo (1-3 metai);
21.2. Biatlono grupės: pradinio rengimo (1-2 metai); meistriškumo ugdymo (1-5 metai);
meistriškumo tobulinimo (1-2 metai);
21.3. Futbolo grupės: pradinio rengimo (1-2 metai); meistriškumo ugdymo (1-5 metai);
meistriškumo tobulinimo (1-3 metai);
21.4. Imtynių grupės: pradinio rengimo (1-2 metai); meistriškumo ugdymo (1-5 metai);
meistriškumo tobulinimo (1-3 metai);
21.5. Slidinėjimo grupės: pradinio rengimo (1-2 metai); meistriškumo ugdymo (1-5 metai);
meistriškumo tobulinimo (1-3 metai);
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21.6. Stalo teniso grupės: pradinio rengimo (1-2 metai); meistriškumo ugdymo (1-4 metai);
meistriškumo tobulinimo (1- 4 metai)‘
21.7. Krepšinio grupės: pradinio rengimo (1-2 metai); meistriškumo ugdymo (1-5 metai);
meistriškumo tobulinimo (1-3 metai);
21.8. Lengvosios atletikos grupės: pradinio rengimo (1-2 metai); meistriškumo ugdymo (1-4
metai); meistriškumo tobulinimo (1-4 metai);
21.9. Šaudymo grupės: pradinio rengimo (1-2 metai); meistriškumo ugdymo (1-5 metai);
meistriškumo tobulinimo (1-3 metai);
21.10. Tinklinio grupės: pradinio rengimo (1-2 metai); meistriškumo ugdymo (1-5 metai);
meistriškumo tobulinimo ( 1-3 metai);
21.11. Žolės riedulio grupės: pradinio rengimo (1-2 metai); meistriškumo ugdymo (1-5);
meistriškumo tobulinimo ( 1-3 metai).
IV. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS
22. Mokiniai į Vilniaus rajono Muzikos, meno ir sporto mokyklas priimami pateikę šiuos
dokumentus:
22.1. nustatytos formos tėvų (globėjų) prašymą (1, 2 priedai);
22.2. vaiko asmens dokumento kopiją;
22.3. gydytojo pažymą;
22.4. pažymą apie mokymosi pasiekimus, jei mokinys atvyko iš kitos muzikos, meno, sporto
mokyklos;
22.5. 3x4 dydžio nuotrauką (1vnt.);
23. Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu. Suformuojama mokinio
asmens byla.
24. Su priimto į mokyklą mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) iki rugpjūčio 31 d. pasirašoma
dvišalė ugdymo sutartis dviem egzemplioriais, kuri registruojama Mokymo sutarčių registre.
25. Už Mokymo sutarčių registro tvarkymą ir pildymą atsako direktoriaus paskirtas mokyklos
darbuotojas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo vykdymo kontrolė pavedama Vilniaus
rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui.
27. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos bei
Švietimo skyriaus iniciatyva.
28. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

_______________________________________________
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Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono
neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir
formalųjį švietimą papildančio ugdymo
mokyklas tvarkos aprašo 1 priedas

_______________________________________________________________________
(vieno iš tėvų (globėjo) vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________
(gyvenamosios vietos adresas)
_____________________________________________________________________________________
(telefonas, elektroninis paštas)

Vilniaus r. ............................. meno, muzikos mokyklos
direktoriui
PRAŠYMAS
20___m. _____________ ___ d.
(vietovė)

Prašau priimti mano sūnų (dukterį)/globotinį (-ę)__________________________________
(vaiko vardas, pavardė)

gimusį (-ią) _____________________ į muzikos/meno mokyklos _____________ skyriaus
______________ ________klasę nuo 20____ m. ______________ ____ d.
1. Ar šeima turi mokesčio lengvatą už vaiko išlaikymą? ___________________________
2. Žinios apie tėvus:
Tėvai
(globėjai)
Mama
(globėja)

Vardas, pavardė

Darbovietė

Pareigos

Darbovietės adresas,
telefonas

Tėvas
(globėjas)
3. Su Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašu susipažinau:
___________________
(parašas)

4. Su Mokesčio už ugdymą Vilniaus rajono muzikos ir meno mokyklose nustatymo tvarkos
aprašu susipažinau:____________
( parašas)
__________________
(parašas)

______________________________________________
( vardas, pavardė)
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Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono
neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir
formalųjį švietimą papildančio ugdymo
mokyklas tvarkos aprašo 2 priedas

________________________________________________________________
(vieno iš tėvų (globėjo) vardas, pavardė)
_________________________________________________________________
(gyvenamosios vietos adresas)
________________________________________________________________________
(telefonas, elektroninis paštas)

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos
direktoriui

PRAŠYMAS
20___m. _____________ ___ d.
(vietovė)

Prašau priimti mano sūnų (dukterį)/globotinį (-ę)__________________________________
(vaiko vardas, pavardė)

gimusį (-ią) _____________________ į sporto mokyklos __________________________ skyrių
nuo 20_____ m. _________________ ______ d.
1. Ar šeima turi mokesčio lengvatą už vaiko išlaikymą? ____________________________
2. Žinios apie tėvus:
Tėvai
(globėjai)
Mama
(globėja)

Vardas, pavardė

Darbovietė

Pareigos

Darbovietės adresas,
telefonas

Tėvas
(globėjas)
3. Neprieštarauju, kad mano sūnus (dukra) dalyvautų sporto mokyklos pratybose
(parašas)

4. Su Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašu susipažinau: _________________________
(parašas)
(parašas)

__________________________________________
( vardas, pavardė)

