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MOKINIŲ PRIĖMIMO, PERĖJIMO Į KITĄ MOKYKLĄ IR PAŠALINIMĄ IŠ
ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS TVARKA
I. BENDROJI DALIS
1. Mokinių priėmimo į Alytaus rajono meno ir sporto mokyklą tvarka reglamentuoja asmenų
priėmimą į Alytaus rajono meno ir sporto mokyklą mokytis pagal formalųjį švietimą papildančio
meninio ir sportinio ugdymo programas.
2. Į Alytaus rajono meno ir sporto mokyklą priimami moksleiviai ne jaunesni kaip 7 metų
amžiaus.
3. Už mokymąsi Alytaus rajono meno ir sporto mokykloje bei už kitas teikiamas mokyklos
paslaugas mokamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.
4. Mokesčio lengvatos taikomos Alytaus rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
5. Alytaus rajono meno ir sporto mokykla dirba pagal ugdymo planus, atitinkančius švietimo
ir mokslo ministro patvirtintus programinius reikalavimus ir Alytaus rajono savivaldybės tarybos
mokyklai patvirtintus finansinius asignavimus. Ugdymo planai konkretiems mokslo metams
suderinami su mokyklos taryba, teikiami Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui
suderinimui ir tvirtinami Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos direktoriaus įsakymu.
II. FORMALIŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO MENINIO IR SPORTINIO UGDYMO
PROGRAMOS, VYKDOMOS MOKYKLOJE
6. Alytaus rajono meno ir sporto mokykloje mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas:
6.1. Formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo muzikavimo instrumentais (smuiku,
pučiamaisiais, fortepijonu, gitara, akordeonu, kanklėmis – 4 metai);
6.2. Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo muzikavimo instrumentais (smuiku,
pučiamaisiais, fortepijonu, gitara, akordeonu, kanklėmis – 4 metai);
6.3. Formalųjį švietimą papildančio pradinio dailės ugdymo (trukmė - 3 metai);
6.4. Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio dailės ugdymo ( trukmė - 4 metai);
6.5. Formalųjį švietimą papildančio sportinio pradinio rengimo (4 metai);
6.6. Formalųjį švietimą papildančio sportinio meistriškumo ugdymo (5 metai).
6.7. Formalųjį švietimą papildančio įvairios trukmės muzikos mėgėjų programa, tęstinio
dailės ugdymo programa;
6.8. Pasibaigus mokslo metams, atsižvelgus į gautą programų finansavimą, mokiniams gali
būti siūlomos kūrybinės, kelionių stovyklos bei kitos vasaros užimtumo programos.
III. PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ IR MOKYMOSI TRUKMĖ
7. Mokiniai į Alytaus rajono meno ir sporto mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų ir vaikų
pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, muzikinių ir fizinių duomenų patikrinimo
rezultatus bei mokyklos galimybes.
8. Direktorius atsižvelgęs į skirtus asignavimus savo įsakymu gali pratęsti mokinių priėmimo
į mokyklą terminą, arba skelbti papildomą priėmimą.

9. Mokiniai į mokyklą priimami pagal tėvų (ar globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus
mokyklos direktoriui. Prašyme nurodoma:
9.1. Mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
9.2. Skyrius, kuriame pageidaujama mokytis ir programa;
9.3. Tėvų ar globėjų adresas, telefonas, darbovietė.
10. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
10.1. gimimo liudijimo, paso, tapatybės kortelės kopija, sveikatos pažymėjimas;
10.2. pažyma apie mokymosi rezultatus ( jei mokinys mokėsi kitoje mokykloje ar užsienyje);
11. Prašymai priimami mokyklos raštinėje.
12. Prašymai registruojami specialioje registracijos knygoje.
13. Mokiniai kurie mokėsi užsienyje priimami bendra tvarka. Jei mokinys neturi pažymos
apie mokymosi rezultatus, priėmimo komisija, kurią sudaro direktorius atskiru įsakymu, įvertina jo
gebėjimus.
14. Mokiniai nebaigę formalųjį švietimą papildančių pradinio, pagrindinio muzikinio ar
dailės ugdymo programų, tęsti mokslą priimami tik pateikę pažymą apie mokymosi pasiekimus
ankstesnėje mokykloje.
15. Priėmimas į mokyklą vyksta prie direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos.
16. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma priėmimo komisija, kurios pirmininkas yra
mokyklos direktorius. Komisija;
16.1. priėmimo metu vertina stojančiojo meninius, sportinius gebėjimus;
16.2. vertinimą įrašo į priėmimo protokolą;
17. Priimant tikrinama:
17.1. į muzikos skyrių - muzikinė klausa, atmintis, ritmo pojūtis, fizinių duomenų atitiktis;
17.2. į dailės skyrių - savarankiškai įvairia technika atliktų kūrybinių darbų peržiūra (jeigu jie
yra), arba darbai, kurie atliekami priėmimo metu;
17.3. į sporto skyrių – pagal sporto šaką laikomi stojamieji testai.
18. Komisija, patikrinusi mokinių gebėjimus, gali juos priimti į aukštesnę formalųjį švietimą
papildančio pradinio ar pagrindinio ugdymo klasę.
19. Mokiniai į mokyklą priimami direktoriaus įsakymu. Jį direktorius išleidžia
vadovaudamasis priėmimo komisijos protokolu ir mokinių priėmimo į mokyklą tvarka.
20. Su priimtų į mokyklą mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais sudaroma ugdymo sutartis,
kuri sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale.
21. Už registracijos žurnalų tvarkymą ir pildymą atsako mokyklos raštvedė, žurnalo lapai
sunumeruojami, susiuvami, patvirtinami mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu.
22. Itin gabūs mokiniai mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti mokslo metų bėgyje
perkelti į aukštesnę klasę, arba gali būti pervesti mokytis į kitas formalųjį švietimą papildančias
programas.
23. Priimtų mokinių sąrašai arba mokyklos direktoriaus įsakymas dėl mokinių priėmimo
skelbiami mokyklos skelbimų lentoje praėjus 10 dienų po priėmimo
24. Jeigu Alytaus rajono meno ir sporto mokykla neturi galimybių priimti visų norinčiųjų,
mokytis priimami gabiausieji pagal gebėjimų tikrinimo rezultatus.
IV. MOKINIŲ AMŽIUS
25. Mokytis pagal formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio, dailės, sportinio
ugdymo programas priimami mokiniai 7- 10 metų, mokytis formalųjį švietimą papildančio
pagrindinio muzikinio,dailinio, sportinio ugdymo programą priimami mokiniai nuo 10 -12 metų,
turintys pažymą apie formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio, sportinio, dailės ugdymo
programos baigimą, arba atsižvelgus į atitinkamas vertinimo komisijos priėmimo protokolo išvadas.
26. Mokiniai, nesimokę meno mokykloje, nebaigę pradinio meninio ugdymo programų ir
vyresni nei 12 metų gali būti priimti mokytis pagal formalųjį švietimą papildančio muzikos mėgėjų
programą.

V. MOKINIŲ PERĖJIMAS Į KITĄ MOKYKLĄ IR PAŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS
27. Sutartis nutraukiama:
27.1.Tėvų prašymu (mokiniui pakeitus gyvenamąją vietą arba dėl kitų asmeninių priežasčių).
27.2. Pačiam prašant ir suderinus su tėvais, globėjais jei turi 16 metų.
27.3. Tėvams prašant pateikus mokyklos, kurioje mokinys tęs mokslą, pažymą apie sutikimą
jį priimti, jei mokinys neturi 16 metų.
27.4. Tėvams nesumokėjus du mėnesius iš eilės mokesčio už mokslą be atskiro susitarimo
tarp administracijos ir tėvų.
27.5. Kai mokinys sistemingai be pateisinamos priežasties nelanko mokyklos;
27.6. Kai mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių
saugumui;
28. Pereinantys į kitą mokyklą, išeinantys iš mokyklos pagal prašymą ar šalinami iš
mokyklos moksleiviai privalo pilnai atsiskaityti už mokslą (pridedama atsiskaitymo lapelis).
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