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PATVIRTINTA 

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos 

Direktoriaus 

2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V- 

 

KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO, 

IŠBRAUKIMO IŠ SĄRAŠŲ, PROGRAMOS KEITIMO IR AKADEMINIŲ ATOSTOGŲ 

SUTEIKIMO  

TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priėmimo į Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklą (toliau – Menų mokykla), išbraukimo 

iš sąrašų, programos keitimo ir akademinių atostogų suteikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 

reglamentuoja vaikų ir suaugusiųjų asmenų priėmimą mokytis Menų mokykloje pagal formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas, išbraukimą iš mokinių sąrašų, 

programos keitimo galimybę ir akademinių atostogų suteikimą. 

2. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla dirba pagal ugdymo planą, formalųjį ugdymą 

papildančio ugdymo programas ir neformaliojo vaikų švietimo programas, parengtas pagal Formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programų rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu V-48 ,,Dėl Rekomendacijų dėl meninio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“, atitinkančias 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus programinius reikalavimus bei 

Kelmės rajono savivaldybės tarybos mokyklai patvirtintus finansinius asignavimus. Menų mokyklos 

metinį ugdymo planą, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba, tvirtina mokyklos direktorius, suderinęs 

su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo 

švietimo programų kriterijų aprašu, kitais, neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančiais, teisės 

aktais. 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ  

 

4. Kelmės Menų mokykloje mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas: 

4.1. formalųjį švietimą papildančio ugdymo ilgalaikes programas: 

4.1.1. pradinio muzikinio ugdymo (4 metai); 

4.1.2. pagrindinio muzikinio ugdymo (4 metai); 
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4.1.3. dailės pradinio ugdymo (3 metai); 

4.1.4. dailės pagrindinio ugdymo (4 metai); 

4.1.5. šokio pradinio ugdymo (3 metai); 

4.1.6. šokio pagrindinio ugdymo (4 metai); 

4.2. neformaliojo ugdymo trumpalaikes programas: 

4.2.1. ankstyvojo (3–6 metų vaikai) ugdymo (muzikinio, dailės, šokio), (trukmė ne mažiau kaip 

1 metai); 

4.2.2. mėgėjų (muzikos, dailės, šokio), (trukmė ne mažiau kaip 1 metai); 

4.2.3. išplėstinio ugdymo (gali mokytis mokiniai, baigę pagrindinio muzikinio, šokio, dailės  

programą), (trukmė ne mažiau kaip 1 metai); 

4.2.4. suaugusiųjų meninės saviraiškos (muzikos, dailės, šokio), (trukmė ne mažiau kaip 

1  metai); 

 

III SKYRIUS 

PRIĖMIMAS Į KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLĄ 

 

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

pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, meninių ir fizinių duomenų patikrinimo 

rezultatus bei mokyklos finansines galimybes. 

6. Prašymai mokytis ir stojančiųjų dokumentai (nustatytos formos prašymas, asmens 

dokumento kopija) priimami Menų mokyklos raštinėje. 

7. Apie priėmimo datas, konsultacijų laiką skelbiama viešai.  

8. Norinčių mokytis Menų mokykloje meniniai gebėjimai tikrinami gegužės mėnesio 

pradžioje. Papildomas priėmimas gali būti skelbiamas rugsėjo mėnesį. 

9. Meninių gebėjimų patikrinimą vykdo Menų mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytos 

mokinių priėmimo į dailės, choreografijos, teatro ir muzikos skyrius komisijos, kurios pildo meninių 

gebėjimų vertinimo protokolus.  

10. Mokinių meniniai gebėjimai ir fiziniai duomenys vertinami 10 balų sistema. 

11. Priėmimo į Menų mokyklą metu komisijos vertina: 

11.1. į muzikos skyrių – muzikinė klausa, atmintis, ritmo pojūtis ir fizinių duomenų atitiktis; 

11.2. į choreografijos skyrių – ritmo pojūtis, muzikinė klausa ir fizinių duomenų atitiktis; 

11.3. į dailės skyrių – įvairia technika atliktų kūrybinių darbų peržiūra; 

12. Komisija, patikrinusi vaikų ir mokinių gebėjimus, gali juos priimti į aukštesnę pradinio ar 

pagrindinio dailės, choreografijos, muzikinio skyriaus klasę. 

13. Remdamasis komisijos protokolu, Menų mokyklos vadovas įformina priėmimą savo 

įsakymu. 
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14. Mokiniai, atvykę iš kitų muzikos ar meno mokyklų, pateikę prašymą ir pažymą iš anksčiau 

lankytos mokyklos ir jeigu yra laisvų vietų, priimami mokyklos direktoriaus įsakymu. 

15. Mokiniai, kurie mokėsi užsienyje, priimami bendra tvarka. Jei mokinys neturi pažymos apie 

mokymosi rezultatus, priėmimo komisija įvertina jo gebėjimus. 

16. Mokiniai, nebaigę formalųjį švietimą papildančio pradinio ar pagrindinio muzikinio, dailės, 

šokio ar teatro ugdymo programų, tęsti mokslą priimami tik pateikę pažymėjimą arba pažymą apie 

mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje. 

17. Į neformaliojo ugdymo (ankstyvąjį ugdymą, mėgėjų, studijinį, išplėstinį, suaugusiųjų 

mokymo) programas mokiniai priimami mokslo metų pradžioje, pateikę prašymą Menų mokyklos 

direktoriui. 

18. Menų mokyklos vidutinį mokinių skaičių grupėje ir maksimalų pedagogų etatų skaičių 

reglamentuoja Kelmės rajono savivaldybės Tarybos sprendimai. 

19. Priimtas į Menų mokyklą vaikas arba suaugęs asmuo įrašomas į Menų mokyklos mokinių 

sąrašus, formuojama jo asmens byla.  

20. Mokiniui išvykus ar pakeitus ugdymo įstaigą, jo asmens byla lieka Menų mokykloje. 

21. Kiekvieną rugsėjo mėnesį direktoriaus įsakymu visi Menų mokyklos mokiniai paskirstomi 

į klases. 

22. Gavus neformaliojo švietimo mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, šiai 

mokyklai išsiunčiamos dokumentų kopijos arba pateikiama dokumentų rengimo ir įforminimo 

taisyklių nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus. 

 

IV SKYRIUS 

SUAUGUSIŲJŲ PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS 

 

23. Suaugusiųjų priėmimas į Menų mokyklą vykdomas:  

23.1. suaugusiųjų dailės skyriuje (trukmė ne mažiau kaip 1 metai); 

23.2. suaugusiųjų choreografijos skyriuje (trukmė ne mažiau kaip 1 metai); 

23.3. suaugusiųjų muzikos skyriuje (trukmė ne mažiau kaip 1 metai). 

24. Sutartys sudaromos iki spalio 1 dienos. Sutartyje aptariami Menų mokyklos ir asmens 

įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. 

25. Ugdymo sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais ir 

registruojama tam skirtame žurnale. 

26. Priėmimas į Menų mokyklą įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu. 
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V SKYRIUS 

MOKINIŲ PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS  

 

27. Mokinių priėmimas į Menų mokyklą įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu. 

28. Su priimtų į Menų mokyklą mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) nuo pirmos mokymosi 

dienos sudaroma ugdymo(-si) sutartis. Sutartyje aptariami Menų mokyklos ir asmens 

įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. 

29. Mokymo sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais ir 

registruojama tam skirtame žurnale. 

30. Už registracijos žurnalų tvarkymą ir pildymą atsako Menų mokyklos direktoriaus paskirtas 

asmuo. 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ IŠBRAUKIMAS IŠ MENŲ MOKYKLOS MOKINIŲ SĄRAŠŲ 

 

31. Mokiniai iš Menų mokyklos mokinių sąrašų gali būti išbraukiami: 

31.1. mokiniui baigus Menų mokyklą; 

31.2. mokiniui nebaigus Menų mokyklos, bet mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) 

parašius prašymą dėl mokinio išbraukimo iš Menų mokyklos mokinių sąrašų, tik 

pasibaigus  pusmečiui arba mokslo metams. 

32. Mokinių išbraukimas iš mokyklos įforminamas Menų mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

VII SKYRIUS 

PROGARMOS KEITIMAS 

 

33. Gavus tėvų prašymą, Menų mokykla suteikia galimybę mokiniui keisti programą: 

33.1. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas pasibaigus mokslo metams; 

33.2. iš formalųjį švietimą papildančio ugdymo į neformalaus ugdymo pasirinktą programą 

pasibaigus mokslo metams; 

33.3. iš neformaliojo ugdymo programos į formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą 

pasibaigus mokslo metams. 

 

VIII SKYRIUS 

AKADEMINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS 

 

34. Mokiniui gali būti suteiktos akademinės atostogos pasibaigus  pusmečiui ar mokslo 

metams: 

34.1. tėvai pateikia prašymą direktoriui. 
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34.2. pasibaigus mokinio akademinių atostogų laikui, tėvai pateikia prašymą vaikui leisti tęsti 

mokymąsi. 

34.3. mokiniui grįžus iš akademinių atostogų, pasirašoma nauja sutartis. 

 

IX SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

35. Mokslo metai Menų mokykloje pradedami rugsėjo 1d., baigiami birželio 15 d. 

36. Mokinių atostogų trukmė numatoma ugdymo plane suderinus su steigėju. 

37. Pamokos vyksta pagal individualius ir grupinių pamokų tvarkaraščius po pamokų bendrojo 

ugdymo mokykloje.  

38. Moksleivių pasiekimai vertinami 10 balų sistema ir atsiskaitymai, baigus programą ar jos 

dalį, vykdomi pagal direktoriaus patvirtintą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą. 

39. Baigus visą formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, 

išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio pažymėjimai.  

40. Baigus neformaliojo ugdymo programas, išduodama Menų mokyklos pažyma apie 

išklausytą kursą. 

 

X SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

41. Už šio aprašo įgyvendinimą atsako Menų mokyklos direktorius. 

42. Su priėmimo į Menų mokyklą, išbraukimo iš mokinių sąrašų, programos keitimo ir 

akademinių atostogų suteikimo tvarkos aprašu tėvai (globėjai) supažindinami prašymo pateikimo ar 

apsilankymo įstaigoje metu. 

43. Mokinių atostogų metu gali būti vykdomos įvairios užimtumo programos, įgyvendinami 

projektai. 

44. Susidarius Apraše nenumatytoms aplinkybėms, sprendimą dėl mokinių priėmimo į Menų 

mokyklą, suderinęs su Švietimo skyriaus vedėju, priima Menų mokyklos direktorius. 

45. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ir papildomas pasikeitus teisės aktų reikalavimams. 

 

_____________________________________ 


