
         
 

PATVIRTINTA 
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2015 m. lapkričio 26 d. 

sprendimu Nr. T-255 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLĄ 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priėmimo į Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje aprašas (toliau  Aprašas) 

reglamentuoja mokinių priėmimą mokytis neformaliojo švietimo mokykloje pagal formalųjį 

ugdymą papildančias programas ir neformaliojo švietimo programas.  

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl meninio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48, Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695. 

 

II SKYRIUS 

PRIĖMIMAS Į BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLĄ 

 

3. Mokytis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje (toliau – Mokykla) pagal 

pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo programas priimami 

mokiniai nuo 7 metų. Prašymai mokytis pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas Mokyklos direktoriui pateikiami nuo balandžio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos, 

mokinių gebėjimų vertinimas vykdomas nuo birželio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos 

vadovaujantis Mokyklos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka ir Aprašo 6 punkte nustatytais 

vertinimo kriterijais. 

4. Mokytis Mokykloje pagal neformaliojo vaikų švietimo programas priimami ne 

vyresni kaip 18 metų mokiniai. Prašymai mokytis teikiami Mokyklos direktoriui iki spalio 1 

dienos.  

5. Papildomas priėmimas, esant laisvoms vietoms, į formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas ir neformaliojo vaikų švietimo programas vyksta visus metus. Priimant 

mokytis pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, atliekamas mokinių 

meninių gebėjimų vertinimas. 

6. Meninių gebėjimų vertinimo kriterijai: 

6.1. Muzikos skyriuje – muzikinė klausa, muzikinė atmintis, ritmo pojūtis; 

6.2. Dailės skyriuje – piešimas, spalvinė raiška, kompozicija. 

7. Mokytis Mokykloje pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

priimami mokiniai, vertinimo metu surinkę ne mažiau 7 balus.  

8. Į Mokyklą mokytis pagal neformaliojo vaikų švietimo ankstyvojo, išplėstinio, 

kryptingo meninio ugdymo (kolektyvai, studijos), vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos 
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ugdymo programas, vykdančias grupinius užsiėmimus, mokiniai priimami pagal poreikį, 

pateikus prašymą ir pasirašius dalyvavimo neformaliojo vaikų švietimo programoje sutartį.   

9. Priimtas į Mokyklą asmuo įrašomas į Mokinių registrą, sudaroma dvišalė rašytinė 

mokymo sutartis dviem egzemplioriais. Priimtų į Mokyklą mokinių tėvai (ar globėjai, 

rūpintojai) su Mokyklos direktoriumi pasirašo mokymo sutartį, kurioje aptariama mokymosi 

programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminai, jos keitimo, 

nutraukimo pagrindai ir padariniai. Sutartis registruojama Mokyklos sutarčių registracijos 

žurnale. 

10. Mokinių priėmimas į Mokyklą įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.  

11. Mokyklos vieno vaiko ugdymui formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programose minimalų ir maksimalų valandų skaičių per savaitę reglamentuoja Mokyklos 

ugdymo planas, parengtas atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl meninio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo. 

12. Mokyklos vieno vaiko ugdymui neformaliojo vaikų švietimo programose minimalų 

ir maksimalų valandų skaičių per savaitę reglamentuoja Mokyklos ugdymo planas, parengtas 

atsižvelgiant į Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją.  

13. Mokyklos Muzikos ir Dailės skyrių programų trukmę, mokinių skaičių grupėse 

reglamentuoja Mokyklos ugdymo planas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Mokyklos 

direktorius, atsižvelgdamas į Rekomendacijas dėl meninio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo bei Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsako Mokyklos direktorius. 

15. Aprašo vykdymą prižiūri Savivaldybės administracijos Švietimo padalinys. 

 

 

 

___________________ 


