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MOKINTU PRTEMTMO I TELsrU I\{ENO MOKYKLA
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sis tvarkos apra5as (toliau - apra5as) reglamentuoja priemimq iTel5iq meno mokykl4,
formalqji Svietimq papildandi4 ugdymo istaig4 (toliau - mokykla).

2. UZ mokyklos teikiamas paslaugas mokamas Tel5iq rajono savivaldybes tarybos nustatyto
dyd2io mokestis

3. Mokesdio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos istatymq ir Tel5iq rajono
savivaldybes tarybos nustatyta tvarka. :

4. Papildomas ugdymas mokykloje organizuojamas pagal mokyklos direktoriaus
patvirtintas programas.

5. Apra5as skelbiamas mokyklos interneto svetainej_e www.telsiumenomokykla.lt

II SKYRIUS
PRIEMIMAS

6. { mokykl4 gali biiti priimami vaikai nuo 5 iki 18 metq bei suaugusieji.
7. Ankstyvasis meninis ugdymas rekomenduojamas 5-7 metq vaikams.
8. Pradinis meninis ugdymas rekomenduojamas 7-12 metq vaikams.
9. Pagrindinis meninis ugdymas rekomenduojamas 1 0-18 metq vaikams.
10. Baigg pagrindinio meninio ugdymo programas, mokiniai gali rinktis i3plestinio
ugdymo programq.
1 1. Anksdiau nesimokiusiems meniniq dalykq vyresniems nei 14 metq mokiniams

rekomenduojama mokytis pagal menq megejq ugdymo programas.
12. Priemimas i mokykl4 vykdomas:
12.1. pagrindinis - balandZio 1 d. - birZelio 30 d.;
12.2. papildomas - rugpjfldio 25 d.- rugsejo 15 dienomis (papildomas priemimas

vykdomas, jei nesukomplektuojamos grupes pagrindinio priemimo metu).
13. Jei yra laisvq vietq, priemimas i mokykl4 vykdomas visus mokslo metus.

III SKYRIUS
PRIEMIMO DOKUMENTAI IR JU IFORMINIMAS

14. Vaikai i mokykl4 priimami pagal tevq, globejq ar rtpintojq pateiktus pra5ymus
mokyklos direktoriui arba uzpildg stojamqjq praSym4 mokyklos internetines svetaines puslapyje.

14.1. vaiko vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
14.2. pagrindinis meninis dalykas, kurio noretq mokytis vaikas;
14.3. tevq ar globejq vardai, pavardes, adresai, telefonai, darbovietes;
14.4. bendrojo ugdymo mokykla, klase.



IV SKYRIUS
BENDRIEJI PRIEMIMO KRITERIJAI

15. I Meno mokykl4 priimami Tel3iq rajono savivaldybes teritorijoje gyvenantys arba
TelSiq rajono savivaldybes Svietimo mokyklas ir istaigas lankantys vaikai ir suaugusieji.

16. Priemimas I Meno mokykl4 vykdomas:
16.1. mokytis Muzikos skyriuje pagal nelormaliojo Svietimo ir formalqj! ivietim4

papildandias programas:
16.1.1. neformaliojo Svietimo (ankstyvojo muzikos ugdymo 1 2 metai);
16.1 .2. pradinio muzikos formalqji Svietim4 papildandio ugdymo (trukme 2-3 metai);
16.1.3. pagrindinio muzikos formalqji Svietim4 papildandio ugdymo (trukme 4 metai);
16.1 .4. neformaliojo Svietimo (i5plestinio muzikos ugdymo 1-2 metai);
16.1.5. neformaliojo Svietimo (suaugusiqjq ugdymo, menines saviraiSkos ir kitas).
16.2. mokytis Dailes skyriuje pagal neformaliojo Svietimo ir formalqj! Svietim4

papildandias programas :

16.2.1. pradinio dailes formalqj! Svietim4 papildandio ugdymo (trukme 3 metai);
16.2.2. pagrindinio dailes formalqji Svietim4 papildandio ugdymo (trukme 4 merai);
16.2.3. neformaliojo Svietimo (ankstyvojo dailes ugdymo, iSplestinio dailes ugdymo,

suaugusiqjq dailes ugdymo, menines saviraiSkos ir kitas);
17. Dokumentq priemimo laikotarpiu kandidato pageidavimu vykdomos konsultacijos.
i8. Vaikq priemimas i Meno mokyklq vykdomas:
18.1. pagrindinis iki birZelio 30 dienos;
18.2. papildomas iki rugsejo 15 dienos,jei yra laisvq vietq.
18.3. Suaugusiqjq priemimas i Meno mokykl4 vykdomas iki rugsejo 1 d.
19. Mokiniai, atvyk? iS kitq muzikos ar meno mokyklq, pateikg pra5ymq ir paZym4 iS

anksdiau lanky'tos mokyklos ir jeigu yra laisvq vietq, priimami Meno mokyklos direktoriaus
isakymu.

20. I5skirtiniq gebejimq mokiniai, priemimo komisijos sillymu ir direktoriaus isakymu,
gali biiti priimami I aukStesng klasg.

21. Jei yra laisvq vietq, mokiniai i Meno mokykl4 gali btti priimami per visus mokslo
metus

22. Suaugusiqiq mokymas Dailes skyriuje pagal dailes suaugusiqjq neformaliojo Svietimo
program4 vykdomas, jei susirenka ne maZiau kaip 5 norintys asmenys.

23. lstojusiems i bet kuri4 program?, pirmq mokslo metq pabaigoje, skyriuose vykdomas
kontrolinis patikrinimas. Patikrinimas vykdomas atsiskaitymo - pokalbio forma, kurio metu
lvertinama mokinio motyvacija mokytis toliau meno mokykloje

24. Priemimo tvarka skelbiama viesai (mokyklos intemeto svetaineje ir mokyklos
skelbimq lentoje).

25. Meno mokykla vieSai skelbia priimtq mokiniq s4ra5us mokyklos skelbimo lentoje.
26. Priemimas iforminamas dviSale mokymo sutartimi. Sutaftyje aptariami mokyklos ir

vaiko tevq (globejq) isipareigojimai, atsakomybe uZ jq nevykdym4.
27. Abu sutarties egzempliorius mokyklos direktorius ir tevas (globejas).

V SKYRIUS
INFORMAVIMAS APIE PRIEMIMA

28. Apie mokyklos sillomas progr,Imas, priemimo datas, skelbiama mokyklos interneto
svetaineje.

29. Priimtq mokiniq sqra5ai turi buti paskelbti mokyklos skelbimq lentoje ne veliau kaip
iki rugpjudio 25 d.

VI SKYRIUS



APRASO VYKDYMO PRIEZIURA IR ATSAKOMYBE

30. UZ ApraSo vykdymo paZeidimus atsako mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos
istatymq nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. UZ Apra3o igyvendinim4 atsako Mokyklos direktorius.
32. Asmenys, susijg su asmens duomenq tvarkymu Mokykloje, atsako uZ jr1 apsaug4

Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktrl nustatyta tvarka.
33. Apra5as gali bnti keidiamas ar papildomas Tel5iq raj ono savivaldybes tarybos

ar TelSiq rajono savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyriaus iniciatyva.


