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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16

straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 29 straipsnio 6 dalimi, Tel5iq rajono

savivaldybes taryba n u s p r e n d Z i a:

L Patvirtilti Mokiniq pr.iemimo i TetSiq rai ono savivaldybes formalqji Svietim4 papildandio

ir neformaliojo vaikq Svietimo ugdymo mokyklas tvarkos apraS4 (pridedama).

2. P.ipai.inti netekusiu galios TelSiq rajono savivaldybes tarybos 2015 metq birZelio 25 d.

sprendim4 Nr. T1-151 ,,Del mokiniq priemimo i TelSiu rajono savivaldybes formalqii Svietim4

papildandio ugdymo mokyklas tvarkos apra5o patvirtinimo".

Savivaldybes Kgstutis Gnsarovas

/q

Egle Bardauskiene, tel. (8 444) 52690, el. p. egle.barcauskiene@telsiai.lt

administravimo
skYrius



PATVIRTINTA
TelSiq raj ono savivaldybes tarybos
2021 m, geguZes 27 d. sprendimuNr.Tl-250

MOKINIV PRIEMIMO I TELSIV RAJONO SAVIVALDYBES FORMALU4 SVIETIMA
PAPILDANatO tR NEFORMALIOJO VATKU sWertuo uGDyMo MOKYKLAS

TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Mokiniq priemimo i TelSiq raj ono savivaldybes lbrmalqji Svietim4 papildandio ir
nefomaliojo vaikq Svietimo ugdymo mokyklas tvarkos apraSas (toliau - ApraSas) reglamentuoja
asmenq priemim4 i TelSiq rajono savivaldybes formalqji Svietim4 papildandio ir neformaliojo vaikq
Svietimo ugdymo mokyklas (toliau - Mokykla), vykdandias meno krypties (muzikos, dailes) ir
sporto formalqjf Svietim4 papildandio ugdymo programas arba nelbrmaliojo Svietimo progrirmas.

2. J TelSiq rajono savivaldybes Mokykla priimami vaikai ir suaugusieji.
3. UZ mokym4si Mokykla bei uZ kitas atlygintinai teikiamas paslaugas mokamas TelSiq

rajono savivaldybes tarybos nustatytas mokestis.
4. Mokesdio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos istatymq ir Teliiq rajono

savivaldybes talybos nustatyta tvarka.
5. Apra3as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu ir kitais

nelbrmaliojo vaikq Svietim4 reglamentuo.jandiais teises aktais.

r. FonMALUJI sVrETrMA PAI'TLDANaIU Ill NEFOMALIOJO VArKU
svlE flMo pR()cR{MU t,AstULA

6. Formaliqji Svietim4 papildantis ir neformalusis Svietimas organizuojamas pagal Mokyklos
direktoriaus isakymu patvirtintas programas.

7. Kiekvienais metais Mokyklos programq pasiil4 formuoja atsiZvelgdamos ivaikq ir tevq
poreikf, vaiko gebejimus, pedagogq pasirengim4, turimq materialing bazg ir finansinius iSteklius.

II. PRIEMIMAS I MOKYKLAS

8. I Mokykl4 pirmenybes teise priimami vaikai, kuriq bent vienas i5 tevq ar vaiko
gyvenamoji vieta deklaruota TelSiq rajono savivaldybeje. Vaikai, gyvenantys kitoje savivaldybeje,
priimami, iei Mokykla patenkina Tel5iq rajono savivaldybes gyventojq poreiki, turi le3q ir yra
laisvq vietq.

9. { meno krypties (muzikos, dailes) Mokykl4, vykdandias formalqii Svietim4 papildandias ir
nelbnnaliojo Svietimo programas, vaikai priimami nuo 5 iki l9 metq (specialiqjq poreikiq - iki 21
metq) bei suaugusieii.

10. ] sporto krypties Mokykl4, r.ykdandias formalqji Svietimq papildandias ir neformaliojo
Svietimo programas, vaikai priiniami nuo 7 iki 19 metq (specialiqjq poreikiq - iki 21 metq) bei
suaugusieji.

11. Priemimas iMokyklas vykdomas:
1 1.1. pagrindinis - balandZio 1 d. - birZelio 30 d.;
1 I .2. papildomas - rugpjldio 25 d. - rugsejo 15 d. (papildomas priemimas vykdomas, jei

nesukomplektuo.jamos klases (grupes) pagrindinio priemimo metu).



III. BENDRIEJI PRIEMIMO KRITERIJAI

12. Priimant i meno krypties Mokyklq ankstyvoj o ugdymo grupes ar pradinio ugdymo

pirmas klases, atliekamas priimamq mokiniq specialiqjq gebejimll (klausos, balso, koordinacijos,

litmikos, spalvines raiSkos, kompozicijos po.ludiq ar kt') patikinimas.

13. I kitas meno kryptiis Mokyklq pradinio ir pagrindinio ugdymo klases, jei yra laisvq

vietq, priimami mokiniai, pa{eikg paLym4apie pasiekimus panasaus meninio ugdymo srityj e (igytus

stu<1ijose, klubuose - lt.). mai"iaualiai pasirengusiems mokiniams organizuojamas Ziniq,

puri.inkto, meno krypties gebeiimu ir igndzirtr patikrinimas, siekiant nustatyti, i kuri4 k1as9 reiketq

priimti mokini.
1.4, Meno krypties Mokyklose priimamo asmens gebejimq patikrinimo turini nustato ir

organizavimo tvarkos apras4 parengia Mokyklos direktoriaus isakymu sudaryta darbo grupe.

Aprasq tvirtina ir patikrinimo datq nustato Mokyklos direktorius.
15. { Mokykl4 priimamiems asmenims programq pasi la turi atitikti Mokyklos nuostatuose

numatytas teikti programas.
16. Jei norineiq mokytis yra daugiau nei Mokykla gali priimti, mokiniai priimami pagal

prasymo pateikimo registraciios 
'eilg, 

o meno krypties Mokyklose ir pagal ivertintus meninius

gebej imus.
17. Mokyklos vieno vaiko ugdymui formalqji svietim4 papildandio ugdymo proglamose

minimalq ir maksimalq valandq skiidiq per savaitg reglamentuoja Mokyklos .u.gdymo 
planas,

parengtas atsi2velgiant i Mokyklos direktoriaus patvirtintas formalqii Svietim4 papildandio ugdymo

programas ir suderintas su Svietimo ir spotlo skyriumi.
18. Meno mokyklos neformaliojo Svietimo ir formalqji Svietimq papildandio ugdymo

klases (grupes) sudaromos:
ti]t. *urito, klaseie (grupeje) esant 6-14 mokiniq. Vidutinis mokiniq skaidius veikiandiose

klasese (grupese) - 10.

18.2. dailes klaseje (grupeje) esant

klaseie (grupej e) - 10.

19. Grupe (klase) i5komplektuojama, kai

nustatyta 18 pnkte, pasiilant mokyniams ugdytis

4-16 mokiniq. Vidutinis mokiniq skaidius veikiandiose

mokiniq skaidius spalio 1 d. Yra maZesnis, nei

kitoie grupje (klaseje) ar pasirinkti kitq ugdymo

krypti ir amZiq atitinkandi4 program4." '20. Spoito laokvkloji riokiniq skaidius kleseje (grupeje), sportiniq pasiekimq vertinimas

nustatomi Tel5iq rajono iavivaldybes tarybos, vadovaujantis sportinio ugdymo organizavimo

rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir spofto ministro 2019

m. rugseio 
-4 

d. isakymu Nr. V-976 ,,Del sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijq

patvirtinimo".
21. Mokyklos direktorius Savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyriq informuoja

raStu:
2I,|.apiepagrindiniopriemimometusukomplektuotqklasiq(grupi,+)skaidiqkitiemsmokslo

metams - iki einamqiq metq liepos 3 1 dienos;

21.2. apie patilslint4 
'klasiq 

(grupir+) skaidiq po papildomo priemimo - iki einamqjq metq

rugseio 15 d.
22. Mokyklose klasiq (grupiq) skaidiq, mokslo metams, nustato Telsirl rajono savivaldybes

taryba.
23. Mokiniq priemimas i Mokykl4 iforminamas direktoriaus isakymu ir mokymo sutartimi,

kurioie turi buti nurodoma:
23.1. sutarties SalYs;

23.2. mokymosi programa, jos baigimo forma;

23.3. Saliq f sipareigojimai;
23.4, sutarties terminas;



23.5. keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai'
24. Mokymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, kurie iteikiami abiem Salims.

25. Mokiniai registruo.iami Mokiniq registre.
26. Priimamq i Mokyklas mokiniq tevai ar globejai, rlpintojai supaZindinami su TelSiq

rajono savivaldybes tarybos uZ ugdym4 pagal pasirinktq program4 nustatytu dydZiu, mokejimo, jo
maZinimo tvarka.

27. Sutartis turi bfiti sudaryta iki pirmosios ugdymo dienos.

28. Sudarius mokymo sutarti, mokinio priemimas iforminamas Mokyklos vadovo isakymu,
nurodant programE, kuriq mokinys lankys.

29. Mokymo sutarti uZ vaik4 iki 14 metq teikia vienas i5 tevq (rlpintojq, globejq), vaikas

nuo 14 metq, turedamas vieno i5 tevq ar globeiq, r[pintoiq ra5ti5k4 sutikim4, praSym4 gali teikti
pats.

IV. PRIEMIMO DOKUMENTAI IR JU IFORMINIMAS

30. Pra5ymai mokytis Mokykloje gali bUti priimami per visus kalendorinius metus, jei yra

laisvq vietq.
31. Pra5ymai del priemimo i Mokyklas registruojami Mokyklq nustatyta tvarka.

32. Pra5ymq registracij4 ir asmenq priemim4 rykdo mokyklos direktorius arba igaliotas
asmuo. Mokiniq priemimas I mokykl4 iforminamas direktoriaus !sakymu.

33. Tevai (globejai, rupintojai), norintys leisti vaikq i Mokykl4, pateikia:

3 3.1. pra5ymq, kuriame nurodoma:
33.1. L vaiko vardas, pavarde, gimimo data, gyvenamoji vieta;

33.1.2. tevrt (globejq, rupintoi q) adresas, kontaktai;
33.1 .3. programa, pagal kuri4 noretq mokytis vaikas;

3 3.1.4. PraSYmo Padavimo data;

3 3. I .5. kita mokyklai reikalinga informacij a;

33.2. vaiko asmens dokument4 ir jo kopijq;
3 3.3. vaiko sveikatos PaLYm4.
34. Suaugusieji, norintys mokytis meno krypties Mokykloje, pateikia:

34.1 . pra5Ym4, kuriame nurodoma:
34.1.1. vardas, pavarde, gimimo data, gyvenamoji vieta;

34.1 .2. adresas, kontaktai;
34.1.3. pageidavimas, ko norima mokytis;
34.1 .4. PraSYmo Padavimo data;

34. 1.5. kita mokyklai reikalinga informacija;
34.2. asmens dokumentq ir jo kopij4.

v. FORMALVJI SVIETIMA PAPILDANdIO IR NEFORMALIOJO VAIKU

SvrBrrno uGDYMo PRoGRAMU vYKDYMAS MoKINIV ATosroGU METU

35. Mokyklose mokiniq atostogos derinamos su bendrojo ugdymo mokyklq atostogq datomis.

36. Molyklose bendrojo ugdyrno mokyklq mokiniq atostogq metu rykdomos ivairios

uZimtumo prog.un1or, igyvendinami projektai, vykstama i konkursus, festivalius, sportines

varZybas, turnyrus, dainq Sventes.



VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Esant Siame Aprase nenumatytoms aplinkybems, sprendim4 del mokiniq priemimo i
Mokyklas, suderings su iel5iq rajono savivaldybes administracijos Svietimo, ir sporto skyriaus

vedeju, priima Mokyklos direktorius'- 
38. Klausimai, neaptarli Siame ApraSe, sprendZiami teises aktq nustatyta tvarka.

39. UZ 5io ApraSo igyvendinim4 atsako Mokyklos direktorius'

40. Apr.a5as it.lbiu.ur TelSiq raiono savivaldybes ir Mokyklq interneto svetainese,

41. Apra3o igyvendinimo prieZilr4 vykdo Tel5iq rajono savivaldybes administracijos

Svietimo ir sporto skyrius.
42. Siuo apra5u rekomenduojama vadovautis ir Tel5iq rajono vieSiosioms istaigoms,

rykdandioms meno (muzikos, dailes) ir sporto krypties formalqji Svietim4 papildandias programas

arba neformaliojo vaikq Svietimo programas.

43. Apra5o pakeitimus ar nauj q redakcijq tvitina Tel5iq rajono savivaldybes taryba.


