
 
 

TRAK Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL PRIĖMIMO Į TRAKŲ MENO IR TRAK Ų R. RŪDIŠKI Ų MUZIKOS 

MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO 
PATVIRTINIMO  

 
2014 m. gegužės    d. Nr. S1-  

Trakai 
 

  Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 

dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 punktu ir atsižvelgdama į Trakų 

rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. S1-85 „Dėl Trakų meno 

mokyklos nuostatų papildymo“ papildytų Trakų meno mokyklos nuostatų 27.5 punktą ir Trakų 

rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. S1-84 „Dėl Trakų r. Rūdiškių 

muzikos mokyklos naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Trakų r. Rūdiškių muzikos 

mokyklos nuostatų 26.7 punktą, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

 1. Patvirtinti Priėmimo į Trakų meno ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklas tvarkos 

aprašą (pridedama). 

 2. Nustatyti, kad Priėmimo į Trakų meno ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklas tvarkos 

aprašo 12 ir 17 punktai įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.  

  

   

 
Savivaldybės meras              Vytautas Zalieckas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natalija Šidlauskienė, tel. (8 528) 55 603, el.p. natalija.sidlauskiene@trakai.lt 
 



SPRENDIMO PROJEKTO 

DĖL PRIĖMIMO Į TRAKŲ MENO IR TRAK Ų R. RŪDIŠKI Ų MUZIKOS MOKYKLAS 
TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO  
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2014-04-30 

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: 

Nustatyti bendrą priėmimo į Trakų meno ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklas tvarką. Įgyvendinti 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostatas neformaliojo vaikų švietimo srityje. 

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: 

Iki 2014 m. galiojo Trakų meno ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklų nuostatuose nustatytos 

priėmimo tvarkos. Patvirtinus naujus mokyklų nuostatus, nebeliko galiojančios priėmimo tvarkos, todėl 

siūloma patvirtinti bendrą priėmimo tvarką į Trakų meno ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklas.  

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:  

 Suderinta. 

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti)  teisės aktai:  

Nereikalingi. 

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, 

siekiant pastarųjų išvengti: 

Neigiamų pasekmių nesitikima, priėmus teikiamą sprendimo projektą, bus patvirtinta vieninga 

priėmimo tvarka į Trakų meno ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklas.  

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:  

 Šiam sprendimui įgyvendinti lėšos nereikalingos. 

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: 

 Negauti. 

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai): 

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopij ą:  

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui, Trakų meno, Trakų r. 

Rūdiškių muzikos mokyklų direktoriams. 

 
 
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,     Natalija Šidlauskienė 
pavaduojanti skyriaus vedėją                                                            

 
 
 
 
 
 
 



PATVIRTINTA 
Trakų rajono savivaldybės tarybos 
2014 m.               d. sprendimu Nr.  

 
 

PRIĖMIMO Į TRAKŲ MENO IR TRAK Ų R. RŪDIŠKI Ų MUZIKOS MOKYKLAS 
TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Priėmimo į Trakų meno ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklas tvarkos 
aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis į Trakų rajono 
savivaldybės įsteigtas Trakų meno ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklas (toliau – 
Mokyklos), vykdančias neformaliojo vaikų švietimo bei formalųjį švietimą papildančio 
ugdymo programas, nustato grupių, klasių komplektavimo tvarką, informavimo apie 
priėmimą ir prašymų pateikimo terminus. 

2. Mokiniai už mokslą Mokyklose moka Trakų rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu nustatyto dydžio mokestį. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir 
kitais, neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančiais teisės aktais.  

 
 

II. UGDYMO PROGRAMOS IR J Ų TRUKM Ė 
 

 4. Mokyklose neformalusis vaikų švietimas organizuojamas pagal Mokyklų parengtas 
formalųjį švietimą papildančio, neformaliojo ugdymo programas ir ugdymo planus, suderintus su 
savivaldybės administracijos švietimo padaliniu. Programas ir ugdymo planą tvirtina Mokyklos 
direktorius.  
 6. Trakų meno mokykloje vykdomos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos: 

6.1. pradinio muzikinio ugdymo (trukmė 1–3 metai); 
6.2. pagrindinio muzikinio ugdymo (trukmė 4 metai); 
6.3. trumpalaikės (1 metai) ir ilgalaikės (2–4 metai); 
6.4. profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulis (įgyvendinama pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. ISAK-354 patvirtintą 
Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio aprašą); 

6.5. pradinio dailės ugdymo (trukmė 1 metai); 
6.6. pagrindinio dailės ugdymo (trukmė 4 metai); 
6.7. pradinio choreografijos ugdymo (trukmė 1 metai); 
6.8. pagrindinio choreografijos ugdymo (trukmė 4 metai). 
7. Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykloje vykdomos programos: 
7.1. pradinio muzikinio ugdymo (trukmė 3 metai); 
7.2. pagrindinio muzikinio ugdymo (trukmė 4 metai); 
7.3. trumpalaikės (1 metai) ir ilgalaikės (2–4 metai); 

 8. Ugdymo programos, jų struktūra ir trukmė gali keistis atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo 
ministerijos patvirtintus programinius reikalavimus ir(ar) ugdymo planus. 
 9. Atsižvelgdamos į Trakų rajono bendruomenės vaikų poreikius ir gavusios Trakų rajono 
savivaldybės tarybos pritarimą, Mokyklos gali siūlyti ir kitas meninio ugdymo ir vaikų saviraiškos 
programas. 
 10. Mokytis pagal pradinio:  

 muzikinio ugdymo programas priimami 7–11 metų  vaikai; 
dailės ugdymo programas priimami 7–15 metų vaikai; 
choreografijos ugdymo programas priimami 7–9 metų vaikai; 

   
 



11. Mokytis pagal pagrindinio muzikinio, dailės ir  choreografijos ugdymo programas 
priimami vaikai, baigę pradinio muzikinio, dailės ir  choreografijos ugdymo programas. 
   
 

III. GRUPI Ų IR KLASI Ų KOMPLEKTAVIMAS 
 
 

 12. Iki einamųjų metų kovo 31 d. Trakų rajono savivaldybės taryba nustato maksimalų 
priimamų mokinių skaičių Mokyklose, jų skyriuose bei maksimalų mokinių skaičių grupėse, 
klasėse. 
 13. Pagrindinis priėmimas į Mokyklas vykdomas gegužės 25–birželio 5 dienomis. 
 14. Papildomas mokinių priėmimas į mokyklas skelbiamas rugpjūčio 25–rugsėjo 15 
dienomis tuo atveju, jei nesukomplektuojamos grupės, klasės pagrindinio priėmimo metu. 
 15. Jei yra laisvų vietų, teigiamai įvertinus vaiko meninius gebėjimus, išimties atveju vaikai 
priimami visus metus. 
 16. Dokumentų priėmimo laikotarpiu vykdomos konsultacijos, kurioms Mokyklos 
direktoriaus įsakymu skiriami mokytojai. 
 17. Iki einamųjų metų rugsėjo 10 d. Mokyklos taryba, atsižvelgdama į nustatytą maksimalų į 
Mokyklą priimamų mokinių skaičių bei maksimalų mokinių skaičių grupėse, klasėse, mokomųjų 
programų keliamus reikalavimus, mokytojų kvalifikaciją, nustato grupių ir klasių skaičių kiekvienai 
programai.  
 
 

IV. PRIĖMIMAS Į MOKYKL Ą 
 
 

18. Vaikai į Mokyklas priimami atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų 
pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių, meninių gebėjimų patikrinimo rezultatus bei (mokyklai 
nustatytą maksimalų mokinių skaičių klasėje, grupėje) mokyklos galimybes (finansinius išteklius, 
specialistus). 
 19. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į Mokyklą, pateikia: 
 19.1. prašymą (mokyklos direktoriaus vardu), kuriame nurodo: 
 19.1.1. vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą; 
 19.1.2. ugdymo programą, pagal kurią ketinama mokytis; 
 19.1.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) adresą, telefono numerį, darbovietę. 
 20. Prie prašymo pridedami šie dokumentai: 
 20.1. vaiko sveikatos būklės pažyma ar jos kopija (iki rugsėjo 15 d.); 
 20.2. vaiko gimimo liudijimo arba paso (asmens tapatybės kortelės) kopija; 
 20.3. pažyma apie mokymosi pasiekimus (jei mokinys mokėsi kitoje mokykloje); 
 20.4. 1 nuotrauka (3x4); 
 20.5. sumokėto stojamojo mokesčio (7 proc. BSI) kvitas. 
 21. Prašymai dėl priėmimo į Mokyklą registruojami Prašymų registravimo žurnale. 
 22. Priimant į Mokyklas, vykdomas meninių gebėjimų patikrinimas. 
 23. Vaikų gebėjimų patikrinimą vykdo Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta vaikų 
meninių gebėjimų vertinimo komisija, kuri pildo meninių gebėjimų vertinimo protokolus. 
 24. Priimant į muzikinio ugdymo programas tikrinama: muzikinė klausa, atmintis, ritmo 
pojūtis ir fizinių duomenų atitiktis. 
 25. Priimant į choreografijos ugdymo programas tikrinama: ritmo pojūtis, koordinacija, 
lankstumas ir kt. fizinių duomenų atitiktis. 
 26. Priimant į dailės ugdymo programą vykdoma savarankiškai įvairia technika atliktų darbų 
peržiūra, kurios metu vertinama spalvinė raiška, kompozicijos pojūtis. 
 27. Vaikai, kurie mokėsi kitose meno, muzikos ar dailės mokyklose, pateikę mokymosi 
pasiekimus liudijančius dokumentus, ar savarankiškai pasirengę, į Mokyklą priimami bendra tvarka. 
 28. Meninių gebėjimų vertinimo komisija, patikrinusi stojančiojo į Mokyklą gebėjimus, gali 
siūlyti Mokyklos direktoriui priimti vaiką į aukštesnę pasirinktos meno krypties klasę. 



 29. Vaikai priimami į Mokyklą direktoriaus įsakymu, kuris rengiamas atsižvelgiant į 
vertinimo komisijos nutarimą. 
 30. Vaikų priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi, kuri sudaroma dviem 
egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Sutartyje aptariami Mokyklos ir asmens, 
atstovaujančio vaiko interesus, įsipareigojimai, atsakomybė, teisės ir pareigos.   
 31. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale. 
 32. Priimtų vaikų sąrašai skelbiami Mokyklos skelbimų lentoje, interneto svetainėje per 5 
darbo dienas nuo Mokyklos direktoriaus įsakymo dėl mokinių priėmimo pasirašymo dienos. 
 33. Apie vaikų priėmimą į Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklas, jų vykdomas 
programas kiekvienais metais Mokyklų direktoriai skelbia Mokyklos arba savivaldybės  interneto 
svetainėje. 
 

V. MOKINI Ų IŠBRAUKIMAS IŠ MOKYKLOS 
 
 

 34. Mokiniai iš Mokyklos mokinių sąrašų gali būti išbraukiami: 
34.1. mokiniui baigus Mokyklą; 
34.2. mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) parašius prašymą dėl mokinio išbraukimo iš 

Mokyklos mokinių sąrašų; 
34.3. Mokyklos tarybai priėmus nutarimą dėl mokinio pašalinimo iš Mokyklos, kai 

nesilaikoma mokymo sutartyje numatytų įsipareigojimų 
35. Mokinių pašalinimas iš mokyklos įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
 

 36. Mokyklos vadovas inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą su 
šiuo Aprašu. 
 37. Už Aprašo įgyvendinimą atsako Mokyklų vadovai. 
 38. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Trakų rajono savivaldybės administracijos švietimo 
padalinys.  
 39. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, 
pasikeitus teisės aktų reikalavimams.  
  

 
 

_______________________ 
 


