PATVIRTINTA
Zarasų meno mokyklos direktoriaus
2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-46
ZARASŲ MENO MOKYKLOS
ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO IR LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS
APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų meno mokyklos (toliau – Mokykla) atlyginimo už neformalų švietimą ir lengvatų taikymo
tvarkos aprašas (toliau vadinama – Tvarka) parengtas vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
kovo 18 d. sprendimu Nr. T-22 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už Zarasų rajono savivaldybės mokyklose
teikiamą neformalųjį švietimą“.
2. Tvarka – vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) atlygio už vaiko neformalųjį ugdymą ir lengvatų taikymą
reglamentuojantis dokumentas.
3. Mokykloje atlyginimą už neformalų švietimą ir atlyginimo lengvatas nustato Zarasų rajono
savivaldybės taryba.
II. ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMAS
4. Atlyginimas už neformalų švietimą mokamas už kiekvieną mokslo metų mėnesį.
5. Atlyginimo už neformalų švietimą dydžiai:
5.1. Pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programa – 12
EUR;
5.2. Pradinio ir pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programa – 10 EUR;
5.3. Pradinio ir pagrindinio šokio (choreografijos) formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU)
programa – 10 EUR;
5.4. Neformaliojo vaikų švietimo programos (Neformali šokio studija, šokio studija “Vingurinis”,
neformali dailės studija, kryptingo ugdymo kolektyve ir kitos programos, išskyrus formalųjį švietimą papildančio
ugdymo programas) – 4 EUR;
5.5. Muzikinės saviraiškos ugdymo programa (ne daugiau kaip 2 individualios pamokos) – 6 EUR.
6. Atlyginimą už neformalų švietimą moka tėvai (globėjai, rūpintojai):
6.1. nuo mokinio priėmimo į mokyklą iki išbraukimo iš mokyklos mokinių sąrašo, įforminant
Mokyklos direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi. Jei mokinys braukiamas iš mokinių sąrašo iki mėnesio 15 d.,
už einamąjį mėnesį mokestis neskaičiuojamas, o jei nuo 16 d. – už einamąjį mėnesį mokestis priskaičiuojamas.
6.2. atlyginimas už neformalų švietimą už einamąjį mėnesį sumokamas iki sekančio mėnesio 25 d.,
išskyrus už gegužės mėnesį, kadangi tai paskutinis mokslo metų mėnuo, už jį privaloma susimokėti iki mokslo
metų pabaigos, t. y. iki gegužės 31 d.;
6.3. atlyginimas už neformalų švietimą mokamas į mokyklos sąskaitą Nr. LT507300010088067978,
AB Swedbank bankas, banko kodas 73000;
6.4. pervedant pinigus būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę ir mokiniui suteiktą kodą.
7. Atlyginimas už neformalųjį švietimą nemokamas mokinių vasaros atostogų laikotarpiu nuo birželio 1
d. iki rugpjūčio 31 d.
8. Nesumokėjus atlyginimo už neformalųjį švietimą daugiau nei tris mėnesius:
8.1. buhalteris sąskaitininkas informuoja apie nesumokėtą mokestį mokinių mokytojus;
8.2. mokytojai, gavę buhalterio sąskaitininko informaciją apie susidariusį įsiskolinimą, informuoja apie
tai tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pareikalauja jų per mėnesio laikotarpį sumokėti susidariusį įsiskolinimą;
8.3. tėvams (globėjams, rūpintojams) nesumokėjus susidariusio įsiskolinimo, mokinys braukiamas iš
mokyklos mokinių sąrašo mokyklos mokytojų tarybos sprendimu, įforminant tai mokyklos direktoriaus įsakymu.
III. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS
9. Atlyginimo nemoka už neformalųjį švietimą gabių ir gerai besimokančių (pažangumo vidurkis 8,0
balo) mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), kai:
9.1. mokiniui nustatyta globa (rūpyba) (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų
prašymu);
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9.2. mokinys yra iš šeimos, kurioje vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės
kaip 1,0 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. Šeimos vidutinės pajamos apskaičiuojamos Lietuvos
Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka;
9.3. mokinio tėvai yra nedirbantys neįgalieji;
9.4. mokinio vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) atlieka privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto
apsaugos tarnybą;
10. Atlyginimas už neformalųjį švietimą mažinamas 50 procentų už:
10.1. mokinį, jei jis yra iš šeimos, kurioje vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra
mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį;
10.2. mokinį, jei jis ugdomas pagal neformaliojo ugdymo programą, iš dalies finansuojamą iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti.
11. Atlyginimo nemoka už ugdymą:
11.1. kurie nelankė užsiėmimų daugiau nei vieną mėnesį ir pateikė nelankymą patvirtinančią
medicininę pažymą ar jos kopiją;
11.2. kuriems Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirta vaiko minimalios
priežiūros priemonė – įpareigojimas dalyvauti neformaliojo vaikų ugdymo programoje.
12. Atlyginimo už neformalųjį švietimą lengvata taikoma tik pagal vieną kriterijų.
13. Atlyginimas už neformalųjį švietimą mažinamas arba atleidžiama nuo jo mokyklos direktoriaus
įsakymu, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą bei teisę į atlyginimo mažinimą patvirtinančius
dokumentus. Mokiniams, kuriems atlyginimas už neformalųjį švietimą mažinamas pagal 10.2. punkto kriterijų
prašymo bei patvirtinančių dokumentų teikti nereikia.
14. Mokesčio lengvatos neperskaičiuojamos, pavėluotai pateikus dokumentus, išskyrus atvejus, kai
atsiranda objektyvios prielaidos dėl mokesčio sumažinimo.
IV. TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS
15. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:
15.1. gauti informaciją apie atlyginimo už neformalųjį švietimą dydį, pasikeitimus ir lengvatas;
15.2. įstatymų numatyta tvarka, pateikus prašymą ir reikiamus dokumentus, gauti atlyginimo už
neformalųjį švietimą lengvatas.
16. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo laiku mokėti atlyginimą už neformalųjį švietimą.
V. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
17. Buhalteris sąskaitininkas privalo:
17.1. kiekvieno mėnesio pradžioje atspausdinti ir perduoti juos mokytojams;
17.2. informuoti mokytojus apie susidariusius jų mokinių įsiskolinimus už neformalųjį švietimą.
18. Mokytojas privalo:
18.1. perduoti savo mokiniams mokesčio už neformalųjį švietimą kvitus;
18.2. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie atlyginimo už neformalųjį švietimą dydį,
pasikeitimus ir lengvatas;
18.3. kontroliuoti klasės mokinių atlyginimo už neformalųjį švietimą mokėjimą.
VI. ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO IR LENGVATŲ TAIKYMO
TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS
19. Atlyginimo už neformalųjį švietimą mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas įsigalioja nuo jo
patvirtinimo dienos.
20. Atlyginimo už neformalųjį švietimą mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas gali būti
keičiamas Mokyklos direktoriaus iniciatyva, pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems mokyklos veiklą,
mokyklos tarybai pritarus, įsigaliojus naujiems rajono savivaldybės Tarybos sprendimams.
21. Mokyklos atlyginimo už neformalųjį švietimą mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas
skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje.
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