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MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIŲ 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių priėmimo į Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyrių tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą į Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyrių 

mokytis pagal formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo švietimo muzikinio ugdymo programas. 

2. Į Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyrių (toliau – Muzikos skyrius) priimami 

Kauno „Vyturio“ gimnazijos bei kitų Kauno miesto mokyklų mokiniai. 

3.  Aprašas parengtas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. 

birželio 28 d. spendimu Nr. T-353 „Ugdytinių priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas 

neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašu“.  

4. Muzikos skyrius dirba pagal ugdymo planus ir programas, atitinkančius Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus reikalavimus. 

5. Už formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį švietimą, teikiamą gimnazijoje, 

mokamas Kauno „Vyturio“ gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo nustatyto dydžio mokestis. 

Mokestis keičiamas Kauno „Vyturio“ gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytais 

atvejais ir tvarka. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS, PROGRAMŲ PASIŪLA 

 

6. Mokiniai į Muzikos skyrių priimami atsižvelgiant  į turimus asignavimus, programų 

pasiūlą, vietų skaičių dalykų programose, tėvų ir vaikų prašymus, vaiko gebėjimus, amžių ir 

muzikinių, meninių duomenų patikrinimo rezultatus, Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius sprendimus.   

7. Formalųjį švietimą papildantis ir neformalusis vaikų švietimas organizuojamas 

pagal gimnazijos tarybos aprobuotas, visuotiniame dalininkų susirinkime suderintas ir gimnazijos 

direktoriaus įsakymu patvirtintas formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo vaikų švietimo 

muzikinio ugdymo programas. 

8. Atsižvelgiant į mokinių amžių rekomenduojamos: 
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8.1. Formalųjį švietimą papildančios programos: 

8.1.1. 7–10 metų mokiniams – pradinio muzikinio ugdymo programos (trukmė 4 metai); 

8.1.2. 11–18 metų mokiniams – pagrindinio muzikinio ugdymo programos (trukmė 

4 metai); 

8.2. Neformaliojo švietimo programos: 

8.2.1. 14–18 (19) metų mokiniams išplėstinio muzikinio ugdymo programos (trukmė 

4 metai).  

9. Ugdymo programos, jų struktūra ir trukmė gali keistis atsižvelgiant į Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro patvirtintus programinius reikalavimus ir (ar) ugdymo planus. 

10. Formalųjį švietimą papildančios ir neformaliojo vaikų švietimo muzikinio ugdymo 

programos rengiamos,  vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų 

neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija). 

 

III SKYRIUS 

PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIŲ 

 

11. Į Muzikos skyrių priimami mokiniai 6–18 (19) metų.  

12. Prašymai mokytis Muzikos skyriuje priimami iki muzikinių gebėjimų patikrinimo 

dienos.  

13. Mokinių muzikinių gebėjimų patikrinimą vykdo Priėmimo komisija (toliau – 

Komisija). Komisijos sudėtis tvirtinama gimnazijos direktoriaus įsakymu. Patikrinimo datą nustato 

gimnazijos direktorius.  

14. Muzikinių gebėjimų patikrinimo metu Komisija vertina stojančiojo muzikinius 

gebėjimus ir sprendžia į kurią klasę priimti. Įvertinimą įrašo į priėmimo protokolą.  

15. Muzikinių gebėjimų patikrinimo metu vertinama mokinių muzikinė atmintis, 

klausa, ritmo pojūtis, intonacija ir fizinių duomenų atitiktis pasirinktam instrumentui.  

16. Mokiniams gali būti rekomenduotas kitas pagrindinis instrumentas. 

17. Mokiniai į Muzikos skyrių priimami ištisus metus, jei yra laisvų vietų. Pagrindinis 

priėmimas į gimnazijos Muzikos skyrių vykdomas nuo gegužės 25 d. iki birželio 15 d., papildomas– 

nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 15 d.  

18. Mokiniai į Muzikos skyrių priimami pateikę šiuos dokumentus: 

18.1. nustatytos formos tėvų (kitų įstatyminių atstovų) prašymą. Prašymą už mokinį iki 

14 metų teikia vienas iš tėvų (kitų įstatyminių atstovų), mokinys nuo 14 iki 18  turėdamas vieno iš 

tėvų (kitų įstatyminių atstovų) raštišką sutikimą; 
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18.2. vaiko asmens dokumento kopija; 

18.3. pažyma apie mokymosi pasiekimus, jei mokinys atvyko iš kitos muzikos ar meno 

mokyklos. 

19. Vadovaujantis Komisijos protokolo nutarimais, mokiniai priimami į Muzikos 

skyrių direktoriaus įsakymu.  

20. Priimto mokinio tėvais (kitais įstatyminiais atstovais) iki mokslo metų pradžios 

pasirašoma dvišalė sutartis dviem egzemplioriais, kuri registruojama Mokymo sutarčių registre.     

21. Gimnazijoje formuojamos mokinių asmens bylos. Jiems išvykus iš Muzikos 

skyriaus, asmens bylos lieka gimnazijoje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys toliau bus ugdomas, 

prašymą, išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama pažyma apie mokymosi 

pasiekimus. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Informacija apie priėmimo į Muzikos skyrių laiką ir ugdymo programas skelbiama 

gimnazijos interneto svetainėje. 

23. Gimnazijos direktorius atsako už gimnazijos darbuotojų supažindinimą su šiuo 

aprašu ir jame nustatytos tvarkos laikymąsi. 

24. Priimtų mokinių sąrašai skelbiami vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu. 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


