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ŠILALĖS MENO MOKYKLOS MOKINIŲ MOKESČIO UŽ MOKSLĄ 

MOKĖJIMO, MOKESČIO SUMAŽINIMO, ATLEIDIMO NUO MOKESČIO 

UŽ MOKSLĄ IR INSTRUMENTŲ NUOMOS TVARKA 

 

 

1. Mokesčio dydį už mokslą Šilalės meno mokykloje nustato Šilalės rajono savivaldybės 

taryba. 

2. Mokinių atleidimo ir sumažinimo nuo užmokesčio už mokslą klausimus svarsto ir 

tvirtina mokyklos taryba du kartus per mokslo metus. Atleidimas ar mokesčio sumažinimas 

tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu. 

3. Prašymai dėl mokesčių sumažinimo ar atleidimo priimami mokyklos raštinėje ne vėliau 

kaip iki rugsėjo 20 dienos pirmą mokslo metų pusmetį ir ne vėliau kaip iki sausio 20 dienos antrą 

mokslo metų pusmetį.  

4. Atleidimas nuo mokesčio už mokslą meno mokykloje taikomas, kai šeima gauna 

socialinę paramą ir (ar) socialinę pašalpą. 

5. Privalomi pateikti dokumentai: 

5.1. motyvuotas prašymas; 

5.2. pažyma apie šeimos sudėtį; 

5.3. Šilalės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus pažyma, kad 

asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą ir (ar) socialinę paramą. 

6. Prašymas nesvarstomas, jei nėra nors vieno iš išvardintų dokumentų. 

7. Jei mokinys lanko kelias ugdymo programas, už pirmą programą moka 100 proc. o už 

kitas, pateikus prašymą – 50 proc. dydžio mokestį. 

8. Jei mokyklą lanko daugiau negu du vaikai iš vienos šeimos, pateikus prašymą, kitiems 

vaikams nustatomas – 50 proc. dydžio mokestis. 

9. Mokiniai, kurie mokosi mėgėjų ir išplėstinio ugdymo klasėse nuo užmokesčio už mokslą 

neatleidžiami. 

10. Nuo mokesčio už mokslą mokėjimo atleidžiami vaikai našlaičiai pateikus tai 

patvirtinantį dokumentą. 

11. Mokinių, atleistų nuo užmokesčio už mokslą, skaičius negali būti didesnis nei  

10% nuo bendro mokinių skaičiaus. 

12. Moksleiviams, susirgusiems ar dėl kitų pateisinamų priežasčių neatvykusiems į 

mokyklą visą mėnesį ir daugiau, ir pateikusiems tėvų prašymą, tą laikotarpį pateisinančią  

pažymą,  už šį laikotarpį mokestis nepriskaičiuojamas. 

13. Mokestis už mokslą meno mokykloje mokamas už 9 mokslo mėnesius, įskaitant 

mokinių atostogų laikotarpius (rudens, žiemos (Kalėdines), pavasario (Velykų) ir papildomas 

atostogas pradinių klasių mokiniams, skiriamas  mokslo metų eigoje). Už einamą mėnesį mokestis 

už mokslą mokamas savo specialybės mokytojams arba elektronine bankininkyste. Iki kiekvieno 

mėnesio 20 d. mokytojai atsiskaito už savo klasės mokinių įmokas už mokslą mokyklos kasininkei, 

įnešdami pinigus į kasą pagal Pinigų priėmimo kvitus, antrą kvito dalį atiduodami mokiniui. 

 

 

 



 

14. Esant galimybėms, ir laisvų muzikos instrumentų, mokykla nuomoja muzikos 

instrumentus.  

Pageidaujantys nuomotis instrumentą, rašo prašymą mokyklos direktoriui. Už instrumentų nuomą 

imamas savivaldybės tarybos nustatytas mėnesinis mokestis. 
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