PATVIRTINTA
Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokyklos direktorės 2016 m.
rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V113

JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS MOKESČIO UŽ MOKSLĄ
SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRŠAS
1. Neformaliojo švietimo mokestis Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje
skaičiuojamas vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu
Nr. T2 – 264 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimo
Nr. T2-116 "Dėl mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą Jurbarko Antano Sodeikos
meno mokykloje mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo “.
2. Nustatomi šie mėnesiniai mokesčiai:
2.1 Jurbarko rajono savivaldybėje gyvenantiems ir savivaldybės teritorijoje esančiose
bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems mokiniams už pradinio, pagrindinio ir išplėstinio
ugdymo programą – 14 eurų;
2.2 gyvenantiems ir nesimokantiems Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose:
2.2.1. besimokantiems pagal muzikos skyriaus pradinio, pagrindinio ir išplėstinio ugdymo
programą – 21 euras;
2.2.2. besimokantiems pagal šokio dailės, teatro pradinio, pagrindinio ir išplėstinio ugdymo
programą – 14 eurų.
2.3. pasirinkusiems antrą kito skyriaus (pvz. muzikos ir dailės, dailės ir choreografijos ir t.t.)
pradinio, pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programą –21 euras;
2.4. ugdomiems pagal ankstyvojo ugdymo programą:
2.4.1. grupinės pamokos (šokio, dailės, teatro skyriuose) – 7 eurai;
2.4.2. grupinės ir individualios pamokos arba tik individualios pamokos (muzikos skyriuje)
– 14 eurų;
2.5. dalyvaujantiems trumpalaikėse meninės saviraiškos programose:
2.5.1. grupinės pamokos (šokio, dailės, teatro skyriuose) – 7 eurai;
2.5.2. grupinės ir individualios pamokos arba tik individualios pamokos (muzikos skyriuje)
– 14 eurų.
2.6. pageidaujantiems gauti suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugas:
2.6.1. grupinės pamokos – 21 euras;
2.6.2. individualios pamokos (viena akademinė pamoka) – 7 eurai.“
3. Mokestis skaičiuojamas nuo 2016 m. spalio 1 d.
4. Mokyklos vyriausiasis buhalteris, apskaičiavęs mokestį už mokslą, atspausdina
atsiskaitymo kvitus. Mokiniams ar jų tėvams (globėjams) kvitus perduoda pagrindinio dalyko
mokytojas.
5. Neformaliojo švietimo mokestis priimamas AB DnB NORD ir AB „Swedbank“ bankuose.
Mokant už mokslą internetu mokėjimo pavedime būtina nurodyti mokėtojo kodą, susidedantį iš
šešių skaitmenų (pvz. 443010), mokinio pavardę , vardą ir keturių skaitmenų kodą (pvz. 1001),
laikotarpį už kurį mokama.
6. Mokesčio už mokslą kvitai spausdinami kiekvieną mėnesį ir išdalinami iki einamojo
mėnesio 10 dienos.

7. Dėl ligos ar kitų priežasčių praleidus pamokas mokestis už mokymąsi nemažinamas ir nuo
mokesčio neatleidžiama.
8. Mokesčio sumokėjimą kontroliuoja pagrindinio dalyko mokytojas ir mokyklos vyriausiasis
buhalteris.
9. Mokykla apie susidariusį įsiskolinimą informuoja tėvus (globėjus) žodžiu, vėliau raštiškai.
10. Po raštiško pranešimo per 2 mėnesius nesumokėjus mokesčio už neformalųjį švietimą,
mokinys gali būti išbraukiamas iš Meno mokyklos mokinių sąrašų, o skola išieškoma teismo keliu.
11. Mokestis nemokamas mokinių vasaros atostogų metu (birželis, liepa, rugpjūtis).
12. Baigiančiųjų klasių mokiniams, nesumokėjusiems mokesčio už mokslą, neformaliojo vaikų
švietimo pažymėjimai neišduodami.
13. Nepasiturinčių šeimų vaikams gali būti taikoma 50 proc. lengvata.
13.1. Lengvata netaikoma tiems mokiniams, kurių pažangumo vidurkis kiekvieno mokslo metų
pusmečio pabaigoje mažesnis nei 8 balo (pirmus mokslo metus besimokantiems mokiniams ši
nuostata netaikoma I pusmetį).
14. Jeigu mokyklą lanko 3 ir daugiau vienos šeimos vaikų ir jų pažangumo vidurkis didesnis nei
8 balo, tačiau jie neįtraukti į Socialinės paramos skyriaus patektą nepasiturinčių šeimų vaikų sąrašą,
mokyklos tarybos sprendimu jiems gali būti suteikta lengvata iki 50 proc.
15. Kiekvieno pusmečio pabaigoje apskaičiuoti atleidžiamų nuo mokesčio už mokslą mokinių
pažangumo vidurkius .
16. Tėvams prašymus pateikus rugsėjo mėnesį ir gavus Jurbarko rajono savivaldybės Socialinės
paramos skyriaus patvirtinimą, lengvata taikoma nuo rugsėjo 1 dienos.
17. Tėvams prašymus pateikus vėliau, lengvata taikoma nuo sekančio mėnesio 1 dienos.
18. Tėvams prašymus pateikus dėl vaiko išbraukimo iš mokinių sąrašų, mokestis už mokslą
neskaičiuojamas nuo sekančio mėnesio 1 dienos.
19. Mokiniams, baigusiems mokyklą ar išbrauktiems iš mokinių sąrašo ir permokėjusiems
mokestį už mokslą, tėvų prašymu permokėta mokesčio suma, pervedama į asmeninę sąskaitą.

Parengė: vyriausioji buhalterė Rasa Laskevičienė

