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2021 m. lapkričio 25 d.
sprendimu Nr. T3-238

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR
FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo įstaigų (toliau – NVŠ ir FŠPU įstaigos) veiklos organizavimo tvarkos aprašas
(toliau – aprašas) reglamentuoja Prienų meno mokyklos ir Prienų rajono savivaldybės kūno
kultūros ir sporto centro neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo
programas ir mokymo trukmę, mokinių ir suaugusiųjų priėmimo, priėmimo dokumentų
įforminimo ir ugdymo organizavimo tvarką.
2. Už mokymąsi NVŠ ir FŠPU įstaigose bei už kitas atlygintinai teikiamas NVŠ ir
FŠPU įstaigų paslaugas mokamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.
3. Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Prienų rajono
savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
4. NVŠ ir FŠPU įstaigos dirba pagal ugdymo planus, atitinkančius švietimo, mokslo ir
sporto ministro patvirtintus programinius reikalavimus bei ugdymo programas.
II SKYRIUS
PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ
5. Mokiniai priimami mokytis pagal šias formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir
neformaliojo vaikų švietimo programas:
5.1. Prienų meno mokykloje:
5.1.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo (trukmė 1–2 metai);
5.1.2. pradinio formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo (trukmė 3 metai);
5.1.3. pagrindinio formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo (trukmė 4 metai);
5.1.4. išplėstinio muzikinio ugdymo (trukmė 1–3 metai);
5.1.5. vaikų ir suaugusiųjų muzikos mėgėjų ugdymo (trukmė 2–4 metai);
5.1.6. kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose (trukmė 1–2 metai).
5.1.7. ankstyvojo meninio (dailė, keramika) ugdymo (trukmė 1–2 metai);
5.1.8. pradinio formalųjį švietimą papildančio meninio (dailė, keramika) ugdymo
(trukmė 3 metai);
5.1.9. pagrindinio formalųjį švietimą papildančio meninio (dailė, keramika) ugdymo
(trukmė 4 metai);
5.1.10. išplėstinio meninio (dailė, keramika) ugdymo (trukmė 2 metai);
5.1.11. vaikų ir suaugusiųjų meninio (dailė, keramika) mėgėjų ugdymo (trukmė 2–4
metai).
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5.2. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre:
5.2.1. aerobinės gimnastikos;
5.2.2. badmintono;
5.2.3. bokso;
5.2.4. futbolo;
5.2.5. irklavimo;
5.2.6. krepšinio;
5.2.7. lengvosios atletikos;
5.2.8. orientavimosi sporto;
5.2.9. plaukimo;
5.2.10. stalo teniso;
5.2.11. teniso.
6. Vykdomų sporto šakų trukmė nustatoma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas Sportinio ugdymo ir (ar) rengimo organizavimo
rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos):
6.1. pradinio rengimo etapas (formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa) – 2
metai;
6.2. meistriškumo ugdymo etapas (formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa) –
nuo 4 iki 5 metų;
6.3. meistriškumo tobulinimo etapas – nuo 3 iki 4 metų;
6.4. aukšto meistriškumo etapas – metai neribojami;
6.5. neformaliojo ugdymo – metai neribojami.
III SKYRIUS
PRIĖMIMAS MOKYTIS
7. Į NVŠ ir FŠPU įstaigas priimami Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys
ir / arba savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai.
Kitų savivaldybių teritorijoje gyvenantys ir besimokantys pagal bendrojo ugdymo programą
mokiniai priimami tik esant laisvų vietų.
8. Mokiniai į NVŠ ir FŠPU įstaigas priimami atsižvelgiant į jų ir jų tėvų (globėjų,
rūpintojų) pageidavimus, saviraiškos poreikius, gebėjimus, sportinio meistriškumo pakopas ir
amžių.
9. Prašymai mokytis NVŠ ir FŠPU įstaigose priimami kiekvienais metais nuo gegužės
1 d. iki birželio 15 d. Papildomas mokinių priėmimas į NVŠ ir FŠPU įstaigas gali būti vykdomas
ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.
10. Išimtiniais atvejais, esant laisvų vietų klasėje ir / arba grupėje bei teigiamai
įvertinus meninius ir sportinius gebėjimus, NVŠ ir FŠPU įstaigos vadovo nustatyta tvarka
mokiniai į NVŠ ir FŠPU įstaigas gali būti priimami ir per mokslo metus.
11. Į NVŠ ir FŠPU įstaigas mokiniai priimami pateikę:
11.1. mokinių (iki 14 metų) tėvų (globėjų) prašymą;
11.2. mokinių (nuo 14 metų) prašymą ir jų tėvų (rūpintojų) sutikimą;
11.3. mokinių (nuo 18 metų) prašymą;
11.4. gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją;
11.5. sveikatos pažymėjimą.
12. Į Prienų meno mokyklą priimami mokytis:
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12.1. pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo programas vaikai iki 7 metų amžiaus;
12.2. pagal pradinio formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programas 7–
11 metų mokiniai;
12.3. pagal formalųjį švietimą papildančio pagrindinio muzikinio ugdymo programas
11–16 metų mokiniai, baigę pradinio formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programą;
12.4. pagal išplėstinio muzikinio ugdymo programas mokiniai, baigę pagrindinio
formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programą;
12.5. pagal muzikos mėgėjų arba individualiai parengtas muzikos ar meno ugdymo
programas vyresni nei 14 metų mokiniai ir suaugusieji;
12.6. pagal ankstyvojo meninio (dailė, keramika) ugdymo programas vaikai iki 7 metų
amžiaus;
12.7. pagal pradinio formalųjį švietimą papildančio meninio (dailė, keramika) ugdymo
programas 7–11 metų mokiniai;
12.8. pagal pagrindinio formalųjį švietimą papildančio meninio (dailė, keramika)
ugdymo programas 11–16 metų mokiniai, baigę pradinio meninio ugdymo programą. Nebaigę
pradinio formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo programos mokiniai stodami laiko
piešimo egzaminą;
12.9. pagal išplėstinio meninio (dailė, keramika) ugdymo programas mokiniai, baigę
pagrindinio formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo programą;
12.10. pagal meno (dailė, keramika) mėgėjų ugdymo programas vyresni nei 14 metų
mokiniai ir suaugusieji.
13. Į Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrą mokiniai priimami
mokytis į šias sportinio ugdymo programas:
13.1. pradinio rengimo – 6–12 metų mokiniai;
13.2. meistriškumo ugdymo – 7–19 metų mokiniai, baigę pradinio rengimo etapą ir
įvykdę Rekomendacijose nustatytas meistriškumo pakopas.
13.3. meistriškumo tobulinimo – 13 metų ir vyresni mokiniai, kurie baigė
meistriškumo ugdymo etapą ir įvykdė Rekomendacijose nustatytas meistriškumo pakopas;
13.4. aukšto meistriškumo – 16 metų ir vyresni mokiniai bei suaugusieji, kurie baigė
meistriškumo tobulinimo etapą ir įvykdė Rekomendacijose nustatytas meistriškumo pakopas;
13.5. neformaliojo ugdymo – vaikai ir mokiniai nuo 6 metų iki 19 metų amžiaus.
IV SKYRIUS
PRIĖMIMO DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS
14. Mokinių priėmimas į NVŠ ir FŠPU įstaigą įforminamas įsakymu, sudaromos
ugdymo sutartys su mokiniais ir mokinių (iki 14 metų) tėvais (globėjais).
15. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po
vieną kiekvienai šaliai; sutartys registruojamos sutarčių registravimo žurnale. Sutartis sudaroma su
mokinio iki 14 metų vienu iš tėvų (globėjų), vyresniu nei 14 metų mokiniu, turinčiu vieno iš tėvų
(rūpintojų) raštišką sutikimą, arba su suaugusiu asmeniu.
16. Sutartis gali būti nutraukta tėvų (globėjų, rūpintojų) iniciatyva, įstaigos iniciatyva.
Nutraukta sutartis nepanaikina prievolės atsiskaityti už sutarties galiojimo laikotarpiu mokiniui
suteiktas arba dėl jo paties kaltės negautas paslaugas. Nesumokėjus skola gali būti išieškoma
įstatymų nustatyta tvarka.
17. Per 10 dienų po sutarties sudarymo mokinys įregistruojamas į Mokinių registrą.
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18. Mokiniai, atvykę iš kitų NVŠ ir FŠPU įstaigų, priimami pateikę pažymą iš
anksčiau lankytos NVŠ ir FŠPU įstaigos.
19. Itin gabūs ar atvykę iš kitų NVŠ ir FŠPU įstaigų mokiniai NVŠ ir FŠPU įstaigos
direktoriaus nustatyta tvarka gali būti priimami į aukštesnę muzikinio bei meninio ugdymo
programą arba sportinio ugdymo programos etapą.
20. Mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su mokymo programa,
mokėjimo už programas įkainiais bei tvarka.
V SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA
21. Mokslo metų pradžia NVŠ ir FŠPU įstaigose nuo rugsėjo 1 d. Mokslo metų
pabaiga nustatoma NVŠ ir FŠPU įstaigos vadovo sprendimu, suderinus su Prienų rajono
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi.
22. Mokinių atostogų datos (išskyrus vasaros atostogas) nustatomos pagal
Bendruosiuose ugdymo planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro įsakymais, nustatytas mokinių atostogų datas bendrojo ugdymo mokyklose.
23. NVŠ ir FŠPU įstaigose mokinių atostogų metu, suderinus su mokinių tėvais
(globėjais, rūpintojais), gali būti vykdoma:
23.1. sportinių, muzikinių, meninių praktinių įgūdžių formavimo užsiėmimai;
23.2. renginiai: koncertai, festivaliai, šventės, konkursai, ekskursijos, turistiniai žygiai,
varžybos;
23.3. įvairios meninės, kūrybinės, sporto stovyklos ir kitos vasaros poilsio ar užimtumo
programos.
24. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali būti vykdomos neformaliojo
vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos pagal patvirtintą ar pakeistą
atostogų metu tvarkaraštį, neviršijant NVŠ ir FŠPU įstaigai skirtų valandų.
25. NVŠ ir FŠPU įstaigos ugdymo turiniui įgyvendinti rengiamas NVŠ ir FŠPU
įstaigos ugdymo planas, kurį, suderinęs su Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir
sporto skyriumi, tvirtina NVŠ ir FŠPU įstaigos direktorius.
26. Mokiniui, NVŠ ir FŠPU įstaigoje baigusiam muzikos, meno ar sporto formalųjį
švietimą papildančio ugdymo programą, išduodamas Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Informacija apie NVŠ ir FŠPU įstaigų siūlomas programas, priėmimo datas,
mokslo metų trukmę, ugdymo atostogų metu tvarką bei ugdymo planą skelbiama NVŠ ir FŠPU
įstaigų interneto svetainėse.
28. NVŠ ir FŠPU įstaigų vadovai inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų)
supažindinimą su šiuo aprašu.
29. Už aprašo įgyvendinimą atsako NVŠ ir FŠPU įstaigų vadovai.
30. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Prienų rajono savivaldybės administracija.
31. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Prienų rajono savivaldybės tarybos
sprendimu.
__________________________

