
PATVIRTINTA 

Šiaulių Gegužių progimnazijos                            

direktoriaus 2015-09-07 

įsakymu Nr. V-90 

 

ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS TEIKIAMĄ  

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMĄ „MENO SODAS“ 

MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 
1. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. A-1302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį 

švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas atlyginimo už Šiaulių Gegužių 

progimnazijos teikiamą neformaliojo vaikų švietimo programą ,,Meno sodas“ mokėjimo tvarkos 

aprašas. 

 

II. SKYRIUS 

ATLYGINIMO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 

 
2. Atlyginimas skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.  

3. Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 15 

dienos.  

4. Ugdytiniams ar jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, atlyginimas gali būti 

mokamas už kelis mėnesius. 

5. Progimnazijos direktoriaus įsakymu mokestį surinkti ir vesti apskaitas įpareigojami 

būrelių/studijų vadovai. 

6. Surinkti pinigai įnešami į mokyklos kasą. 

7. Už kasos pajamų orderių ir surinktų pinigų apskaitų saugojimą atsakingas direktoriaus 

įgaliotas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

8. Jei atlyginimas nemokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, progimnazijos 

direktorius, informavęs ugdytinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus), gali išbraukti ugdytinį iš neformaliojo 

vaikų švietimo programos ,,Meno sodas“ sąrašų. 

 

III. SKYRIUS 

ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMAS 

 

9. Atlyginimas nemokamas: 

9. 1. mokinių vasaros atostogų metu; 

9. 2. jei programa nevykdoma dėl įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių. 

9. 3. jei ugdytinis visą einamąjį mėnesį nelankė įstaigos dėl ligos ir pateikė gydytojo pažymą 

ar jos kopiją. 

10. Atlyginimas tris mėnesius 100 % mažinamas už praėjusių mokslo metų rezultatus 

gabiesiems: 

10. 1. tarptautinių, respublikinių konkursų, olimpiadų I-III vietų laimėtojams; 

10. 2.  miesto dailės ir technologijų olimpiadų I vietos laimėtojams; 

10. 3. inicijavusiems ir surengusiems individualios kūrybos pristatymą (renginį, parodą, 

koncertą, konferenciją). 

11. Ugdytinių, kuriems taikoma šio Aprašo 10 punkte nurodyta lengvata, dalis negali būti 

didesnė nei 5 % visų pagal neformaliojo vaikų švietimo programą ,,Meno sodas“ ugdomų mokinių. 

12. Progimnazijos direktorius įsakymu patvirtina gabiųjų vaikų, kuriems pritaikyta lengvata, 

sąrašą.  



13. Atlyginimas mažinamas 100 % ugdytiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą ir 

pateikusiems progimnazijos direktoriui: 

13. 1. prašymą; 

13. 2. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą arba patvirtintą jos 

kopiją, kad šeima gauna socialinę pašalpą. 

14. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo lengvatos, pateikiami progimnazijos 

direktoriui ar jo įgaliotam direktoriaus pavaduotojui ugdymui prieš pradedant lankyti būrelį/studiją 

bei patikslinami kas 3 mėnesiai arba pateikiami įgijus teisę į atlyginimo lengvatą. 

15. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra 

tvarka. 

 

IV. SKYRIUS 

ATLYGINIMO UŽSKAITYMAS ARBA GRĄŽINIMAS 

 

16. Jei atlyginimas buvo sumokėtas, o užsiėmimai nevyko ne mažiau kaip 1 mėnesį dėl 

įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių arba vaikas nelankė užsiėmimų dėl ligos vieną mėnesį, 

tėvams pateikus prašymą, atlyginimas įskaitomas už kitą mėnesį. 

17. Atlyginimas grąžinamas, jei ugdytinis ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 dienos 

išbraukiamas iš įstaigos sąrašų arba paskutinį mokslo metų mėnesį dėl pateisinamų priežasčių 

nevyko užsiėmimai ir įskaityti atlyginimą už kitą mėnesį nėra galimybės. 

18. Prašymas dėl atlyginimo grąžinimo arba įskaitymo už kitą mėnesį privalo būti pateiktas 

ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. 

 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19.  Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateiktų dokumentų teisingumą. 

20. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų, rūpintojų) gali būti išieškomos Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

__________________________ 


