Informacija apie mokinių priėmimą į Muzikos mokyklą
Priėmimas į Muzikos mokyklą vykdomas pagal Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savaivaldybės
neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigas tvarkos aprašą,
patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-167.
http://va.alytus.lt/Default.aspx?Id=3&DocId=52022
Priėmimo į Muzikos mokyklą tvarka nustatyta Muzikos mokyklos nuostatų, patvirtintų Alytaus
miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-173, 59 punktu.
http://www.alytausmuzika.lt/doc/Alytaus_muzikos_mokyklos_nuostatai1.pdf. Karantino laikotarpiu
aktualizuojamas šių nuostatų 59.7 punktas – prašymų priėmimo laikas išplėstas nuo gegužės 1 d. iki
rugsėjo 1 d., o, esant poreikiui, ir ilgesniam laikui.
Visi muzikalūs vaikai, jaunuoliai ir suaugusieji, norintys lavinti savo įgūdžius ir gebėjimus, turi teisę
stoti į Muzikos mokyklą. Į Muzikos mokyklą vaikai priimami atrankos būdu, atsižvelgiant į
muzikinius gebėjimus. Prieš tai jie turi išlaikyti stojamąjį muzikinės klausos duomenų patikrinimą.
Apie priėmimą informuojama miesto žiniasklaida, informacija skelbiama mokyklos interneto
tinklalapyje, išsiunčiami pranešimai į bendrojo ugdymo mokyklas.
Tėveliai prašymus gali pateikti 3 būdais:
1. atsiųsti elektroniniu paštu amm@muzika.alytus.lm.lt į Muzikos mokyklos raštinę 3 dokumentus:
(nustatytos formos prašymas, vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija ir skaitmeninė vaiko foto);
2. atnešti aukščiau išvardintus dokumentus į Mokyklos raštinę (karantino metu – laikantis nustatytų
sąlygų);
3. užregistruoti prašymą elektroninėje sistemoje Ugdau Alytiškį.
Kaip registruoti? Paspauskite nuorodą https://ugdaualytiski.alytus.lt/prisijungimas/
Prisijunkite per Elektroninius valdžios vartus, spauskite Gyventojas, pasirinkite Jūsų banką (SEB,
SWED ar kt), Elektroniniai valdžios vartai, Patvirtinti, Naujas prašymas, Prašymas į
neformalųjį ugdymą. Likusius dokumentus atsiunčiate į mokyklos raštinę.
Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma atrankos komisija, kurią sudaro kiekvieno skyriaus
mokytojai.
Muzikinių gebėjimų vertinimo kriterijai: muzikinė klausa, muzikinė atmintis, ritmo pojūtis.
Išlaikiusių stojamąjį egzaminą mokinių tėvai ar globėjai privalo sudaryti su Muzikos mokykla
ugdymo paslaugos suteikimo ir gavimo sutartį. Sutartyje nurodytos pagrindinės mokymosi Muzikos
mokykloje sąlygos, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė.
Priimti į mokyklą, bet be pateisinamų priežasčių per 10 dienų nepradėję lankyti pamokų, mokiniai
išbraukiami iš sąrašų.
* Užtikriname, kad jūsų pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi mokyklos viduje
vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka.

