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IGNALINOS MIKO PETRAUSKO  MUZIKOS MOKYKLOS 
MOKINIŲ MOKESČIO UŽ MOKSLĄ MOKĖJIMO,  MOKESČIO LENGVATŲ

TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS 

1. Aprašas parengtas vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos  9 d. sprendimu
Nr. T-303 „Dėl mokesčio  už neformaliojo ugdymo mokyklų teikiamas paslaugas“ 2 punktu.
2. Mokesčio už mokslą lengvatų taikymas socialiai remiamų šeimų vaikams:
2.1. moksleivio tėvai (globėjai, rūpintojai) užpildo ir pasirašo du nustatytos formos prašymus  (priedas Nr. 1)
dėl  lengvatos  už  mokslą  taikymo.  Vienas  prašymo  egzempliorius  lieka  mokykloje,  kitas  įteikiamas
pareiškėjui;
2.2.  moksleivio  tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  iš  Ignalinos  rajono  savivaldybės  administracijos  Socialinės
paramos  ir  kaimo  reikalų  skyriaus  pateikia  pažymą  apie  šeimos  priklausymą  socialiai  remiamų  šeimų
grupei;
2.3. gavus pažymą iš Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus, pažyma pateikiama mokyklos raštinės
administratoriui arba mokytojui ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 15 dienos;
2.4.  nepateikus  pažymos  laiku,  pritarus  mokyklos  tarybai,  mokesčio  už  mokslą  lengvata  gali  būti
netaikoma.
3.  Mokesčio  už  mokslą  lengvatos  taikymas  labai  gerai  besimokantiems  ir  aktyviai  dalyvaujantiems
koncertinėje veikloje moksleiviams:
3.1. pagrindinio dalyko mokytojai pateikia pagrįstus raštiškus siūlymus  direktoriaus pavaduotojui ugdymui
dėl mokesčio už mokslą sumažinimo labai gerai besimokantiems ir aktyviai dalyvaujantiems koncertinėje
veikloje;
3.2.   mokyklos  direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui  mokyklos  tarybai  pateikia   moksleivių  sąrašą  bei
siūlymus   dėl mokesčio už mokslą sumažinimo labai gerai besimokantiems ir aktyviai  dalyvaujantiems
koncertinėje veikloje.
4. Prašymus ir siūlymus sumažinti mokestį už mokslą svarsto ir sprendimą priima Mokyklos taryba.
5.  Vadovaudamasis  Mokyklos  tarybos  priimtu  sprendimu,  mokyklos  direktorius  išleidžia  įsakymą  dėl
mokesčių už mokslą lengvatų taikymo.
6. Mokestis už mokslą mokykloje mokamas už 9 mokslo mėnesius, įskaitant mokinių atostogų laikotarpius
(rudens, žiemos (Kalėdų), pavasario (Velykų) ir papildomas atostogas pradinių klasių mokiniams, skiriamas
mokslo metų eigoje).
7.  Mokestis už mokslą mokykloje gali būti mokamas:
7.1. iš karto sumokant nustatytą mėnesinį mokestį už visą pusmetį;
7.2. sumokant už einamą mėnesį arba kelis mėnesius atitinkamai iki kito mėnesio 10 dienos.
8.  Mokestis  už mokslą  mokamas  pagrindinio dalyko mokytojui.  Mokant mokestį  už mokslą  grynaisiais,
mokytojas išrašo pinigų priėmimo kvitus dviem egzemplioriais; antrą kvito dalį  atiduoda tėvams (globėjams,
rūpintojams), pirmą kvito dalį  pasilieka.  Surinktą mokestį mokytojai  iki kiekvieno mėnesio 25 d.   įneša į
mokyklos kasą. Mokyklos darbuotojas, atsakingas už kasos operacijų vykdymą, surinktą mokestį tą pačią
dieną įneša į  mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą.  Vyr.  finansininkas įneštus pinigus iki mėnesio pabaigos
perveda į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą.
9. Mokiniams, susirgusiems ir nelankiusiems pamokų visą mėnesį ir daugiau bei pateikusiems iš gydymo
įstaigos  (gydytojo)  nustatytos  formos  medicininę  pažymą  už  nelankytą  kalendorinį  (-ius)  mėnesį  (-ius)
nepriskaičiuoti mokesčio už mokslą.
10. Įsiskolinimai už moksleivių mokymąsi  mokykloje išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka.

PRITARTA                                                                            
Mokyklos tarybos                                                               
2018 m. kovo 8  d.



protokolo Nr. MT-2                                                      
                                                            


