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PRIĖMIMO Į NACIONALINĘ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENŲ
MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiame apraše pateikti priėmimo į Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų
mokyklą (toliau – Mokyklą) kriterijai ir tvarka.
2. Mokyklos steigėjas Švietimo ir mokslo ministerija vadovaudamasi Bendrojo lavinimo,
specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą teikiančių įstaigų steigimo,
reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo 2007 m. gruodžio 14 d. ministro įsakymu Nr. ISAK-2433, kiekvienais
kalendoriniais metais iki kovo 31 d. nustato, o iki spalio 1 d. patikslina Mokyklos klasių komplektų
skaičių pagal vykdomas specializuoto ugdymo krypties pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
kartu su meniniu ugdymu bei baleto artisto profesinio mokymo programas.
3. Vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.
768 ir 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo pakeitimu Nr.788, priėmimui į Mokyklą aptarnavimo
teritorija nenustatoma.
4. Mokykla priima itin gabius menui mokinius į specializuoto ugdymo krypties pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programas ir baleto artisto profesinio
mokymo programą, atitinkančius šiame apraše apibrėžtus priėmimo kriterijus ir išlaikiusius
stojamuosius egzaminus.
5. Mokykloje mokoma grupinio ir pavienio mokymo formomis:
5.1. grupinio mokymo forma ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinamos
vientisą ugdymo turinį sudarančių bendrojo ir specializuoto ugdymo krypties meninio ugdymo
dalykų programos pagal su Švietimo ir mokslo ministerija suderintą ir Mokyklos direktoriaus
įsakymu patvirtintą Mokyklos ugdymo planą;
5.2. pavienio mokymo forma ir individualiu mokymo proceso organizavimo būdu
įgyvendinamos specializuoto ugdymo krypties meninio ugdymo dalykų programos pagal su
Švietimo ir mokslo ministerija suderintą ir Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą Mokyklos
ugdymo planą ir pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintus individualius ugdymo planus bei
individualias dalykų mokymo programas.
6. Priėmimas vykdomas į vieną iš meno sričių - muzikos, dailės, baleto:
6.1. priimamų asmenų skaičių į muzikos, dailės ir baleto skyrius Mokykla, suderinusi su
steigėju, nustato kiekvienais metais atsižvelgdama į savo galimybes ir esamą mokinių skaičių
klasėse;
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6.2. vadovaujantis Švietimo įstatymo 9 straipsnio 2 bei 3 dalimis į pirmąją pradinio ugdymo
klasę gali būti priimami 6-7 metų gabūs pasirinktai meno sričiai vaikai iš visos Lietuvos,
atitinkantys keliamus reikalavimus mokytis pagal specializuoto ugdymokrypties programas. Jeigu
vaikui septyneri metai sueina kitais kalendoriniais metais, tėvai pateikia pažymą iš miesto
psichologinės - pedagoginės tarnybos apie vaiko brandumo įvertinimą.
6.3. į pagrindinio ir vidurinio ugdymo 5, I ir III gimnazijos klasę gali būti priimami mokiniai
išlaikę stojamuosiuos egzaminus:
6.3.1. stojamuosiuose egaminuose gali dalyvauti anksčiau nesimokę Mokykloje kandidatai ar
dėl kokių nors priežasčių savo iniciatyva nutraukę mokymąsi Mokykloje;
6.3.2. priėmimas į kitas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo klases gali būti vykdomas, jei
planuojamame klasės komplekte yra laisvų vietų, o stojantysis bendruoju ir meniniu pasirengimu
atitinka tai klasei keliamus reikalavimus.
7. Priimtiems į Mokyklą mokiniams, gyvenantiems ne Vilniaus mieste, gali būti suteikiamas
Mokyklos bendrabutis.
II. PRIĖMIMO KRITERIJAI IR TVARKA
8. Į Mokyklą priimama mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties pradinio, pagrindinio ir
vidurinio kartu su meniniu ugdymu bei baleto artisto profesinio mokymo programas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. ISAK-V-766
„Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" bei
šio aprašo kriterijais, o taip pat ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m.
gegužės 8 d. Nr. V-479 „Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“
bei šio aprašo kriterijais.
9. Priimami vaikai gyvenantys Lietuvoje, itin gabūs muzikai, dailei arba baletui, išlaikę
stojamuosius egzaminus.
10. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos
Respublikoje, vaikai nemokantys lietuvių kalbos, mokytis priimami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl
Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos
Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose
mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, pagal specializuoto ugdymo krypties pradinio,
pagrindinio ir vidurinio kartu su meniniu ugdymu bei baleto artisto profesinio mokymo programas,
jei atitinka stojantiesiems keliamus reikalavimus ir išlaiko stojamuosius egzaminus.
11. Stojant į 1-ją klasę tikrinami individualūs meniniai gabumai ir gebėjimai, tinkamumas
pasirinktam meno šakos dalykui, priešmokyklinio ugdymo pasiekimai ir rekomendacijos. Taikomi
šie kriterijai:
11.1. į muzikos skyrių – muzikalumas, dainavimas, intonavimas, atmintis, ritmo pojūtis,
kordinacija, pasirinkto meno šakos dalyko fizinių duomenų tinkamumas, sveikatos būklė.
11.2. į dailės skyrių - sugebėjimas artikuliuotai perteikti aplinką, vizualinis-spalvinis, tūriniserdvinis suvokimas atliekant piešimo, kompozicijos, spalvininkystės užduotis, sveikatos būklė.
11.3. į baleto skyrių – kūno tinkamumas klasikinio šokio meno šakos dalykui, t.y. fiziniai
duomenys - kūno sudėjimas, keltis, verstumas, žingsnis, šuolis, lankstumas, sceniškumas; ritmo
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pojūtis, muzikalumas, artistiškumas, šokėjiškumas, gebėjimas improvizuoti, koordinacija ir
sveikatos būklė.
12. Į vyresnes klases priimami mokiniai, jeigu jie bendrojo ugdymo pasiekimais, amžiumi bei
meniniu pasirengimu atitinka konkrečios klasės reikalavimus.
13. Stojantieji į vyresnes klases laiko pasirinktos meno srities dalykų egzaminus:
13.1.
į muzikos skyrių laiko šiuos specializuoto ugdymo krypties meninio ugdymo dalykų
egzaminus – pasirenkamo meno šakos dalyko, bendrojo fortepijono (išskyrus pasirinkusius meno
šakos dalyką – fortepijoną) ir solfedžio;
13.2.
į dailės skyrių pristato savo kūrybinių darbų aplanką (porfolio) ir laiko šiuos
specializuoto ugdymo krypties meninio ugdymo dalykų egzaminus – kompozicijos, piešimo ir
dailės raiškos.
13.3.
į baleto skyrių egzaminą sudaro pasirinkto meno šakos dalyko (klasikinio arba
modernaus šokio) technikos egzaminas; fiziniai duomenys – keltis, verstumas, žingsnis, šuolis,
lankstumas; ritmo pojūtis, muzikalumas, artistiškumas, šokėjiškumas, gebėjimas improvizuoti,
koordinacija ir sveikatos būklės patikrinimas;
13.4.
visi stojantieji atlieka bendrųjų gebėjimų (lietuvių kalbos ir matematikos) testus.
14. Stojančiojo tinkamumui įvertinti Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma stojamųjų
egzaminų vertinimo komisija.
15. Stojamųjų egzaminų rezultatus svarsto ir sprendimą priima direktoriaus įsakymu skiriama
mokinių priėmimo komisija. Komisijos sprendimai fiksuojami protokoluose ir tvirtinami komisijos
narių parašais. Galutinį priimtų mokinių sąrašą tvirtina mokyklos direktorius.
16. Mokiniai priimami sudarius mokymo sutartį su Mokykla dviem egzemplioriais. Sutartys
registruojamos. Sutartis sudaroma kiekvienai ugdymo programai atskirai (specializuoto ugdymo
krypties pradinio, arba pagrindinio pirmosios ar antrosios dalies, arba vidurinio kartu su meniniu
ugdymu programoms) ir galioja kol:
16.1. mokinys baigia ugdymo programą;
16.2. išvyksta mokytis kitur;
16.3. ar pasibaigia kitais Mokyklos ir mokinio sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytais pagrindais.
17. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Mokyklos direktorius ir kandidatas. Vienas sutarties
egzempliorius įteikiamas kandidatui, kitas segamas į asmens bylą:
17.1. už vaiką iki14 metų sutartį jo vardu pasirašo tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko
interesais;
17.2 už vaiką nuo 14 iki 18 metų sutartį gali jo vardu pasirašyti tėvai (globėjai), veikdami
išimtinai vaiko interesais arba pats vaikas, turėdamas tėvų (globėjų) rašytinį sutikimą.
18. Sudarius sutartį, mokinys įtraukiamas į Mokinių duomenų registrą, formuojama jo asmens
byla elektroniniame dienyne.
19. Išimtinais atvejais, esant pagrįstoms priežastims, per mokslo metus vaikai gali būti
priimami į Mokyklą, jei atvyksta iš kitos mokymo įstaigos, kurioje mokėsi pagal specializuoto
ugdymo krypties programas: pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su
muzikos ugdymu programas; pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programas,
ir jų meninis ir bendras pasirengimas atitinka mokymo programų keliamus reikalavimus.
III. PRIĖMIMO DOKUMENTAI
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20. Stojamieji egzaminai organizuojami kiekvienų metų pavasarį. Tikslios datos skelbiamos
mokyklos internetiniame puslapyje bei kitose žiniasklaidos ir informacinėse priemonėse.
21. Dokumentai priimami ir registruojami Nacionalinės Mikalojaus Konstantino menų
mokyklos raštinėje, T.Kosciuškos gt. 11, Vilniuje. Dokumentai baigiami registruoti likus vienai
dienai iki stojamųjų egzaminų dienos.
22. Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:
22.1 prašymą mokyklos direktoriaus vardu;
22.2 asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės kopiją;
22.3 stojantieji į vyresnes klases pažymą apie mokslą bendrojo ugdymo mokykloje.
23. Kandidatas nepateikęs visų dokumentų iki nurodytos datos, neįtraukiamas į stojančiųjų
sąrašus, t.y. stojamuosiuose egzaminuose kandidatas nedalyvauja.
24. Prašymai registruojami Prašymų dėl priėmimo registre.

_________________________

Parengė:
Birutė Ambrazevičiūtė
Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja
2017-01-20
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