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PRIĖMIMO Į VILNIAUS BALIO DVARIONO DEŠIMTMETĘ MUZIKOS 

MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1.  Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla yra Lietuvos Respublikos 

švietimo dalis - formalųjį švietimą papildanti ugdymo įstaiga. Mokyklos paskirtis -  tenkinti 

mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.  

1.2. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos  Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimais ir 

Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintais mokyklos nuostatais.  

1.3. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 11 d. 

sprendimu Nr. 1-1950 „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos aprašu“, reglamentuojamas vaikų priėmimas į Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę 

muzikos mokyklą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). 

1.4. Mokyklos direktoriaus įsakymu tvirtinami mokinių priėmimo komisijos sudėtis, 

muzikinių gebėjimų užduotys ir jų vertinimo kriterijai, priimtų vaikų ir mokinių sąrašai. 

1.5. Priėmimą vykdo stojamųjų egzaminų komisija. 

1.6. Į Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą priimami vaikai, kurie yra 

registruoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. 

1.7. Mokykloje teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos mokamos. Mokesčio dydį 

nustato Vilniaus miesto savivaldybės Taryba.  

1.8.  Mokesčio lengvatos taikomos Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos nustatyta 

tvarka. 

 

 

 

 



II. ASMENŲ PRIĖMIMO MOKYTIS Į VILNIAUS BALIO DVARIONO 

DEŠIMTMETĘ MUZIKOS MOKYKLĄ BENDRIEJI KRITERIJAI 

 

2.1.Priimant į Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą tikrinama: 

2.1.1. Vaikų muzikinė klausa (vaikas dainuoja a capella pasirinktą dainelę) 

2.1.2. Muzikinė atmintis (vaikas patogiame registre atkartoja pagrotus ar padainuotus 

motyvus ar garsus). 

2.1.3. Ritmo pojūtis. 

2.1.4. Dikcija,  

2.1.5. Intonacija, 

2.1.6.  Artistiškumas.  

2.1.7. Vertinamas gebėjimų ir fizinių duomenų atitikimas pasirinktam instrumentui. 

2.2. Mokinių muzikiniai gebėjimai vertinami 10 balų sistema.  

2.3. Į Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą mokiniai priimami 

stojamojo egzamino metu įvertinti ne mažiau 7 balais.   

2.4. Priėmimo komisijos nariai vertina kiekvieno stojančiojo vaiko muzikinius 

gebėjimus: muzikinę atmintį, klausą, intonavimą, ritmo pojūtį, artistiškumą, dikciją. Komisijos 

sprendimu, gebėjimų pristatymo trukmė gali būti ribojama. Vėliau aptariama ir priimamas 

galutinius sprendimas dėl vaiko priėmimo. Apibendrinus ir aptarus vaiko pasirodymą, 

vertinimas įrašomas į priėmimo protokolą. 

2.5. Vaikai į Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą priimami 

atsižvelgiant į turimų vietų skaičių, vaiko gebėjimus, amžiaus atitikimus, muzikinių ir meninių 

duomenų patikrinimo rezultatus. 

 

III. PROGRAMŲ PASIŪLA 

 

2.6. Programos rengiamos patvirtintomis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo nuostatomis“. 

2.7. Programų mokomuosius dalykus ir jų mokymo formą apibrėžia mokyklos ugdymo 

planas.  

2.8. Atsižvelgiant į stojančiųjų amžių, rekomenduojamos šios ugdymo programos: 

2.8.1. 4-6 metų vaikams – ankstyvojo ugdymo;  

2.8.2. 7-10 metų mokiniams – pradinio ugdymo; 



2.8.3. 11-15 metų mokiniams – pagrindinio; 

2.8.4. Baigusiems pagrindinio ugdymo programą gali būti siūlomos išplėstinio profesinio 

ugdymo programos. 

 

IV. STOJANČIŲJŲ ASMENŲ PRIĖMIMO MOKYTIS VYKDYMAS 

 

2.9. Priėmimo komisijos pirmininku skiriamas vienas iš mokyklos direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui. Mokyklos direktorius negali būti priėmimo komisijos nei pirmininku, 

nei nariu. 

2.10.  Priėmimo komisijos pirmininkas vadovauja komisijos darbui, paskirsto funkcijas 

komisijos nariams, atsako už priimtų sprendimų skaidrumą, pasirašo komisijos posėdžio 

protokolą. 

2.11. Stojamojo egzamino datos skelbiamos viešai: mokyklos internetinėje svetainėje 

https://www.dvarionomokykla.lt/stojantiesiems/ ir mokyklos skelbimų lentoje. Stojančiųjų 

registracija vykdoma internetinėje svetainėje https://www.dvarionomokykla.lt/stojantiesiems/  

2.12. Internetinėje stojančiojo registracijos anketoje tėvai (globėjai, rūpintojai) užpildo 

vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, deklaruojamąją gyvenamąją vietą Vilniaus miesto 

teritorijoje, tėvų (globėjų, rūpintojų)  kontaktinį telefono numerį, elektroninį paštą, nurodo 2 

pasirinktus mokytis dalykus prioritetine tvarka (į tai bus atsižvelgiama komisijos vertinime). 

2.13. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į Vilniaus Balio Dvariono 

dešimtmetę muzikos mokyklą, registruojasi internetinėje svetainėje 

https://www.dvarionomokykla.lt/stojantiesiems/ nuo balandžio mėnesio pirmosios darbo 

dienos iki stojamojo egzamino likus 2 kalendorinėms dienos. 

2.14. Pagrindinis priėmimas vykdomas paskutinėmis gegužės mėnesio savaitėmis –  

konkrečios datos iš anksto yra skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje. 

2.15. Mokiniai, atvykę iš kitų muzikos ar meno mokyklų, esant galimybei, gali būti 

priimami į aukštesnę klasę pateikus pažymą iš ankščiau lankytos muzikos ar meno mokyklos ir 

bendra tvarka išklausius ir įvertinus jo pasirengimo lygį. 

 

V. PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS 

 

2.16.  Po rezultatų paskelbimo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo per 2 kalendorines 

dienas atsiųsti el. paštu dvariono@gmail.com vaiko duomenis įregistravimui į elektroninę 

sistemą „Mokinių registras“: 

1. vaiko vardas, pavardė (iš gimimo liudijimo ar paso); 

https://www.dvarionomokykla.lt/stojantiesiems/
https://www.dvarionomokykla.lt/stojantiesiems/
https://www.dvarionomokykla.lt/stojantiesiems/
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2. vaiko asmens kodas; 

3. tėvų (globėjų, rūpintojų) mobilusis telefonas (dėl pateiktos informacijos 

patikslinimo). 

2.17. Asmuo priimamas mokytis mokyklos direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę 

mokymo sutartį.  Mokymo sutartį už vaiką pasirašo tėvai (globėjai, rūpintojai). 

2.18. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokinių duomenų bazę. Jei mokinys 

pereina mokytis į kitą mokyklą ir pateikia tai patvirtinantį pranešimą, jis yra išregistruojamas 

iš mokinių duomenų bazės, o jį priimančiai mokyklai persiunčiama pažyma apie jo mokymosi 

pasiekimus. 

2.19. Du mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo 

pateikėjas tėvai (globėjai, rūpintojai) 

2.20.  Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas 

sutarties egzempliorius saugomas mokykloje. 

2.21.  Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo 

forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.  

2.22. Sutartis sudaroma iki mokymosi pradžios (rugpjūčio mėn. 31 d.).  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

2.23.  Kiekvienais metais direktorius tvirtina mokinių registraciją į Vilniaus Balio 

Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą bei stojamųjų egzaminų datą ir skelbia mokinių 

priėmimo komisijos sudėtį. 

2.24. Priėmimo į Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą tvarkos aprašo 

pakeitimus ar naują redakciją tvirtina mokyklos direktorius.  

_______________________________________________ 


