MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRĄ IR
BŪRELIŲ FORMAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2009 m. gruodžio 21 d. Nr. 1-1035
Marijampolė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo
(Žin., 1995, Nr.104-2322; 2007, Nr.77-3048) 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
(Žin., 1991, Nr.23-593; 2003, Nr.63-2853) 29 straipsnio 5 dalimi, Bendrųjų iš valstybės ir
savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991
(Žin., 2004, 98-3663), 9 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1.Patvirtinti Mokinių priėmimo į Marijampolės moksleivių kūrybos centrą ir būrelių
formavimo tvarką (pridedama).
2. Pripažinti netekusiais galios:
2.1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 6 d. sprendimą Nr.1-59 ,,Dėl
minimalaus moksleivių skaičiaus grupėse nustatymo“;
2.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 29 d. sprendimo Nr.1-567 ,,Dėl
mokinių priėmimo į Marijampolės muzikos, dailės mokyklas ir Moksleivių kūrybos centrą tvarkos
patvirtinimo“ 1.3. punktą.
3. Sprendimas įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d.
Savivaldybės meras

Vidmantas Brazys
______________

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2009-12-21 sprendimu Nr. 1-1035
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRĄ IR
BŪRELIŲ FORMAVIMO TVARKA
I. BENDROJI DALIS

1.Mokinių priėmimo į Marijampolės moksleivių kūrybos centrą ir būrelių formavimo tvarka
reglamentuoja asmenų priėmimą į Marijampolės moksleivių kūrybos centrą (toliau – Centras)
lavintis pagal Centre vykdomas neformaliojo vaikų švietimo programas ir numato būrelių
formavimo principus.
2.Į Centrą priimami Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje
esančiose bendrojo lavinimo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose besimokantys vaikai ir
jaunuoliai.

II. BŪRELIŲ FORMAVIMO PRINCIPAI
3.Centre būreliai formuojami mokslo metų pradžioje atsižvelgiant į vaikų interesus, jų tėvų
(globėjų) pageidavimus, pedagogų pasirengimą, Centro turimą materialinę bazę, Marijampolės
savivaldybės tarybos Centrui patvirtintus asignavimus, leidžiamą tarifikuoti kontaktinių valandų
skaičių, nustatytą būrelių veiklai vykdyti.
4.Pasikeitus Centrui patvirtintiems asignavimams, koreguojamas Centre veikiančių būrelių
skaičius ar jų veiklai tarifikuojamų valandų skaičius.
5.Minimalus vaikų skaičius formuojamuose žygeivių (turistų) veiklos ir orientavimosi
sporto būreliuose – 15 vaikų, visuose kituose būreliuose – 20 vaikų.
6.Tais atvejais, kai formuojama daugiau negu viena būrelio grupė, kiekvienoje grupėje vaikų
skaičius turi būti ne mažesnis už nustatytą minimalų. Būrelis ar jo grupė išformuojama, kai joje
nelieka 70 proc. vaikų.
7.Neformalusis vaikų švietimas būreliuose vykdomas pagal Centro direktoriaus patvirtintas
Neformaliojo vaikų švietimo programas, kurių vykdymui yra pritaręs Savivaldybės administracijos
direktorius.
8.Už neformalųjį vaikų švietimą Centre bei už kitas teikiamas paslaugas mokamas
Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.
9.Mokesčio lengvatos taikomos Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

II. PRIĖMIMAS Į CENTRĄ
10.Būrelius Centre gali lankyti vaikai ir jaunuoliai nuo 6 metų, o įgyvendinant programas –
ir kiti bendruomenės nariai (tėvai, globėjai, seneliai ir pan.).
11.Vaikai ir jaunuoliai į Centro būrelius priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų
pageidavimus, saviraiškos poreikius, vaiko amžių bei centro intelektines, materialines ir finansines
galimybes.
12.Prašymai lankyti Centro būrelius priimami iki rugsėjo 1 dienos. Į suformuotus būrelius
vaikai papildomai gali būti priimami ir per mokslo metus.
13.Per mokslo metus vaikas gali pereiti iš vieno būrelio į kitą.

14.Centras mokinių atostogų metu siūlo kūrybines ar kelionių stovyklas, įgyvendina vaikų
vasaros poilsio, prevencijos, socializacijos bei kitas užimtumo programas.

III. PRIĖMIMO DOKUMENTAI IR JŲ ĮFORMINIMAS
15.Į Centrą priimama pateikus prašymą Centro direktoriaus vardu. Vaikai iki 14 metų
pateikia vieno iš tėvų (globėjų) prašymą, 14-18 metų vaikai – savo prašymą ir vieno iš tėvų
(globėjų) raštišką sutikimą. Jaunuoliai nuo 18 metų į Centrą priimami jų pačių prašymu.
16.Visi prašymai registruojami Centre numatyta registravimo tvarka.
17.Narių priėmimas į Centrą įforminamas direktoriaus įsakymu.
18.Švietimo santykiai tarp Centro ir Centro narių įforminami rašytine sutartimi.
19.Būrelio vadovo raštišku teikimu direktorius savo įsakymu išbraukia Centro narį iš sąrašų,
kai jis be pateisinamos priežasties neatvyksta į užsiėmimus dvi savaites ar laiku nesumoka
mokesčio už būrelį arba savo elgesiu kelia realią ir akivaizdžią grėsmę Centro bendruomenės narių
saugumui.
______________

