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PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO GIMNAZIJOS
MOKINIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D.

I SKYRIUS. BENDRI NUOSTATAI
1. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija, toliau Gimnazija – nevalstybinis, savitos
pedagoginės sistemos viešasis juridinis asmuo (gimnazija), vykdantis pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programas bei neformalųjį švietimą.
2. Gimnazijoje besimokančių tėvai moka Mokinio mokestį, kuris nustatytas Gimnazijos Valdybos ir
patvirtintas Gimnazijos Steigėjų.
3. Mokinio mokesčio dydis nustatytas, vadovaujantis gimnazijos 2017 m. rugpjūčio mėn. 31 d.
juridinių asmenų registre įregistruotais nuostatais (toliau vadinami – Nuostatai) Nr. 23.3 ir pakeitimu
Nr. 52.2.
4. Mokinio mokestį apibrėžia mokymosi sutartis, kurią pasirašo tėvai. Mokinio tėvai, pasirašydami
Mokymosi sutartį, įsipareigoja mokėti nustatytą mėnesinį Mokinio mokestį.
5. Mokinio mokestis mokamas visus kalendorinius metus (12 mėnesių). Bendruosiuose ugdymo
planuose mokslo metų pradžia – kalendorinių metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų kalendorinių metų
rugpjūčio 31 d.
6. Užbaigus pradinio ugdymo programą (užbaigus 4 kl.) ir pagrindinio ugdymo programą (užbaigus
10 kl.) Mokinio mokestis nemokamas už liepos ir rugpjūčio mėnesius.
7. Apie Mokinio mokesčio pasikeitimus tėvai informuojami ne vėliau, kaip prieš šešis mėnesius iki
mokinio mokesčio pakeitimo įsigaliojimo.
8. Kiekvienais metais atsižvelgiant į tėvų tarybos, mokytojų tarybos ir mokinių parlamento siūlymus
bei gimnazijos tikslus, peržiūrimos Mokinio mokesčio lengvatų sąlygos.
9. Nustatytos naujos lengvatos (nuolaidos) paskelbiamos prieš tris mėnesius iki mokslo metų pradžios
ir pradedamos taikyti nuo einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 1 d.
10. Gimnazijos Mokinio mokesčio mokėjimo lengvatų skyrimo ir naudojimo tvarką nustato
Gimnazijos administracija ir tvirtina direktorius.
II SKYRIUS. MOKINIO MOKESČIO DYDIS
1. Mokinio mokestis (toliau vadinama Mokestis) už vieną kalendorinį mėnesį - 28,96 Eur. Nuo 2016
m. rugsėjo 01 d. naujai priimamiems mokiniams į pirmas klases – nustatytas 30,00 Eur Mokestis.
2. Mokinių, kurie Gimnazijoje gauna nemokamą maitinimą, priklausantį nuo šeimos pajamų, tėvai
moka 50% mokinio mokesčio (pusę nustatyto Mokinio mokesčio). Duomenis gimnazija gauna per
SPIS. Pirmų klasių mokiniai, kurie gauna nemokamą maitinimą, nepriklausantį nuo tėvų pajamų
1 (nuo
2020-09-01), moka pilną Mokinio mokesčio sumą.

3. Naujai priimamų mokytis į Gimnaziją mokinių tėvai moka 80,00 Eur stojimo mokestį.
IV SKYRIUS. MOKINIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA
1. Mokestis pradedamas skaičiuoti nuo mokymosi sutarties sudarymo dienos iki mokymosi
sutarties nutraukimo arba sutarties galiojimo pabaigos.
2. Mėnesinis mokestis mokamas už einamąjį iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos į
žemiau nurodytą Gimnazijos sąskaitą SEB banke. Mokestis gali būti iš karto sumokamas už
pusmetį arba už visus metus.
3. Mokestis pervedamas nurodant šiuos rekvizitus: gavėjas: Palaimintojo Teofiliaus Matulionio
gimnazija, juridinio asmens kodas: 302509732, bankas: SEB bankas, sąsk. Nr.:
LT427044060007640420; kliento kodas mokėtojo informacinėje sistemoje: vaiko, už kurį mokate,
asmens kodas, vardas, pavardė ir klasė. Šią eilutę būtina užpildyti. Gimnazija vaiko asmens kodą
naudoja išimtinai tik Mokesčio skaičiavimo tikslais ir įsipareigoja jį saugoti asmens duomenų
apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Mokinio mokestis grynais pinigais nepriimamas.
5. Keičiant mokyklą, Mokestis mokamas už visą mėnesį, kurį mokinys(-ė) dar mokėsi. Mokinys (-ė)
iš Duomenų bazės išbraukiamas tik pateikus raštinei iš Gimnazijos buhalterijos gautą patvirtinimą
apie sumokėtą Mokestį. Neišbraukus iš gimnazijos duomenų bazės, kita ugdymo įstaiga negali
įtraukti į mokyklai priklausančią Duomenų bazę mokinių registre.
III SKYRIUS. MOKINIO MOKESČIO LENGVATOS
1. Mokestis mažinamas 25 proc.
1.1. Jei 1-8 klasėje mokosi trys vaikai iš tos pačios šeimos. Mokestis mažinamas 25 proc. visiems
trims vaikams. Visiems trims vaikams pildomas vienas prašymas. Pajamas patvirtinančių
dokumentų pateikti nereikia.
2. Mokestis mažinamas 50 proc.:
2.1 Jei keturi vaikai iš vienos šeimos mokosi gimnazijoje. Mokestis mažinamas 50 proc. visiems
keturiems vaikams. Visiems vienos šeimos vaikams pildomas vienas prašymas, pajamas
patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia.
2.2
Jei mokinys(-ė) gyvena globos įstaigoje. Pildomas prašymas, prie prašymo pateikiama
pažyma, kad vaikas gyvena globos institucijoje.
2.3
Jei mokinys(-ė), Gimnazijoje gauna nemokamą maitinimą, priklausantį nuo šeimos
pajamų. Prašymo pildyti nereikia. Pajamas patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia. Išvadą
apie mokiniui(-ei) skirtą nemokamą maitinimą gimnazija gauna per SPIS.
3. Mokestis mažinamas 100 proc.:
3.1 Jei vienas iš mokinio tėvų ar abu tėvai yra šios Gimnazijos darbuotojai. Pildomas tik
prašymas. Pajamas patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia.
3.2. Jei mokinys(-ė) yra našlaitis(-ė) (netekęs(-usi) abiejų iš tėvų)
4. Atsižvelgiant į mokinio(-ės) ugdymosi pasiekimus ir asmeninę pažangą bei indėlį į mokyklos
gyvenimą, Mokinių parlamento ir Mokytojų metodinės tarybos siūlymu, pasibaigus ugdymo
pusmečiui, 5-8 kl. ir I-IV kl. mokiniams, kurių užbaigto pusmečio vidurkis daugiau nei 9,5 balo
Mokinio mokestis kitą pusmetį mažinamas 50 procentų. Pirmą mokslo metų pusmetį Mokinio
mokesčio lengvatą gaunančių mokinių sąrašas (už antro pusmečio ugdymosi rezultatus ir asmeninę
pažangą bei indėlį į mokyklos gyvenimą), tvirtinamas direktoriaus įsakymui iki rugsėjo 15 d. Antrą
2
mokslo metų pusmetį Mokinio mokesčio lengvatą gaunančių mokinių sąrašas (už pirmo pusmečio

ugdymosi rezultatus ir asmeninę pažangą bei indėlį į mokyklos gyvenimą), tvirtinamas direktoriaus
įsakymui iki vasario 15 d.
5. Dėl lengvatų, kurių suteikimui nurodyta, jog reikia pateikti prašymą, prašymai priimami nuo
rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d.
6. Netikėtai pasikeitus šeimos socialinei ir (ar) finansinei padėčiai (netekus darbo, . darbingumo
ar dėl kitų panašių priežasčių) prašymai, išimties tvarka, svarstomi per 10 dienų nuo prašymo
pateikimo datos
7. Prašymus atleisti nuo Mokesčio ar jį sumažinti, vadovaudamasi patvirtintais kriterijais, svarsto
Gimnazijos Finansinė grupė. Sąrašą mokinių, kurie atleidžiami nuo mokinio mokesčio arba mokinio
mokestis sumažinamas, tvirtina Gimnazijos direktorius.
8. Atleidimo nuo Mokesčio tvarka, prašymo forma ir reikalingų dokumentų sąrašas skelbiami
Gimnazijos internetinėje svetainėje.
9. Mokinio mokesčio lengvatos nesumuojamos ir taikomos vieneriems mokslo metams – nuo rugsėjo
1 d. iki rugpjūčio 31 d.
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