JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL UŽMOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
IŠLAIKYMĄ MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2009 m. kovo 26 d. Nr. T2-85
Jurbarkas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 9 ir 10 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1
dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Ţin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 72
straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170
„Dėl uţmokesčio uţ vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“, Jurbarko rajono savivaldybės
taryba n u s p r e n d ţ i a:
1. Patvirtinti Uţmokesčio uţ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų išlaikymą
mokykloje tvarkos aprašą (pridedama).
2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktu patvirtintas Aprašas taikomas atlyginant Jurbarko
,,Ąţuoliuko“ darţelio – mokyklos specialiosios lavinamosios klasės mokinių maitinimo išlaidas.
3. Pripaţinti netekusiais galios:
3.1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodţio 22 d. sprendimą Nr. T2-314
,,Dėl uţmokesčio uţ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus ugdytinių išlaikymo mokykloje
tvarkos patvirtinimo“;
3.2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. T2-305 ,,Dėl
uţmokesčio uţ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus ugdytinių išlaikymo mokykloje tvarkos
pakeitimo“;
3.3. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. T2-3 ,,Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 metų gruodţio 22 d. sprendimo Nr. T2-314 ,,Dėl
uţmokesčio uţ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus ugdytinių išlaikymą mokykloje tvarkos
patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2009 m. geguţės 1 d.
5. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą laikraštyje ,,Mūsų laikas“, o visą sprendimą –
savivaldybės interneto tinklalapyje www.jurbarkas.lt.
Savivaldybės meras

Balsavo: uţ – 21, prieš – 0, susilaikė 0.

Ričardas Juška

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr.T2-85
UŽMOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
IŠLAIKYMĄ MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Uţmokesčio uţ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų išlaikymą mokykloje
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokėjimo uţ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus
vaikų (toliau – vaikų) išlaikymą mokyklose tvarką ir sąlygas.
2. Aprašas taikomas Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigoms (vaikų lopšelisdarţelis, darţeliai – mokyklos, pagrindinės, vidurinės mokyklos bei šių įstaigų skyriai),
teikiančioms ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo paslaugas (toliau – Mokykla).
3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, Vietos savivaldos ir
kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais dėl priešmokyklinio
ugdymo ir kitais teisės aktais.
II. PAGRINDINĖS ŠIO APRAŠO SĄVOKOS
4. Ugdytinis – vaikas, kuris ugdomas ikimokyklinėje ar mišrioje (ikimokyklinėjepriešmokyklinėje ir (arba) priešmokyklinėje – ikimokyklinėje) grupėje pagal ikimokyklinio
ugdymo programą.
5. Priešmokyklinukas – ugdytinis, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 (ir (arba) 5)
metai ir kuris ugdomas priešmokyklinėje ar mišrioje grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo
programą.
III. UŽMOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKYKLOJE
6. Uţmokestį uţ vaikų išlaikymą mokykloje sudaro:
6.1. faktinės vaiko maitinimo mokykloje išlaidos, kurios negali viršyti 5 procentų bazinės
socialinės išmokos dydţio vienai dienai;
6.2. mėnesinis uţmokestis uţ mokyklos lankymą:
6.2.1. nuo rugsėjo 1 d. iki birţelio 30 d. – 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydţio;
6.2.2. nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. – 60 procentų bazinės socialinės išmokos dydţio.
7. Uţmokestį uţ vaikų išlaikymą mokykloje tėvai (globėjai) turi sumokėti iki kito mėnesio
20 dienos, išskyrus šio Aprašo 13 punkte nustatytą atvejį.
IV. MAITINIMO IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TVARKA
8. Tėvai (globėjai) moka:
8.1. 100 procentų faktinių maitinimo išlaidų uţ kiekvieną vaiko lankytą dieną;
8.2. 50 procentų faktinių maitinimo išlaidų uţ kiekvieną vaiko lankytą dieną, jei kiekvieno
šeimos nario mėnesinės pajamos neviršija 1 bazinės socialinės išmokos dydţio.
9. Faktinių maitinimo išlaidų atlyginimas maţinamas 50 procentų vaikams, jei jiems
netaikomos šio Aprašo 8.2 punkte nustatytos lengvatos:
9.1. kurie yra neįgalūs (pateikus neįgaliojo paţymėjimą);
9.2. kurie turi vieną iš tėvų ir yra nustatyta tėvystė, o kiekvieno šeimos nario mėnesinės
pajamos neviršija 2 bazinės socialinės išmokos dydţių;

9.3. kurių šeimose auga 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei jie mokosi
dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje);
9.4. kurių vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą;
9.5. kurie auga šeimose, kuriose bent vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame
skyriuje.
10. Nuo maitinimo išlaidų atlyginimo atleidţiama, jeigu:
10.1. vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:
10.1.1. dėl ligos ir savaitę po jos;
10.1.2. tėvų kasmetinių atostogų metu ir vasarą (birţelio – rugpjūčio mėnesiais);
10.1.3. tėvų nemokamų atostogų metu bei ne darbo metu – pagal pateiktus darbo grafikus
ir paţymas;
10.1.4. tėvams nuolat dirbant pamainomis ir nuolat turint laisvų dienų pagal pateiktus
darbo grafikus bei paţymas;
10.1.5. uţ ne daugiau kaip 2 dienas per mėnesį, praleistas be pateisinamos prieţasties;
10.2. jeigu priešmokyklinukas nelanko mokyklos dėl ligos ir mokinių atostogų metu.
11. Leisti mokyklai:
11.1. maţinti maitinimo išlaidų atlyginimą:
11.1.1. jeigu vaikas pagal raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą ne trumpiau kaip 3
mėnesius nevalgo pusryčių arba vakarienės;
11.1.2. jeigu dalį vaikų maitinimo išlaidų padengia tėvų (globėjų, rūpintojų) darbovietės ar
labdarą teikiančios organizacijos.
11.2. neskaičiuoti maitinimo išlaidų, jeigu priešmokyklinukas lanko grupę tik 4 valandas ir
nesinaudoja maitinimo paslauga.
12. Tėvams (globėjams) laiku nepateikus reikiamų dokumentų dėl lengvatų suteikimo,
maitinimo išlaidos atlyginamos pagal šio Aprašo 6.1 punktą, o pateikus dokumentus pavėluotai –
lengvata taikoma nuo kito mėnesio pirmosios dienos.
V. MĖNESINIO UŽMOKESČIO UŽ MOKYKLOS LANKYMĄ MOKĖJIMO TVARKA
13. Šio Aprašo 6.2. punkte nustatytą mėnesinis uţmokestis uţ mokyklos lankymą liepos –
rugpjūčio mėnesiais ugdytinių tėvai (globėjai) sumoka iš anksto, ne vėliau, kaip likus 15 darbo
dienų iki pradedant lankyti mokyklą.
14. Mėnesinis uţmokestis uţ mokyklos lankymą nemokamas rugpjūčio 15 – 31 dienomis
jei ugdytinis tuo metu nelanko mokyklos.
15. Mėnesinis uţmokestis uţ mokyklos lankymą maţinamas 50 proc., jeigu
priešmokyklinukas lanko mokyklą tik 4 valandas.
VI. KITOS NUOSTATOS
16. Uţmokesčio uţ mokyklos lankymą lėšos apskaitomos teisės aktų nustatyta tvarka ir
mokyklos tarybos sprendimu naudojamos mokyklos bendruomenės poreikiams tenkinti.
17. Mokyklos vadovas turi teisę, tėvams (globėjams) iki einamojo mėnesio 20 dienos be
pateisinamos prieţasties neatlyginus ugdytinių ir priešmokyklinukų maitinimo išlaidų išbraukti
ugdytinį iš įstaigos ugdytinių sąrašo, o priešmokyklinukui teikti tik ugdymo paslaugą
(neaprūpinant individualiomis ugdymo ir higienos priemonėmis).
18. Mokyklos vadovas ar jo įgalioti asmenys privalo:
18.1 kontroliuoti, kad tėvai (globėjai) uţmokestį uţ vaiko išlaikymą mokykloje mokėtų
nustatytu laiku;
18.2. pareikalauti iš tėvų (globėjų), kad šie dokumentus, kuriais vadovaujantis galėtų būti
taikomos lengvatos, pateiktų priimant vaikus į mokyklą, o vėliau – nuolat kas trys mėnesiai
tikslintų duomenis.
_________________________

