PATVIRTINTA
Šv. Juozapo mokyklos direktorės
2019 m. vasario 12 d. įsak. Nr. V-9

ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS
MOKESČIŲ UŽ UGDYMĄ 2019–2020 M.M.
MOKĖJIMO TVARKA

1. Vaikų ugdymas Šv. Juozapo mokykloje (toliau - Mokykla) yra mokamas.
2. Mokykloje mokamas vienkartinis stojamasis mokestis – 200 Eur ir kasmėnesinis
mokestis už ugdymą.
3. Stojamasis mokestis taikomas visiems naujai priimtiems ugdytiniams ir sumokamas iki
2019 m. balandžio 5 d. (imtinai) įstojusiems į priešmokyklinę grupę ar į pirmąją klasę. Įstojusiems į
penktąją klasę stojamasis mokestis sumokamas iki 2019 m. birželio 14 d. (imtinai).
4. Mokestis už vaiko ugdymą priešmokyklinėje grupėje – 230 eurų per mėnesį (ugdymo
mokestis mažinamas 100 eurų per mėnesį, jeigu pagal Vilniaus miesto savivaldybės nustatytą tvarką
ir sąlygas skiriama 100 eurų kompensacija). Mokestis mokamas kas mėnesį nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
iki 2020 m. birželio 28 d.
5. Mokestis už mokslą 1-8 klasėse mokamas 12 mėn. per metus pagal pasirinktą planą:
Pasirenkamas mokėjimo planas, Eur/mėn. vienam vaikui besimokančiam 1-8 klasėse
Kelias
(Standartinis mokestis)

130

Tiesa

Gyvenimas

(Mokestis galintiems paremti

(Mokestis galintiems prisidėti prie

Mokyklą)

Stipendijų fondo)

150

200

5.1. 1-8 klasių mokinių tėvai pasirenka mokėjimo planą ir jų sprendimas įforminamas
pasirašant mokymosi sutarties priedą.
5.2. Mokėjimo plano keitimas galimas vieną kartą per mokslo metus, suderinus su Mokyklos
direktore ir pasirašius mokymosi sutarties priedą.
5.3. Pasirinktas mokėjimo planas yra konfidenciali informacija ir neturi jokios įtakos
mokinio priėmimui į Mokyklą, taip pat nesuteikia jokių privilegijų ar nuolaidų kasdieninėje
Mokyklos veikloje.

5.4. Tėvai gali pasirinkti ir kitą Mokyklos mokesčio dydžio diferencijavimą (ne mažiau
130 eurų už vaiką per mėnesį).
6. Šeima gali pasirinkti mokėti mažesnį mokestį už antrą, trečią ir kitus Mokyklą lankančius
vaikus. Dėl nuolaidos už kelis Mokyklą lankančius vaikus tariamasi individualiai su Mokyklos
direktore.
7. Šeima, atsižvelgdama į savo galimybes gali mokėti didesnį mokestį už ugdymą.
8. Mokestis už ugdymą mokamas iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tėvai turintys galimybę
ir norintys gali sumokėti mokestį už mokslą už metus ar kelis mėnesius į priekį.
9. Mokestis

mokamas

finansinio

pavedimo

būdu

į

Mokyklos

sąskaitą

Nr. LT49 7300 0101 2703 0471, AB „Swedbank“, banko kodas 73000. Pervedant pinigus už
ugdymą, būtina nurodyti: ugdytinio vardą ir pavardę, grupę / klasę, laikotarpį už kurį mokamas
mokestis.
10. Į mokestį už ugdymą neįeina: maitinimas, būreliai, kelionė į ir iš Mokyklos, išvykos
bei edukacijos, stovyklos, žygiai, grupės / klasės kelionės, pratybos ir kanceliarinės priemonės.
11. Mokyklos darbuotojų vaikams mokestis už ugdymą netaikomas.
12. Mokykloje sukurtas Stipendijų fondas. Tėvai kviečiami remti Mokyklos Stipendijų
fondą. Fondas sudaromas iš tėvų, rėmėjų aukojamų lėšų. Jis skirtas mokiniams iš šeimų, turinčių
finansinių sunkumų, paremti. Pinigus galima pervesti į 9 punkte nurodytą sąskaitą, pažymint, kad jie
skirti Stipendijų fondui.
13. Šeimos, kurios susiduria su sunkumais ir kurioms mokestis už ugdymą yra pernelyg
didelis, gali kreiptis į Mokyklos administraciją, pateikdamos prašymą mokesčio už ugdymą
sumažinimui. Mokykla neprivalo taikyti nuolaidų ar atleisti nuo mokesčio už ugdymą. Nuolaidos
dydis nustatomas individualiai pokalbio metu aptarus šeimos finansines galimybes.
14. Nuolaidos gali būti taikomos ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. Vėl pateikus
prašymą ir susipažinus su situacija, nuolaidos gali būti suteikiamos kiekvienais metais.

