PATVIRTINTA
Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus

2019-08-30 įsakymu Nr. V-576
ATLYGINIMO UŽ UGDYMĄ KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJOJE
TVARKOS APRAŠAS
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70.2 punktu, atlyginimo už
ugdymą dydį Kauno jėzuitų gimnazijoje (toliau – Gimnazija) nustato steigėjas – Lietuvos jėzuitų
provincija.
2. Įmokos Atlyginimo už ugdymą (toliau – Įmoka) dydis 2019–2020 mokslo metams
mokiniams, kurių mokymo sutartis sudaryta iki 2019 metų:
5–8 klasėms – 580 eurų;
I–IV gimnazijos klasėms – 400 eurų;
tarptautinio bakalaureato diplomo klasėms – 700 eurų;
parengiamosioms tarptautinio bakalaureato diplomo programos klasėms – 3000 eurų.
3. Įmokos Atlyginimo už ugdymą dydis 2019–2020 mokslo metams mokiniams, kurių
mokymo sutartis sudaryta 2019 metais:
5–8 klasėms – 820 eurų;
I–IV gimnazijos klasėms – 480 eurų;
tarptautinio bakalaureato diplomo klasėms – 840 eurų;
parengiamosioms tarptautinio bakalaureato diplomo programos klasėms – 3000 eurų.
4. Įmoka mokama už mokslo metus, ją dalijant į dvi lygias dalis:
4.1. už rudens pusmetį turi būti sumokėta iki lapkričio 1 d.;
4.2. už pavasario pusmetį turi būti sumokėta iki kovo 1 d.
5. Įmoka gali būti sumokama iš anksto už abu pusmečius.
6. Įmoka atsižvelgiant į šeimos sunkias finansines galimybes gali būti mokama dalimis, bet
visa Įmoka už mokslo metus turi būti sumokėta iki birželio 1 d.
7. Įmoka mokama pavedimu į Gimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą:
Nr. LT85 4010 0425 0070 9680, AB Luminor bankas, banko kodas 40100, įmonės kodas
300109458.
Mokėjimo paskirtis: „___________________________________ atlyginimas už ugdymą“.
(Mokinio vardas, pavardė, mokinio kodas)

8. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami paremti Gimnaziją pervedant pinigus į
Gimnazijos solidarumo fondą, iš kurio yra padengiama Įmoka atleistiesiems nuo jos, naudojama
vertybiniam ir socialiniam ugdymui bei mokiniams, aktyviai dalyvaujantiems Gimnazijos veikloje,
skatinti.
9. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) gali prašyti atleidimo nuo Įmokos Atlyginimas už
ugdymą mokėjimo Gimnazijoje dalinai arba visiškai, jei:
9.1. vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra mažesnės nei 1,5 valstybės
remiamų pajamų (VRP) (183 EUR) dydis* arba kitais nustatytais atvejais (ligos, nelaimingo
atsitikimo, netekus maitintojo, šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų arba kai šeimoje auga vaikas
su negalia), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, gali būti atleidžiama / sumažinama Įmoka, jeigu
vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 2 VRP (244 EUR);
9.2. vaikų iki 18 metų ir asmenų, kurie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir
kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sueis 24 metai (studentų), šeimoje
yra trys ir daugiau vaikų;
9.3. mokinys yra našlaitis arba fiziškai neįgalus.
10. Gimnazijos darbuotojų vaikams suteikiama 50 % Įmokos lengvata.
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11. Dėl Įmokos sumažinimo ar atleidimo kiekvienų mokslo metų pusmečių pradžioje (iki
rugsėjo 15 d. ir iki sausio 15 d.) tėvai į B108 arba A310 kabinetą pirmadieniais – penktadieniais
9.00–15.00 val. pristato:
11.1. nustatytos formos prašymą, kuriame turi būti nurodoma, kokiais būdais mokinio šeima
galėtų prisidėti prie Gimnazijos bendruomenės gerovės kūrimo (žr. 13.3. p.);
11.2. pažymą apie šeimos sudėtį;
11.3. pažymas apie mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pajamas už tris paskutinius mėnesius;
11.4. jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) bedarbiai – pažymas iš Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos (Sodros) arba pažymą apie užsiregistravimą darbo biržoje;
11.5. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduotą pažymą apie lėšas vaikui
išlaikyti;
11.6. pažymas apie gaunamas pašalpas;
11.7. kitus reikalingus dokumentus, patvirtinančius gaunamas pajamas;
11.8. Mokiniai, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, pateikia visus dokumentus arba
jų kopijas, kurias teikė socialiniam skyriui;
11.9. Priimami tik tvarkingai pateikti visi dokumentai.
12. Gimnazijos direktoriaus sudaryta Atlyginimo už ugdymą komisija posėdžiauja 2 kartus
per metus – pirmojo ir antrojo pusmečių pradžioje.
13. Atlyginimo už ugdymą komisija:
13.1. suteikia lengvatą mokant Įmoką Atlyginimas už ugdymą Gimnazijoje;
13.2. visiškai atleidžia nuo Įmokos;
13.3. kai atleidžiama nuo Įmokos arba suteikiama Įmokos lengvata – siūlo pasirinkti
alternatyvą: tėvams dalyvauti talkose, padėti rengti renginius, projektus, padėti tvarkyti uniformas,
knygas, budėti Gimnazijos renginiuose. Alternatyvų atlikimo pobūdis, laikas ir trukmė aptariami su
tėvų komiteto grupe, koordinuojančia pagalbos Gimnazijai organizavimą.
14. Lengvatos dydis nustatomas individualiai išanalizavus pateiktus dokumentus ir / arba
per pokalbį lankantis šeimose aptarus šeimos finansines galimybes.
15. Suteikiant lengvatą ar visiškai atleidžiant nuo Įmokos be priežasčių, nurodytų šios
tvarkos 8 punkte, atsižvelgiama į:
15.1. rekomendaciją, kurią parašo šeimą lankantys asmenys (klasės auklėtojas ir tėvų
komiteto narys) iki spalio 1 d. / iki vasario 1 d.;
15.2. mokinio akademinius pasiekimus (pusmečių įvertinimus) ir elgesį gimnazijoje;
15.3. aktyvumą Gimnazijos gyvenime (dalyvavimą vertybių programose, socialinėje
praktikoje, jėzuitų sielovados ar savanorystės programose ir kt.).
16. Suteikta lengvata gali būti prarasta, jei mokinys:
16.1. surinko 20 nuobaudų taškų ir daugiau;
16.2. pusmečio pažymių vidurkis yra 6 balai ir mažiau;
16.3. kitaip pažeidė Gimnazijoje nustatytą tvarką.
17. Informacija tėvams apie suteiktą lengvatą pranešama raštu ir elektroniniame dienyne.
18. Lengvatos teikiamos ne ilgiau nei vieneriems mokslo metams. Pasikeitus šeimos
finansinei situacijai, tėvai privalo informuoti Gimnaziją.
19. Už suteiktą lengvatą mokinys įsipareigoja parašyti padėką geradariams, pervedusiems
lėšas į Solidarumo fondą.
20. Tėvų išvykimas dirbti į užsienį, užsiregistravimas darbo biržoje, nemokamo maitinimo
gavimas nėra pakankama priežastis būti atleistiems nuo Įmokos.
21. Mokiniui išvykus studijuoti į užsienio valstybes ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui,
svarstomas Įmokos sumažinimo ar atleidimo nuo jos klausimas.
22. Aprašo 5 punkte numatytu laiku nesumokėjus Įmokos ilgiau nei 3 mėnesius ir raštu
neinformavus apie priežastis, svarstoma mokinio tolimesnio mokymosi galimybė Gimnazijoje.
23. Aprašas ir prašymo forma (žr. 11.1. p.) pateikiami gimnazijos internetinėje svetainėje
www.kjg.lt.
24. Direktoriaus įsakymu Įmokos lengvata gali būti suteikta ypatingais atvejais:

3
24.1. mirus tėvui (globėjui, rūpintojui) / mamai (globėjai, rūpintojai);
24.2. mokiniui patyrus traumą (pateikiama gydytojo pažyma);
24.3. mokiniui užėmus prizinę vietą nacionaliniame arba tarptautiniame konkurse,
varžybose, olimpiadoje (pateikiama diplomo kopija).
*Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas
tar.lt/portal/lt/legalAct/41397f10051511e9a5eaf2cd290f1944.
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