PATVIRTINTA
Kaunojėzuitųgimnazijosdirektoriaus

2017-08-31įsakymuNr.V-580
MOKESČIOUŽMOKSLĄKAUNOJĖZUITŲGIMNAZIJOJE
TVARKOSAPRAŠAS
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 2011 Nr. 38-1804) 72.2
punktu, mokslas Kauno jėzuitų gimnazijoje (toliau - Gimnazija) yra mokamas. Mokesčio už mokslą
(toliau
-Mokestis)dydįnustatosteigėjas.Mokesčiodydisvieneriemsmokslometams:
5-8klasėms–520eurų;
I-IVgimnazijos
klasėms–380eurų;
tarptautiniobakalaureatodiplomoklasėms–660eurų;
parengiamajaitarptautiniobakalaureatodiplomoprogramosklasei–
3000
eurų.
2.
Mokestismokamasužmokslometus,jįdalijantįdvilygiasdalis:
2.1. Mokestisužrudenspusmetįturibūtisumokėtasikilapkričio1d.
2.2. Mokestisužpavasariopusmetįturibūtisumokėtasikikovo1d.
3.
Mokestisgalibūtisumokamasišankstoužabupusmečius.
4.
Mokestis atsižvelgiant į šeimos sunkias finansines galimybes gali būti mokamas
dalimis,betvisasMokestisužmokslometusturibūtisumokėtasikibirželio1d.
5.MokestismokamaspavedimuįGimnazijosatsiskaitomąjąsąskaitą:
Nr. LT85 4010 0425 0070 9680, AB DNB bankas, banko kodas 40100, įmonės kodas
300109458.
Mokėjimopaskirtis:„_____________________________________mokestisuž
mokslą".
(Mokiniovardas,pavardė,mokiniokodas)

6. Mokinio tėvai / globėjai kviečiami paremti Gimnaziją pervedant pinigus į Gimnazijos
solidarumo fondą, iš kurio yra padengiamas Mokestis atleistiesiems nuo jo, naudojama vertybiniam
ir
socialiniamugdymuibeimokiniams,aktyviaidalyvaujantiemsGimnazijosveikloje,skatinti.
7. Mokinio tėvai / globėjai gali prašyti atleidimo nuo Mokesčio už mokslą Gimnazijoje
dalinai
arbavisiškai,jei:
7.1. vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra mažesnės nei 1,5 valstybės
remiamos pajamos (VRP) (153 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 atleidžiami/sumažinamas
mokestis už mokslą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP
(204
Eur).
7.2. 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
trysirdaugiauvaikų;
7.3.mokinysyranašlaitisarbafiziškaineįgalus.
8.Gimnazijosdarbuotojųvaikamssuteikiama50%Mokesčiolengvata.
9. Dėl Mokesčio 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
nuo
9
val.iki15val.pristato:
- nustatytos formos prašymą, prašyme turi būti nurodoma, kokiais būdais mokinio šeima
galėtų
prisidėtiprieGimnazijosbendruomenėsgerovėskūrimo(žr.10.3p.);
-pažymąapiešeimossudėtį;
-pažymasapiemokiniotėvų/globėjų/rūpintojųpajamasužtrispaskutiniusmėnesius;
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- jeigu tėvai bedarbiai - pažymas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
(Sodros)arbapažymąapieužsiregistravimądarbobiržoje;
-įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui
išlaikyti;
-pažymasapiegaunamaspašalpas;
-kitusreikalingusdokumentus,patvirtinančiusgaunamaspajamas.
9.1. Mokiniai, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, pateikia visus dokumentus arba
jų
kopijas,kuriasteikėsocialiniamskyriui.
Priimamitiktvarkingaipateiktivisidokumentai.
10. Gimnazijos direktoriaus sudaryta Mokesčio už mokslą komisija posėdžiauja 2 kartus
per
metus–pirmojoirantrojopusmečiųpradžioje.
Mokesčioužmoksląkomisija:
10.1.suteikialengvatąmokantužmokiniomoksląGimnazijoje;
10.2.visiškaiatleidžianuoMokesčio;
10.3. kai atleidžiama nuo Mokesčio arba suteikiama Mokesčio lengvata – siūlo pasirinkti
alternatyvą: tėvams dalyvauti talkose, padėti ruošti renginius, projektus, padėti tvarkyti uniformas,
knygas, budėti Gimnazijos renginiuose. Alternatyvų atlikimo pobūdis, laikas ir trukmė aptariami su
tėvų
komitetogrupe,koordinuojančiapagalbosGimnazijaiorganizavimą;
11. Lengvatos dydis nustatomas individualiai išanalizavus pateiktus dokumentus ir / arba
per
pokalbįlankantisšeimoseaptarusšeimosfinansinesgalimybes.
Suteikiant lengvatą ar visiškai atleidžiant nuo Mokesčio be priežasčių, nurodytų šios
tvarkos
7punkte,atsižvelgiamaį:
11.1. rekomendaciją, kurią parašo šeimą lankantys asmenys (klasės auklėtojas ir tėvų
komitetonarys)ikispalio1d./iki
vasario1d.;
11.2.mokinioakademiniuspasiekimus(pusmečiųįvertinimus)irelgesįgimnazijoje;
11.3. aktyvumą Gimnazijos gyvenime (dalyvavimą vertybių programose, socialinėje
praktikoje,jėzuitųsielovadosarsavanorystėsprogramoseirkt.).
12.Suteiktalengvatagali
būtiprarasta,jeimokinys:
12.1.surinko20nuobaudųtaškųirdaugiau;
12.2.pusmečiopažymių
vidurkisyra6balaiirmažiau;
12.3.kitaippažeidėGimnazijojenustatytątvarką.
13.informacijatėvamsapiesuteiktąlengvatąpranešamaraštuirelektroniniame
dienyne.
14. Lengvatos teikiamos ne ilgiau nei vieneriems mokslo metams. Pasikeitus šeimos
finansineisituacijai,tėvaiprivaloinformuotiGimnaziją.
15. Už suteiktą lengvatą mokinys įsipareigoja parašyti padėką geradariams, pervedusiems
lėšas
į
Solidarumofondą.
16. Tėvų išvykimas dirbti į užsienį, užsiregistravimas darbo biržoje, nemokamo maitinimo
gavimasnėrapakankamapriežastisbūtiatleistiemsnuoMokesčio.
17. Mokiniui išvykus studijuoti į užsienio valstybes ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui,
svarstomasMokesčiosumažinimoaratleidimonuojoklausimas.
18. Aprašo 4 punkte numatytu laiku nesumokėjus Mokesčio ilgiau nei 3 mėnesius ir raštu
neinformavusapiepriežastis,svarstomamokiniotolimesniomokymosigalimybėGimnazijoje.
19. Aprašas ir prašymo forma (Aprašo 9 punktas) - gimnazijos internetinėje svetainėje
www.kjg.lt.
20. Direktoriaus įsakymu Mokesčio už mokslą lengvata gali būti suteikta ypatingais
atvejais:
20.1.mirustėvui/mamai/globėjui/globėjai;
20.2.mokiniuipatyrustraumą(pateikiamagydytojopažyma).
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*Lietuvos
Respublikos
vyriausybės
nutarimas
dėl
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c08d90303cce11e498a79e861091cd92.
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