MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLĄ
TVARKA

MOKINIŲ PRIĖMIMAS IR AMŽIUS

1. Mokykloje vykdomos ugdymo programos:


Pradinio, pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos:
– fortepijono, akordeono, styginių instrumentų (smuikas), pučiamųjų instrumentų

(klarnetas). Mokymosi trukmė – 8 metai, rekomenduojama 7 – 9 metų vaikams.


Neformaliojo vaikų švietimo programos:

– ankstyvojo ugdymo, trukmė 1 – 2 metai, rekomenduojama 5 – 6 metų vaikams;
– kryptingo ugdymo (meno kolektyvai), trukmė – 1 – 12 metų;
– išplėstinio ugdymo, trukmė – 1 – 4 metai.
PRIĖMIMO DATA
2. Priėmimas į mokyklą vykdomas:


2020 m. birželio 3-4-5 dienomis 12.00 val.



2020 m. rugpjūčio 24-25-26 dienomis 12.00 val.

STOJANČIŲJŲ REGISTRAVIMAS
3. Stojantieji registruojami telefonu (8 380) 56-220, +37061883669, +37067107313 nuo 2020
m. gegužės mėnesio, pildant prašymą interneto svetainėje www.eisiskiumm.lt ir siunčiant
elektroniniu paštu eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com. Užpildžius internetinį prašymą, tikslus
atvykimo laikas bus praneštas kiekvienam prašymo teikėjui asmeniškai (el. paštu arba telefonu).
PRAŠYMAS-ANKETA
4. Jeigu registracija vyko telefonu, priėmimo komisijai pateikiamas prašymas -anketa, kuriame
nurodoma:


vaiko vardas, pavardė, gimimo data, mokyklos, kurią lanko (pradės lankyti) pavadinimas;



gyvenamoji vieta;



pagrindinis muzikinis dalykas, kurio norėtų mokytis mokinys;



tėvų ar globėjųvardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefonas.

DOKUMENTAI (įvykus priėmimui)
4. Priėmimo komisijos siūlomiems priimti mokiniams būtini šie dokumentai:


tėvų prašymas;



vaiko gimimo liudijimas arba pasas (kopija);



nuotrauka;



gydymo įstaigos pažymėjimas apie vaiko sveikatos būklę.

Mokinių priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi. Mokymo sutartys pasirašomos iki
rugsėjo 1 d.
PRIĖMIMO PROCEDŪRA
5. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma priėmimo komisija, kurios pirmininkas –
direktorius.
Muzikinių gebėjimų patikrinimo užduotys:


muzikinės atminties tikrinimas. Dainelės dainavimas. Vaikas turi be instrumento padainuoti

savo pasirinktą nesudėtingą dainelę;


muzikos garso atkartojimas. Vaikas patogiame registre turi padainuoti mokytojo pianinu

pagrotus ar balsu padainuotus garsus;


melodijos pakartojimas. Vaikas turi atkartoti pianinu pagrotas ar balsu padainuotas

nesudėtingas 4-6 garsų melodijas;


ritmo pojūtis. Vaikas turi pakartoti mokytojo plojimo 2-4 taktų ritminius darinius

(ketvirtinės, aštuntinės, šešioliktinės natos, pauzės, taškuotas ritmas, sinkopės).
6. Komisija, patikrinusi vaikų muzikinius gebėjimus, gali nutarti juos priimti į pradinio
muzikinio ugdymo klasę.
7. Vaikai į mokyklą priimami direktoriaus įsakymu.

INFORMACIJOS SKELBIMAS
8. Priimtų mokytis mokinių sąrašai skelbiami internetinėje svetainėje www.eisiskiumm.lt .

