
NACIONALINĖ M.K.ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLA SKELBIA 

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ 2023-2024 M.M. 

___________________________________________________ 

 
PRIĖMIMAS VYKS: 

Balandžio 15 d. – į 1- 4 klases (visus meno šakos dalykus); balandžio 16 d. į 5-ir 
aukštesnes  klases (visus meno šakos dalykus) 

 

Priimama tik į vieną (pasirinktą)  meno sritį – muzikos, baleto arba dailės ir tik į vieną 
pasirinktą meno šakos dalyką. 

 
 

I.  BENDROJI DALIS 
 
1. Į Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos (toliau – MKČ) 1-ą klasę priimami 7 metų 
gabūs pasirinktai meno sričiai vaikai iš visos Lietuvos. Pradinis ugdymas gali būti 
pradedamas  ir anksčiau t. y. nuo 6 metų, bet tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas 
pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais 
metais suėjo 6 metai (t.y. nuo 5 metų arba ne vėliau kaip nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.)1 
2. Galima teikti prašymus ir į aukštesnes klases bei dalyvauti stojamuosiuose egzaminuose. 
Sprendimai dėl priėmimo mokytis bus priimti vėliau, kai paaiškės laisvų vietų skaičius 
konkrečioje klasėje 
3. Į Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą  priimami mokiniai iš visos Lietuvos. Atvykę 
iš kitų miestų ar rajonų ir įstojusieji gali būti apgyvendinti  moderniame mokyklos 
bendrabutyje;  bendrabutis, maitinimas ir mokslas  mokiniams yra nemokamas. 
4. Mokiniai priimami išlaikę stojamuosius egzaminus, o jų bendrasis išsilavinimas, amžius 
atitinka konkrečios klasės reikalavimus. Stojantiesiems į 1-ąją klasę tikrinamas jų 
pasirengimas mokyklai.  
5. Priėmimo ir Stojamųjų egzaminų komisijos sudaromos  mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 
II.  STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 
6. Muzikos skyriuje priimame į šiuos meno šakos dalykus: fortepijono, smuiko, violončelės, 
kontraboso, alto, arfos, fleitos, obojaus, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, 
eufonijos, trombono, tūbos, mušamųjų instrumentų, chorinio dainavimo ir dirigavimo; nuo I-
os gimnazijos klasės yra galimybė mokytis muzikos kūrybos meno šakos dalyko. 
7. Baleto skyriuje priimama į klasikinio arba modernaus/šiuolaikinio (nuo I-os gimnazijos klasės) 
šokio meno šakos dalykus. 
8. Dailės skyriuje priimama į dailės specializuoto ugdymo programą su meno šakos dalyku – 
kompozicija. Baigę II-ą gimnazijos klasę, III-je gimnazijos klasėje mokiniai galės  rinktis 
grafikos, arba tapybos, arba skulptūros, arba dizaino dailės šaką;   
  
                                                 
1 Šio pokyčio teisinis pagrindas - Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo 

įstatymas, priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. 
vasario 5 d. Nr. V-100 įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl 
priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 



 
Kriterijai 

Pasirengimo mokyklai patikra stojantiems į 1- ą klasę. 
Stojamieji egzaminai 

- į muzikos skyriaus 1-ą klasę - muzikinė klausa ir atmintis, ritmo pojūtis, koordinacija. 
- į  muzikos skyriaus  aukštesnes klases – meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų 

programinius reikalavimus, atitinkamos muzikos teorijos žinios. 
- į baleto skyriaus 1-ą klasę -  sceninė išvaizda kūno duomenys (kūno proporcijos, kojų forma, 

verstumas, keltis, žingsnis, šuolis, lankstumas), ritmo pojūtis, muzikalumas, koordinacija, sveikatos 
būklė;  

-  į baleto skyriaus  aukštesnes  klases - meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų 
programinius reikalavimus, kūrybiškumas, ritmo pojūtis, koordinacija, muzikalumas, sceninė 
išvaizda  ir kūno duomenys, sveikatos būklė. 

- į dailės skyriaus 1-ą klasę  -   piešimas, kompozicija, spalvinis suvokimas. 
- į dailės skyriaus aukštesnes klases - meninis pasirengimas, atitinkantis meninių dalykų 

programinius reikalavimus, sugebėjimas artikuliuotai perteikti aplinką (piešimas), spalvinis 
suvokimas (tapyba), gebėjimas komponuoti, kūrybiškumas.  

 
9. Galutinį sprendimą priima Priėmimo komisija. Sudaromi kandidatų sąrašai, numatomas ir 
kelių mokinių rezervas, jei kandidatai atsisakytų ar neįvykdytų reikalingų sąlygų mokymosi 
sutarčiai sudaryti. 

III. ORGANIZACINĖ DALIS 
 

10. Registracija tik internetu pildant prašymą priėmimui.  
Stojantieji registruojami: nuo kovo 1 d. iki balandžio 13 d. (įskaitytinai) – į 1-4 klases; 
   nuo kovo 1 d. iki balandžio 14 d. (įskaitytinai) – į 5 ir  aukštesnes klases.   
PASTABA. Prašymą internetu  pildo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 
 
11. Stojamųjų egzaminų organizavimo ir  vykdymo mokestis.  
Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo išlaidoms padengti mokamas vienkartinis 
negrąžinamas – 5 (penkių)  eurų mokestis. 
Mokestis mokamas finansinio pavedimo būdu į mokyklos sąskaitą LT04 7044 0600 0155 
2608, SEB bankas, kodas 70440.  
Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti: „Stojamieji egzaminai“, mokinio vardą ir pavardę.  
Nesant galimybės padaryti pavedimą, galima mokėti mokyklos kasoje (apmokėjimas tik 
grynais)  
Sumokėti reikia iki balandžio 13 d. (įskaitytinai). 
 
12.  Atvykstant į stojamuosius egzaminus su savimi reikia turėti šiuos dokumentus: 
12.1. stojančiojo asmens dokumentą ir jo kopiją (stojant į visas klases).  
12.2. stojant į 2 ir aukštesnes klases – pažymą apie mokslą bendrojo ugdymo mokykloje su  I-
o pusmečio pažymiais  ir II-o pusmečio einamaisiais vertinimais (ataskaita iš el.dienyno su 
mokyklos antspaudu). 
Pastaba. 
12.3. stojantieji į 1-ąją klasę – pažymą apie mokymąsi pagal priešmokyklinio ugdymo 
programą arba priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją 
atsiunčia el.paštu: julija.gureviciute@cmm.lt iki balandžio 13 d. (įskaitytinai). 

 
 

  



 III. STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ VYKDYMO TVARKA 
 

Žr. atskiruose meno šakos dalyko (muzika, baletas, dailė) skyriuose 
 

IV. REZULTATŲ PASKELBIMAS 
 
13. Priėmimo rezultatai skelbiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo stojamųjų egzaminų 
dienos. Rezultatai skelbiami asmeniškai el.paštu, nurodytu registruojantis.  Mokyklos 
tinklapyje, skelbimo lentoje rezultatai neskelbiami. Informacija telefonu neteikiama. 
 
14. Planuojamas priimtų kandidatais  į 1 klasę tėvų (globėjų/rūpintojų) susitikimas su 
būsimais klasių vadovais . Apie susitikimo vietą ir laiką tėveliai bus informuoti el.paštu. 
 
15. Priimti kandidatais į 1-4 klases  iki  birželio 15 d. , o priimti į aukštesnes klases – iki 
birželio 30 d. pateikia šiuos dokumentus (jeigu nebuvo pateikę stojimo metu):  
 
15.1. Dokumentai: 
• dvi nuotraukos (2,5 x 3,5); 
• mokymosi pasiekimų pažymėjimas su metiniais vertinimais (priimtieji į aukštesnes 

klases); 
• priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantis dokumentas ar 

priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo rekomendacija (priimtieji į 1-
ą klasę); 

• gimimo liudijimo kopija. 
PASTABA. Kandidatai iki nurodytos datos nesutvarkę dokumentų, be perspėjimo 
išbraukiami iš įstojusiųjų sąrašo. 
 
16. Pateikus visus reikiamus dokumentus, su įstojusiais pasirašomos mokymosi sutartys. Apie 
sutarčių pasirašymo laiką ir vietą  bus informuojama  po stojamųjų egzaminų rezultatų 
paskelbimo. 
 


