
VŠĮ Vilniaus Valdorfo Atviroji mokykla

MOKESČIO SISTEMA 2022-2023 mokslo metams 
2022 m. rugpjūčio mėn. 10 d., Vilnius 

1. Mokykloje mokamas vienkartinis stojamasis mokestis (toliau – Stojamasis mokestis) ir metinis ugdymo 
mokestis. 

2. Metinis ugdymo mokestis gali būti mokamas kas mėnesį proporcingomis dalimis spalio-birželio mėnesiais iki 
sekančio mėnesio 15 dienos (toliau – Ugdymo mokestis). Metinis ugdymo mokestis gali būti mokamas 
rugsėjo mėnesį sumokant visą metinio ugdymo mokesčio sumą. Tėvai su mokyklos administracija gali 
suderinti kitą mokėjimo grafiką. 

3. Stojamasis mokestis sumokamas per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo. Jis nėra grąžinamas. 

4. Stojamasis mokestis ir Ugdymo mokestis diferencijuojamas atsižvelgiant į tai, kelintas šeimos vaikas ateina į 
Vilniaus Valdorfo mokyklas. 

5. 2022-2023 mokslo metais nustatomi tokie Stojamojo mokesčio ir Ugdymo mokesčio dydžiai, mokant 9 
kartus per metus: 

Mokestis
Šeimos vaikas, lankantis Atvirąją, Žaliąją arba Vilniaus Valdorfo mokyklą 

1-as vaikas 2-as vaikas 3-as vaikas
Stojamasis mokestis 320 Eur 288 Eur 256 Eur

Ugdymo mokestis 220 Eur/mėn. (1980 Eur
per metus)

198 Eur/mėn. (1782 
Eur per metus

176 Eur/mėn. (1584 Eur 
per metus)

6. Tėvai, turintys palankias finansines galimybes arba ribotas galimybes aktyviai dalyvauti mokyklos kūrime, 
patys įvertindami savo galimybes bei indėlį, gali savanoriškai pasirinkti didesnį Ugdymo mokestį nuo 230 
Eur/mėn. iki 270 Eur/mėn. Pasirenkant didesnį Ugdymo mokestį, suteikiamos galimybės mokėti mažiau 
tiems, kas patiria finansinių sunkumų. 

7. Į Ugdymo mokestį įskaičiuotas ugdymas, mokinio pusryčiai ir būtinosios bendrosios ugdymo priemonės
bei asmininės ugdymo priemonės, kurios gaunamos pirmą kartą (jas sunaudojus, mokiniai įsigyja pagal 
mokytojų nurodytą pavyzdį patys iš administracijos ar kitur). Į Ugdymo mokestį neįeina popiečio grupė, 
maitinimas (išskyrus pusryčius), būreliai, kelionė į ir iš mokyklos, išvykos ir edukacijos, stovyklos, žygiai, 
klasės kelionės. 

8. Mokykloje formuojamas Mokesčio paramos fondas. Šeimos, kurios turi finansinių sunkumų ir Ugdymo 
mokestis yra per didelis, gali kreiptis į šį fondą per mokyklos administratorių dėl Ugdymo mokesčio 
sumažinimo. Mokesčio paramos fondą administruoja Šeimų paramos grupė, sudaryta iš mokyklos 
administratoriaus, klasės mokytojo ir Finansų darbo grupės atstovo. Stojamajam mokesčiui Mokesčio paramos
fondo parama netaikoma. 

9. Mokyklos darbuotojų vaikams Ugdymo mokestis atskiru prašymu gali būti papildomai mažinamas 10 %. 

10. Jeigu šeimoje vaiką (-us) augina vienas suaugusysis, Ugdymo mokestis gali būti papildomai mažinamas 10 %.
Tai daroma atskiru susitarimu, atsižvelgus į finansinę šeimos situaciją. 

11. Dėl mokyklos nelankymo ir/ar nesinaudojimo mokyklos paslaugomis mokesčiai negrąžinami ir nemažinami, 
išskyrus šioje Mokesčio sistemoje nurodytus atvejus. 

12. Jei mokinys pradeda lankyti mokyklą ne nuo mokslo metų pradžios ar išeina į kitą mokyklą nesibaigus mokslo
metams, metinis ugdymo mokestis mokamas proporcingai mokymosi laikui. 

13. Ši Mokesčio sistema įsigalioja 2022 m. rugsėjo mėn. 1 d. ir yra taikoma visoms mokyklos ugdymo sutartims.
 

14. Apie Ugdymo mokesčio pakeitimus mokykla informuoja bent prieš vieną mėnesį iki jiems įsigaliojant.


