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Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos 

Plėtros fondo aprašas 

 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Vilniaus Valdorfo Ţaliosios mokyklos (toliau – Mokyklos) Plėtros fondoaprašas nustato 

Plėtros įnašo (toliau Įnašas) surinkimo ir grąţinimo tvarką. 

2. Plėtros fondo tikslas – surinkti dalį reikiamų lėšų Mokyklos plėtrai; įtraukti Mokyklos 

bendruomenės šeimas į Mokyklos plėtros finansavimą. 

3. Plėtros fondo įnašai naudojami Mokyklos naujų statinių statybai, naudojamų statinių 

uţbaigimui ir pritaikymui ugdymo reikmėms, lauko tinklų įrengimui. 

4. Įnašo dydį nustato, surinkimo ir grąţinimo sąlygas rengia Mokyklos finansų grupė, tvirtina 

Mokyklos Koordinavimo grupė.  

 

II. Įnašo dydis, terminai, įforminimas 

5. Kiekviena šeima mokyklos ilgalaikei plėtrai įneša 2000 eurų sumą. 

6. 2000 eurų suma gali būti sumokėta iš karto arba dalimis: per 4 metus, sumokant per metus 

po 500 eurų. 

7. Įnašo mokėjimo pradţia – 2019 metų rugsėjo 1 diena. 

8. Įnašas įforminamas jauniausio Mokyklą lankančiošeimos vaiko Mokymosi sutarties 

priedu.Vaikui baigiančiam Mokyklos 10 klasę, tų metų geguţės 31 dieną, grąţinama visa 

Įnašo suma.Vaikui išėjus iš mokyklos anksčiau nei 10 klasėje, tėvams pateikus raštišką 

prašymą, Įnašas bus grąţintas per metus. 

9. Šeimos, nuo 2015 metų suteikusios Mokyklai beprocentines paskolas, gali jas perkelti į 

Plėtros fondą, uţskaitydamos joms priklausantį sumokėti įnašą. 

10. Šeimoms, nuo 2015 metų suteikusioms ir suteiksiančioms mokyklai 500 ir daugiau eurų 

paramą, mokėtino Įnašo suma gali būti maţinama atitinkama suteiktos paramos suma. 

11. Mokyklos darbuotojų šeimoms Įnašo mokėjimas nėra privalomas. 

12. Šeimos, besikreipiančios į Paramos fondą, kartu gali pateikti prašymą atidėti Įnašo 

mokėjimą kitiems metams. 

13. Įnašo mokėjimui galioja Mokesčio mokėjimo tvarka, nurodyta Mokyklos mokesčio 

sistemoje. 

 

III. Skaidrumas ir privatumas 

14. Iki einamųjų mokslo metų balandţio 30 dienos Mokyklos finansų grupė informuoja 

Mokyklos bendruomenę apie einamaisiais metais numatomas plėtros išlaidas ir apie visas 

surinktas plėtrai lėšas. 

15. Informacija apie šeimos suteiktą Įnašą, paramą, paskolas yra ţinoma Mokyklos 

administracijai bei Mokyklos finansų grupei, ji saugoma ir viešai neskelbiama. 

 

Vilniaus Valdorfo Ţaliosios mokyklos Finansų grupė 


