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MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠILALĖS RAJONO SPORTO MOKYKLĄ 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių priėmimo į Šilalės rajono sporto mokyklą tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 

reglamentuoja vaikų, paauglių ir jaunuolių (toliau – mokiniai) priėmimą į Šilalės rajono sporto 

mokyklą (toliau – Sporto mokykla) ir šalinimą iš jos. 

2. Į Šilalės rajono sporto mokyklą priimami Šilalės savivaldybės teritorijoje gyvenantys 

arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai. 

3. Už mokymąsi Šilalės rajono sporto mokykloje bei už kitas atlygintinai teikiamas 

mokyklos paslaugas mokamas Šilalės rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis. 

4. Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

5. Informacija apie įstaigos vykdomas programas, mokinių priėmimą, mokesčius 

skelbiama Sporto mokyklos  internetinėje svetainėje. 

  

II. PROGRAMOS 

 

6. Šilalės rajono sporto mokykloje mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas: 

6.1. dviračių sporto; 

6.2. futbolo; 

6.3. krepšinio;  

6.4. lengvosios atletikos; 

6.5. orientavimosi sporto; 

6.6. rankinio; 

6.7. stalo teniso;  

6.8. sunkiosios atletikos;  

6.9. tinklinio;  

6.10. sveikatingumo; 

6.11. buriavimas. 

 

III. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ 

 

7. Šilalės rajono sporto mokyklos direktorius, atsižvelgdamas į įstaigos trenerių skaičių, jų 

kvalifikaciją, turimas sukomplektuotas ir mokymo grupėse laisvas vietas, įstaigos materialinę ir 

finansinę padėtį, kiekvienų metų liepos mėnesį nustato komplektuojamų grupių skaičių kitiems 

mokslo metams.  

8. Mokiniai į mokyklą priimami, atsižvelgiant į priėmimo vietų skaičių mokymo grupėse, 

turimą mokinio sportinę kvalifikacinę kategoriją, mokinių ir jų tėvų pageidavimus lankyti 

mokykloje norimos sporto šakos užsiėmimus, mokinio gebėjimus ir amžių, prašymą bei sveikatos 

priežiūros įstaigos leidimą. 

9. Mokiniai, pageidaujantys mokytis Sporto mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia: 

9.1. prašymą, kuriame nurodoma mokinio vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, norimos 

lankyti sporto šakos pavadinimas, tėvų gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninis paštas. Prašymą už 
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vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), nuo 14 metų – gali pats vaikas, 

turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą; 

9.2 sveikatos priežiūros įstaigos sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos 

patikrinimo medicininę pažymą; 

9.3. mokinio gimimo liudijimo ar paso kopiją; 

9.4. mokiniai, kuriems yra suteiktos sportininko kvalifikacinės kategorijos, Sporto 

mokyklai pateikia tai įrodantį dokumentą (mokinio pažymėjimą apie turimą sportinę kvalifikacinę 

kategoriją, sportininko kvalifikacinę knygelę arba dokumentą atstojantį ją). 

10. Tėvų prašymai priimami mokykloje ir registruojami prašymų registravimo knygoje. 

11. Prašymai mokytis Sporto mokykloje priimami nuo rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 15 d. 

12. Papildomas mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas vasario 1-28 dienomis. 

13. Esant laisvų vietų sveikatingumo, bendro fizinio rengimo, pradinio rengimo 1-2 

mokymo metų mokomosiose grupėse, mokinių priėmimas vyksta visus mokslo metus. 

14. Mokiniai į Šilalės rajono sporto mokyklą priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus 

įsakymu. 

15. Priėmimai mokytis pagal Šilalės rajono sporto mokyklos vykdomas programas 

įforminami mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje fiksuojama mokymo programa, mokomieji 

dalykai, mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, 

nutraukimo pagrindai ir padariniai. 

16. Sutartis pasirašoma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną 

kiekvienai šaliai. 

17. Pasirašius sutartį suformuojama mokinio asmens byla, kurioje saugoma ugdymo 

sutarties kopija, 9 punkte nurodyti dokumentai (mokiniui išvykus iš įstaigos, jo asmens byla lieka 

šioje įstaigoje. Gavus įstaigos, kurioje mokinys tęsia ugdymąsi, prašymą, įstaigai išsiunčiamos 

prašomų dokumentų kopijos).  

18. Ugdymo sutartys registruojamos Mokymo sutarčių registracijos žurnale. 

19. Už registracijos žurnalų tvarkymą ir pildymą atsako mokyklos sekretorė, žurnalų lapai 

sunumeruojami, susiuvami, patvirtinami direktoriaus parašu ir antspaudu. 

20. Mokinių paskyrimas į mokymo grupes įforminamas direktoriaus įsakymu. Mokymo 

grupių komplektavimas vykdomas vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus patvirtintu Šilalės rajono sporto mokyklos mokymo grupių komplektavimo tvarkos 

aprašu. 

21. Mokykla informuoja bendrojo lavinimo mokyklas apie atvykusius (išvykusius) 

mokinius Šilalės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

22. Jei mokinys mokytis į Sporto mokyklą atvyko mokslo metų eigoje, bendrojo lavinimo 

mokyklos apie tai informuojamos per 10 darbo dienų. 

 

IV. MOKINIŲ IŠBRAUKIMAS IR ŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS 

 

23. Mokinys išbraukiamas iš atitinkamos mokymo grupės sąrašo mokykloje raštišku tėvų 

prašymu (prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), nuo 14 metų – 

gali pats vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą). 

24. Mokiniai šalinami iš mokyklos Trenerių – sporto mokytojų tarybos nutarimu: 

24.1. už šiurkščius ar sistemingus Sporto mokyklos nuostatų ir Vidaus taisyklių 

pažeidimus, mokymosi sutarties nevykdymą; 

24.2. už sistemingą treniruočių nelankymą be pateisinamos priežasties; 

24.3. už daugiau kaip trijų mėnesių įsiskolinimą už mokslą; 

24.4. dėl nepateisinamos priežasties atsisakę ginti šalies garbę pasaulio ir Europos 

čempionatuose, rajono garbę Lietuvos sporto žaidynėse, bei diskvalifikuoti ilgesniam nei dvejų 

metų laikotarpiui. 
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V. MOKINIŲ AMŽIUS 

 

25. Mokytis pradinio rengimo grupėse priimami 7 – 13 metų vaikai. 

26. Mokytis į meistriškumo ugdymo grupes priimami 11 – 18 metų amžiaus mokiniai, 

įvykdę pradinio rengimo grupėms keliamus reikalavimus. 

27. Bendro fizinio rengimo ir sveikatingumo grupėse gali mokytis 10 – 20 metų mokiniai. 

28. Esant galimybei, į meistriškumo tobulinimo grupes priimami aukšto meistriškumo 15 – 

20 metų mokiniai. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Mokiniai gali pereiti į kitas įstaigas, Lietuvos bei užsienio sporto klubus tarpusavio 

susitarimu, taip pat sutartyje numatyta tvarka bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta 

tvarka. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 


