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PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Priėmimo į Šilutės sporto mokyklą tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) 

reglamentuoja: 

 1.1. mokinių (asmenų) priėmimą į Šilutės sporto mokyklą (toliau – Mokykla) ugdytis pagal 

neformaliojo vaikų švietimo programas; 

 1.2. mokinių ugdymą ištisus metus atsižvelgiant į sporto šakos treniruotės proceso 

periodizavimo ypatumus. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d. Vasaros laikotarpiu (birželio-

rugpjūčio mėnesiais), finansinėms galimybėms leidžiant, Mokykla rengia sporto stovyklas, 

dalyvauja varžybose. 

 2. Į Mokyklą priimami 6-19 metų mokiniai, išimtinais atvejais – asmenys iki 21 metų, jeigu 

šio amžiaus sportininkams vykdomos respublikinės sporto mokyklų varžybos. 

 3. Mokiniai gali rinktis šias sporto šakas: baidarių ir kanojų irklavimą, boksą, sunkiąją 

atletiką, lengvąją atletiką, krepšinį, rankų lenkimą, dziudo, stalo tenisą. 

 4. Mokykla turi skyrius Švėkšnoje (lengvoji atletika) ir Vainute (dziudo). 

 5. Mokiniai už Mokyklos teikiamą neformalųjį švietimą moka Savivaldybės tarybos 

nustatytą  

mokestį. 

 

II. UGDYMO PROCESO ETAPAI IR TRUKMĖ 

 

6. Mokykloje ugdymo procesas vykdomas 3 etapais:  

6.1. pradinio sportinio rengimo - 1 – 5 metai; 

6.2. meistriškumo ugdymo - 3 – 5 metai; 

6.3. meistriškumo tobulinimo - 3 – 5 metai. 

7. Ugdymo proceso etapai sutampa su nustatomu grupių lygiu. 

 

III. PRIĖMIMO TVARKA 

 

8. Informacija apie mokinių priėmimą į Mokyklą teikiama visuomenei rajoninėje spaudoje, 

rajono mokymo įstaigose, Mokyklos internetinėje svetainėje rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę.  

9. Į Mokyklą priimami mokiniai, norintys dalyvauti organizuotoje sportinėje veikloje, 

pateikę nustatytos formos prašymą su tėvų ar jų teisėtų atstovų parašu ir medicinos įstaigos pažymą 

apie sveikatos būklę. 

10. Pateikus prašymą ir medicinos įstaigos pažymą apie sveikatos būklę, su mokiniu ar jo 

teisėtu atstovu sudaroma nustatytos formos sutartis. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir 

registruojama tam skirtame žurnale.  

11. Į pradinio rengimo grupes priimami visi norintys, bet neviršijant nustatyto optimalaus 

mokinių skaičiaus grupėse. Pirmenybė teikiama pirmiesiems pateikusiems prašymus. 

12. Meistriškumo etapų grupes gali papildyti mokiniai iš pradinio rengimo grupių arba 

mokiniai, įvykdę testavimo reikalavimus. 

13. Grupės gali būti papildomos mokslo metų eigoje, neviršijant nustatyto maksimalaus 

asmenų skaičiaus grupėse. 
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14. Atsižvelgiant į sporto šakos specifiką, grupės gali būti mišrios arba sudarytos iš vienos 

lyties asmenų. 

 15. Grupių komplektavimą pagal Mokykloje parengtus pradinio rengimo ir kitų 

meistriškumo etapų grupių komplektavimo reikalavimus organizuoja Mokyklos direktorius. 

 16. Grupių skaičių tvirtina mokyklos steigėjas. Tikslus kiekvienos sporto šakos grupių 

skaičius, mokinių skaičius grupėje nurodomas mokyklos ugdymo plane. 

  

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Už šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius. 

18. Tvarkos aprašo vykdymą prižiūri Švietimo skyrius. 

__________________________ 

 

 

 

Savivaldybės merė     

 Daiva Žebelienė 

 

 

 

 

 

 


