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MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SPORTO MOKYKLĄ IR
IŠSTOJIMO IŠ MARIJAMPOLĖS SPORTO MOKYKLOS TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių priėmimo į Marijampolės sporto mokyklą (toliau- Sporto mokykla)
tvarkos aprašas (toliau-Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą ir išstojimą iš Sporto mokyklos.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos kūno kultūros ir sporto departamento įstatymu, Sporto mokyklos nuostatais ir kitais
teisės aktais.
3. Už ugdymą mokamas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas
mokestis.
4. Mokesčio lengvatos taikomos Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu ir
Marijampolės sporto mokyklos direktoriaus patvirtinta mokesčio rinkimo tvarka.
II. UGDYMO PROCESO ETAPAI
5. Sportinis ugdymas Sporto mokykloje organizuojamas pagal patvirtintą sportinio
ugdymo planą.
6. Sportinio ugdymo planas suderinamas su Marijampolės savivaldybės taryba.
7. Sportinio ugdymo planas sudaromas atsižvelgiant į Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintas
rekomendacijas.
8. Mokykloje ugdymo procesas vykdomas keturiais etapai:
8.1. Pradinio rengimo (trukmė 2-6 metai).
8.2. Meistriškumo ugdymo (trukmė 3-5 metai).
8.3. Meistriškumo tobulinimo (trukmė 3-5 metai).
8.4. Didelio meistriškumo.
III. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į SPORTO MOKYKLĄ
9. Mokiniai į Sporto mokyklą priimami atsižvelgiant į priėmimo vietų skaičių
mokymo grupėse, mokinių ir jų tėvų pageidavimus lankyti mokykloje norimos sporto šakos
užsiėmimus, mokinio gebėjimus, amžių, sportinio meistriškumo lygį bei sveikatos priežiūros
įstaigos leidimą.
10. Mokinių, pageidaujančių sportuoti Sporto mokykloje, tėvai (globėjai) mokyklos
direktoriui pateikia:
10.1. Prašymą, kuriame nurodoma: mokinio vardas ir pavardė, gimimo data,
gyvenamoji vieta, tėvų (globėjų) telefonas, norimos lankyti sporto šakos pavadinimas, bendrojo
lavinimo mokyklos pavadinimas, klasė. Prašyme tėvai (globėjai) įsipareigoja mokėti nustatytą
ugdymo už būrelius mokestį.
10.2. Sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) su
teigiama išvada.
11. Tėvų (globėjų) prašymai einamiesiems mokslo metams priimami nuo rugsėjo 1 d.
iki rugsėjo 29 d.
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12. Sudaroma nustatytos formos sutartis (dviem vienodą galią turinčiais
egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai) su mokiniu ar jo tėvais (globėjais) dėl mokymosi Sporto
mokykloje.
13. Mokymo sutarys registruojamos mokinių registre.
IV. MOKINIŲ IŠSTOJIMAS IŠ SPORTO MOKYKLOS
14. Mokinys gali išstoti iš Sporto mokyklos pateikdamas raštišką prašymą. Prašymą
už mokinį iki 18 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 18 metų – gali pateikti pats mokinys.
15. Mokiniai išregistruojami iš Sporto mokyklos trenerio prašymu už treniruočių
nelankymą be pateisinamos priežasties (daugiau kaip 30 dienų iš eilės).
16. Mokiniai šalinami iš mokyklos:
16.1. Už dviejų mėnesių mokesčio už papildomą ugdymą įsiskolinimą.
16.2. Už grubų mokymo sutarties sąlygų, sporto mokyklos nuostatų ir darbo tvarkos
taisyklių pažeidimą.
16.3. Atsisakę dalyvauti Lietuvos Respublikos pirmenybėse, čempionatuose, ginti
šalies ir miesto garbę pasaulio ir Europos čempionatuose bei kitose varžybose be pateisinamos
priežasties.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Mokiniai į Sporto mokyklą priimami sudarant mokymo sutartį ir atleidžiami
direktoriaus įsakymu, nutraukiant sutartį.
18. Mokiniai baigę sporto mokyklą gauna neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą.
19. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsako Sporto mokyklos direktorius.
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