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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRIĖMIMO Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO, FORMALUJ]
ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO
MOKYKLAS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO
2012 m. gruodţio 13 d. Nr. TS- 188 Visaginas
Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 55-1049; 2008. Nr. 113-4290) 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18
straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų jstatymo (Ţin.. 1995. Nr. 104-2322; 2010. Nr.
15-699) 4 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo jstatymo (Ţin.. 1991, Nr.
23-593; 2011, Nr. 38-1281) 29 straipsnio 6 dalimi ir atsiţvelgdama j Visagino Česlovo Sasnausko menų
mokyklos 2012 m. spalio 30 d. raštą Nr. (1.18.)-S~446 „Dėl priėmimo j Visagino Česlovo Sasnausko menų
mokyklą aprašo projekto“, Visagino kūrybos namų 2012 m. spalio 30 d. raštą Nr. S-173 „Dėl aprašo
patvirtinimoVisagino sporto centro 2012 m. lapkričio 8 d. raštą Nr. 1-203 (U)- SD „Dėl priėmimo j Visagino
sporto centrą tvarkos aprašou ir Lietuvos ikimokyklinių jstaigų vadovų asociacijos Visagino skyriaus 2012 m.
lapkričio 8 d. raštą Nr. S-3 „Dėl priėmimo j Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos
aprašo“, n u s p r e n d ţ i a :
1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. Priėmimo j Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklą tvarkos aprašą:
1.2. Priėmimo j Visagino kūrybos namus tvarkos aprašą;
1.3. Priėmimo į Visagino sporto centrą tvarkos aprašą;
1.4. Priėmimo j Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašą.
2. Pripaţinti netekusiais galios:
2.1. Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. geguţės 27 d. sprendimo Nr. TS-106 „Dėl
Priėmimo j neformaliojo švietimo programas vykdančias Visagino savivaldybės mokyklas tvarkos aprašų
patvirtinimoi; 1 ir 3 punktus;
2.2. Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. TS-189 „Dėl
Mokinių priėmimo j Visagino vaikų kūrybos namus ir grupių/klasių komplektavimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. geguţės 27 d. sprendimu Nr. TS-106, pakeitimo4*.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas jsigalioja nuo 2013 m. geguţės 1 d.
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PRIĖMIMO Į VISAGINO SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Priėmimo j Visagino sporto centrą tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja asmenų
priėmimą į Visagino sporto centrą (toliau - VSC) ugdytis pagal neformaliojo švietimo sporto šakų ugdymo
programas ir mokymo grupių komplektavimą.
2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo Įstatymu (Ţin.. 1991. Nr. 23593; 2011, Nr. 38-1804), Vaikų neformaliojo švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2005 m. gruodţio 30 d. Įsakymu Nr. ISAK-2695 (Ţin.. 2006, Nr. 4-115; 2012, Nr. 422102). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtais sporto mokymo Įstaigų bendraisiais ugdymo planais ir
sportinio ugdymo grupių komplektavimo ir pratybų valandų skaičiaus sporto mokyklose normatyvais. VSC
nuostatais, patvirtintais Visagino savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-236, ir kitais
teisės aktais.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Ţin., 1991, Nr. 23593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme (Ţin., 1995, Nr. 9-215;
2008, Nr. 47-1752), Kvalifikacinių kategorijų suteikimo sporto mokymo įstaigoms tvarkos apraše,
patvirtintame Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m.
rugsėjo 27 d. Įsakymu Nr. V-503 (Ţin., 2006, Nr. 105-4030), vartojamas sąvokas.
4. Aprašas skelbiamas Visagino savivaldybės ir VSC interneto svetainėse.
II. PRIĖMIMAS Į VSC
5. Į VSC priimami asmenys, gyvenantys Visagino savivaldybes teritorijoje. Asmenys iš kitų
savivaldybių priimami esant laisvu vietų.
6. Asmenys priimami ugdytis pagal formalųjį ugdymą papildančias sportinio ugdymo programas
(vienos ar kelių sporto šakų (aerobinės gimnastikos, akrobatikos, baidarių ir kanojų irklavimo, biatlono,
bokso, futbolo, graikų-romėnų imtynių, krepšinio, lengvosios atletikos, sportinių šokių, slidinėjimo, šuolių
ant akrobatinio takelio, šuolių ant batuto ir kt.) programas pagal pradinio ugdymo, meistriškumo ugdymo,
meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo ugdymo pakopas) ir neformaliojo ugdymo programas
(vienos ar kelių sporto šakų programas, netradicinių fizinės ir rekreacinės veiklos formų, sporto visiems ir
sveikatinimo formų bei neįgaliųjų fizinio aktyvumo formų), parengtas vadovaujantis švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.V-1214 patvirtintu Bendrųjų iš valstybes ar savivaldybių biudţetų
finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu (Ţin.. 2004, Nr. 98-3663; 2011, Nr. 88-4219).
7. Pageidaujantis lankyti VSC asmuo pateikia šiuos dokumentus:
7.1. VSC nustatytos formos uţpildytą prašymą (kurį uţ vaiką iki 14 metų pildo jo atstovai pagal
įstatymą, 14-18 metų vaikas pildo savarankiškai, turėdamas atstovo pagal įstatymą rašytinį sutikimą; nuo 18
metų - savarankiškai), kuriame nurodoma: asmens vardas, pavardė, gimimo data. gyvenamoji vieta, telefono
numeris, formaliojo švietimo mokykla, kurioje asmuo mokosi (ar darbovietė), vaiko atstovo(-ų) pagal
Įstatymą vardas, pavardė, darbovietė, pageidaujamos mokymo grupes sporto šaka. treneri o-sporto mokytojo
vardas, pavardė, nuo kada pageidaujama pradėti lankyti. įsipareigojimas nustatytais terminais mokėti
mokesti uţ ugdymą;
7.1. gimimo liudijimą ar asmens tapatybe patvirtinanti dokumentą ir jų kopijas: atstovas(-ai) pagal
įstatymą pateikia asmens tapatybe patvirtinantį dokumentą ir io kopiją. Nl J\
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7.3. nustatytos formos sveikatos būklės paţymą su nuoroda dėl sutrikimų (jei jie yra) ir galimybės /
leidimo sportuoti;
7.4. dokumentus, patvirtinančius lengvatų taikymą;
7.5. sportininkas šalies nacionalinės rinktinės narys - dokumentą, leidţiant j lankyti treniruotes
(pavyzdţiui, apie studijas laisvu grafiku).
8. Prašymai registruojami VSC prašymų registracijos ţurnale, kuriame nurodoma:
8.1. asmens vardas, pavardė, gimimo data;
8.2. gyvenamoji vieta, telefono numeris, darbovietė (ar mokykla, klasė/grupė);
8.3. prašymo gavimo data, priėmimo į VSC data. registravimo numeris.
9. Priėmimas įforminamas VSC direktoriaus įsakymu, sudaroma VSC nustatytos formos dvišalė
sutartis. Sutartyje nurodoma: sutarties šalys, ugdymo programa, šalių įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės,
sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. Sutartį pasirašo VSC direktorius ir vienas iš
vaiko atstovų pagal įstatymą (uţ vaiką iki 14 metų). 14-18 metų vaikas, turėdamas atstovo pagal įstatymą
rašytinį sutikimą, nuo 18 metų - savarankiškai priėmimo į VSC dieną.
10. Sutartis sudaroma arba papildoma priklausomai nuo programos trukmės.
11. Sutartis registruojama VSC sutarčių registravimo knygoje.
12. Uţ mokinių ugdymą mokamas mokestis pagal VSC savininko teises ir pareigas įgyvendinančios
institucijos patvirtintus įkainius ir lengvatų dydţius ir VSC direktoriaus patvirtintą mokesčio uţ teikiamas
paslaugas mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarką.

III. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS
13. VSC mokymo grupės komplektuojamos atsiţvelgiant į savivaldybės tarybos patvirtintus VSC
nustatytus einamųjų metų biudţeto asignavimus, kitų metų išlaidų projektą, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtus
sporto mokymo įstaigų bendruosius ugdymo planus, sportinio ugdymo grupių komplektavimo ir pratybų
valandų skaičiaus sporto mokyklose normatyvus, sporto šakų mokymo programas, neformaliojo vaikų švietimo
mokykloms ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms privalomas higienos normas, į mokinių
poreikius, VSC galimybes (dėl mokomosios kalbos, specialiųjų poreikių ir kt.).
14. Konkretus grupių skaičius, mokinių skaičius grupėse ir individualių bei grupinių ugdymo valandų
skaičius pagal ugdymo programas ir ugdymo metus reglamentuojamas VSC ugdymo plane, kurio projektas iki
kiekvienų metų rugsėjo 25 d. derinamas su Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistu ir iki spalio 1 d. tvirtinamas VSC direktoriaus įsakymu. Gali
būti sudaromi grupiniai ar individualūs mokymo planai.
15. Grupių komplektavimas vyksta:
15.1. rugsėj o mėnesį;
15.2. prieš pradedant sporto šakų sezoną;
15.3. per mokslo metus, atsiradus laisvoms vietoms grupėse (priėmimas vykdomas pagal prašymo
padavimo datą).
16. Mokymo grupė gali būti sudaryta iš vienos lyties mokinių arba mišri.
17. Siekiant efektyvesnio sportininkų rengimo ir atsiţvelgiant į sportininkų amţių ir meistriškumą, gali
būti komplektuojamos vienos ar kelių sporto šakų bendros grupės.
18. Mokymo grupių preliminarų sarašą treneris-sporto mokytojas ruošia birţelio menesį, mokinių
atranka ir pagrindinis grupių papildymas vyksta rugsėjo mėnesį.
19.
Mokymo grupių sąrašas ir savaitinio darbo krūvio paskirstymas tvirtinami iki rugsėjo 15 d. VSC
direktoriaus įsakymu.
20. Per mokslo metus yra galimybė papildyti ar atnaujinti mokymo grupes. Mokinių kaita
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21 Mokinių vardinis sąrašas ir grupių komplektavimas kasmet nustatytais terminais pateikiami Visagino
savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistui.
22. Mokinys išbraukiamas iš VSC ugdytinių sąrašo:
22.1. savo noru, nebaigęs programos, pateikus prašymą (uţ vaiką iki 18 m. prašymą pateikia jo
atstovai(as) pagal įstatymą) nutraukti sutartį ir nurodant prieţastį;
22.2. daugiau kaip mėnesį be pateisinamos prieţasties nelankius sportinių uţsiėmimų;
22.3. uţ nuolatinius ai' šiurkščius VSC vidaus tvarkos taisyklių paţeidimus;
22.4. be pateisinamos prieţasties nesumokėjus mokesčio uţ ugdymą;
22.5. bendrojo ugdymo mokyklos baigimo atveju.
23. Sprendimą dėl mokinio išbraukimo iš VSC ugdytinių sąrašo priima VSC vadovai, suderinę su vaiko
atstovais pagal įstatymą.
24. Mokinio išbraukimas iš sąrašo įforminamas VSC direktoriaus įsakymu; sutartis nutraukiama, o
įsiskolinimas išieškomas įstatymų nustatyta tvarka.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Informacija apie priėmimą į VSC skelbiama VSC interneto svetainėje.
Aprašo įgyvendinimo prieţiūrą vykdo VSC direktorius (ar jo įgalioti darbuotojai) ir Visagino savivaldybės
administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

