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Kaunas
Vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr.
T-598 „Dėl Sportininkų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas sporto mokyklas ir
šalinimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kartu su 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-512
pakeitimu; 2012 m. vasario 23 d. sprendimo T-56 pakeitimu ir 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo
Nr. T-248 pakeitimu):
T v i r t i n u Kauno sporto mokyklos „Gaja“ sportininkų priėmimo ir šalinimo iš jos
tvarkos aprašą (pridedama).
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PATVIRTINTA
Kauno sporto mokyklos „Gaja“ direktoriaus
2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 1-48
SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO SPORTO MOKYKLĄ „ GAJA“ IR ŠALINIMO IŠ
JOS TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sportininkų priėmimo į Kauno sporto mokyklą „Gaja“ (toliau mokykla) ir šalinimo iš jos
tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja vaikų ir jaunuolių, norinčių
sportuoti mokykloje (toliau – sportininkai), priėmimo į mokyklą dokumentų įforminimo
procedūras ir šalinimo iš mokyklos atvejus.
2. Tvarkos aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu (Žin.,1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853), kitais įstatymais
ir teisės aktais.
II.

SPORTININKŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

3. Į mokyklos pradinio rengimo mokomąsias grupes priimami visi norintys sportininkai nuo
6-14 metų, atsižvelgiant į sporto šakos reikalavimus.
4. Į mokykloje kultivuojamų sporto šakų pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo,
meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo mokomąsias grupes priimami atitinkamo
amžiaus sportininkai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 patvirtintomis Sportinio ugdymo
organizavimo rekomendacijomis, atsižvelgiant į sportininko fizinius duomenis ir sveikatos
būklę.
4.1. Į mokyklą priimami sportininkai nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Visi
mokyklos sportininkai privalo periodiškai tikrintis sveikatą Lietuvos sporto medicinos centre.
Pagal 2018 m. rugsėjo 14 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą
Nr. A-3075, sportininkų sveikatos patikrinimo tvarką ir periodiškumą taip pat reglamentuoja
2000 m. gegužės 31 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 301 5 priedas.
5. Sportininkai į mokyklą priimami ištisus metus. Pagrindinis priėmimas organizuojamas
kasmet rugsėjo 1-30 dienomis.
6. Informacija apie priėmimo į mokyklą laiką skelbiama žiniasklaidoje, miesto bendrojo
lavinimo mokyklose, priėmimą organizuojančioje mokykloje.
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7. Sportininkai į mokyklą priimami pagal tėvų, globėjų ar rūpintojų pateiktus prašymus
mokyklos direktoriui. Prašymo forma tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu.
8. Prašyme nurodoma:
8.1. sportininko vardas, pavardė, gimimo data;
8.2. tėvų (globėjų ar rūpintojų) adresas, telefonas ir elektroninis paštas;
8.3. sporto šaka, kurios treniruotes norėtų lankyti sportininkas.
9. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
9.1. gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
9.2. dokumentai, galintys pagrįsti mokesčio už sporto mokymą lengvatas;
9.3. Sveikatos patikrinimo medicininė pažyma arba sporto medicinos centro pažyma
(forma068/a) apie sportininko sveikatos būklę.
10. Prašymai priimamai mokykloje ir užregistruojami specialioje registracijos knygoje.
11. Mokykla ir tėvai ar globėjai, atstovaujantys, sportininko interesams, pasirašo sutartį
(priedas).
III.

SPORTININKŲ ŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS

12. Sportininkas gali būti pašalintas iš mokyklos šiais atvejais:
12.1. sportininko elgesys kelia realią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui;
12.2. sportininko elgesys pažeidžia mokyklos nuostatus ir sportininkų elgesio taisykles;
12.3. atitinkama institucija nustato, kad sportininkas vartoja draudžiamus preparatus,
narkotines medžiagas.
13. Treneris turi teisę pateikti mokyklos direktoriui prašymą dėl sportininko pašalinimo iš
mokyklos, nurodydamas konkrečias priežastis (treniruočių nelankymas, mokesčio už sporto
mokymą nemokėjimas, gydytojo rekomendacija, paties sportininko pageidavimas). Treneris
siūlymą pašalinti iš mokyklos turi informuoti sportininko tėvus (globėjus ar rūpintojus).
14. Sportininkas iš mokyklos šalinamas mokyklos direktoriaus įsakymu.
15. Sprendimas pašalinti sportininką iš mokyklos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
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