
    

 

 

 

 

 

 

 

ASMENŲ PRIĖMIMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ  

ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJĄ „SAULĖ“ 

TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

1. Asmenų priėmimo į Viešąją įstaigą Šiaulių krepšinio akademiją „Saulė“ (toliau – 

Krepšinio akademija) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Kūno kultūros ir 

sporto departamento direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl sportinio ugdymo 

organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ . 

 

II. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 

 

2. Grupių komplektavimas į pradinio rengimo pirmų metų grupės komplektuojamos nuo  

rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1 d., o jos papildymas vyksta nuolat per mokslo metus. Sportinio ugdymo 

grupė gali būti sudaryta iš vienos lyties mokinių arba mišri. Pradinio rengimo 2-3 metų grupės 

komplektuojamos/papildomos nuo rugsėjo 1 d. Meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo 

grupių komplektavimas vykdomas kasmet nuo rugsėjo 1 d.  

 

 

III. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ 

 

3. Krepšinio akademijos neformalusis ugdymas organizuojamas pagal neformalaus 

ugdymo sudarytas programas, suderintas su Kūno kultūros ir sporto skyriumi, ir ugdymo planus. 

Programas ir ugdymo planus tvirtina Krepšinio akademijos direktorius. Pradinio rengimo, 

meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ugdymo programas rengia grupės treneris, tvirtina 

Krepšinio akademijos direktorius. 

4. Mokymo programų turinį, atsižvelgdamas į sportininko amžiaus tarpsnio ir individualius 

ypatumus, krepšinio sporto šakos specifiką, ugdytinių saviraiškos poreikius ir interesus ir veiklos 

organizavimo kryptis, tvirtina Krepšinio akademijos direktorius.  

5. Į Krepšinio akademiją asmenys priimami mokytis pagal ilgalaikę programą: 

5.1. pradinio rengimo grupė (trukmė 1–2 metai); 

5.2. meistriškumo ugdymo grupė (trukmė 1–5 metai); 

5.3. meistriškumo tobulinimo grupė (trukmė 1–3 metai). 

 
 

IV. PRIĖMIMAS Į KREPŠINIO AKADEMIJĄ 

 

6. Į Krepšinio akademiją priimami asmenys nuo 6 metų amžiaus. 

7. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į įstaigą, arba asmuo, pateikia: 

7.1. prašymą, kuriame nurodoma: 

7.1.1.  vaiko vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta; 

7.1.2.  tėvų ar globėjų adresas, telefonas, el. paštas. 

7.2. gimimo liudijimo (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją; 

8.  Asmenys iki 9 metų turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, jei šeimos 

gydytojas nenusprendžia kitaip. Asmenys nuo 9 metų turi pateikti sporto medicinos centro 

pažymą. 
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9. Prašymai mokytis įstaigoje priimami nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. 

10. Jei yra laisvų vietų, prašymai gali būti pateikiami ir asmenys priimami per visus mokslo 

metus. 

            11. Asmenys į Krepšinio akademiją priimami atsižvelgiant į asmens amžių bei Krepšinio 

akademijos  galimybes. 

12. Prašymai dėl priėmimo į Krepšinio akademiją registruojami Prašymų registracijos  

žurnale. 

13. Asmenų priėmimą vykdo Krepšinio akademiją direktorius arba jo įgaliotas asmuo.  

14. Asmenų priėmimas į Krepšinio akademiją įforminamas direktoriaus įsakymu ir 

sudaroma Paslaugų teikimo sutartis. 

15. Asmenys į Krepšinio akademiją priimami tik po sutarties pasirašymo: 

15.1. Paslaugų teikimo sutartis su moksleiviais iki 9 metų sudaroma su 2 mėnesių  

bandomuoju laikotarpiu, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų; 

15.2. Paslaugų teikimo sutartis su moksleiviais nuo 9 metų iki 12 metų sudaroma  

su 1 mėnesio bandomuoju laikotarpiu, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų; 

15.3. Paslaugų teikimo sutartis su moksleiviais nuo 12 iki 19 metų sudaroma  

po atliktų Eurofito testų, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų; 

16. Priimamo asmens į meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes gebėjimų 

patikrinimo turinį nustato ir organizavimo tvarkos aprašą, parengtą vadovaujantis Kūno kultūros ir 

sporto departamento rekomendacijomis, tvirtina Krepšinio akademijos direktorius įsakymu.  

17. Už mokymąsi Krepšinio akademijoje ir už kitas atlygintinai teikiamas paslaugas 

mokamas Krepšinio akademijos dalininkų nustatyto dydžio mokestis, patvirtintas visuotiniame 

dalininkų susirinkime. 

  

 

V. SUTARTIES NUTRAUKIMAS SU KREPŠINIO AKADEMIJOS AUKLĖTINIU 

 

18. Sutarties nutraukimo galiojimas, nutraukimo sąlygos ir tvarka su Krepšinio akademijos 

auklėtiniu nurodytos Paslaugų teikimo sutartyje. 

      21. Sutarties nutraukimas įforminamas Krepšinio akademijos direktoriaus įsakymu. 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Aprašas skelbiamas Krepšinio akademijos interneto svetainėje 

www.krepšinioakdemijasaule.lt.  

20. Apraše numatytų nuostatų vykdymo kontrolę vykdo Krepšinio akademijos direktorius. 

 

__________________________________ 
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