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MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJĄ 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių priėmimo į Šiaulių sporto gimnaziją (toliau - Gimnazija) tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimo mokytis pagal specializuoto sporto ugdymo krypties 

programas (pagrindinio I ir II dalies bei vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas) per 

mokslo metus, priėmimo kriterijus, dokumentus prašymų pateikimo vietą, pradžią ir pabaigą, 

dokumentus, kuriuos turi pateikti į Gimnaziją priimami asmenys, priėmimo vietą ir pabaigą, prašymų 

pateikimo terminus, asmenų informavimo apie priėmimą tvarką, bendruosius klasių komplektavimo 

kriterijus, Aprašo vykdymo atsakomybę ir priežiūrą.   

2. Priėmimą  mokytis pagal specializuoto sporto ugdymo krypties programas (pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas) nustato Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymas, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. V-78), 

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą 

bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. 

birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

gegužės 15 d. Nr. V-363), Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 

768 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2016 m. balandžio 13 d. Nr. 376), Sportinio 

ugdymo organizavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Kūno kultūros ir sporto departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-

219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“, Priėmimo į Šiaulių miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404 sprendimu. 

3.  Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. bendrasis ugdymas – pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas; 

3.2. formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pagrindinis, 

vidurinis išsilavinimas; 

3.3. pagrindinio ugdymo programa – šešerių metų ugdymo programa, kuri apima du 

tarpsnius: I dalį – ketverių metų, vykdomą 5–8 klasėse, II dalį – dvejų metų, vykdoma I–II gimn. 

klasėse; 

3.4. vidurinio ugdymo programa – dvejų metų ugdymo programa, vykdoma III–IV gimn. klasėse; 

3.5. pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu, vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu 

programos – specializuoto sportinio ugdymo krypties programos, vykdomos sporto gimnazijose, 

skirtose vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių gabumų sportui, kuriomis, 

vaikų bendrąjį ugdymą suderinus su sportiniu ugdymu, siekiama vaikus nuosekliai, sistemingai ir 



 

kryptingai ugdyti suteikiant jiems reikiamų bendrojo ugdymo žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų ir 

treniruoti siekiant aukščiausiųjų jų sportinių rezultatų. 

3.6. specializuoto sportinio ugdymo mokykla (gimnazija): 

3.6.1. gimnazija, skirta gabiems sportui mokiniams; 

3.7. klasė - pastovi mokinių grupė, kuri vienus mokslo metus drauge mokosi pagal to paties lygio 

pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą; 

3.8. laisva vieta klasėje – mokymosi vieta, susidaranti komplektuojant klases iki Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto didžiausio mokinių skaičiaus klasėse; 

3.9. laisva vieta sporto šakos grupėje - mokymosi vieta, susidaranti komplektuojant 

sporto šakos grupes iki Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr.V-219 nustatyto Sportinio 

ugdymo organizavimo Rekomendacijų 1 priede maksimalaus mokinių skaičiaus grupėje. 

4. Apraše išvardyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis imtinai. Jeigu termino ribinė 

diena yra ne darbo diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią 

dieną. 

5. Aprašas skelbiamas Gimnazijos interneto svetainėje www.sportogimnazija.lt. 

 

II. MOKINIŲ PRIĖMIMO KRITERIJAI 

 

6. Į Šiaulių sporto gimnaziją atrankos būdu priimami gabūs sportui vaikai iš visos Lietuvos mokytis 

pagal pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu ir vidurinio ugdymo kanu su sporto ugdymu 

programas vadovaujantis šiais kriterijais: 

6.1. turi sporto medicinos centro išvadą, leidžiančią mokytis Šiaulių sporto gimnazijoje; 

6.2. pagal sportininko užimtą vietą arba pasiektą rezultatą varžybose yra pasiekę meistriškumo 

pakopų rodiklius, nustatytus Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų, patvirtintų Kūno 

kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 

m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų 

tvirtinimo”, 1 priede, arba viršiję Lietuvos mokinių EUROFITO fizinio pajėgumo testavimo, atlikto 

pagal Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1987 m. gegužės 19 d. patvirtintą rekomendaciją Nr. 

R(87)9 „Dėl Ministrų Komiteto rekomendacijos šalims narėms dėl EUROFITO fizinio pajėgumo 

testų”, vieno testo 10 balų rodiklį, likusiu testų rodiklių - 7 balų vidurkį. 

6.3. mokytis pagal pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos I dalį į naujai 

komplektuojamas klases, sporto šakas arba į laisvas vietas klasėse, sporto šakų grupėse priimami 

mokiniai pagal nurodytas 6 punkte sąlygas; 

6.4. mokytis pagal pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos II dalį į naujai 

komplektuojamas klases, sporto šakas arba į laisvas vietas klasėse, sporto šakų grupėse pirmumo 

tvarka priimami mokiniai, Gimnazijoje baigę pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos 

I dalį;  

6.3. mokytis pagal vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą į naujai komplektuojamas 

klases, sporto šakas arba į laisvas vietas klasėse, sporto šakų grupėse pirmumo tvarka priimami 

mokiniai, Gimnazijoje baigę pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos II dalį. 

6.4. Jei prašymų į laisvas vietas mokytis pagal pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu 

programos I ar II dalį ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą yra daugiau nei laisvų 

vietų, pirmumo tvarka priimami mokiniai, turintys aukštesnius sportinio meistriškumo pakopų 

rodiklius ir mokymosi pasiekimus bei atsižvelgiant į mokinių pageidavimą ir gimnazijos galimybes 

tęsti dalykus, dalykų modulius, kuriuos buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

II dalį (pagal vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programą). 

 

III. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU 

SU SPORTO UGDYMU PROGRAMAS 

http://www.sportogimnazija.lt/


 

 

7. Priėmimas į 5-8 ir I-IV gimn. klases vykdomas Gimnazijoje. 

8. Mokinių atranka į 5-8 ir I-IV gimn. klases vykdoma Gimnazijoje gegužės mėn. (I etapas); 

tęsiamas priėmimas į atsilaisvinusias vietas nuo birželio 7 d. iki rugpjūčio 31 d. (II etapas) ir per 

mokslo metus nuo rugsėjo 1 d. iki I etapo pradžios (III etapas). Tiksli priėmimo atrankos data 

skelbiama Gimnazijos internetinėje svetainėje: www.sportogimnazija.lt. Suderinus iš anksto su 

atitinkama nacionalinės sporto šakos federacija gali būti atranka vykdoma kitu iš anksto suderintu 

laiku, atrankoje dalyvaujant nacionalinės sporto šakos federacijos atstovui. 

9. Stojantieji dokumentus pateikia Gimnazijai tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku 

ne vėliau kaip savaitė iki atrankos pradžios. 

10. Stojantieji pateikia šiuos dokumentus: 

10.1. prašymą priimti į Gimnaziją (1 priede pateikta prašymo forma). Prašymą už iki 14 metų vaiką 

pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14-18 metų vaikas prie prašymo turi pridėti vieno iš tėvų 

(globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą; 

10.2. gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją; 

10.3. sporto medicinos centro pažymą (forma 068/a „Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo 

medicininė pažyma”), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 

29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“. 

10.4. medicininę pažymą F-027-1/a; 

10.5. nacionalinės sporto šakos federacijos raštą, patvirtinantį, kad stojantysis atitinka meistriškumo 

rodiklius, nustatytus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 patvirtintose „Dėl sportinio 

ugdymo organizavimo rekomendacijose“, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. spalio d. įsakymu Nr. V-379 patvirtintose 

Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo pakeitimuose. Jeigu nacionalinės sporto 

šakos federacijos rašto stojantysis neturi, gimnazijoje patikrinama, ar jis viršija Lietuvos moksleivių 

EUROFITO fizinio pajėgumo testavimo, atlikto pagal Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1987 m. 

gegužės 19 d. patvirtintą rekomendaciją Nr. R(87)9 „Dėl Ministrų Komiteto rekomendacijos šalims 

narėms dėl EUROFITO fizinio pajėgumo testų“, vieno testo 10 balų rodiklį, likusių testų rodiklių - 7 

balų vidurkį; 

10.6. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (einamųjų arba praėjusių metų, išduotą 

savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta); 

10.7. nepasibaigus mokslo metams I pusmečio mokymosi pasiekimų įvertinimus, patvirtintus 

mokyklos direktoriaus. Pasibaigus mokslo metams nustatytą pažymėjimą arba pažymą apie 

mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo I dalies išsilavinimo pažymėjimą stojantiems į I 

gimnazijos klasę, pagrindinio ugdymo II dalies išsilavinimo pažymėjimą stojantiems į III gimnazijos 

klasę arba pasiekimų pažymėjimą stojantiems į 6, 7, 8 ir II, IV gimnazijos klases); 

pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (stojantieji mokslo metų eigoje); 

10.8. pažymėjimą (baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį) ir jo kopiją; 

10.9. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ir jo kopiją (stojant į III gimnazijos klasę); 

10.10. sveikatos būklės klausimyną (2 priede pateikta klausimyno forma).  

11. Nepateikus visų dokumentų iki nurodytos datos, mokinys atrankoje į Gimnaziją nedalyvauja. 

  12. Stojant į 5-8 klasę tikrinamas mokinio individualus sportinis meistriškumas arba fizinis 

pajėgumas ir tinkamumas pasirinktam sportinio ugdymo dalykui; stojant į I-IV gimn. klasę – mokinio 

individualus sportinis meistriškumas ir tinkamumas pasirinktam sportinio ugdymo dalykui. 

   13. Į Gimnazijos pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

kartu su sporto ugdymu programas) priimami mokiniai, turintys patenkinamus visų mokomųjų dalykų 

I pusmečio (II trimestro) įvertinimus ar metinius įvertinimus (pasibaigus ugdymo procesui). 

14. Jeigu norinčiųjų mokytis Gimnazijoje yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo tvarka teikiama: 

http://www.ssportogimnazija.lt/


 

  14.1. turintiems sporto šakos federacijos rekomendaciją ar pagal užimtą aukštesnę vietą arba 

pasiektą rezultatą varžybose pagal meistriškumo pakopų rodiklius, nustatytus Sportinio ugdymo 

organizavimo rekomendacijose; 

14.2. mokiniams, turintiems aukštesnius pagrindinio ugdymo programos I ar II dalies metinius 

mokymosi pasiekimų įvertinimus. 

15. Stojančiuosius vertina ir atrenka Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių priėmimo 

komisija. 

16. Priėmimo komisijos nariai priima sprendimą dėl mokinio mokymosi gimnazijoje. Nutarimą 

dėl mokiniu priėmimo į Gimnaziją tvirtina Gimnazijos direktorius. 

17. Mokinių priėmimas įforminamas mokymo sutartimi: 

17.1. du sutarties egzempliorius pasirašo Gimnazijos direktorius ir prašymą priimti į Gimnaziją 

pateikęs asmuo. Už vaiką iki 14 metų mokymo sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 

14-17 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą; 

17.2. mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos žurnale Mokinių registre. 

Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas priimamam mokiniui ar jo tėvams (globėjams, 

rūpintojams), kitas segamas į mokinio asmens bylą, duomenys apie mokinį įtraukiami į Mokinių 

registrą. 

18. Į laisvas vietas mokslo metų eigoje vaikai gali būti priimami į Gimnaziją, jei jie atvyksta iš 

kitos sporto gimnazijos, kurioje mokėsi pagal specializuoto sporto ugdymo programas, o jų sportinis 

ir bendras pasirengimas atitinka ugdymo programų keliamus reikalavimus, arba, jei jie atvyksta iš 

bendrosios bendrojo ugdymo mokyklos ir jie atitinka šio aprašo II dalyje nustatytus mokinių 

priėmimo į Šiaulių sporto gimnaziją kriterijus. 

19. Priimtų mokinių sąrašas ir mokymo sutarčių pasirašymo datos skelbiami Gimnazijos interneto 

svetainėje. 

20. Atsiradus laisvai vietai, teisėtus vaiko atstovus, asmenis Gimnazija informuoja pagal sudarytą 

eilę. 

 

IV. BENDRIEJI KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO KRITERIJAI 

 

21. Klasės komplektuojamos vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 

tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. 

nutarimu Nr. 768, 25.7 punktu, Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (Lietuvos 

Respublikos vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimas Nr. 812 ,.Dėl Mokinio krepšelio lėšų 

apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo). Vadovaujamasi Priėmimo į 

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtinu Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos  2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404.   

22. Nesurinkus nustatytam mokinių skaičiui klasėje ir įvertinus Gimnazijos finansines galimybes 

klasė gali būti neformuojama. 

23. Sporto šakos grupės komplektuojamos vadovaujantis Sportinio ugdymo organizavimo 

Rekomendacijų 1 priede nustatytu mokinių skaičiumi grupėje, patvirtintu Lietuvos Kūno kultūros ir 

sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. 

gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-21.  

24. Sporto šakos grupė gali būti iškomplektuojama nesurinkus nustatytam minimaliam grupės 

skaičiui reikalingo mokinių skaičiaus. 

 

 

 

 

 



 

V. PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO TVARKA 

 

25. Prašymai dėl priėmimo į Gimnaziją registruojami trumpai saugomų dokumentų registre, 

kuriame yra šios skiltys: eilės numeris, data, dokumento pavadinimas, bylos, į kurią įdėtas 

dokumentas, nuoroda, pastabos. 

 

 

VI. PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ VYKDYMAS, ATSAKOMYBĖ IR 

PRIEŽIŪRA 

 

26. Už priėmimo į Gimnaziją vykdymą atsako Gimnazijos direktorius. 

27. Priėmimą mokytis į Gimnaziją vykdo Mokinių priėmimo komisija, kuri sudaroma Gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

28. Aprašo vykdymo priežiūrą vykdo Gimnazijos direktorius.  
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