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        PATVIRTINTA 

        Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ 

        direktoriaus 2022 m. sausio 14 d.                 

įsakymu  Nr. BV-15 

 

 

ASMENŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRĄ „DELFINAS“ 

TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

  

1. Asmenų priėmimo į Šiaulių plaukimo centrą „Delfinas“ (toliau – plaukimo centras) tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimo į plaukimo centrą „Delfinas“ ir 

sportinio ugdymo programų (toliau – sportinio ugdymo programa) bei neformaliojo ugdymo 

programų vykdymo tvarką. 

 

II SKYRIUS 

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 

 

2. Naujų grupių komplektavimas į pradinio rengimo pirmų ugdymo metų sportinio ugdymo 

programos grupes vykdomas kasmet iki rugsėjo 30 d. 

3. Naujų grupių komplektavimas į neformaliojo ugdymo grupes vykdomas kasmet iki rugsėjo 

30 d. ir metų laikotarpiu prireikus perkomplektuojamos esamos sportinio ugdymo grupės. 

4. Pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir aukšto meistriškumo 

grupės komplektuojamos vadovaujantis Sportinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto 

savivaldybės sporto mokymo įstaigose aprašu ir jo prieduose (plaukimo ir dailiojo plaukimo sporto 

šakų) nustatytais meistriškumo rodikliais. 

5. Informaciją apie laisvas vietas grupėse teikia plaukimo centro „Delfinas“ direktorius arba 

jo įgaliotas asmuo. 

 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ 

 

6. Plaukimo centras „Delfinas“ sportinę veiklą vykdo pagal ilgalaikes ir trumpalaikes 

sportinio ugdymo programas: 

6.1.  pradinio rengimo sportinio ugdymo programa – 1–2 metai; 

6.2.  meistriškumo ugdymo programa – 1–5 metai; 

6.3.  meistriškumo tobulinimo programa – 1–3 metai; 

6.4.  aukšto sportinio meistriškumo programa – 1 ir daugiau metų; 

6.5.  neformaliojo ugdymo programa – 1–2 metai. 

7. Atsiželgdamas į miesto bendruomenės poreikius ir gavęs Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Sporto skyriaus pritarimą, plaukimo centras „Delfinas“ gali siūlyti ir kitas ugdymo 

ir saviraiškos programas. 

 

IV SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į PLAUKIMO CENTRĄ „DELFINAS“ TVARKA 

 

8. Į plaukimo centro „Delfinas“ pradinio rengimo grupes priimami asmenys nuo 7 metų 

amžiaus.       
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9. Prašymai dėl priėmimo į plaukimo centrą „Delfinas“ priimami visus mokslo metus.  

10. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į plaukimo centrą „Delfinas“, pateikia: 

10.1. prašymą-sutikimą (1 priedas); 

10.2. sutartį (2 priedas); 

10.3. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (3 priedas); 

10.4. Lietuvos sporto centro Šiaulių sporto medicinos skyriaus arba sveikatos priežiūros 

pažyma, leidžianti lankyti treniruotes. 

11. Prašymų registraciją, asmenų priėmimą ir atleidimą vykdo plaukimo centro „Delfinas“ 

direktorius arba jo įgaliotas asmuo. 

12. Asmenų priėmimas į plaukimo centrą „Delfinas“ įforminamas direktoriaus įsakymu, 

kuriame nurodoma, į kokią sportinę grupę ir nuo kurios datos priimamas asmuo, ir sudaroma 

sutartis (2 priedas). 

13. Asmenys priimami atsižvelgiant į asmenų ar jų tėvų pageidavimus, asmens amžių ir 

plaukimo centro „Delfinas“ galimybes. 

14. Jei norinčių mokytis pradinio rengimo grupėse yra daugiau nei plaukimo centras 

„Delfinas“ gali priimti, asmenys priimami pagal prašymo pateikimo registracijos eilę. 

15. Visi į plaukimo centrą „Delfinas“ priimti asmenys supažindinami su saugaus elgesio ir 

vidaus tvarkos taisyklėmis, kurias pažeidę ar kurių nesilaikydami, gali būti šalinami apie tai raštu 

informavus asmenį ar asmens atstovą. 

16. Pasirašydamas sutartį, asmuo ar asmens atstovas įsipareigoja laiku sumokėti plaukimo 

centro „Delfinas“ nustatyto dydžio mokestį už suteiktas sportinio ugdymo paslaugas. 

17. Prašymų ir sutarčių registraciją vykdo plaukimo centro „Delfinas“ direktoriaus įgaliotas 

asmuo. 

18. Plaukimo centras „Delfinas“ priimtą asmenį užregistruoja elektroninės apskaitos 

sistemoje adresu www.siauliai.manomokykla.lt. 

 

V SKYRIUS 

ASMENŲ IŠBRAUKIMAS IR PAŠALINIMAS IŠ PLAUKIMO CENTRO „DELFINAS“ 

 

19. Norėdamas išsibraukti iš plaukimo centro „Delfinas“ sąrašų, asmuo arba jo atstovas 

pateikia prašymą (4 priedas), nurodydamas datą, nuo kada jis nori nutraukti sutartį su plaukimo 

centru „Delfinas“.  

20. Sutarties nutraukimas nepanaikina paslaugos gavėjo pareigos sumokėti mokesčio už 

suteiktas sportinio ugdymo paslaugas. 

21. Asmenų išbraukimas pateikus prašymą ir (ar) pašalinimas iš įstaigos įforminamas 

plaukimo centro „Delfinas“ direktoriaus įsakymu. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Aprašas skelbiamas plaukimo centro „Delfinas“ interneto svetainėje. 

23. Plaukimo centro „Delfinas“ direktorius inicijuoja plaukimo centro „Delfinas“ darbuotojų 

ir įstaigą lankančių asmenų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą su Aprašu. 

24. Už Aprašo nuostatų vykdymą ir įgyvendinimą atsako plaukimo centro „Delfinas“ 

direktorius. 

 

__________________________________ 

 

http://www.siauliai.manomokykla.lt/
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