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UGDYTINIŲ PRIĖMIMO Į VšĮ FUTBOLO AKADEMIJĄ „PANEVĖŽYS“
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ugdytinių priėmimo į VšĮ Futbolo akademiją „Panevėžys“ tvarkos aprašas (toliau – aprašas)
reglamentuoja ugdytinių priėmimo į VšĮ Futbolo akademijos „Panevėžys“ (toliau - FA) formalųjį
švietimą papildančias ugdymo programos ir neformaliojo ugdytinių švietimo programos (toliau –
ugdymo programos) tvarką, nustato grupių komplektavimo tvarką, prašymų pateikimą ir
informavimo apie priėmimą tvarką.
2. Į FA priimami ugdytiniai nuo 4 iki 20 metų.
3. Už sportinį ugdymą ir už kitas atlygintinai teikiamas paslaugas imamas FA dalininkų
patvirtintas nustatyto dydžio mokestis.
4. Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir FA dalininkų nustatyta
tvarka.
5. FA ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis kasmetiniais FA sportinio ugdymo
planais, „Anderlecht“ ugdymo programa ir Panevėžio miesto trimete futbolo vystymo programa.
II . PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ
6. Sportinio ugdymo grupės sudaromos, atsižvelgiant į ugdytinių amžių, meistriškumo lygį,
fizinius bei sveikatos duomenis, interesus ir poreikius, tėvų pageidavimus, trenerių kvalifikaciją ir
turimą materialinę bazę.
7. FA vykdo ilgalaikes ir trumpalaikes ugdymo programas.
8. FA ilgalaikės ugdymo programos:
8.1. pradinio rengimo (trukmė - 2 metai);
8.2. meistriškumo ugdymo (trukmė - 5 metai);
8.3. meistriškumo tobulinimo (trukmė - 3 metai);
8.4 aukšto meistriškumo ( trukmė - 2 metai).
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9. Trumpalaikės ugdymo programos:
9.1. Neformaliojo ugdymo (trukmė - iki 1 metų);
9.2. Neformalaus ugdymo – lopšelis/darželis (trukmė - iki 1 metų).
III . PRIĖMIMAS
10. Sportinio ugdymo grupės komplektuojamos iki einamųjų metų spalio 30 d. pagal FA
direktoriaus patvirtintą einamųjų metų sportinio ugdymo planą. Esant laisvoms vietoms, ugdytinių
priėmimas į FA ugdymo grupes vykdomas ištisus mokslo metus.
11. Tėvų, globėjų ar rūpintojų prašymai dėl ugdytinių priėmimo į FA teikiami raštu, darbo
dienomis: pirmadieniais - ketvirtadieniais - nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki
15.45 val., adresu Smėlynės g. 2B, Panevėžys, arba futbolo treneriui treniruotės vietoje, pateikiant
šiuos dokumentus:
11.1 prašymą, kuriame nurodoma ugdytinio vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, tėvų
telefonas, elektroninis paštas;
11.2. ugdytinio sveikatos pažymą, leidžiantį lankyti sportinius užsiėmimus;
11.3. dokumentus ir (ar) jų kopijas, patvirtinančias šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas
aplinkybes, kuriomis remiantis taikoma mokesčio už neformalųjį ugdymą ir ugdytinių, turinčių teisę į socialinę paramą, lengvata (išskirtiniais atvejais, jei reikalinga taikyti mokesčio
lengvatas);
11.4. ugdytinio gimimo liudijimo, asmens tapatybės ar paso kopija.
12. Ugdytinio priėmimas lankyti užsiėmimus pagal vykdomas ugdymo programas įforminamas
sutartimi tarp tėvų ir FA. Sutartis pasirašoma abiejų šalių ir registruojama sutarčių registracijos
žurnale. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas tėvams, kitas saugomas FA teisės aktų nustatyta
tvarka.
13. Ugdytinio paskyrimas į sportinio ugdymo grupes ir išbraukimas iš jų įforminamas FA
direktoriaus įsakymu.
IV. UGDYTINIŲ IŠBRAUKIMAS IR ŠALINIMAS IŠ FA
14. Ugdytinis išbraukiamas iš sportinio ugdymo grupės sąrašo raštišku tėvų prašymu.
15. Ugdytinis gali būti šalinamas iš FA:
15.1.

už šiurkščius FA nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus;
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15.2.

daugiau kaip du mėnesius be pateisinamos priežasties nebelankantis užsiėmimų;

15.3.

daugiau kaip du mėnesius nemokantis mokesčių.

16. Ugdytiniai šalinami FA direktoriaus įsakymu:
16.1.

15.1. punkte nurodytu atveju pagal Darbo tarybos teikimą;

16.2.

15.2. ir 15.3. punktuose nurodytais atvejais - trenerio teikimu išbraukti iš mokymo

grupių sąrašų.
V . BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Informacija apie ugdytinių priėmimo į FA tvarką skelbiama FA puslapyje, viešinama
spaudoje, socialiniuose internetiniuose tinkluose.
18. FA Direktorius atsako už šio aprašo vykdymą.
19. Asmens duomenys tvarkomi FA sportinio ugdymo programų įgyvendinimo tikslais,
vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016 m. balandžio 27 d. Nr.2016/679
„Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L
119, p. 1)“ nuostatomis.
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