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KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO CENTRO  

SPORTINIO UGDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Sportinio ugdymo skyriaus nuostatai (toliau-

Nuostatai) reglamentuoja Kaišiadorių švietimo ir sporto centro (toliau–Centro) Sportinio ugdymo 

skyriaus (toliau –Skyrius) teisinę formą, priklausomybę, buveinę, tikslą, uždavinius, funkcijas, 

veiklos organizavimą ir valdymą, Nuostatų pildymo ir keitimo tvarką. 

2. Skyriaus oficialus pavadinimas – Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Sportinio 

ugdymo skyrius, trumpasis pavadinimas – Sportinio ugdymo skyrius. 

3. Skyriaus priklausomybė ir teisinė forma – Kaišiadorių švietimo ir sporto centro (toliau 

– centras), įregistruoto Juridinių asmenų registre, kodas 306139771, struktūrinis padalinys. 

4. Skyrius įsteigtas 2022 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto 

paslaugų centrą padalijimo būdu, vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. 

balandžio 28 d. sprendimu Nr. V17E-92 „Dėl Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro 

reorganizavimo sąlygų aprašo, Kaišiadorių švietimo ir sporto centro nuostatų ir bei Kaišiadorių 

bendrųjų funkcijų tarnybos nuostatų patvirtinimo“. 

5. Skyriaus buveinė- V. Kudirkos g. 12, Kaišiadorys. 

6. Skyrius vykdo formalųjį švietimo papildančio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir 

Vaikų mokymo plaukti programas. Teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos patvirtintas 

atlygintinas paslaugas. 

7. Skyrius savo veiklą grindžia Centro bei šiais nuostatais ir turi nustatytą veikimo, 

iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. 

II SKYRIUS 

SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, PAŽYMĖJIMŲ 

IŠDAVIMAS 

8. Skyriaus veiklos tikslas – įgyvendinti Savivaldybės kūno kultūros ir sporto politiką, 

rengti fizinio aktyvumo ir sporto plėtros projektus bei įgyvendinti sportines formalųjį švietimo 

papildančio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas ir Vaikų mokymo plaukti programą. 

9. Skyriaus veiklos uždaviniai: 

9.1. rengti ir įgyvendinti fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimo rajono savivaldybėje 

programas/projektus, teikti organizacinę, metodinę pagalbą mokykloms, klubams, seniūnijoms ir kt; 



9.2. organizuoti ir vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir 

fizinio aktyvumo renginius; 

9.3. bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldybės institucijomis ir 

įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis skyriaus veiklos klausimais. 

10. Skyriaus funkcijos: 

10.1. vykdo neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, 

mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus, užtikrina švietimo kokybę; 

10.2. rengia metinį veiklos planą ir sportinio ugdymo planą, teikia juos derinimui nustatyta 

tvarka; 

10.3. komplektuoja komandas ir sudaro sąlygas ugdytiniams dalyvauti sporto varžybose; 

10.4. formuoja gyventojų pozityvų požiūrį į fizinio aktyvumo ir sporto reikšmę sveikatai, 

šviečia visuomenę; 

10.5. rengia Skyriuje organizuojamų sporto varžybų nuostatus, sudaro sporto renginių 

grafikus; 

10.6. tvarko švietimo informacines sistemas, mokinių ir pedagogų registrus, teikia atskaitas; 

10.7. organizuoja ir koordinuoja, formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo sportinio 

ugdymo programų, pedagoginės priežiūros vykdymą Skyriuje; 

10.8. vykdo vaikų priėmimą į formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo sportinio 

ugdymo programų grupes; 

10.9. sudaro sutartis su Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklomis dėl 

Vaikų mokymo plaukti programos vykdymo; 

10.10. vykdo Skyriaus neformaliojo švietimo mokytojų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka; 

11. Skyrius išduoda: 

11.1. asmeniui, baigusiam neformaliojo vaikų švietimo ar formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programą, pačios įstaigos parengtą ir vadovo pasirašytą pažymėjimą, kuriame nurodoma 

programos pavadinimas, turinys ir apimtis. 

 

III SKYRIUS 

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

12. Skyriaus veikla organizuojama pagal Centro direktoriaus patvirtintą Centro strateginį 

planą, kuriam yra pritarusi savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo ir Centro metinį 

veiklos planą. 

13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia 

iš jų, kitas funkcijas, susijusias su Skyriaus vedėjo darbo santykiais Darbo kodekso ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka, įgyvendina Centro direktorius. 

14. Vedėjas atskaitingas ir pavaldus Centro direktoriui. 

15. Vedėjas vadovauja Skyriaus metų plano rengimui, jo įgyvendinimui, organizuoja ir 

koordinuoja Skyriaus veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja 

skyriaus veiklą, inicijuoja Skyriaus veiklos kokybės įsivertinimą, atsako už jo veiklą ir atsiskaito 

Centro direktoriui nustatyta tvarka ir terminais. 

 



V SKYRIUS 

SAVIVALDA 

 

16. Centro savivalda grindžiama švietimo tikslais, centre vykdomomis švietimo 

programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. Siekiant užtikrinti kokybišką neformaliojo vaikų 

švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo (sporto šakos pradinio rengimo, meistriškumo 

ugdymo, meistriškumo tobulinimo) programų įgyvendinimą, Centre veikia šios savivaldos 

institucijos: Mokytojų taryba ir Centro taryba.  
17. Mokytojų taryba – savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems 

ugdymo klausimams spręsti bei ugdymo kokybei užtikrinti. 

18. Mokytojų taryba sudaroma dvejų metų kadencijai, ją sudaro 6 nariai, kurie yra Centre 

dirbantys mokytojai ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai. Nariai renkami visuotiniame 

mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų susirinkime ne daugiau kaip dviem kadencijoms 

iš eilės. Direktorius negali būti Mokytojų tarybos nariu. 

18.1.  Mokytojų tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmajame 

Mokytojų tarybos posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Šiame posėdyje išrenkamas ir 

Mokytojų tarybos sekretorius. Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas dvejų metų kadencijai ne 

daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. 

18.2. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas. Mokytojų tarybos 

pirmininkas apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus elektroninėmis ryšio priemonėmis 

informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. 

18.3. Mokytojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Prireikus 

gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis. 

18.4. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami 

posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia 

Mokytojų tarybos pirmininko balsas. 

18.5. Mokytojų tarybos posėdžiuose gali dalyvauti direktorius ir skyrių vedėjai. Kiti Centro 

bendruomenės nariai gali būti kviečiami, atsižvelgiant į sprendžiamus klausimus (sprendimą dėl 

kvietimo priima Mokytojų tarybos pirmininkas arba Mokytojų taryba). 

19. Naujas Mokytojų tarybos narys paskiriamas, nutrūkus Mokytojų tarybos nario 

įgaliojimams pirma laiko, jeigu jis: 

19.1. dėl svarbių priežasčių (darbuotojas nutraukė darbo sutartį; pareiškė norą atsistatydinti; 

dėl ligos ir kt.) negali eiti savo pareigų; 

19.2. be pateisinamos priežasties nedalyvauja trijuose iš eilės Mokytojų tarybos posėdžiuose 

ir praranda Mokytojų tarybos nario įgaliojimus. 



19.3. Nutrūkus Mokytojų tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, Mokytojų tarybos narys 

paskiriamas (per 1 mėn.), vadovaujantis šių Nuostatų 29.1 papunkčiu. 

20. Mokytojų taryba: 

20.1. svarsto ugdymo kokybės gerinimo, ugdymo proceso organizavimo tobulinimo ir 

sprendžia kitus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais nustatytus ar 

direktoriaus ir Centro tarybos teikiamus svarstyti klausimus; 

20.2. teikia siūlymų Centro tarybai, direktoriui ugdymo kokybės, ugdymo proceso 

organizavimo tobulinimo ir kitais klausimais; 

20.3. renka atstovus į Centro tarybą; 

20.4. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus. 

21. Mokytojų taryba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą. 

22. Centro taryba yra aukščiausioji Centro savivaldos institucija. Centro taryba telkia 

Centro mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę 

demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus, direktoriui atstovauti 

teisėtiems Centro interesams. 

23. Centro tarybą sudaro 9 nariai: 3 centre nedirbantys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 

3 mokytojai, 3 mokiniai. Direktorius negali būti Centro tarybos nariu.  

24. Į Centro tarybą 3 mokinius renka visuotinis mokinių susirinkimas, 3 tėvus (globėjus, 

rūpintojus) renka visuotinis tėvų susirinkimas, 3 mokytojus – Mokytojų taryba. 

25. Centro taryba sudaroma dvejų metų kadencijai. Tas pats asmuo į tarybą gali būti 

išrenkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.  

26. Naujas Centro tarybos narys paskiriamas (per 1 mėn.), vadovaujantis šių Nuostatų 34 

punktu, nutrūkus Centro tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, jeigu jis: 

26.1. dėl svarbių priežasčių (mokiniui nebelankant Centro; sūnus / dukra nelanko Centro; 

darbuotojas nutraukė darbo sutartį; pareiškė norą atsistatydinti; dėl ligos ir kt.) negali eiti savo 

pareigų; 

26.2. be pateisinamos priežasties nedalyvauja trijuose iš eilės Centro tarybos posėdžiuose ir 

praranda Centro tarybos nario įgaliojimus. 

27. Centro tarybos pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius atviru balsavimu renkami 

pirmajame naujai išrinktos Centro tarybos posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.  

28. Centro tarybos posėdžius šaukia pirmininkas, jam negalint – pirmininko pavaduotojas. 

29. Centro tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Apie 

posėdžio laiką ir parengtus svarstyti klausimus pirmininkas informuoja Centro tarybos narius ne 



vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios, pateikdamas visą informaciją svarstomais 

klausimais elektroninėmis ryšio priemonėmis. 

30. Centro tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 (ne mažiau kaip 6) visų jos 

narių, iš jų ne mažiau kaip po du mokinių, mokytojų ir tėvų atstovus. Sprendimai priimami posėdyje 

dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Centro tarybos 

pirmininko balsas. 

31. Centro tarybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti direktorius, skyriaus 

vedėjas bei kiti Centro bendruomenės nariai (mokytojai, mokiniai, tėvai, darbuotojai), atsižvelgiant į 

svarstomus klausimus. 

32. Centro tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio metu priimti teisės aktams 

neprieštaraujantys sprendimai tvirtinami direktoriaus įsakymais ir yra privalomi visiems Centro 

bendruomenės nariams. Su patvirtintais sprendimais Centro bendruomenė supažindinama paskelbiant 

juos elektroniniame dienyne. 

33. Centro taryba: 

33.1. svarsto, teikia pasiūlymų direktoriui ir pritaria Centro strateginiam planui ir Centro 

metiniam planui; 

33.2. svarsto, teikia pasiūlymų direktoriaus sudarytai Ugdymo plano rengimo darbo grupei ir 

derina Centro ugdymo planą; 

33.3. pasirenka Centro veiklos įsivertinimo sritis, veiklos kokybės įsivertinimo atlikimo 

metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;  

33.4. teikia siūlymų direktoriui dėl Centro darbo tvarkos, organizacinės ir valdymo struktūros 

tobulinimo, saugių mokinių ugdymo sąlygų sudarymo, Centro darbuotojų darbo sąlygų gerinimo 

sudarymo ir kitų Centro veiklą reglamentuojančių dokumentų; 

33.5. svarsto ir vertina direktoriaus metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymų direktoriui dėl 

Centro veiklos tobulinimo ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos vertinimo Savivaldybės merui; 

33.6. priima sprendimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, kuriuose Centro tarybai deleguojamas 

sprendimų priėmimas; 

33.7. svarsto Mokytojų tarybos ir direktoriaus teikiamus svarstyti klausimus. 

34. Centro taryba iš Centro direktoriaus turi teisę gauti informaciją, reikalingą Centro 

tarybai priimant sprendimus. Visa reikalinga ir detali informacija Centro tarybai pateikiama ne vėliau 

kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio. 



35. Centro taryba vieną kartą mokslo metų pabaigoje už savo veiklą atsiskaito Centro 

bendruomenės nariams. 

36. Centro taryba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą, kuriame, siekiant užtikrinti 

psichologinį vaikų saugumą, numato klausimus, kuriuos svarstant ir balsuojant mokinių atstovai 

nedalyvauja. 

37. Centro savivaldos institucijų sprendimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.  

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

38. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi Centro direktoriaus ar Skyriaus vedėjo iniciatyva. 

39. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Centro direktorius. 

40. Skyriaus dokumentai rengiami ir archyvuojami teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

____________________ 


