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ĮSAKYMAS 

DĖL UGDYTINIŲ PRIĖMIMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ 

VILNIAUS MIESTO MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS CENTRĄ 

TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 
 

2022 m. rugsėjo     d.   Nr.        

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 29 

straipsnio 8 dalies 7 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, 29 

straipsnio 6 dalimi ir 43 straipsnio 6 dalimi: 

1. T v i r t i n u  Ugdytinių priėmimo į viešąją įstaigą Vilniaus miesto moksleivių sveikatos 

centrą tvarkos aprašą (pridedama). 

2. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo 

skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomos šiuo įsakymu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatos. 

 

 

 

Administracijos direktorė Lina Koriznienė 

 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Vilniaus miesto savivaldybės  

administracijos direktoriaus 

2022 m.  

įsakymu Nr.   

 

 

UGDYTINIŲ PRIĖMIMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ 

VILNIAUS MIESTO MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS CENTRĄ 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdytinių priėmimo į viešąją įstaigą Vilniaus miesto moksleivių sveikatos centrą 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų ir jaunimo (toliau – Ugdytiniai) priėmimo į viešąją 

įstaigą Vilniaus miesto moksleivių sveikatos centrą (toliau – Įstaiga) ir ugdymo organizavimo 

Įstaigoje tvarką. 

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. vaikas – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose 

nustatyta kitaip; 

2.2. jaunimas – asmenys nuo 14 iki 29 metų; 

2.3. socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas 

iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra 

priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai 

prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės 

paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, 

dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, 

kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba). 

3. Laisvu nuo Ugdytiniams skirtos veiklos metu, atsižvelgiant į poreikius, Įstaigoje gali 

būti organizuojama kita miesto bendruomenei skirta veikla. 

4. Už paslaugas Įstaigoje mokama Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 

tarybos nustatyta tvarka. 

5. Įstaigoje grupės gali būti steigiamos atsižvelgiant į Ugdytinių interesus, tėvų 

pageidavimus, pedagogų ir kitų darbuotojų pasirengimą ir turimą materialinę bazę. 

6. Ugdytinių švietimas grupėse organizuojamas pagal Įstaigos vadovo teisės aktų 

nustatyta tvarka patvirtintas programas pritarus Įstaigos valdybai. 

7. Aprašas skelbiamas Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje 

www.vilnius.lt ir Įstaigos interneto svetainėje www.vmsc.lt. 

 

II. PRIĖMIMO PROCEDŪRA IR GRUPIŲ FORMAVIMO TVARKA 

 

8. Į Įstaigą priimami Savivaldybės teritorijoje gyvenantys ir (ar) jos teritorijoje esančiose 

bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys Ugdytiniai bei 2022 m. vasario 24 d. ir vėliau iš 

Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų atvykę Ugdytiniai. Kitų 

savivaldybių teritorijoje gyvenantys ir (ar) besimokantys pagal bendrojo ugdymo programą 

Ugdytiniai priimami tik esant laisvų vietų grupėse. 
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9. Pirmumo teisė renkantis neformaliojo švietimo programas suteikiama Ugdytiniams iš 

socialinės rizikos šeimų. 

10. Mokslo metai Įstaigoje prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi birželio 23 d. Kiekvienais 

mokslo metais užsiėmimų pradžia skelbiama Įstaigos interneto svetainėje www.vmsc.lt. 

11. Ugdytinių priėmimas į Įstaigą vykdomas elektroniniu būdu, prisijungus per 

https://nvs.vilnius.lt (toliau – Sistema).  

12. Grupės formuojamos pagal registracijos datą ir laiką, teikiant pirmenybę Ugdytiniams 

iš socialinės rizikos šeimų (pateikus įrodančius dokumentus). Jei į grupę patenka vienas vaikas iš 

šeimos, o kitas (kiti) lieka rezerve (skirtumas tarp vaikų registracijos laiko ne ilgesnis kaip 30 min.), 

Įstaiga turi teisę papildomai priimti kitą (-us) šeimos vaiką (-us), gavusi rašytinį tėvų prašymą. 

13. Grupės komplektuojamos kitą dieną po registracijos pradžios iš per tą laiką 

užregistruotų Ugdytinių. Ugdytinių skaičius grupėse 12–15. Registracija nestabdoma visus mokslo 

metus. 

14. Užsiregistravę Sistemoje ir užpildę registracijos formą, tėvai (globėjai, rūpintojai) 

gauna automatinį pranešimą, kad registracijos forma priimta. 

15. Registracija negarantuoja patekimo į pasirinktą grupę. Patvirtinimas dėl priėmimo į 

grupę siunčiamas papildomu pranešimu. Sprendimas dėl priėmimo ir grupių formavimo priimamas 

vadovaujantis Aprašo 8 ir 9 punktuose nurodytais pirmumo kriterijais. 

16. Pateikus klaidingus duomenis, užsiregistravus ne į tą plaukimo lygį, Įstaiga turi teisę, 

esant galimybei perkelti Ugdytinį į kitą grupę, o jei tokios galimybės nėra, nutraukti neformaliojo 

švietimo paslaugų teikimo sutartį  (toliau – Sutartis) ar ugdyti pagal programą, pritaikytą tam 

plaukimo lygiui, į kurį Ugdytinis buvo registruotas. 

17. Atsilaisvinusi vieta grupėje siūloma Ugdytiniui, esančiame registracijos rezerve. Jei 

laukiančių į tam tikrą grupę rezerve nėra, informacija apie laisvas vietas grupėse skelbiama Įstaigos 

interneto svetainėje www.vmsc.lt. 

18. Užsiėmimai Įstaigoje vyksta pagal Įstaigos vadovo įsakymu patvirtintą užsiėmimų 

tvarkaraštį. Jei tuo metu pagal Įstaigos metinį veiklos planą vyksta renginiai, užsiėmimai gali būti 

perkeliami į kitą laiką, suderinus su Ugdytiniais ir (ar) Ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

19. Bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių rudens, žiemos ir pavasario atostogų metu 

užsiėmimai vyksta bendra tvarka.  

 

III. PRIĖMIMO DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 

 

20. Ugdytinių priėmimas įforminamas dvišale Įstaigos vadovo patvirtintos formos 

Sutartimi. Sutartyje nurodomos Sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių 

įsipareigojimai, Sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. 

21. Abu Sutarties egzempliorius pasirašo Įstaigos vadovas ir Ugdytinis, jeigu jis yra 

pilnametis, arba Ugdytinis nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą. Už 

Ugdytinį iki 14 metų jo vardu sutartį sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai jo interesais. 

22. Sutartis registruojama Mokinių registre vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl mokinių, dalyvaujančių 

neformaliojo vaikų švietimo veiklose, apskaitos“. 

 

IV. INFORMAVIMAS APIE PRIĖMIMĄ 
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23. Apie Įstaigos siūlomas programas, tvarkaraščius, Ugdytinių priėmimo datas ir 

procedūras skelbiama Įstaigos interneto svetainėje www.vmsc.lt. 

V. APRAŠO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ 

 

24. Įstaigos vadovas atsako už Aprašo paskelbimą Įstaigos interneto svetainėje 

www.vmsc.lt, Įstaigos bendruomenės nariams (Ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams)) ir 

kitiems suinteresuotiems asmenims. 

25. Už Aprašo vykdymo pažeidimus atsako Įstaigos vadovas Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

26. Už Aprašo vykdymo Įstaigoje kontrolę atsako Savivaldybės administracijos Sporto ir 

sveikatingumo skyrius. 

27. Sprendimas dėl priėmimo ar nepriėmimo į Įstaigą gali būti skundžiamas Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

____________________________________ 
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