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TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO MOKINIŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ 

IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Telšių sporto ir rekreacijos centro mokinių baigimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau 

– Aprašas) reglamentuoja mokinių baigimo pažymėjimo (toliau – Pažymėjimas) išdavimą mokiniui, 

kuris baigė neformaliojo sportinio ugdymo programą arba formalųjį švietimą papildančią sportinio 

ugdymo programą (toliau – Ugdymo programa).  

 

II. BAIGIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS 

 

2. Baigimo pažymėjimsa išduodamas: 

2.1. mokiniui baigus Ugdymo programą; 

2.2. Centro direktoriaus įsakyme dėl Pažymėjimo išdavimo, įrašomi visų baigimo Pažymėjimą 

gaunančių asmenų vardai ir pavardės; 

2.3. Pažymėjimų išdavimas registruojamas Pažymėjimų išdavimo registre, kuris archyve saugomas 

dešimt metų. 

2.4. Išduodant Pažymėjimą įrašoma: 

2.4.1. pažymėjimo numeris;  

2.4.2. išdavimo data; 

2.4.3. įstaigos pavadinimas ir kodas; 

2.4.4. mokinio vardas, pavardė; 

2.4.5. mokinio gimimo data; 

2.4.6. metais, kada pradėta lankyti ir baigta Ugdymo programa; 

2.4.7. Ugdymo programos pavadinimas; 

2.4.8. apvalus antspaudas; 

2.4.9. įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas. 

 

III. PAŽYMOS IŠDAVIMAS 

 

3. Dokumentų rengimo taisyklių 6 priede teikiamo pavyzdžio formos pažyma asmens prašymu (už 

vaiką iki 14 metų prašymą teikia vienas iš tėvų ar globėjų, 14–16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų 

ar rūpintojų raštišką sutikimą) išduodama: 

3.1. Ugdymo programą lankiusiam mokiniui, išvykstančiam iš Centro nepasibaigus mokslo metams; 

3.2. išvykstančiam iš Centro pasibaigus mokslo metams, nebaigus Ugdymo programos; 

3.3. asmeniui, lankiusiam programos užsiėmimus ribotą laiką (pusmetį, metus) pažymoje įrašomas 

Ugdymo programoje dirbtas laikas. 

4. Išduodant pažymą įrašoma: 

4.1. mokinio vardas, pavardė; 

4.2. mokinio gimimo data; 

4.3. Ugdymo programos pavadinimas; 

4.4. dalyvavimo Ugdymo programoje laikas;  

4.5. pažymos išdavimo data; 

4.6. įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas. 

 

IV. DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS 

 

5. Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs Pažymėjimą, Centro direktoriui įteikia prašymą gauti jo 

dublikatą, nurodydamas originalo išdavimo metus. 
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6. Dublikatas išduodamas remiantis Centro archyve saugomais dokumentais, saugomais dešimt metų. 

7. Išrašomo dublikato blanko pirmojo puslapio viršutiniame kairiajame kampe didžiosiomis raidėmis 

įrašoma „DUBLIKATAS“. 

8. Įrašai dublikate turi atitikti įrašus, esančius Centro archyve saugomuose dokumentuose. 

 

                                                      ____________________________ 

 

  

 


