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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centro) 2016-

2017 m.m. ugdymo planas parengtas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012-03-29 įsakymu Nr.V-554, 

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr.T3-262, patvirtintais 

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatais, Sportinio ugdymo 

organizavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 su 

visais pakeitimais.  

2. Ugdymo planą rengė darbo grupė, sudaryta  2016 m. rugsėjo 1 d. Prienų rajono 

savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus įsakymu Nr.(1.8.)V1-152. 

3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

- sporto šaka – atitinkamos tarptautinės sporto (šakos) federacijos išskirta sporto šakos 

dalis, kuri apima vieną arba keletą tos sporto šakos rungčių; 

- ugdymo grupė – mokinių grupė sudaryta, atsižvelgiant į jų amžių ir meistriškumą; 

- sportininko meistriškumas – sportininkų gebėjimų tobulumo lygis, nustatomas pagal 

turimą sportininko kvalifikacinę kategoriją, kurią suteikia atitinkama organizacija už pasiektus 

rezultatus sporto varžybose; 

- sporto šakos veiklos programa – atskirų sporto šakų programa, kuria siekiama suteikti ir 

sistemingai gilinti mokinių pasirinktos sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdžius, 

plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, siekti didelio sportinio meistriškumo pradinio rengimo, 

meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo etapais; 

- meistriškumo pakopa – ugdytinio sportinio meistriškumo lygį pagal sporto varžybose 

užimtą vietą arba pasiektą rezultatą apibrėžiančių rodiklių grupė; 

- sportininkų ugdymas – neformaliojo švietimo dalis, skirta kūno kultūrai ir sportui, 

asmenų poreikių saviraiškai ugdyti ir lavinti bei vertybinėms nuostatams formuoti, pripažįstant šių 

asmenų gebėjimus ir galias; 

- treniruotė – nustatytos trukmės trenerio organizuojama sportinio ugdymo mokinių veikla, 

kuri padeda pasiekti sporto šakos programose numatytų tikslų ir planuojamų rezultatų 

(kompetencijų). 

 



 

II. UGDYMO PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Ugdymo proceso tikslas: per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti 

talentingų sportininkų, sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje 

patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius atstovauti rajonui, šaliai įvairiose sporto 

varžybose. 

5. Numatyti šie Centro uždaviniai: 

5.1. Vykdyti ugdomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas. 

5.2. Sudaryti sveikas ir saugias sąlygas sportuoti. 

5.3. Gerinti vaikų ir jaunimo užimtumą per sportą. 

5.4. Rengti sportininkus Centro, savivaldybės ir Lietuvos Respublikos rinktinėms. 

5.5. Sudaryti sąlygas sportininkams, atskirų sporto šakų komandoms reprezentuoti 

savivaldybę  respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose. 

5.6. Organizuoti ir vykdyti masinius sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto renginius 

savivaldybėje. 

5.7. Pagal poreikį organizuoti įvairių sporto šakų savivaldybės pirmenybes ir kitus 

renginius. 

5.8. Palaikyti ryšius su Lietuvos ir kitų valstybių kūno kultūros ir sporto 

organizacijomis. 

5.9. Teikti metodinę, organizacinę paramą bendrojo lavinimo mokykloms, sporto 

klubams ir kitoms sporto organizacijoms savivaldybėje. 

     

III. UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 

 

6. Ugdymo proceso pradžia  ir pabaiga  nustatyta Prienų rajono savivaldybės tarybos 

2006 m. spalio 19 d. sprendimu Nr.T3-235 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo 

neformaliojo švietimo mokyklose“: 

6.1. Prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d. 

6.2. Baigiasi 2017 m. birželio 1 d. 

7. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 40 savaičių. 

8. Mokslo metai Centre – tai tik sąlyginė sąvoka, kadangi skirtingos sporto šakos turi 

savo sezonus. Centro mokinių ugdymas organizuojamas ištisus metus atsižvelgiant į sporto šakos 

treniruotės proceso periodizavimo ypatumus. Mokinių ugdymas gali vykti darbo dienomis po 

pamokų, poilsio ir švenčių dienomis ir per mokinių atostogas. Vasaros metu organizuojamos sporto 

stovyklos. 

9. Kai kurių sporto šakų pagal sporto šakų sezoniškumą (irklavimas) mokinių 

ugdymas gali būti perkialamas į mokinių vasaros atostogų metą. 

10. Centras dirba penkias dienas per savaitę, tačiau treniruočių procesas vyksta 7 

dienas per savaitę. Treneriai dirba pagal su jais ir Centro direktoriumi suderintus ir patvirtintus 

tarifikuotų ugdomųjų pratybų tvarkaraščius ir, vadovaujantis varžybų kalendoriuje numatytų 

varžybų nuostatais ir tvarkaraščiais, darbo laiko grafikus. Tvarkaraščiai tvirtinami mokslo metų 

pradžioje ir gali būti keičiami pagal įstaigos, trenerių ir ugdytinių poreikius mokslo metų eigoje. 

Darbo grafikai sudaromi ir keičiami, vadovaujantis vykdančių institucijų patvirtintais nuostatais ir 

tvarkaraščiais.   

11. Pagrindinė ugdymo organizavimo forma yra treniruotė, kurios trukmė gali būti 

nuo 1 akademinės valandos iki 3 akademinių valandų. 

12. Į ugdomąjį procesą įeina dalyvavimas visose įvairaus rango varžybose, 

sportiniuose renginiuose. 

 



IV. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

13. Sportinio ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į bendruosius Lietuvos 

piliečio mokymo reikalavimus, žmogaus fizinių ir psichinių savybių raidos dėsningumus, lyties ir 

amžiaus, kada pasiekiami geriausi sporto šakos rezultatai, ypatumus, optimalų sporto varžybų 

poreikį ir t.t.  

14. Centro mokinių ugdymas organizuojamas vadovaujantis: 

14.1. Centro nuostatais. 

14.2. Sporto šakų veiklos programomis. 

14.3. Lietuvos sportininkų meistriškumo pakopų reikalavimais ir normomis. 

14.4. Sporto šakų varžybų kalendoriais. 

14.5. Kitais normatyviniais dokumentais. 

15. Ugdymas organizuojamas ugdymo grupėms. Vieną ar kitą ugdymo metodą 

treneris pasirenka atsižvelgdamas į mokinio meistriškumo lygį, sporto šakos specifiką, metodinius 

reikalavimus ir t.t. 

16. Ugdymo grupių komplektavimas: 

16.1. Ugdymo grupės komplektavimas vyksta remiantis Sportinio ugdymo 

organizavimo rekomendacijomis, sportininko meistriškumu, gydytojo leidimu lankyti treniruotes ir 

dalyvauti sporto varžybose bei Prienų rajono  savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. 

sprendimu Nr. T3-262 patvirtintais Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto nuostatais. 

16.2. Ugdymo grupės gali būti sudarytos iš vienos lyties sportininkų arba mišriai. 

16.3. Minimalus sportininkų skaičius ugdymo grupėje nustatomas vadovaujantis 

Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų 1 priedu. 

16.4. Metų laikotarpiu mokiniai gali įvykdyti aukštesnes arba netekti turėtų 

meistriškumo pakopų. Tokiu atveju Centro direktorius gali peržiūrėti ugdymo grupės savaitinių 

valandų skaičių. 

17. Siekiant, kad geriau būtų panaudota ir paskleista trenerių patirtis, teorinės ir 

praktinės žinios, treneriams leidžiama dirbti brigadiniu metodu, komplektuojant bendras grupes 

atsižvelgiant į sportininkų amžių ir meistriškumą. Brigados sudaromos Centro administracijos ir 

atskirų trenerių iniciatyva aukšto meistriškumo grupėse olimpinėse sporto šakose: 

17.1. Vadovauti brigadai skiriamas aukštesnę kvalifikaciją ir darbo patirtį turintis 

treneris. 

17.2. Brigados įteisinamos Centro direktoriaus įsakymu.  

17.3. Kiekvienas brigados narys tiesiogiai atlieka ugdymo - sportinį darbą, vykdo 

atlikto darbo apskaitą. Pradinio rengimo grupėse darbas nebus laikomas brigadiniu. 

17.4. Centro administracija brigadinio darbo grupei gali paskirti bandomąjį laikotarpį 

nuo 6 mėn. iki 2 metų ir spręsti apie jo egzistavimo perspektyvą.  

18. Mokinių rengimas skirstomas į 4 ugdymo programos etapus: 

18.1. I etapas: pradinis rengimas (PR). Pradinio rengimo etapas skiriamas 6-12 metų 

mokiniams ir trunka 1-2 metus (amžius ir etapo terminas priklauso nuo sporto šakos specifikos). 

Šiame etape atliekamas kūno kultūros, sveikatingumo ir auklėjamasis darbas, skirtas fiziniam 

pasirengimui, sporto šakos technikos pagrindų įgijimui, kontrolinių normatyvų įvykdymui siekiant 

patekti į meistriškumo ugdymo etapą. 

18.2. II etapas: meistriškumo ugdymo etapas (MU). Šis etapas skiriamas 12-16 metų 

mokiniams, atlikusiems ne trumpesnį kaip 1-4 (atskirų sporto šakų iki 5 metų) metų būtinąjį 

parengimą ir įvykdžiusiems atitinkamas meistriškumo pakopas, vadovaujantis Sportinio ugdymo 

rekomendacijų 1 priedu.  

18.3. III etapas: meistriškumo tobulinimas (MT). Šis etapas skiriamas 16-18 metų ir 

vyresniems mokiniams, atlikusiems ne trumpesnį kaip 1–3 (atskirų sporto šakų iki 4 metų) metų 



būtinąjį parengimą ir įvykdžiusiems atitinkamas meistriškumo pakopas, vadovaujantis Sportinio 

ugdymo rekomendacijų 1 priedu.  

18.4. V etapas: didelio meistriškumo (DM). Šis etapas skiriamas 18 metų ir 

vyresniems sportininkams, įvykdžiusiems atitinkamas meistriškumo pakopas, vadovaujantis 

Sportinio ugdymo rekomendacijų 1 priedu.  

19. Ugdymo valandos skirstomos vadovaujantis Sportinio ugdymo organizavimo 

rekomendacijomis, atsižvelgiant į ugdymo grupių (bei sportininkų) skaičių, Centro tradicijas ir 

tikslingumą, skirtus biudžetinius asignavimus. 

20. Sporto ugdymui įgyvendinti treneriams skiriamų papildomų akademinių valandų 

pasirengimui treniruotėms skaičius konkrečioje ugdymo grupėje yra ne mačesnis kaip 0,5 

akademinės valandos, tačiau ne didesnis kaip 1 akademinė valanda per savaitę. 

21. Ugdymo grupių apskaita tvarkoma mokomojo sportinio darbo planavimo ir 

apskaitos žurnale. 

22. Mokestis už neformalųjį švietimą, nustatytas Prienų rajono  savivaldybės tarybos 

2014 rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T3-152 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo” 

22.1. Pagal vieną ugdymo programos sporto šaką – 2,89 Eur vienam mokiniui per 

mėnesį. 

23.  Vadovaujantis Prienų rajono  savivaldybės tarybos 2014 rugsėjo 25 d. sprendimu 

Nr. T3-152 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, nuo 

mokesčio atleidžiama: 

23.1. Mokiniai iš socialiai remtinų šeimų, gaunančių socialinę pašalpą. 

23.2. Mokiniai, gyvenantys tik su vienu iš tėvų (globėjų, rūpintojų), taip pat, kurių 

tėvai (globėjai, rūpintojai) yra neįgalūs, bedarbiai, yra įkalinti, kai vienam šeimos nariui tenka 

mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. 

23.3. Mokiniai iš daugiavaikių šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų, kai vienam 

šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. 

23.4. Mokiniai, kai įstaigą lanko daugiau nei vienas tos šeimos vaikas, kai vienam 

šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. 

23.5. Mokiniai iš socialinės rizikos šeimų pagal Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacijas. 

23.6. Mokiniai iš Jiezno vaikų globos namų, gavus patvirtinantį raštą iš šios įstaigos. 

23.7. Itin gabūs mokiniai: 

23.7.1. Lietuvos Respublikos įvairių sporto šakų čempionatų, pirmenybių, sporto 

žaidynių čempionai ir prizininkai.  

23.7.2. Pasiekę 4 sportinio ugdymo meistriškumo pakopą. 

23.7.3. Lietuvos Respublikos rinktinių nariai. 

23.8. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikai gauna socialinę pašalpą ar nemokamą 

maitinimą, pateikia tiktai prašymą ir pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą ar nemokamą 

maitinimą. 

23.9. Socialinės rizikos šeimų tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymą ir Prienų rajono 

savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacijas. 

23.10. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos aprašo 23.7.1., 23.7.2. ir 

23.7.3. punktuose nustatytos lengvatos, pateikia Centrui prašymus, o mokinių treneriai sporto šakų 

federacijų patvirtintus sportininkų rezultatus. 

23.11. Kitų vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia: 

23.11.1. Prašymą. 

23.11.2. Šeimos sudėties pažymą. 

23.11.3. Pažymas apie praėjusių trijų mėnesių gautas pajamas. 

23.11.4. Pažymą apie turimą žemę (jeigu turi žemės). 



23.11.5. Nedirbantys tėvai – pažymą apie registravimąsi Darbo biržoje. 

23.11.6. Neįgalūs tėvai – neįgaliojo pažymėjimą. 

23.12. Nuo mokesčio už neformalųjį švietimą taip pat atleidžiama: 

23.12.1. Jei mokinys nelankė Centro visą einamąjį mėnesį ir pateikė gydytojo pažymą 

(jos kopiją) arba argumentuotą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą. 

23.12.2. Mokinių vasaros atostogų metu. 

23.12.3. Jei vieną mėnesį ar daugiau neformaliojo švietimo programa nevykdoma dėl 

Centre susidariusių objektyvių priežasčių. 

23.13. Jei mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, 

mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka. 

23.14. Pateikus dokumentus pavėluotai, mokestis už praėjusį laiką 

neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį. 

23.15. Atleidimas nuo mokesčio įforminamas Centro direktoriaus įsakymu. 

       

V. UGDYMO TURINYS 

 

24. Centre veikia šios sportinio ugdymo grupės: 

24.1. Lengvoji atletika; 

24.2. Orientavimosi sportas; 

24.3. Krepšinis; 

24.4. Futbolas; 

24.5. Tenisas; 

24.6. Irklavimas; 

24.7. Stalo tenisas; 

24.8. Boksas; 

24.9. Dziudo. 

25. 2016-2017 m. m. ugdymo grupių ir mokinių skaičiaus ir valandų struktūra. (1 ir 2 

priedai). 

 

 

VI. SPORTUOJANČIŲJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

26. Pagal sportinio ugdymo programas ugdomų ugdytinių sportiniai pasiekimai 

vertinimi mokslo metų pradžioje, sudarant sportinio ugdymo grupes, mokslo metų pabaigoje ir, 

esant poreikiui, bet kuriuo metu mokslo metais. 

27. Sportinių pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Sportinio ugdymo 

organizavimo rekomendacijų 1 ir 2 prieduose nustatytais meistriškumo rodikliais. 

28. Meistriškumo rodikliai vertinami vadovaujantis sporto šakų federacijų (asociacijų, 

sąjungų) ir kitų organizacijų vykdomų varžybų tinkamai patvirtintų protokolų duomenis. 

29. Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų 1 priede nurodyti meistriškumo 

rodikliai, pasiekti olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, galioja 5 metus nuo 

pasiekimo dienos; tarptautinėse suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių amžiaus grupių varžybose, Lietuvos 

Respublikos suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių amžiaus grupių čempionatų varžybose – 3 metus nuo 

pasiekimo dienos, kitose varžybose – 2 metus nuo pasiekimo dienos. 

 

 

 

 

   __________________________________ 

 


