
                                                        PRITARTA  

                                                                                          Telšių sporto ir rekreacijos centro 

                                                                                 tarybos  2021 m. liepos 5 d.  

                                                                                 protokoliniu nutarimu Nr. 3                                    

                                                              PATVIRTINTA 

       Telšių sporto ir rekreacijos centro 

                           direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d.                

                                             įsakymu Nr. V-39 

 

TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO 2021–2022 MOKSLO METŲ 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIŲ UGDYMO 

PROGRAMŲ SPORTINIO UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Telšių sporto ir rekreacijos centro (toliau – Centras) sportinio ugdymo planas (toliau – 

Planas) skirtas įgyvendinti neformaliojo sportinio ugdymo, formalųjį švietimą papildančio sportinio 

ugdymo bokso, dziudo, lengvosios atletikos, krepšinio, irklavimo, plaukimo, sambo, sunkiosios 

atletikos, stalo teniso, šiuolaikinės penkiakovės (trikovės), šachmatų, šaškių, teniso programas (toliau 

– Ugdymo programos). 

2. 2021–2022 mokslo metų neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančių 

ugdymo programų sportinio ugdymo planas parengtas vadovaujantis šiais dokumentais:  

▪ Lietuvos Respublikos sporto įstatymu; 

▪ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. 

įsakymu Nr. V-976 (2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1236 redakcija) 

patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis (toliau – 

Rekomendacijos) ir  Rekomendacijų 1 priedu; 

▪ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 

V-599 patvirtintomis Lietuvos higienos normomis HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų 

švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;  

▪ Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-250 „Dėl 

mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ir 

neformaliojo vaikų švietimo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

▪ Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-205 „Dėl 

Telšių sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų įkainių ir lengvatų dydžių 

patvirtinimo“; 

▪ Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-339 „Dėl 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-205 „Dėl 

Telšių sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų įkainių ir lengvatų dydžių 

patvirtinimo“ pakeitimo“; 

▪ Telšių sporto ir rekreacijos centro direktoriaus 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-

80 patvirtintomis Telšių sporto ir rekreacijos centro sporto šakų ugdymo programomis;  

▪ Telšių sporto ir rekreacijos centro direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-33 

patvirtintu Telšių sporto ir rekreacijos centro 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu; 

▪ Telšių sporto ir rekreacijos centro direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V- 8 

patvirtintu Telšių sporto ir rekreacijos centro 2021 metų veiklos planu; 
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▪ Telšių sporto ir rekreacijos centro direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-

32 patvirtintu Telšių sporto ir rekreacijos centro mokinių baigimo pažymėjimų 

išdavimo tvarkos aprašu; 

▪ Telšių sporto ir rekreacijos centro direktoriaus 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-35 

patvirtintu Telšių sporto ir rekreacijos centro formalųjį švietimą papildančio sportinio 

ugdymo ir neformaliojo sportinio ugdymo programų stebėsenos tvarkos aprašu. 

3. Plane nurodomi: 

3.1.  Centro ir sportinio ugdymo tikslas, uždaviniai ir įgyvendinimo kriterijai; 

3.2.  sportinio ugdymo apimtis, trukmė ir aplinka; 

 3.3. sporto šakų programų tikslai, uždaviniai ir įgyvendinti skiriamų kontaktinių ir 

pasirengimo valandų skaičius; 

3.4. mokinių sportinių pasiekimų vertinimo laikotarpiai, būdai ir kriterijai. 

4.  Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sporto įstatyme ir Sportinio 

ugdymo ir (ar) rengimo organizavimo rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) vartojamas 

sąvokas. 

5.  Su Centro Planu supažindinama bendruomenė, jis yra skelbiamas Centro internetinėje 

svetainėje www.tsrc.lt.  

6. Atsiradus nenumatytiems atvejams, Centras gali koreguoti Plano įgyvendinimą, 

priklausomai nuo sportiniam ugdymui skiriamų lėšų. 

 

II SKYRIUS 

CENTRO IR SPORTINIO UGDYMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR ĮGYVENDINIMO 

KRITERIJAI 

 

 7. Centro tikslas – įgyvendinti bendrą valstybinės sporto plėtros politiką, mokinių 

sportinio ugdymo programas, suaugusiųjų ir neįgaliųjų užimtumą ir saviraišką, ieškoti talentingų 

sportininkų, rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Centrui, Savivaldybei ir Lietuvos 

Respublikai įvairaus lygio Lietuvos ir tarptautiniuose sporto renginiuose.  

  8. Centro uždaviniai:  

8.1.  sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis pagal sportinio ugdymo programas;  

8.1.  vykdyti talentingų sportininkų paiešką, gabių sportininkų ugdymą;  

8.2. organizuoti mokinių, suaugusiųjų ir neįgaliųjų sportinį užimtumą bei vykdyti sporto 

renginius rajone;  

8.3.  rengti projektus ir juos įgyvendinti siekiant pritraukti lėšų iš įvairių finansavimo 

šaltinių; 

8.4.  rūpintis Centrui perduotų sporto bazių bei įrenginių būkle.  

9. Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai:  

9.1.  sportinio ugdymo procese dalyvaujančių mokinių skaičius; 

9.2.  plėtojamų sporto šakų skaičius; 

9.3.  sportinių renginių skaičius; 

9.4.  parengtų projektų, gavusių finansavimą, lėšos; 

9.5.  gautos pajamos už teikiamas paslaugas (mokestis už ugdymą, salės nuoma). 

10. Sportinio ugdymo tikslas – nustatyti ugdymo programų vykdymo bendruosius 

reikalavimus ir sudaryti sąlygas ugdymo turiniui formuoti bei ugdymo procesui organizuoti, kad 

kiekvienas mokinys, atsižvelgiant į sporto šakos ypatumus, pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų,  

įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

11.  Sportinio ugdymo uždaviniai:  

http://www.tsrc.lt/
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11.1. pritaikyti sportinio ugdymo procesą mokinių poreikiams; 

11.2. nustatyti treniruočių skaičių, skirtų bokso, dziudo, lengvosios atletikos, krepšinio, 

irklavimo,  plaukimo, sambo, sunkiosios atletikos, stalo teniso, šiuolaikinės penkiakovės (trikovės), 

šachmatų, šaškių, teniso programoms įgyvendinti; 

11.3. individualizuoti ir diferencijuoti mokinių ugdymą pagal mokinių meistriškumo 

pakopų rodiklius; 

11.4. ugdyti sportininkus atstovauti Centro, Telšių rajono, šalies rinktinėms.  

12. Sportinio ugdymo tikslo ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

12.1. sportinio ugdymo grupių skaičius; 

12.2. sudarytos optimalios sąlygos pagal ugdymo programų etapus – pradinio rengimo, 

meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir neformaliojo sportinio ugdymo (treniruočių 

tvarkaraštis, aplinka, inventorius, dalyvavimas varžybose); 

12.3.  Centro mokinių meistriškumo pakopų rodikliai; 

12.4.  trenerių kvalifikacinių kategorijų skaičius; 

12.5. mokinių iškovotos prizinės vietos Lietuvos čempionatuose/pirmenybėse, tarptautinėse 

varžybose. 

 

III SKYRIUS 

SPORTINIO UGDYMO APIMTIS, TRUKMĖ IR APLINKA 

 

13. 2021–2022 mokslo metais numatyta sukomplektuoti 31 ugdymo grupę, kurias lankytų 

289 mokiniai, tarifikuotos 405,00 savaitinės valandos (su papildomomis, skirtomis pasirengimui 

treniruotėms, varžyboms), dirbtų 17 trenerių, turinčių aukštąjį kūno kultūros išsilavinimą arba 

aukštąjį (neuniversitetinį) išsilavinimą ir leidimą dirbti trenerio darbą.  

14. Mokslo metų pradžia 2021 m. rugsėjo 1 d.  

15. Mokslo metų pabaiga 2022 m. rugpjūčio 31 d.  

16. Sportinio ugdymo proceso trukmė 44 savaitės. 

17. Sportinio ugdymo grupėms skiriamų kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius 

per savaitę pagal sporto šakas nurodytas Telšių rajono savivaldybės biudžetinių sporto ugdymo įstaigų 

sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priede: 

17.1. Treniruotės minimali trukmė – 1 akademinė val., maksimali – 3 akademinės valandos. 

18. Sportinio ugdymo laikas: pirmadieniais–penktadieniais nuo 13.00 val. iki 21.00 val., 

šeštadieniais nuo 10.00 val. iki 15.00 val. Mokinių atostogų metu treniruotės gali būti vykdomos nuo 

8.00 val.  

19. Treniruočių laiką ir vietą nurodo treniruočių tvarkaraščiai. Sporto šakų ugdymo grupių 

treniruočių tvarkaraščiai rengiami vadovaujantis grupėms tarifikuotų savaitinių  kontaktinių valandų 

skaičiumi. 

20. Sporto varžybose mokiniai dalyvauja pagal sporto šakų federacijų varžybų kalendorius, 

varžybų nuostatus arba varžybų tvarkaraščius. Sportinio ugdymo grupių individualių sporto šakų 

asmenims varžybų dienų skaičius per metus pradinio rengimo etape turėtų būti ne mažesnis kaip 4 

varžybų dienos, sportinių žaidimų šakų asmenims – ne mažesnis kaip 10 varžybų dienų; meistriškumo 

ugdymo etape – individualiųjų sporto šakų asmenims varžybų dienų skaičius per metus turėtų būti ne 

mažesnis kaip 10 varžybų dienų, sportinių žaidimų šakų asmenims – ne mažesnis kaip 20 varžybų 

dienų; meistriškumo tobulinimo etape – individualių sporto šakų asmenims varžybų dienų skaičius 

per metus turėtų būti ne mažesnis kaip 15 varžybų dienų, sportinių žaidimų šakų asmenims – ne 

mažesnis kaip 30 varžybų dienų. 
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21. Centro mokinių sportinis ugdymas organizuojamas laisvalaikiu: po pamokų, poilsio 

dienomis ir mokinių atostogų metu. Vykdomos treniruotės, dalyvaujama varžybose, pirmenybėse, 

čempionatuose ir kituose renginiuose.  

22. Treniruočių vykdymo aplinka: Centro sporto salė (Birutės g. 60), Telšių sporto arena 

(Birutės g. 7), Centro sporto salė (Kęstučio 20 g. A), sporto bazė (Džiugo g. 6), Telšių miesto ir rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų sporto bazės, teniso kortai ( Plungės g. 74 B), Vilniaus dailės akademijos 

Telšių fakulteto sporto salė (Muziejaus g. 29 A), sporto bazė (Muziejaus g. 29).  

 

IV SKYRIUS 

SPORTO ŠAKŲ PROGRAMŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ 

KONTAKTINIŲ IR PASIRENGIMO VALANDŲ SKAIČIUS 

 

23. Bokso sporto šakos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

23.1.  Tikslas – suteikti bokso sporto šakos žinių, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, 

siekti didelio sportinio meistriškumo.  

23.2. Uždaviniai: 

23.2.1. nuosekliai ir sistemingai ugdyti pagrindinius bokso elementus, panaudojant 

šiuolaikiškus ugdymo metodus; 

23.2.2. tobulinti bokso technikos ir taktikos elementus, kurių įsisavinimas gerina sportininkų 

parengtumą ir meistriškumą; 

23.2.3. nuosekliai ir tolygiai ugdyti bei tobulinti sportininkų bendrą fizinį parengtumą. 

23.3. Bokso sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir skiriamų akademinių ugdymo 

valandų skaičius per savaitę (žr. 1 lentelę).  

  1 lentelė 

Ugdymo 

programos 

etapas 

 

Ugdymo 

programos 

etapo metai 

Ugdymo 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

amžius (metai) 
Mokinių 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

grupėje pagal 

Meistriškumo 

pakopų (MP) 

rodiklius 

Kontaktinių 

akademinių 

ugdymo 

valandų 

skaičius per 

savaitę M B 

Meistriškumo 

ugdymo 

 

2 

 

1 

 

12-14 

 

9 

Mokiniai 

dalyvavo 4 

varžybose 

14 

 

4 1 

 

15-17 

 

7 
MP5-4 

MP4-3 
15 

Viso: 2 - 16 - 29 

 

24. Dziudo sporto šakos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

24.1. Tikslas – parengti mokinius, siekiant aukščiausių sportinių rezultatų dziudo imtynėse. 

24.2. Uždaviniai: 

24.2.1. išmokyti mokinius dziudo imtynių veiksmų; 

24.2.2. kelti imtynininkų meistriškumą; 

24.2.3. ruošti sportininkus sėkmingai dalyvauti varžybose. 

24.3. Dziudo sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir skiriamų akademinių ugdymo 

valandų skaičius per savaitę (žr. 2 lentelę). 
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 2 lentelė 

Ugdymo 

programos 

etapas 

 

Ugdymo 

programos 

etapo metai 

Ugdymo 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

amžius (metai) 
Mokinių 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

grupėje pagal 

Meistriškumo 

pakopų (MP) 

rodiklius 

Kontaktinių 

akademinių 

ugdymo 

valandų 

skaičius per 

savaitę M B 

Meistriškumo 

ugdymo 
1 1 12-14 12-14 12 

MP6-6 

MP5-2 
12 

Viso: 1 - 12 - 12 

 

25. Irklavimo sporto šakos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

25.1. Tikslas – suteikti mokiniams irklavimo sporto šakos teorijos,  judesių atlikimo 

technikos, taktikos, fizinių pratimų atlikimo tikslingumo žinių, formuoti judesių atlikimo techniką 

ir taktikos suvokimą, suteikti bendrųjų ir dalykinių sporto šakos kompetencijų. 

25.2. Uždaviniai: 

25.2.1. ugdyti visapusišką asmens požiūrį į sportą, padėti jaunam sportininkui suvokti 

fizinio aktyvumo, sporto ir sveikatos ryšį; 

25.2.2. suteikti žinių apie irklavimo sporto šakos istoriją; 

25.2.3. supažindinti su irklavimo technikos ir taktikos veiksmais bei jų taikymo būdais 

varžantis ir lenktyniaujant; 

25.2.4. ugdyti ištvermės, jėgos, lankstumo, pusiausvyros ir kitas fizines ypatybes; 

25.2.5.  mokyti specialiųjų irklavimo sporto šakos judesių; 

25.2.6. ieškoti talentingų sportininkų. 

25.3. Irklavimo sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir skiriamų akademinių 

ugdymo valandų skaičius per savaitę (žr. 3 lentelę). 

3 lentelė 

Ugdymo 

programos 

etapas 

 

Ugdymo 

programos 

etapo metai 

Ugdymo 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

amžius (metai) 

Mokinių 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

grupėje pagal 

Meistriškumo 

pakopų (MP) 

rodiklius 

Kontaktinių 

akademinių 

ugdymo 

valandų 

skaičius per 

savaitę 

Pradinio 

rengimo 

 

2 

 

1 12-16 10 - 12 

Viso: 1 - 10 - 12 

 

26. Lengvosios atletikos sporto šakos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

26.1. Tikslas – tobulinti bendruosius sportinius gebėjimus, lavinti pasirinktos lengvosios 

atletikos – bėgimo, šuolių, metimų sporto šakos specifinius individualius sportinius gebėjimus, rengti 

didelio meistriškumo sportininkus. 

26.2. Uždaviniai: 

26.2.1. supažindinti su lengvosios atletikos taisyklėmis; 

26.2.2. lavinti koordinacijos, vikrumo, greitumo, pusiausvyros, lankstumo, jėgos gebėjimus; 
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26.2.3. dalyvauti pasirinktos lengvosios atletikos sporto šakos varžybose ir siekti sportinių 

rezultatų; 

26.2.4. nuolat įsivertinti sportinį perspektyvumą. 

26.3. Lengvosios atletikos sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir skiriamų  

akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę (žr. 4 lentelę). 

4 lentelė 

Ugdymo 

programos 

etapas 

 

Ugdymo 

programos 

etapo metai 

Ugdymo 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

amžius (metai) 
Mokinių 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

grupėje pagal 

Meistriškumo 

pakopų (MP) 

rodiklius 

Kontaktinių 

akademinių 

ugdymo 

valandų 

skaičius per 

savaitę M B 

Meistriškumo 

ugdymo 

 

4 

 

1 13-15 14-15 8 
MP7-2 

MP6-6 
15 

Meistriškumo 

tobulinimo 

 

2 1 15-17 16-17 6 
MP6-3 

MP5-3 
15 

Viso: 2 - 14 - 30 

 

27. Šiuolaikinės penkiakovės sporto šakos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

27.1. Tikslas – sudaryti palankią edukacinę ir socialinę aplinką, ugdyti svarbius bėgimo, 

plaukimo, šaudymo įgūdžius. Mokyti vaikus saugiai elgtis prie vandens, naudoti šaunamą ginklą. 

Surasti talentingus sportininkus. 

27.2.  Uždaviniai: 

27.2.1. nuosekliai ir sistemingai ugdyti pagrindinius šiuolaikinės penkiakovės elementus: 

plaukimą, bėgimą ir šaudymą, panaudojant šiuolaikiškus ugdymo metodus; 

27.2.2. tobulinti šiuolaikinės penkiakovės technikos ir taktikos elementus, kurių įsisavinimas 

gerina sportininkų parengtumą ir meistriškumą; 

nuosekliai ir tolygiai ugdyti bei tobulinti sportininkų bendrąjį fizinį parengtumą.  

27.3. Šiuolaikinės penkiakovės sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir skiriamų 

akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę (žr. 5 lentelę). 

5 lentelė 

Ugdymo 

programos 

etapas 

 

Ugdymo 

programos 

etapo metai 

Ugdymo 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

amžius (metai) 
Mokinių 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

grupėje pagal 

Meistriškumo 

pakopų (MP) 

rodiklius 

Kontaktinių 

akademinių 

ugdymo 

valandų 

skaičius per 

savaitę M B 

Pradinio 

rengimo 

 

2 

 

1 9-14 9-14 9 

7 mokiniai 

dalyvavo 2 

varžybose 

15 

Meistriškumo 

ugdymo 

 

1 1 10-15 10-15 7 
MP6-4 

MP5-3 
15 

Viso: 2 - 16 - 30 
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28. Sunkiosios atletikos sporto šakos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

28.1. Tikslas – ugdyti visapusišką asmenybę, tobulinti sportininko fizinę prigimtį, stiprinti 

sveikatą. Fizinių galių plėtojimas grindžiamas pagarba, humaniškumu, diferencijuotu ir individualiu 

ugdymu. Sportinis ugdymas skatina mąstyti, priimti sprendimus, plėsti akiratį, siekti aukštų sportinių 

rezultatų. 

 28.2.  Uždaviniai: 

28.2.1. ugdyti ir lavinti visapusiškai išsivysčiusią, sveiką asmenybę; 

 28.2.2. kokybiškai vykdyti mokomąjį treniruočių procesą ir sporto varžybas, siekiant gerų 

rezultatų; 

 28.2.3. skiepyti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti; 

 28.2.4. siekti aukštų sportinių rezultatų ir garbingai atstovauti rajoną bei Lietuvą įvairiose 

varžybose. 

28.3. Sunkiosios atletikos sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir skiriamų 

akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę (žr. 6 lentelę). 

6 lentelė 

Ugdymo 

programos 

etapas 

 

Ugdymo 

programos 

etapo metai 

Ugdymo 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

amžius (metai) 
Mokinių 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

grupėje pagal 

Meistriškumo 

pakopų (MP) 

rodiklius 

Kontaktinių 

akademinių 

ugdymo 

valandų 

skaičius per 

savaitę M B 

Pradinio 

rengimo 

 

2 

 

1 11-14 11-14 10 

7 mokiniai 

dalyvavo 2 

varžybose 

13 

Meistriškumo 

ugdymo 

 

2 1 13-15 13-15 8 
MP8-6 

MP7-3 
15 

Meistriškumo 

ugdymo 

 

5 1 16-18 16-18 6 
MP6-4 

MP5-2 
15 

Meistriškumo 

tobulinimo 

 

1 1 
17 ir 

vyr. 

17 ir 

vyr. 
4 

MP5-2 

MP4-3 
15 

Viso: 4 - 28 - 58 

 

 29. Sambo sporto šakos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

 29.1. Tikslas – parengti mokinius, siekiant aukščiausių sportinių rezultatų sambo imtynėse. 

29.2. Uždaviniai: 

29.2.1. išmokyti mokinius sambo imtynių veiksmų; 

29.2.2. ruošti sportininkus fiziškai, techniškai  ir  taktiškai siekti rezultatų sambo imtynėse; 

29.2.3.ruošti sportininkus sėkmingai dalyvauti varžybose.  

29.3. Sambo sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir skiriamų akademinių ugdymo 

valandų skaičius per savaitę (žr. 7 lentelę). 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 7 lentelė             

Ugdymo 

programos 

etapas 

 

Ugdymo 

programos 

etapo metai 

Ugdymo 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

amžius (metai) 
Mokinių 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

grupėje pagal 

Meistriškumo 

pakopų (MP) 

rodiklius 

Kontaktinių 

akademinių 

ugdymo 

valandų 

skaičius per 

savaitę M B 

Meistriškumo 

ugdymo 
5 1 15-17 15-17 6 

MP5-2 

MP4-4 
15 

Viso: 1 - 6 - 15 

 

 30. Teniso sporto šakos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

30.1. Tikslas – suteikti mokiniams teniso teorijos, judesių atlikimo technikos ir taktikos, 

fizinių pratimų atlikimo tikslingumo žinių, formuoti judesių atlikimo techniką ir taktikos suvokimą, 

suteikti bendrųjų ir dalykinių sporto šakos kompetencijų. 

 30.2. Uždaviniai: 

 30.2.1. ugdyti visapusišką asmens požiūrį į sportą, padėti jaunam sportininkui suvokti fizinio 

aktyvumo, sporto ir sveikatos ryšį; 

30.2.2. suteikti žinių apie teniso istoriją; 

 30.2.3 supažindinti su teniso technikos ir taktikos veiksmais bei jų taikymo būdais varžantis;  

 30.2.4. ugdyti ištvermės, staigumo, greitumo, lankstumo, koordinacijos bei greitų sprendimų 

priėmimo ir kitas fizines ypatybes; 

30.2.5. mokyti specialiųjų teniso judesių; 

30.2.6. ieškoti talentingų sportininkų. 

 30.3. Teniso sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir skiriamų akademinių ugdymo 

valandų skaičius per savaitę (žr. 8 lentelę).                                                                                                                             

    8 lentelė 

Ugdymo 

programos 

etapas 

 

Ugdymo 

programos 

etapo metai 

Ugdymo 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

amžius (metai) 
Mokinių 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

grupėje pagal 

Meistriškumo 

pakopų (MP) 

rodiklius 

Kontaktinių 

akademinių 

ugdymo 

valandų 

skaičius per 

savaitę M B 

 

Pradinio 

rengimo 

 

1 1 Iki 10  12 - 9 

Pradinio 

rengimo 

 

2 

 

1 9-11 8 

8 mokiniai 

dalyvavo 3 

varžybose 

11 

Viso: 2 - 20 - 20 

 

  31. Šaškių sporto šakos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

 31.1. Tikslas – mokyti vaikus žaisti šaškėmis, plėsti jų žinias apie šią sporto šaką. Naudojant 

šaškių strategiją stiprinti teigiamus charakterio bruožus, įdiegti logišką mąstymą, išvystyti gerą 

orientaciją. Išugdyti intelektą, gebant savarankiškai ir greitai planuoti, kurti, analizuoti ir siekti 



 

9 

 

užsibrėžto tikslo. Populiarinti šaškių sportą Telšiuose ir Lietuvoje, kelti meistriškumą ir kurti 

draugiškus ryšius. 

 31.2. Uždaviniai: 

 31.2.1. mokyti šaškių žaidimo taisyklių, teorijos įsisavinimo ir panaudojimo; 

 31.2.2. ugdant pasirinkti žaidimo planą ir strategiją, vystyti loginį mąstymą ir ugdyti intelektą; 

 31.2.3. ruošti mokinius įvairioms Telšių miesto ir rajono varžyboms bei apskrities ir šalies 

pirmenybėms bei čempionatams. Kelti Telšių miesto ir rajono šaškininkų meistriškumą. 

 31.3. Šaškių sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir skiriamų akademinių ugdymo 

valandų skaičius per savaitę (žr. 9 lentelę). 

9 lentelė 

Ugdymo 

programos 

etapas 

 

Ugdymo 

programos 

etapo metai 

Ugdymo 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

amžius (metai) 
Mokinių 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

grupėje pagal 

Meistriškumo 

pakopų (MP) 

rodiklius 

Kontaktinių 

akademinių 

ugdymo 

valandų 

skaičius per 

savaitę M B 

 

Pradinio 

rengimo 

 

1 1 Iki 12  12 - 7 

Meistriškumo 

ugdymo 

 

3 

 

1 7-13 12 

10 mokinių 

dalyvavo 2 

varžybose 

15 

Viso: 2 - 24 - 22 

 

 32. Šachmatų sporto šakos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

32.1.  Tikslas – plėtoti šachmatų žaidimo žinias. Formuoti analitinius gebėjimus, 

pasitelkiant įvairius šachmatų žaidimui pritaikytus pratimus ir užduotis. Ugdyti teigiamus vaikų 

charakterio bruožus, sugebėjimą logiškai mąstyti, ištvermę siekiant užbrėžto tikslo, sugebėjimą 

susikaupti, pastabumą, gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje. 

Suteikti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, populiarinti šachmatų žaidimą, kaip  intelektualią sporto 

šaką tarp moksleivių. 

32.2. Uždaviniai: 

32.2.1. mokyti specialiųjų žaidimo taisyklių ir jas pritaikyti praktikoje; 

 32.2.2. kelti sportuojančiųjų meistriškumą, skatinti masiškumą, dėmesį skirti intelektui 

vystyti, komandiniam darbui, asmenybei formuoti; 

 32.2.3. ruošti įvairaus amžiaus grupių šachmatininkus dalyvauti Telšių rajono, krašto 

moksleivių varžybose, sporto žaidynėse, deleguoti geriausius sportininkus į jaunučių, jaunių, jaunimo 

bei suaugusiųjų varžybas. 

32.3. Šachmatų sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir skiriamų akademinių 

ugdymo valandų skaičius per savaitę (žr.10 lentelę). 
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10 lentelė 

Ugdymo 

programos 

etapas 

 

Ugdymo 

programos 

etapo metai 

Ugdymo 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

amžius (metai) 
Mokinių 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

grupėje pagal 

Meistriškumo 

pakopų (MP) 

rodiklius 

Kontaktinių 

akademinių 

ugdymo 

valandų 

skaičius per 

savaitę M B 

Pradinio 

rengimo 

 

2 
1 7-13 12 - 10 

Meistriškumo 

ugdymo 

 

1 1 8-14 10 

10 mokinių 

dalyvavo 2 

varžybose 

12 

Viso: 2 - 22 - 22 

33. Krepšinio sporto šakos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

33.1. Tikslas – teikti metodines ir praktines krepšinio mokymo ir ugdymo paslaugas, tenkinti 

įvairaus amžiaus vaikų sportavimo, pažinimo ir saviraiškos poreikius, suteikti galimybę prasmingai 

leisti laisvalaikį, ugdyti bendravimo bei kitus socialinius poreikius. 

33.2.  Uždaviniai:  

33.2.1. ugdyti visapusišką asmens požiūrį į sportą, padėti mokiniui suvokti kūno kultūros, 

sporto, sveikatos ryšį; 

33.2.2. saugoti ir stiprinti jaunųjų sportininkų sveikatą ieškoti talentingų krepšiniui vaikų, 

skatinti sąmoningą fizinį aktyvumą, pratinti sveikai gyventi; 

33.2.3. sudaryti mokiniams galimybę per krepšinio žaidimą tenkinti saviraiškos poreikį; 

33.2.4. įvairiapusiškai, originaliai, kompleksiškai lavinti fizinio pajėgumo komponentus;  

33.2.5.  mokyti bendrojo lavinimo, parengiamųjų ir specialiųjų žaidimo judesių;  

33.2.6.  puoselėti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti savigarbą, 

pagarbą kitam   asmeniui. 

 33.3. Krepšinio sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir skiriamų akademinių 

ugdymo valandų skaičius per savaitę (žr. 11 lentelę). 

 

11 lentelė 

Ugdymo 

programos etapas 

 

Ugdymo 

programos 

etapo metai 

Ugdymo 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

amžius 

(metai) 

Mokinių 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

grupėje pagal 

Meistriškumo 

pakopų (MP) 

rodiklius 

Kontaktinių 

akademinių 

ugdymo 

valandų 

skaičius per 

savaitę M B 

Meistriškumo 

ugdymo 

 

1 2 10-13 24 

10 mokinių 

dalyvavo 5 

varžybose 

20 

 

Meistriškumo 

ugdymo 

 

 

 

2 
1 11-17 12 

10 mokinių 

dalyvavo 5 

varžybose 

12 

Meistriškumo 

ugdymo 

 

3 3 11-17 36 

10 mokinių 

dalyvavo 5 

varžybose 

42 



 

11 

 

Meistriškumo 

ugdymo 

 

4 1 13-17 12 

10 mokinių 

dalyvavo 5 

varžybose 

15 

Meistriškumo 

tobulinimo 

 

1 
1 15-18 12 MP6-10 15 

Viso: 8 - 96 - 104 

 

34. Plaukimo sporto šakos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

34.1. Tikslas – sudaryti palankią edukacinę ir socialinę aplinką, ugdyti gyvybiškai svarbius 

plaukimo įgūdžius, mokyti vaikus saugiai elgtis prie vandens. Skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, 

ieškoti talentingų sportininkų, ruošti juos atstovauti miestui. 

34.2. Uždaviniai: 

34.2.1. formuoti plaukimo įgūdžius; 

34.2.2 mokyti ir tobulinti plaukimo būdų techniką; 

34.2.3.kelti sportininkų meistriškumą. 

34.3. Plaukimo sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir skiriamų akademinių ugdymo 

valandų skaičius per savaitę (žr.12 lentelę). 

12 lentelė 

Ugdymo 

programos 

etapas 

 

Ugdymo 

programos 

etapo metai 

Ugdymo 

grupių 

skaičius 

Mokinių amžius 

(metai) 
Mokinių 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

grupėje pagal 

Meistriškumo 

pakopų (MP) 

rodiklius 

Kontaktinių 

akademinių 

ugdymo 

valandų 

skaičius per 

savaitę M B 

Neformaliojo 

ugdymo 
- 1 7-18 12 - 6 

Viso: 1 - 12 - 6 

 

 35. Stalo teniso sporto šakos tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

35.1. Tikslas – suteikti stalo teniso sporto šakos žinių ir raiškos pagrindus, gebėjimus ir 

įgūdžius, dalykines kompetencijas, ugdant bendruosius ir specialius stalo tenisininkų gebėjimus, 

formuoti individualų žaidėjo stilių.  

35.2. Uždaviniai: 

 35.2.1. supažindinti stalo tenisininkus su stalo teniso istorija, žaidimo taisyklėmis, 

teisėjavimo ir varžybų pravedimo tvarka; 

35.2.2. tobulinti technikos ir taktikos elementus, kurių įsisavinimas gerina sportininkų 

parengtumą ir sportinį meistriškumą; 

 35.2.3. ugdyti mokymosi visą gyvenimą reikalingas dalykines ir bendrąsias kompetencijas – 

žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, priartinant ugdymo turinį prie gyvenimo aktualijų. 

 35.3. Stalo teniso sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir skiriamų akademinių 

ugdymo valandų skaičius per savaitę (žr.13 lentelę). 

 

 

 

 

 



 

12 

 

13 lentelė 

Ugdymo 

programos 

etapas 

 

Ugdymo 

programos 

etapo metai 

Ugdymo 

grupių 

skaičius 

Mokinių 

amžius (metai) 
Mokinių 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

grupėje pagal 

Meistriškumo 

pakopų (MP) 

rodiklius 

Kontaktinių 

akademinių 

ugdymo 

valandų 

skaičius per 

savaitę M B 

Meistriškumo 

ugdymo 
4 2 12-15 12-15 10 

MP6-2 

MP5-3 
30 

Meistriškumo 

tobulinimo 
3 1 15-18 15-18 3 

MP5-1 

MP4-2 
15 

Viso: 3 - 13 - 45 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ SPORTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO LAIKOTARPIAI, BŪDAI IR 

KRITERIJAI 

 

36. Pagal Ugdymo programas mokinių sportiniai pasiekimai vertinami mokslo metų 

pradžioje, sudarant sportinio ugdymo grupes, mokslo metų pabaigoje ir, esant poreikiui, bet kuriuo 

mokslo metų metu. 

37. Pagal Ugdymo programas mokinių sportinių pasiekimų vertinimas atliekamas 

vadovaujantis Rekomendacijų 1 priede nustatytais meistriškumo pakopų rodikliais. 

38.  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. 

39.  Vadovaujantis Centro mokinių baigimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašu, mokiniui, 

baigusiam Centro Ugdymo programą, išduodamas baigimo pažymėjimas. 

40.  Pagal neformaliojo mokinių sportinio ugdymo programas ugdomų mokinių pažangos ir 

pasiekimų pažangos vertinimui naudojama Eurofito fizinio pajėgumo testavimo metodika pagal 1987 

m. gegužės 19 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto patvirtintas rekomendacijas Nr. R(87)9. 

 

____________________________ 


