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Vadovaudamasis Moletq raj ono savivaldybes mokiniq priemimo i neformalioj o

vaikq Svietimo istaigas tvarkos apra5o, patvirtinto Moletq rajono savivaldybes tarybos 2020 m.

gruodZio 17 d. sprendimu Nr. 81 - 300 ,,Del Moletq rajono savivaldybes mokiniq priemimo i

neformaliojo vaikq Svietimo istaigas tvarkos apra5o patvirtinimo" ir Moletq r. savivaldybes

administracijos kulttros ir Svietimo skyriaus vedejo 2022 m. rugsejo 5 d. isakymu Nr. V - 19 ,,Ddl

ugdymo planq projektq suderinimo":

T v i rt i nu Moletqr. klno kult[ros ir sporto centro 2022m.-2023 m. ugdymo

plan4 furidedama).

Direktorius

UQ 
MindaugasKitdisius



PATVIRTINTA
Moletq r. kiino kultlros ir sporto centro
direktoriaus2022 m. rugsejo 5 d.

isakymu Nr. Vl - 90

MOLETU R. KUNO KULTfTROS rR SPORTO CENTRO
2022-2023 M.M. UGDYMO PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moletq r. ktno kult[ros ir sporto centro (toliau - Sporto centro) 2022-2023 mokslo metq

ugdymo planas reglamentuoja Sporto centro krep5inio, rankinio, aerobines gimnastikos, lengvosios

atletikos, teniso neformalioj o ugdymo programq igyvendinim4.

2. Planas sudarytas ir igyvendinamas vadovaujantis Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcija,

patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodZio 30 d. isakymu Nr.

ISAK-2695 12in.,2006, Nr.4-115), Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2019 m.

rugsejo 16 d. isakymu Nr. V-1014,,DdI Svietimo ir mokslo ministro 2019 m. rugsejo 4 d. isakymo

Nr. V-976 ,Del sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijq tvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. isakymu Nr. V1-186 ,,Del

mokytojq, dirbandiq pagalbendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo Svietimo programas

(iSskyrus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas), darbo krlvio sandaros nustatymo

tvarkos apra5o patvirtinimo", Moldtq r. kuno kultflros ir sporto centro nuostatais, Moletq r. kfino

kulturos ir sporto centro direktoriaus2022 m. geguZes 13 d. isakymuNr. V1-65 "Del asmenines

mokinio pasiekimq ir paLangos vertinimo tvarkos apra5o patvirtinimo", ilgalaikemis sporto Sakq

programomis, Moletq r. kiino kulturos ir sporto centro 2020-2022 m. strateginiu planu.

3. Sporto centro ugdymo planas grindLiamas demokrati5kumo, prieinamumo,

bendradarbiavimo principais, meistri5kumo ivertinimu itraukiant mokytojus, mokinius, tevus

(globej us, rlpintoj us), vietos bendruomeng.

4. Sporto centro ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams. Ugdymo plan4 sudaro

apra5omoji dalis.

II. UGDYMO PLANO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

5. Ugdymo plano tikslai:

5.1. apibreZti Ugdymo programll vykdymo bendruosius reikalavimus;

5.2. paddti formuoti ugdymo turini ir organizuoti proces4 taip, kad kiekvienas besimokantysis

pasiektq geresniq ugdymo (si) rezultatq ir igytq mokymuisi vis4 gyvenim4 bfltinq bendrqjq ir

dalykiniq kompetencijq.

6. Ugdymo plano uZdaviniai:



6.1. nustatyti metini ir savaitiniq valandq skaidiq, skir"t4 neformaliojo ugdymo programoms

igyvendinti;

6.2. numatyti gaires ugdymo procesui Sporlo centre, igyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal

mokiniq mokymosi poreikius;

6.3. pateikti rekomendacijas Sporto centro mokyklos ugdymo turiniui, planui ir mokymosi

aplinkai kurti.

III. UGDYMO ORGANIZAVIM AS 2022-2023 MOKSLO METAIS

7. Mokslo metai prasideda 2022m. rugsejo 1 d., baigiasi2\23 m. rugpjldio 31 d.:

7.1. ugdymo procesas vyksta 42 savaites;

7.2. neformaliojo Svietimo mokytojas ugdymo procesq, atsiZvelgdamas i sportininko

meistri5kumo lygi, sporto Sakos specifik4, metodinius reikalavimus, suplanuoja mokslo metq

laikotarpiui.

8. Sportines programos etapai ir trukme metais:

8.1. pradinio rengimo etapas l-2metai;

8.2. meistri5kumo ugdymo etapas 1-5 metai;

8.3. meistriSkumo tobulinimo etapas l-4 metai;

8.4. auk5to meistri5kumo etapas 2 metai.

9. Sporto centras dirba penkias dienas per savaitg.

10. Treniruodiq procesas organizuojamas mokymo grupems ar individualiai. Pedagogines

veiklos bDdus ir formas neformaliojo Svietimo mokytojas pasirenka atsiZvelgdamas i sportininko

meistri5kumo lygi, sporto Sakos specifik4, metodinius reikalavimus. Pagrindines sportininkq

mokymo formos yra Sios: teorines ir praktines mokomosios pratybos (treniruotes) vietos sporto

bazeje, sporto stovyklos, dalyvavimas varZybose.

1 1. Ugdytiniq paZangos ir pasiekimq vertinimas atliekamas vadovauj antis 2022 m. geguZes

13 d. Moletq r. k[no kult[ros ir sporto centro direktoriaus isakymu Nr. V1-65 "Del asmeninds

mokinio pasiekimq ir palangos vertinimo tvarkos apraSo patvirtinimo" patvirtintu tvarkos apra5u.

Papildomai ugdytiniq paLangair pasiekimai gali biiti vertinami ,,Eurofito" bei kitais flzinio ivertinimo

testais. Gali bUti organizuoj ami seminarai, diskusij os, ekskursij os.

12. Sportininkq mokymas organizuojamas laisvalaikiu: po pamokq, poilsio ir Svendiq

dienomis, per mokiniq atostogas. Vaikq uZimtumas atostogq metu organizuojamas pagal atskir4

sporto centro direktoriaus isakym4. Mokiniq vasaros atostogq metu sporto centre tgsiamos numatytos

ugdymo programos, vykdomos vaikq uZimtumo programos ir projektai.

13. Ugdymo procese skiriamos atostogos:



Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. - lapkridio 4 d.

Ziemos (Kaledu) atostosos 2022 m. gruodZio 27 d. - 2023 m. sausio 6 d.

Ziemos atostogos 2023 m, vasario 13 d. - vasario l7 d.

Pavasario (Velvku) atostogos 2023 m. balandZio 11 d. - balandlio 14 d.

14. Pratybq minimali trukme -1 val. (60 minudiq). Minimali pratybq trukme priklauso nuo

neformaliojo Svietimo mokytojo grupinio ar individualiojo mokymo plano - programos reikalavimq.

{ 5i skaidiq ieina ir oficialus kalendoriniq varZybq, jeigu jose dalyvauja sportininkas su neformaliojo

Svietimo mokytoju, laikas. Teoriniq paskaitq, mokomqjq pratybq ar kitq mokymo pratybq laik4 ir

viet4 nurodo treniruodiq tvarkaraSdiai, o dalyvavimo sporto varZybose - kalendoriniai planai,

patvirtinti direktoriaus.

15. Ugdymas vykdomas naudojant ugdymosi priemones (iranga, sportinis inventorius ir kt.).

16. Oro temperatfirai esant 20 laipsniq Saldio ar Zemesnei, i Sporto centro pratybas gali neiti

1-5 klasiq mokiniai, esant 25laipsniq Saldio ar Zemesnei temperatlrai - 6-12 klasiq mokiniai. Sios

dienos iskaidiuojamos i mokymosi dienq skaidiq.

17. Mokiniq ugdymo veikla fiksuojama sporto centro elektroniniame dienyne nuo rugsejo 1

d. Fiksuodami ugdymo veikl4, neformaliojo Svietimo mokytojai vadovaujasi Moletq r. kUno kultflros

ir sporto centro elektroninio dienyno tvarkos apra5u.

18. Paskelbus ekstremali4 situacij4, keliandi4 pavojq sportininkq gyvybei ar sveikatai, sporto

centro administracija priima sprendim4 del ugdymo proceso koregavimo.

IV. UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS IR MOKINIU
PAZANGOS IR PASIEKIMU VERTINIMAS

19. Ugdymo turinys sporto centre planuojamas 42 savaitems.

20. Atskirq grupiq metinius ugdymo planus - programas rengia neformaliojo Svietimo

mokytojas ir iki rugsej o 23 d. teikia Sporto centro direktoriui tvirtinti.

21. Metinis ir savaitinis valandq skaidius, mokiniq meistri5kumo lygis, meistri5kumo pakopos

(MP) nustatomos, vadovaujantis LR Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsejo 4 d. isakymu

Nr. V-976,,Del sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijq".

22. Planuodamas ugdymo turini neformaliojo Svietimo mokytojas planuoja parcngianqi,

varLybq ir pereinamqjiperiodus, sportininkq paZangos ir pasiekimq vertinim4 (testai).

23. Sportininkq fiziniq savybiq, funkciniq rodykliq lygis vertinamas fizinio pajegumo

testavimo metodais pagal Moletq r. klno kulttros ir sporto centro direktoriaus 2022 m. geguZes 13

d. isakymu Nr. V1-65 ooDel asmenines mokinio pasiekimq ir paZangos vertinimo tvarkos apra5o

patvirtinimo" patvirtint4 tvarkos apraS4. Testavimai atliekami ne maZian kaip 3 kartus per mokslo

metus, t.y., mokslo metq pradZioje, mokslo metq eigoje ir baigiantis mokslo metams.



24. Siekiant padeti sportininkui sekmingai ugdyti fizinius gebejimus, ugdymas

individualizuojamas sudarant sportininko individualq ugdymo plan4, kuriuo siekiama padeti

sportininkui planuoti, kaip pagal savo i5gales pasiekti auk5tesniq ugdymo (si) pasiekimq, ugdyti

asmening atsakomybg del s4moningo mokymosi, gebejimo igyvendinti i5sikeltus tikslus.

25. Individualus ugdymo planas aukStesnio meistri5kumo pasiekusio sportininko,

besimokandio pagal neformaliojo ugdymo program4, ugdymo planas tam tikram laikotarpiui.

26. Individualus ugdymo planas sudaromas sportininkui, kuris treniruojasi individualiai.

Ugdymo planq sudaro neformaliojo Svietimo mokytojas. Individualus ugdymo planas sudaromas tik

ra5ytine forma nustatytam laikotarpiui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Mokslo metq eigoje keidiantis sportininkq ir treneriq skaidiui, Ugdymo planas gali bflti

koreguojamas ir pakeitimai tvirtinami Sporto centro direktoriaus isakymu, pakeitimus suderinus su

savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos atsakingu asmeniu.

28.Ui: Ugdymo plano igyvendinim4 atsako Sporto centro direktorius.

SUDERINTA
Moletq r. kflno kulturos ir sporto centro tarybos
2022 - 08 -22 protokolu Nr. CT-6

SUDERINTA
Moletq r. savivaldybes administracijos
Kulttros ir Svietimo skyriaus vedejo
2022 - 09 - 05 isakymu Nr. V - 19


