
 

 

                                                                                         PATVIRTINTA 

        Raseinių kūno kultūros ir  

                                                                                                               sporto centro  

           direktoriaus  

                                                                                                               2012 m. rugsėjo 7 d.  

         įsakymu Nr.SC1-V-163  

 

   PRITARTA 

   Raseinių kūno kultūros ir 

   sporto centro tarybos 

   2012 m. birželio 25 d. 

   protokolu Nr. 3 

 

 

 

RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS 

 

2012 – 2013  MOKSLO METŲ 

 

UGDYMO PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS   

 

        1. 2012 – 2013 mokslo metų ugdymo planas sudarytas ir įgyvendinamas vadovaujantis 

Neformaliojo  vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta  LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 

30 d. įsakymu Nr. ĮSAKJ-2695,  Lietuvos higienos norma HN 21:2005  ,,Bendrojo lavinimo mokykla. 

Bendrieji sveikatos reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 9 d. 

įsakymu Nr. V-476, bei vadovaujantis Raseinių kūno kultūros ir sporto centro nuostatais, patvirtintais 

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-64, 2011-2013 metų 

pagrindinių ir vidurinių ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais (patvirtinta LR ŠMM ministro 

2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1016).  

       2. Ugdymo planas sudarytas vadovaujantis  sporto mokymo įstaigų bendraisiais nuostatais, kurie 

patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 1012 ir 

patvirtinti kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės generalinio 

direktoriaus 2000 m. liepos 20 d. įsakymu Nr.129.  

       3. Ugdymo planą rengė darbo grupė, sudaryta Raseinių KKSC direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. 

įsakymu Nr. SC1-V-137 .  

 

II. 2011 – 2012  MOKSLO METŲ RASEINIŲ KKSC  

UGDYMO PLANO ANALIZĖ 

 

                  Raseinių KKSC praėjusiais mokslo metais lankė 481 mokinys, aštuonių sporto šakų 

sekcijose: krepšinio, lengvosios atletikos, laisvųjų imtynių,  tinklinio, šaškių, futbolo, šaudymo ir  

badmintono. Su jais dirbo 23 pedagogai iš jų: 4 - treneriai ekspertai, 6 - treneriai metodininkai, 5 -

vyresnieji treneriai ir 8 treneriai.  

                  Buvo suformuotos 34 mokymo grupės, iš jų: 28 pradinio rengimo grupės, 5 meistriškumo 

ugdymo grupės ir 1 meistriškumo tobulinimo grupė. Sporto centrą lankė mokiniai iš vienuolikos 
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Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų. 2011 - 2012 mokslo metais Raseinių kūno 

kultūros ir sporto centrą baigė 29 mokiniai.   

 2011-2012 mokslo metais sporto centro sportininkai įvairių sporto šakų varžybose 

pasiekė puikių rezultatų: Lietuvos jaunimo lengvosios atletikos pirmenybėse 1500 m bėgimo rungtyje 

Simas Bertašius iškovojo 1-ąją vietą, vasaros lengvosios atletikos pirmenybėse Simas Bertašius ir 

Mindaugas Balčiauskas iškovojo 2-ąsias vietas, Lietuvos vaikų čempionate šuolio į tolį rungtyje 

Elvinas Zaksa iškovojo 1-ąją vietą, Lietuvos jaunių ir jaunučių kūjo metimo rungties prizininkėmis 

tapo Agnė Greičiūtė ir Vitalija Blaževičiūtė, šuolio į tolį rungtyje Jogailė Petrokaitė tapo Lietuvos 

jaunimo, jaunių ir Baltijos šalių čempione, dalyvavo Pasaulio jaunimo čempionate; Lietuvos jaunimo 

šaudymo pneumatiniu pistoletu čempionate merginų komanda iškovojo 2-ąją vietą, o vaikinų komanda 

iškovojo 3-ąją vietą; Lietuvos jaunių sporto žaidynių paplūdimio tinklinio varžybose Arlandas 

Montvydas ir Ignas Sutkevičius užėmė 3-ąją vietą; Europos laisvųjų imtynių čempionate Andrius 

Žekas užėmė 11-ąją vietą, Lietuvos suaugusiųjų čempionate iškovojo 2-ąją vietą, Lietuvos jaunimo ir 

jaunių čempionatuose laimėjo 1-ąsias vietas, Lietuvos laisvųjų imtynių suaugusiųjų čempionate 

Mindaugas Šadauskas iškovojo 3-ąją vietą, Lietuvos jaunių čempionate Justinas Eimutavičius ir 

Domantas Pauliuščenko iškovojo 2-ąsias vietas, Lietuvos jaunučių sporto žaidynių laisvųjų imtynių 

varžybose Dominykas Viliušis ir Domantas Pauliuščenko iškovojo 1-ąsias vietas, Gvidas Narmontas 

iškovojo 2-ąją vietą, o Nojus Gudžiūnas laimėjo 3-ąją vietą; Lietuvos jaunių  badmintono čempionu 

tapo Karolis Eimutaitis. 

 

III. UGDYMO PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

                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.  

                Sporto centras sprendžia šiuos uždavinius:  

1. Padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę . 

2. Puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias. 

3. Diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti. 

4. Ieškoti talentingų sportininkų. 

5. Rengti sportininkus centro, savivaldybės ir Lietuvos Respublikos rinktinėms.  

6. Auklėti ir skatinti vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies patriotais 

bei piliečiais.  

 

 

IV. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2012-2013 M. M. 

 

         1.Ugdomasis procesas prasideda 2012 m. rugsėjo 1 d., baigiasi  2013 m. birželio 28 d.  

         2. Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis (jeigu vasaros metu nevyksta sportinės varžybos 

arba stovyklos): 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Vasaros  2013-07-01 2013-08-27 

 

         3. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 40 savaičių. Sporto centre mokymas vyksta 

šešias dienas per savaitę. 

         4. Pagrindinė ugdymo organizavimo forma yra treniruotė, kurios trukmė  gali būti  nuo 45 min. 

iki 3 val.  



 3 

        5. Į ugdomąjį procesą įeina dalyvavimas visose įvairaus rango varžybose, sportiniuose 

renginiuose. 

        6. Darbuotojų supažindinimas su darbų sauga – rugsėjo 3 d., mokinių – rugsėjo 16-20 dienomis.  

        7. Mokomasis darbas vyks Sporto centro, Raseinių Viktoro Petkaus ir Raseinių Šaltinio 

pagrindinių mokyklų, Nemakščių Martyno Mažvydo ir Betygalos Maironio vidurinių mokyklų, 

Ariogalos, Viduklės Simono Stanevičiaus ir Prezidento Jono Žemaičio gimnazijų, VšĮ Technologijos ir 

verslo mokyklos ir „Karpynės“ sporto salėse. 

        8. Užsiėmimai 2012 – 2013 m. m. vyks aštuonių sporto šakų sekcijose: krepšinio, lengvosios 

atletikos, laisvųjų imtynių, tinklinio, šaškių, šaudymo, futbolo ir badmintono. 

   

LAISVŲJŲ IMTYNIŲ SEKCIJOS  

UGDYMO PLANAS 

 

Pradinio rengimo 3-ų mokymo metų grupė 12,78 val. 14 mokinių 

Pradinio rengimo 4-ų mokymo metų grupė  12,78 val. 13 mokinių 

Meistriškumo tobulinimo 1-ų mokymo metų grupė 23,00 val.   8 mokiniai 

                                                                    Iš viso: 48,56 val. 35 mokiniai 

 

1. Sportininkams kvalifikacinės kategorijos suteikiamos pagal varžybose pasiektus rezultatus.  

2. Sportininkų mokymo grupės perkeliamos į aukštesnio meistriškumo lygį, atsižvelgiant į 

sportininkų turimas kvalifikacines kategorijas. 

3. Sportininkų ugdymas vyksta pradinio rengimo grupėse (3 ir 4 – ieji mokymo metai) ir 

meistriškumo tobulinimo grupėje (1 – ieji mokymo metai). 

4. Pradinio rengimo grupėse minimalus vaikų skaičius: trečių mokymo metų – 14, ketvirtų 

mokymo metų – 13. Maksimalus  vaikų skaičius grupėse neribojamas.  

5. Meistriškumo tobulinimo grupėse minimalus vaikų skaičius: pirmų mokymo metų - 8. 

Maksimalus  vaikų skaičius grupėse neribojamas. 

6. Grupės formuojamos vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės  sporto mokymo įstaigų bendraisiais nuostatais. 

                                                         

ŠAUDYMO SEKCIJOS 

UGDYMO PLANAS 

 

Pradinio rengimo 4-ų mokymo metų grupė 15,22 val. 10 mokinių 

                                                         Iš viso: 15,22 val.  10 mokinių 

 

1.  Sportininkams kvalifikacinės kategorijos suteikiamos pagal varžybose pasiektus rezultatus.  

2. Sportininkų mokymo grupės perkeliamos į aukštesnio meistriškumo lygį, atsižvelgiant į 

sportininkų turimas kvalifikacines kategorijas. 

3. Sportininkų ugdymas vyksta pradinio rengimo grupėje (4 – ieji mokymo metai). 

4. Pradinio rengimo grupėse minimalus vaikų skaičius: ketvirtų mokymo metų – 10. 

Maksimalus  vaikų skaičius grupėse neribojamas.  

5. Grupės formuojamos vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės  sporto mokymo įstaigų bendraisiais nuostatais. 
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ŠAŠKIŲ SEKCIJOS 

UGDYMO PLANAS 

 

Pradinio rengimo 1-ų mokymo metų grupė   6,28 val. 14 mokinių 

                                                          Iš viso:  6,28 val. 14 mokinių 

 

1. Sportininkams kvalifikacinės kategorijos suteikiamos pagal varžybose pasiektus rezultatus. 

2. Sportininkų mokymo grupės perkeliamos į aukštesnio meistriškumo lygį, atsižvelgiant į 

sportininkų turimas kvalifikacines kategorijas. 

3. Sportininkų ugdymas vyksta pradinio rengimo grupėje (1 – ieji mokymo metai). 

4. Pradinio rengimo grupėse minimalus vaikų skaičius: pirmų mokymo metų -14. Maksimalus  

vaikų skaičius grupėse neribojamas.  

5. Grupės formuojamos, vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės  sporto mokymo įstaigų bendraisiais nuostatais. 

 

TINKLINIO SEKCIJOS 

UGDYMO PLANAS 

 

Pradinio rengimo 1 – ų mokymo metų grupė   7,66 val.   16 mokinių 

Pradinio rengimo 1 – ų mokymo metų grupė   7,67 val.   16 mokinių 

Pradinio rengimo 1 – ų mokymo metų grupė   7,67 val.   16 mokinių 

Pradinio rengimo 2 – ų mokymo metų grupė 10,22 val.   16 mokinių 

Pradinio rengimo 3 – ų mokymo metų grupė 12,78 val.   16 mokinių 

Pradinio rengimo 4 – ų mokymo metų grupė 12,78 val.   16 mokinių 

Meistriškumo ugdymo  4-ų mokymo metų grupė 23,00 val.   14 mokinių 

                                                                   Iš viso: 81,78 val.  110 mokiniai 

 

1.   Sportininkams kvalifikacinės kategorijos suteikiamos pagal varžybose pasiektus rezultatus. 

2. Sportininkų mokymo grupės perkeliamos į aukštesnio meistriškumo lygį, atsižvelgiant į 

sportininkų turimas kvalifikacines kategorijas. 

3. Sportininkų ugdymas vyksta pradinio rengimo grupėse ( 1, 2, 3 ir 4-ieji mokymo metai), 

meistriškumo ugdymo grupėje ( 4 – ieji mokymo metai). 

4. Pradinio rengimo grupėse minimalus vaikų skaičius: pirmų mokymo metų -16, antrų 

mokymo metų -16, trečių mokymo metų – 16 ir ketvirtų mokymo metų -16. Maksimalus  

vaikų skaičius grupėse neribojamas.  

5. Meistriškumo ugdymo grupėse minimalus vaikų skaičius: ketvirtų mokymo metų - 14. 

Maksimalus  vaikų skaičius grupėse neribojamas. 

6. Grupės formuojamos vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės  sporto mokymo įstaigų bendraisiais nuostatais. 

                                                         

KREPŠINIO SEKCIJOS 

 UGDYMO PLANAS 

 

Pradinio rengimo 1-ų mokymo metų grupė  7,66 val. 16 mokinių 

Pradinio rengimo 1-ų mokymo metų grupė  7,67 val. 16 mokinių 

Pradinio rengimo 1-ų mokymo metų grupė  7,67 val. 16 mokinių 

Pradinio rengimo 1-ų mokymo metų grupė  7,67 val. 16 mokinių 

Pradinio rengimo 2-ų mokymo metų grupė  7,67 val. 16 mokinių 
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Pradinio rengimo 2-ų mokymo metų grupė  7,66 val. 16 mokinių 

Pradinio rengimo 4-ų mokymo metų grupė 15,33 val. 16 mokinių 

Pradinio rengimo 4-ų mokymo metų grupė 15,33 val. 16 mokinių 

Pradinio rengimo 4-ų mokymo metų grupė 15,34 val. 16 mokinių 

Meistriškumo ugdymo 2-ų mokymo metų grupė 19,18 val. 14 mokinių 

                                                                  Iš viso:  111,18val.  158 mokinių 

 

1. Sportininkams kvalifikacinės kategorijos suteikiamos pagal varžybose pasiektus rezultatus. 

2. Sportininkų mokymo grupės perkeliamos į aukštesnio meistriškumo lygį, atsižvelgiant į 

sportininkų turimas kvalifikacines kategorijas. 

3. Sportininkų ugdymas vyksta pradinio rengimo grupėse (1, 2 ir 4-ieji mokymo metai), 

meistriškumo ugdymo grupėje (2-ieji mokymo metai). 

4. Pradinio rengimo grupėse minimalus vaikų skaičius: pirmų mokymo metų -16, antrų 

mokymo metų – 16 ir ketvirtų mokymo metų 16. Maksimalus vaikų skaičius grupėse 

neribojamas. 

5. Meistriškumo ugdymo grupėse minimalus vaikų skaičius: antrų mokymo metų - 14. 

Maksimalus  vaikų skaičius grupėse neribojamas. 

6. Grupės formuojamos vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės  sporto mokymo įstaigų bendraisiais nuostatais. 

                                                         

LENGVOSIOS ATLETIKOS SEKCIJOS 

UGDYMO PLANAS 

 

Pradinio rengimo 1-ų mokymo metų grupė  7,66 val. 14 mokinių 

Pradinio rengimo 1-ų mokymo metų grupė  7,66 val. 14 mokinių 

Pradinio rengimo 1-ų mokymo metų grupė  7,66 val. 14 mokinių 

Pradinio rengimo 2-ų mokymo metų grupė  7,66 val. 14 mokinių 

Pradinio rengimo 5-ų mokymo metų grupė  12,78 val. 10 mokinių 

Pradinio rengimo 5-ų mokymo metų grupė  12,78 val. 10 mokinių 

Meistriškumo ugdymo  2-ų mokymo metų grupė 17,88 val.   8 mokiniai 

Meistriškumo ugdymo  4-ų mokymo metų grupė 23,00 val.   7 mokiniai 

                                                                  Iš viso: 97,08 val. 91 mokiniai 

 

1.   Sportininkams kvalifikacinės kategorijos suteikiamos pagal varžybose pasiektus rezultatus.  

2. Sportininkų mokymo grupės perkeliamos į aukštesnio meistriškumo lygį, atsižvelgiant į 

sportininkų turimas kvalifikacines kategorijas. 

3. Sportininkų ugdymas vyksta pradinio rengimo grupėse (1, 2 ir 5 –ieji mokymo metai), 

meistriškumo ugdymo grupėse (2 ir 4 ieji mokymo metai). 

4. Pradinio rengimo grupėse minimalus vaikų skaičius: pirmų mokymo metų -14, antrų 

mokymo metų – 14, penktų mokymo metų - 10. Maksimalus  vaikų skaičius grupėse 

neribojamas.  

5. Meistriškumo ugdymo grupėse minimalus vaikų skaičius: antrų mokymo metų – 8, ketvirtų 

mokymo metų- 7. Maksimalus vaikų skaičius grupėse neribojamas. 

6. Grupės formuojamos vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės  sporto mokymo įstaigų bendraisiais nuostatais. 
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BADMINTONO SEKCIJOS 

UGDYMO PLANAS 

 

Pradinio rengimo 1-ų mokymo metų grupė  7,66 val. 14 mokinių 

Pradinio rengimo 2-ų mokymo metų grupė  10,23 val. 14 mokinių 

Pradinio rengimo 3-ų mokymo metų grupė  12,66 val. 12 mokinių 

                                                           Iš viso: 30,55 val.  40 mokinių 

 

1.   Sportininkams kvalifikacinės kategorijos suteikiamos pagal varžybose pasiektus rezultatus.  

2. Sportininkų mokymo grupės perkeliamos į aukštesnio meistriškumo lygį, atsižvelgiant į 

sportininkų turimas kvalifikacines kategorijas. 

3. Sportininkų ugdymas vyksta pradinio rengimo grupėse (1, 2 – 3 - ieji mokymo metai). 

4. Pradinio rengimo grupėse minimalus vaikų skaičius: pirmų mokymo metų -14, antrų 

mokymo metų – 14, trečių mokymo metų – 12. Maksimalus  vaikų skaičius grupėse 

neribojamas.  

5. Grupės formuojamos vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės  sporto mokymo įstaigų bendraisiais nuostatais. 

 

 

FUTBOLO SEKCIJOS 

UGDYMO PLANAS 

 

Pradinio rengimo 1-ų mokymo metų grupė  7,66 val. 16 mokinių 

                                                          Iš viso: 7,66 val.  16 mokinių 

 

1. Sportininkams kvalifikacinės kategorijos suteikiamos pagal varžybose pasiektus rezultatus.  

2. Sportininkų mokymo grupės perkeliamos į aukštesnio meistriškumo lygį, atsižvelgiant į 

sportininkų turimas kvalifikacines kategorijas. 

3. Sportininkų ugdymas vyksta pradinio rengimo grupėje (1- ieji mokymo metai). 

4. Pradinio rengimo grupėse minimalus vaikų skaičius: pirmų mokymo metų - 16. Maksimalus  

vaikų skaičius grupėse neribojamas.  

5. Grupės formuojamos vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės  sporto mokymo įstaigų bendraisiais nuostatais. 

 

          Mokiniai pagal amžių ir kvalifikacines kategorijas skirstomi į pradinio rengimo, meistriškumo 

ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes. Minimalus sportininkų skaičius grupėje priklauso nuo 

sportininkų amžiaus ir meistriškumo. 

    Maksimalus sportininkų skaičius grupėje neribojamas. Sportininkai, baigę mokymo programą, 

gauna neformaliojo ugdymo pažymėjimus. Sportininkų fizinio pasiruošimo vertinimas vyksta du kartus 

metuose – rugsėjo ir balandžio mėnesiais. Mokslo metų eigoje visų sporto šakų sekcijų sportininkai 

dalyvauja rajoninėse, respublikinėse, tarptautinėse sportinėse varžybose, kituose sporto renginiuose.  

________________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Raseinių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir socialinių reikalų departamento 

Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja                                                Regina Petreikienė 


