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ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLOS
SPORTINIO UGDYMO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO REIKALAVIMAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie reikalavimai reglamentuoja:
1.1. pradinio rengimo ir kutų meistriškumo etapų sportinio ugdymo grupių komplektavimą;
1.2. ugdymo grupių lygio bei darbui su grupėmis valandų skaičiaus nustatymą;
1.3. sportininkų meistriškumo pakopų (MP) nustatymą (olimpinės sporto šakos);
Šie reikalavimai parengti vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento sportinio ugdymo
organizavimo rekomendacijomis, LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymu ir jo pakeitimais, priėmimo į Šilutės sporto mokyklą tvarkos aprašu ir
mokyklos nuostatais.
II. UGDYMO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS, UGDYMO GRUPIŲ LYGIO BEI
DARBUI SU GRUPĖMIS VALANDŲ SKAIČIAUS NUSTATYMAS
2. Mokykloje komplektuojamos 3 ugdymo etapų grupės: pradinio rengimo, meistriškumo
ugdymo, meistriškumo tobulinimo.
3. Į pradinio rengimo grupes priimami visi norintys, pateikę nustatytos formos prašymus, bet
neviršijant optimalaus mokinių skaičiaus grupėse. Pirmenybė teikiama pirmiesiems pateikusiems
prašymus.
4. Didesnio meistriškumo etapų grupes gali papildyti mokiniai iš pradinio rengimo grupių,
arba mokiniai lankę sportinius užsiėmimus sporto klubuose , sportavę savarankiškai ir įvykdę
testavimo reikalavimus.
5. Grupės gali būti papildomos mokslo metų eigoje, neviršijant nustatyto optimalaus mokinių
skaičiaus grupėse
6. Atsižvelgiant į sporto šakos specifiką, grupės gali būti mišrios arba sudarytos iš vienos
lyties asmenų.
7. Ugdymo grupių mokinių skaičius ir skiriamų ugdymui valandų skaičius nustatomas
vadovaujantis Mokyklos ugdymo sporto šakų programomis, Lietuvos Kūno kultūros ir sporto
departamento sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijose pateiktais grupių komplektavimo
principais bei atsižvelgiant į pedagoginio darbo ypatumus, mokyklos galimybes, sporto bazių kiekį
ir būklę, mokinių skaičių ir kitus kintančius dalykus.( reikalavimų priedas).
III. MOKYMO TRUKMĖ IR APIMTIS
8. Mokykloje komplektuojamos šių sporto šakų ugdymo programų grupės ir nustatoma
mokymo trukmė metais:
8.1. krepšinio 1 - 2 pradinio rengimo, 1 – 5 meistriškumo ugdymo, 1 – 3 meistriškumo
tobulinimo;
8.2. lengvosios atletikos 1 - 2 pradinio rengimo, 1 – 4 meistriškumo ugdymo, 1 – 4
meistriškumo tobulinimo;
8.3. stalo teniso 1 - 2 pradinio rengimo, 1 – 4 meistriškumo ugdymo, 1 – 4 meistriškumo
tobulinimo;
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8.4. sunkiosios atletikos 1 - 2 pradinio rengimo, 1 – 5 meistriškumo ugdymo, 1 – 3
meistriškumo tobulinimo;
8.5. baidarių ir kanojų irklavimas 1 - 2 pradinio rengimo, 1 – 5 meistriškumo ugdymo, 1 –
3 meistriškumo tobulinimo;
8.6. dziudo imtynių 1 - 2 pradinio rengimo, 1 – 5 meistriškumo ugdymo, 1 – 3
meistriškumo tobulinimo;
8.7. bokso 1 - 2 pradinio rengimo, 1 – 5 meistriškumo ugdymo, 1 – 3 meistriškumo
tobulinimo;
8.8. rankų lenkimo (neolimpinė sporto šaka) sportinio ugdymo grupė;
9. Ugdymo programa per metus trunka 43 savaites;
29. Individualiųjų sporto šakų ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus pradinio
rengimo etape turėtų būti ne mažesnis kaip 4 varžybų dienos, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams –
ne mažesnis kaip 8 varžybų dienų; meistriškumo ugdymo etape – individualiųjų sporto šakų
ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus turėtų būti ne mažesnis kaip 6 varžybų dienų,
sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 15 varžybų dienų; meistriškumo tobulinimo
etape - individualiųjų sporto šakų ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus turėtų būti ne
mažesnis kaip 8 varžybų dienų, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 18 varžybų
dienų.
IV. SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ (MP) NUSTATYMAS
10. Mokyklos sportininkams, Meistriškumo pakopos (MP) nustatomos vadovaujantis Kūno
kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2014-05-23 įsakymu Nr. V-219 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo
rekomendacijų“.
10.1. Meistriškumo pakopas sportininkams nustato mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta
komisija.
10.2. MP sportininkams nustatymo komisijos posėdžiai protokoluojami.
10.3. Sportininkams nustatytas MP savo įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.
10.4. MP sportininkams nustatomos pagal meistriškumo rodiklius (varžybose pasiektus
rezultatus).
11. 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.
12. Treneriai – sporto mokytojai savarankiškai kaupia dokumentus apie savo auklėtinių
pasiektus rezultatus ir pateikia juos mokyklos administracijai iki rugsėjo 15 d. ir iki sausio
15d.
13. Meistriškumo pakopų sportininkams nustatymas vyksta 1 arba 2 kartus per metus, rugsėjo
ir sausio mėnesiais.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Mokyklos direktorius vadovaudamasis šiais reikalavimais sukomplektuoja grupes ir
nustato valandų skaičių darbui su grupėmis.
15. Visų grupių lygį ir nustatytų darbui su grupėmis valandų skaičių mokyklos direktorius
tikslina sausio mėnesį.
16. Su mokomąją grupe gali dirbti ir keli treneriai – sporto mokytojai, tačiau neviršijant
paskirtų darbui su grupe valandų skaičiaus.
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17. Nustačius, kad užsiėmimus lanko mažiau kaip 2/3 patvirtinto grupės sportininkų skaičiaus,
mokymo grupė laikoma nesukomplektuota. Naujų mokinių priėmimas gali trukti ne ilgiau kaip 1
mėn. Nepavykus sukomplektuoti reikiamo parengtumo sportininkų grupės, Mokyklos direktorius
įsakymu naikinama.
18. Jeigu mokslo metų eigoje vienas arba keli mokyklos auklėtiniai išvyksta tobulintis (pvz.
Lietuvos olimpinį sporto centrą), vietoje jų grupė papildoma mokiniais iš pradinio rengimo grupės,
o į pradinio rengimo grupę priimami nauji mokiniai. Tokiu atveju peržiūrimas grupių lygis ir
tikslinamas valandų skaičius darbui su šiomis grupėmis.
19. Jeigu jaunesnio amžiaus ugdytinis atitinka priede nurodytus aukštesnės meistriškumo
pakopos rodiklius, jis gali būti perkeltas į vyresnio amžiaus mokymo grupę.

