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Klaipėda
Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos
Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus (toliau – Švietimo skyrius) vedėjo 2019 m.
lapkričio 6 d. įsakymu Nr. ŠV1-340, š. m. lapkričio 26–29 d. buvo įvertinta Klaipėdos Vytauto
Didžiojo gimnazijos (toliau – Gimnazija) sporto klasių ugdymo organizavimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-23 (toliau
– Aprašas), įgyvendinimo kokybė. Vertinimo metu analizuoti Gimnazijos veiklą, sporto klasių
ugdymo procesą ir mokinių priėmimą reglamentuojantys dokumentai, bendrauta su Gimnazijos
vadovais, mokytojais, mokiniais, domėtasi Gimnazijos interneto svetainėje skelbiama informacija.
Vertinimo rezultatai:
1. Sporto klasių komplektavimas.
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) 2018 m. vasario 21 d.
sprendimu Nr. T2-30 Gimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. buvo suformuota I sporto klasė, nuo
2019 m. rugsėjo 1 d. Savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-18 dar viena I
sporto klasė. Šiuo metu I ir II Gimnazijos sporto klasėse mokosi 60 aukšto sportinio meistriškumo
mokinių (po 30 mokinių kiekvienoje klasėje). Mokinių priėmimas į sporto klases buvo vykdomas
vadovaujantis Priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (toliau –
Aprašas), patvirtintu Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-296.
Į netradicinio ugdymo (sporto) klases mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimti
olimpinėse sporto šakose sportuojantys asmenys, užregistravę prašymus Sistemoje, turintys sporto
medicinos centro išvadą-leidimą mokytis sporto mokykloje (klasėje) bei sporto organizacijos
sutikimą prisiimti įsipareigojimus dėl asmens ugdymo ir sportinės veiklos organizavimo. Priimti
mokiniai atitiko vieną iš šių kriterijų: yra pasiekę teisės aktų nustatytus meistriškumo pakopų
rodiklius, atsižvelgus į varžybose užimtas vietas ar pasiektus rezultatus; viršijo Lietuvos mokinių
EUROFITO fizinio pajėgumo testavimo pagal Europos Tarybos Ministrų Komiteto patvirtintas
rekomendacijas: vieno testo 10 balų rodiklį, likusių testų rodiklių – 7 balų vidurkį.
Norinčiųjų mokytis Gimnazijos sporto klasėje 2019–2020 m.m. buvo daugiau nei laisvų
vietų, todėl mokiniai buvo priimami pagal motyvacijos vertinimo rezultatus. Motyvacijos
vertinimas buvo organizuotas ir vykdytas pagal Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos
aprašą, suderintą su Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo ir
Sporto ir kūno kultūros skyriais.
Gimnazijos sporto klasių mokiniai lanko 10 sporto šakų – futbolo, krepšinio, irklavimo,
tinklinio, imtynių, lengvosios atletikos, plaukimo, žirginio sporto, ledo ritulio, rankinio – treniruotes
12 miesto sporto įstaigų.
Sporto klasių mokinių ugdymą koordinuoja ir prižiūri Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Ramunė Urbienė. Jos iniciatyva sporto klasių mokinių ugdymui sudarytos palankios
sąlygos, teikiama visapusiška pagalbą kiekvienam mokiniui. Gimnazijos bendruomenė susitarusi
dėl pagrindinių ugdymo krypčių, ugdomų vertybinių nuostatų.
2. Mokymo sutartis.
Dėl priimtų į sporto klases mokinių ugdymo ir sportinės veiklos organizavimo pasirašytos
trišalės sutartys tarp mokyklos, prašymą pateikusio mokinio (suderinus su tėvais) ir sportinę veiklą
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teisės aktų nustatyta tvarka įregistravusios sporto organizacijos. Trišalės sutarties forma patvirtinta
Savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. AD1-1720.
3. Tvarkaraščiai.
Gimnazijos sporto klasių mokiniai ugdomi pagal pasirinktą sporto šaką, pamokų ir
treniruočių laiką derinant su sportinio režimo dienotvarke. Analizuojant pamokų ir treniruočių
tvarkaraščius paaiškėjo, kad I klasėje trečiadieniais ir penktadieniais mokiniams paskutinės
pamokos yra matematika, II klasėje pirmadieniais – chemija, fizika, antradieniais – chemija.
Rekomenduojama, siekiant užtikrinti mokinių darbingumą ir dėmesio koncentraciją, tiksliųjų
mokslų pamokų laiką numatyti tvarkaraštyje dienos ir savaitės vidurį.
Sporto klasių mokiniams 4 kartus per savaitę po dviejų pamokų organizuojamos rytinės
treniruotės – Gimnazijoje, sporto bazėse ar kitose erdvėse, ir 5 kartus – vakarinės treniruotės sporto
bazėse. Treniruotės yra ugdymo proceso dalis, todėl mokiniams privalomos. Pagal trišalės sutarties
16.3. punktą sporto organizacija įsipareigoja organizuoti rytines ir vakarines treniruotes. Šiuo metu
nevykdomos jojimo (vienam II klasės mokiniui), ledo ritulio (vienam II klasės mokiniui), krepšinio
(dviem I klasės mokiniams, lankantiems Klaipėdos krepšinio mokyklą) rytinės treniruotės.
Gimnazija sudarė galimybę minėtiems mokiniams atlikti bendro fizinio parengimo treniruotes,
kurias veda gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai, tačiau tam reikalingos papildomos finansinės
lėšos.
4. Gimnazijos sporto klasių ugdymo planas.
Gimnazija, įgyvendindama specializuoto ugdymo sporto krypties programą (pagrindinio
ugdymo kartu su sporto ugdymu), vadovaujasi Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis ir
Specializuoto ugdymo krypties programų sporto ugdymo dalimi, Sportinio ugdymo organizavimo
rekomendacijomis.
Sporto klasių mokinių ugdymas organizuojamas pagal Gimnazijos 2019–2020 m. m.
ugdymo planą, suderintą su Švietimo skyriumi ir patvirtintą Gimnazijos direktoriaus 2019 m.
rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-121.
Gimnazija perskirstė iki 25 procentų Bendruosiuose ugdymo planuose skiriamo bendro
pamokų skaičiaus ir dalykų turinio, neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičių padidino 2
valandomis klasei. Gimnazija mažina šiems bendrojo ugdymo dalykams savaitinių pamokų skaičių:
technologijoms po 1 val. gimnazijos II klasėse; 1,5 val. gimnazijos I klasėse; antrai užsienio kalbai
po 1 val. gimnazijos I–II klasėse; dailei po 0,5 val. gimnazijos I–II klasėse; muzikai po 0,5 val.
gimnazijos I-II klasėse; informacinėms technologijoms po 0,5 val. gimnazijos I–II klasėse; doriniam
ugdymui po 0,5 val. gimnazijos I–II klasėse; žmogaus saugai po 0,5 val. gimnazijos II klasėse;
pilietiškumo pagrindams po 1 val. gimnazijos I–II klasėse; ekonomikai ir verslumui 1 val.
gimnazijos I klasėse. Pagrindinio ugdymo programos kartu su sporto ugdymo programa ugdymo
plane 2019–2020 m. m. numatytos 35 savaitinės pamokos. Bendrajam ugdymui skirtos 23,
sportiniam – 12 pamokų: sporto šakai – 10 val., sportui ir sveikatai – 1 val., sporto pažinimui – 1 val.
5. Individualūs sporto ugdymo planai.
Individualūs sporto ugdymo planai I ir II sporto klasių mokiniams nesudaromi.
6. Ugdymo programos.
Įgyvendinant pagrindinio, specializuoto sporto krypties ugdymo bei neformaliojo švietimo
programas, Gimnazija siekia tikslo – ugdyti perspektyvius sportininkus, gebančius atstovauti
miesto, šalies rinktinėms, gebančius kritiškai analizuoti ir vertinti aktualias sporto problemas,
stiprinti mokinių sveikatą, padėti jiems susiformuoti sveiko gyvenimo būdo nuostatas.
Neformaliojo švietimo užsiėmimai Gimnazijoje vyksta per 8–9 pamokas, kai sporto klasių
mokiniams dažniausiai prasideda vakarinės treniruotės, todėl nedidelis sporto klasių mokinių
skaičius (15 proc.) dalyvauja neformaliojo švietimo programose. Sporto klasių mokiniai lanko
tautinės muzikos ir šokių studijos „Žemaitukas“ liaudies instrumentų orkestro, kanklių, skudučių
grupes; tautinės muzikos ir šokių studijos „Žemaitukas“ folklorinių šokių grupes; tautinės muzikos
ir šokių studijos „Žemaitukas“ birbynių grupes ir folklorinę kapela; dalyvauja Savanorystės bei
Netradicinio ugdymo (sporto) klasės kryptingo sportinio ugdymo programose.
Mokinių ugdymosi poreikių tenkinimui teikiamos grupinės (lietuvių kalbos, matematikos,
biologijos, chemijos) ir individualios (lietuvių kalbos) konsultacijos dalykų gilinimui, pasiruošimui
olimpiadoms, konkursams ar mokymosi sunkumams įveikti.
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7. Mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas.
Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi Gimnazijos mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo aprašu, patvirtintu Gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu
Nr. V-201 ir Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašu, patvirtintu
gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-202.
Naujai atvykusiems mokiniams skiriamas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis, mokinių
pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, kontroliniais darbais netikrinami. Mokytojai taiko
individualius mokinių pažinimo metodus, siekdami išsiaiškinti mokinių ugdymosi pasiekimus.
Gimnazijos 2018–2019 m. m. pažangos ir pasiekimų analizė parodė, kad sporto klasės
mokinių ugdymo (si) rezultatai pagerėjo palyginus su praėjusių mokslo metų rezultatais.
Gimnazija tiria ir analizuoja sporto klasių mokinių nuomonę apie ugdymo kokybę, sąlygas
ir savijautą. Sporto klasės mokinio žodžiais – „Ši klasė padeda sparčiai tobulėti, tad ir visus iškeltus
tikslus pasieksiu greičiau nei kiti mano bendraamžiai. Tokiu atveju, jei sporte kažkas nepasisektu,
aš busiu užtikrintas, kad visą kursą praėjau kaip ir kiti ir galėsiu gyventi pilnavertį gyvenimą su
geru išsilavinimu“.
8. Mokinių maitinimas ir pavėžėjimas.
Sporto klasių mokinių nemokamas maitinimas (pietūs) organizuojamas pagal Aprašą,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu
Nr. V-836 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo
Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“
pakeitimo“. Mokinių maitinimo išlaidas kompensuoja Savivaldybė pagal nustatytą nemokamo
maitinimo pietų kainą nemokamai maitinamiems vyresniųjų klasių mokiniams bendrojo ugdymo
mokyklose.
Sporto klasės mokinių pavėžėjimas į rytines treniruotes ugdymo proceso metu
organizuojamas pagal grafiką, patvirtintą Gimnazijos direktoriaus. Mokinių pavėžėjimą vykdo
miesto autobusų parkas pagal 2019 m. rugsėjo 27 d. sutartį Nr. 19/123. Mokinių pavėžėjimo
išlaidas kompensuoja Savivaldybė.
9. Išvados:
9.1. Organizuojant sporto klasių mokinių ugdymą, iš esmės vykdomi visi Gimnazijos sporto
klasių ugdymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d.
sprendimu Nr. T2-23, reikalavimai;
9.2. Gimnazijoje pilnai sukomplektuotos 2 sporto klasės;
9.3. Gimnazijoje sudarytos puikios sąlygos sporto klasių mokinių ugdymui;
9.4. Mokymo trišalės sutartys sudarytos su visais besimokančiais sporto klasių mokiniais;
9.5. Sporto klasių mokinių pamokų tvarkaraštis galimai neužtikrina mokinių reikiamo
pamokino darbingumo ir dėmesio koncentracijos;
9.6. Iš dalies vykdomas Aprašo 16.3 punktas, neorganizuojamos jojimo, ledo ritulio,
krepšinio (Klaipėdos krepšinio mokyklos) rytinės treniruotės;
9.7. Gimnazijos sporto klasių ugdymo planas pilnai tenkina mokinių ugdymo (si) poreikius.
Individualūs sporto klasių mokinių ugdymo planai nesudaromi;
9.8. Dėl sportinio užimtumo Neformaliojo švietimo programose dalyvauja nedidelis sporto
klasių mokinių skaičius;
9.9. Tinkamai vertinami sporto klasių mokinių pasiekimai ir pažanga.
10. Rekomendacijos:
10.1. Pakoreguoti sporto klasių mokinių tvarkaraštį;
10.2. Kreiptis į Savivaldybės sporto ir kultūros skyrių dėl jojimo, ledo ritulio, krepšinio
(Klaipėdos krepšinio mokyklos) sporto šakų rytinių treniruočių užtikrinimo.
Vyriausioji specialistė
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