
KAUNO SPORTO MOKYKLOS,,GAJA“ DIREKTORIUS

ISAKYMM、S
DEL 2022‐ 2023 METu SPORTINIO SEZONO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO

2022m.rugsaO真 ぽd.

Kaunas

Nr. 1- hr\g

Vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2022 m.

sausio 7 d. isakymu Nr. A'45 ,,Del sportinio ugdymo ir (ar) rengimo organizavimo tvarkos apra5o

patvirtinimoo'patvirtinto Sportinio ugdymo ir (ar) rengimo organizavimo tvarkos apra5o V skyriumi:

1. Tvirtinu Kauno sporto mokyklos ,,Gaja" 2022-2023 metq sportinio.sezono

ugdymo plan4 (pridedama).

2. SupaLindinu su Siuo isakymu per dokumentq valdymo sistem4,,Kontora"

direktoriaus pavaduotojq ugdymui, vyriausiuosius specialistus ir trenerius.

3. Sis lsakymas lsigalioja 2022m. spalio 1 d.

Direktorius Zilvinas Galimovas
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PATVIRTINTA
I(auno sporto
direktoriaus

isakymu Nr. 1

KAIINO SPORTO MOKYKLOS ,,GAJA" 2022-2023 METU SPORTINIO SEZONO

UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NIUOSTATOS

1. Kauno sporto mokyklos ,,Gaja" (toliau - Mokykla) 2022-2023 metq sportinio. sezono

ugdymo planas (toliau - Ugdymo planas) reglamentuoja sportinio ugdymo programq lgyvendinim4
ir ugdymo proceso organizavim4 Mokykloje.

2. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro 2019 m. rugsejo 4 d. lsakymu Nr. V-976,,D6i.sportinio ugdymo organizavimo

rekomendacijq tvirtinimo" (toliau - Rekomendacijos) ir Kauno miesto savivaldybes adminishacijos

direktoriaus 2022 m. sausio 7 d. lsakymu Nr. A-45 patvirtintu ,,Sportinio ugdymo irlar rengimo

organizavimo tvarkos apra5u'o (toliau * sportinio ugdymo organizavimo apra5as) bei kitais fizini
aktyvum4 ir auksto meistri5kumo sport4 reglamentuojandiais teises aktais.

3. Ugdymo plane vartojamos s4vokos:

3.1. Sportinio ugdymo programa - atskiry sporto Sakq ir (arba) sporto Sakq

disciplinq programa, kuria siekiama suteikti ir sistemingai gilinti ugdytinio pasirinktos sporto Sakos

Zinias, ugdyti gebejimus ir formuoti ig0dZius, pletoti sporto ir bendr4sias kompetencijas, siekti
sportiniq rezultatr4 pradinio rengimo, meistri5kumo ugdymo, meistri5kumo tobulinimo, auk5to

meistriSkumo etapais.

3.2. Meistri5kumo pakopa- ugdytinio sportinio meistri5kumo lyg! pagal sporto

varzybose uLimtq vietq arba pasiekt4 rezultatlapibreZiandiq rodikliq grupe.

3.3. Pratybos - fizinio aktyvumo ir (arba) auk5to meistri5kumo kontaktines grupines.

arba individualios treniruotes.

3.4. Sporto Sakos disciplina - atitinkamos,tarptautines sporto (Sakos ) federacijos

iBskirta sporto Sakos dalis, kuri apima vienQ ar kelet4 tos sporto sakos rungdiq.
' 3.5. Ugdytinis - asmuo, ugdomas Sporto mokykloje pagal Sportinio ugdymo

programas ir dalyvaujantis fizinio aktyvumo veiklose ir auk5to meistri5kumo sporte.
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3.6. Ugdytojas - asmuo - treneris, sporto mokytojas - ugdantis ir (ar) rengiantis

asmeni pagal Sporinio ugdymo programas.

4. Kitos Ugdymo plane vartojamos sqvokos atitinka Lietuvos Respublikos sporto

istatyme, Rekomendacijose ir kituose fizini aktyvum4 ir sport4 reglamentuojandiuose teises aktuose

vartojamos s4vokos.

5. Mokyklos Ugdymo planas parengtas vienam sportiniam sezonui.

II SKYRIUS

SPORTO MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAI IR UZOEWUTAI

6. Kauno sporto mokykla uGaja'o yra biudZetine Kauno miesto savivaldybes istaiga,

kurios veiklos tikslai:

6.1. pletoti sport? Mokykloje kultivuojamose sporto Sakose badmintono, beisbolo,

bokso, dviradiq sporto, dziudo, fechtavimo, graikq-romenq imtyniq, laisvqjq imtyniq, orientavimosi

sporto, rankinio, regbio, sunkiosios atletikos, stalo teniso, Sachmatq, Sa5kiq, Saudymo, Saudymo i5

lanko, tekvondo ir Zoles riedulio sporto Sakose;

6.2. rengti sportininkus, galindius tinkamai atstovauti Mokyklai, Kauno miestui,

Lietuvai ivairiuose tarptautiniuose ir Salies sporto renginiuose, vykdyi vaikq, jaunimo ir

suaugusiqiq sportininkq optimalq bendrqii ir specialqj! fizini rengimq ! vien4 ar kitq sporto 5ak4;

6.3. nuolat ie5koti talentingg sportininkq, vykdyti jq atrank4 ir ugdym4, dalyvauti

kuriant sportui gabiq vaikq ugdymo sistemq;

6.4. skatinti isijungti i aktyviq sporting veiklq turindius fizing negali4 ir specialiqjq

poreikiq Zmones;

6.5. sudaryti sqlygas sporto pletotei pagal skirtingus skirtingo amZiaus vaikq ir
jaunimo poreikius.

7. Mokyklos uildaviniai:

7.1. sukurti palankq psichologini klimat4 ir sportavimo erdvg, sudaryti s4lygas

pasirinkti Mokykloje kultivuojamas sporto Sakas ir siekti sportiniq rezultatq;

7.2. taikyti sportinio rengimo metodus, atitinkandius sportinio amZiaus tarpsnio ir

individualius ypatumus, ugdymo srities specifik4;

7.3. naudoti sportinio rengimo priemones skatinandias sportininko fiziniq savybiq ir

fiziniq galiq vystym4;

7.4. teikti sportininkui btitinas psichologines, speciali4sias Zinias ir pagalb4;
' 7.5. atskleisti geriausius sportininkq lgtidZius ir juos ugdyti;

7.6. populiarinti Mokykloje kultivuojamas sporto Sakas, uZtikrinti sporto ugdymo

kokybg, sveik4 ir saugi4 ugdymo ir sportavimo aplink4.
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8. Tikshl ir uZdaviniq igyvendinimo kriterijai:

8.1. Mokykloje rengiamq sporto varLybr4 skaidius;

8.2. skaidius Mokyklos ugdytiniq, dalyvaujandiq Mokykloje rengiamuose sporto

renginiuose;

8.3. skaidius Mokyklos ugdytiniq, dalyvaujandiq Lietuvos, Europos ir pasaulio

dempionatuose bei tarptautinese varZybose;

8.4. skaidius Mokyklos ugdytojq, dalyvaujandiq kvalifikacijos kelimo kursuose.

9. Ugdymo plano tikslas - apibreZti sporto ugdymo programq vykdymo bendruosius

reikalavimus sportinio ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias

galimybes kiekvienam Mokyklos ugdytiniui plesti pasirinktos ugdymo srities Linias, stiprinti

gebejimus ir igiidZius bei suteikti bendrqiq kompetencijq. Siekti sportiniq rezultaty.

10. Ugdymo plano uZdaviniai:

10.1. apibrbLti pasirinktos sporto Sakos ugdymo turini, formas ir priemones, sudarant

galimybg tobuleti, nekenkti sveikatai;

10.2. numatyti gaires ugdymo procesui igyvendinti ir ugdymui pritai$rti pagal ugdytiniq

poreikius;

10.3. rengti sportininkus mokyklos, miesto ir Salies rinktinems.

11. Sportinio ugdymo plano tikslq ir uZdaviniq igyvendinimo vertinimo kriterijai:

11.1. suformuotos grupes atskiroms sporto Sakq ugdymo pregramoms igyvendinti;

11.2. sportininkq skaidius Mokyklos sporto Sakq ugdymo programose;

11.3 Mokyklos sportininkq pasiekti rezultatai pagal nurodytus sporto Sakq meistri5kumo

rodiklius.

III SKYRIUS

SPORTIII-IO UGDYMO PLANO IR TURINIO ST]DARYMAS

t2. Mokykla 2022-2023 metq sportiniame sezone, atsiZvelgdama i ugdytojq

kvalifikacij4, ugdytiniq specialiuosius poreikius ir ugdymo grupil.l specifinius poreikius, igyvendins

sportinio ugdymo programas penkiolikoje sporto Sakq - beisbole, bokse, dviradiq sporte, dziudo,

fechtavime, graikrl-romenq ir laisvosiose imtynese, orientavimosi sporte, rankinyje, regbyje, stalo.

tenise, Sachmatuose, Saudymo sporte, Saudyme i5 lanko ir tekvondo.

13. Del ugdytojq tr[kumo 2022-2023 metq sportiniame sezone Mokykloje nebus

igyvendinamos sportinio ugdymo programos keturiose sporto Sakose - badmintone, Sa5kese,

sunkiojoje atletikoje ir Zoles riedulyje.

14. Sekmingam ir rezultatyviam sportinio ugdymo programq igyvendinimui2022-2023

metq sportiniam sezonui bei ilgalaikeje perspektyvoje sportinio ugdymo grupes nuosekliai
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formuojamos keturiuose auk5to meistri5kumo sporto vystymo programos etapuose - pradiniame

ugdyme, meistri5kumo ugdyme, meishiSkumo tobulinime ir auk5to meistriSkumo sporte.

15. 2022-2023 metq sportiniame sezone formuojamos 143 sportinio ugdymo grupes

skirtinguose sportinio ugdymo etapuose Qtriedas Nr. l):
15.1. pradinio rengimo sportinio ugdymo etape - 55 grupes, i5 kuriq: 28 naujai

komplektuojamos grupes, kuriq sudarymo terminas -2022 m. lapkridio 30 d.;

15.2. meistriSkumo ugdymo sportinio ugdymo etape - 44;

15.3. meistri5kumo tobulinimo sportinio ugdymo etape - 42;

15.4. auk5to meistriSkumo sportinio ugdymo etape-2.

16. Pagrindinis ugdymo turinio uZdavinys: per vaikq ir jaunimo savirai3k4 sporte vykdyti

talentingq sportininkq paie5k4, optimalq bendrqji ir specialqf i jq fizini rengimq, orientavimq vienai

ar kitai sporto Sakai ar jos disciplinai, pradini sporto Sakos pagrindq apmokym4, nuoseklq pratybq ir

sporto vatzybt4 apimdiq didinim4, Siuolaikiniq sporto mokslo laimejimtl pritaikymq siekiant

optimaliq sportiniq rezultaq.

17. Pagrindines sportinio ugdymo organizavimo formos yra teorines ir praktines

mokomosios pratybos, kurios vykdomos Kauno miesto savivaldybes patikejimo teise valdomose

Mokyklos sporto bazese, adresais: Partizanq g. 180, Partizanq g'..192,M. Gimbutienes g. 9, Bijiinq

9.12, V. Kreves pr.63, A. Stulginskio g. 61 ir BarSausko g. 66B; taip pat pagal panaud4 gautose

Kauno miesto savivaldybes biudZetiniq ir viesqjq istaigq - bendrojo ugdymo mokykltl - patikejimo

teise valdomuose arba pagal panaud4 disponuojamuose objektuose ir i5 privadiq subjektq

nuomojamose patalpose. Pagrinding sportinio ugdymo organizavimo form4 papildo sporto

stovyklos, sporto varZybos ir projektines veiklos, mokomieji seminarai, vykstantys uZ Kauno

miesto savivaldybes ribq Lietuvos Respublikoje ir (ar) kitose uZsienio valstybese.

18. Teorinis mokymas apima:

18.1. bendruosius sporto, sveikos gyvensenos, racionalios dienotvarkes, mitybos

reikalavimus;

18.2. asmens higienos taisykles;

18.3. elgesio ir kult[ros Zinias;

18.4. fiziniq pratimq itakos atskiry organq ir sistemq veiklai Zinias;

18.5. bendrqiq treniruotes desningumq, pasirinktos sporto Sakos technikos elementq,

taktiniq gudrybiq panaudoj imo Zinias;

18.6. sporto varZybq taisykliq nagrinejim4 ir suvokim4.

19. Praktinis mokymas apima:

' 19.1. bendrqji ir specialqji fizini,technin!, taktini ir psichologini ugdytiniq rengim4;

t9.2. igytq gebejimq ir igudZiaircalizavlm? per sporto varZybas ir stovyklas;

19.3. individualias ugdytiniams paskirtas uZduotis.



IV SKYRIUS

SPORTINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

20. Sportinio ugdymo procesas organizuojamas atsiZvelgiant i Zmogaus fiziniq ir

psichiniq raidos desningumus, lyties ir amZiaus, kada pasiekiami geriausi tos sporto Sakos

rez;ultatai, ypatumus, optimalq sporto varZybq poreiki.

21. Mokyklos ugdytiniq ugdymas organizuojamas vadovaujantis Mokyklos nuostatais ir

veiklos planu, Rekomendacijomis, Ugdymo planu, Sportininkq priemimo i Mokyklq ir Salinimo i5

jos bei mokesdio uZ sporto mokym4 taikymo tvarkos apra5u, ugdytojq pasirengtais grupiniais arba

individualiaisiais mokymo planais, Mokyklos metiniu varLybq ir renginiq kalendoriumi, sportinio

ugdymo organizavimo apra5u ir kitais susijusiais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto bei sveikatos apsaugos ministrq isakymais, Kauno miesto

savivaldybOs tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus ir Sporto skyriaus vedejo isakymais,

vidiniais teises aktais ir kitais Lietuvos Respublikos teises aktais.

22. Sportinio ugdymo organizavimo laikotarpis atitinka Mokyklos sportinio sezono

metus: pradLia-2022 m. spalio I d., pabaiga*2023 m. rugsejo 30 d.

23. Sportinio ugdymo procesas Mokykloje o.ganir,rojamas i5tisus metus, atsiZvelgiant i

sporto Sakos specifik4, ugdytiniq laisvalaikiu: po pamokg (ar prie5 pamokas), poilsio ir Svendiq

dienomis, atostogq ir vasaros metu, kur!, atsiZvelgdamas i Rekomendacijas, planuoja ir vykdo

konkre6iai sportinio ugdymo grupei vadovauj antis ugdyoj as.

24. Sportinis ugdymas nevykdomas ugdytojq atostogq metu, kurias pagal sporto Sakos

specifik4, Mokyklos metini varZybq ir renginiq kalendoriq bei kitus su sportinio ugdymo procesu

susij usius dalykus planuoj asi pats ugdytoj as.

25. Ugdymas organizuojamas pratybq biidu sportinio ugdymo grup€ms ar individualiai

atskiram ugdytiniui. Vien4 ar kit4 metodq ugdyojas pasirenka atsiZvelgdamas i ugdytinio (-iq)

sportinio meishi5kumo lygi, sporto Sakos specifik4 ir kitus svarbius kriterijus, o visos pratybos ir jq

vykdymo metodas, laikas bei vieta nurodomi i5 anksto patvirtintame ugdytojo darbo laiko grafike.

26. Ugdytojui iSvykus i stovykl4 ar vafzybas su vienu ar keliais grupes ugdytiniais,

atsiZvelgiant i tos i5vykos trukmg ir kitus sportinio ugdymo organizavimo ypatumus, kitiems

ugdytiniams gali buti skiriama poilsio diena, individualios uZduotys ir (ar) darbas su kitu tos padios

sporto Sakos treneriu.

27. Pratybq minimali trukm0 - 1 akademine valanda (45 minutes). Likusios 15 minudiq

skiriamos ugdytojo pasirengimui pratyboms, analizei, dokumentq tvarkymui, kitiems su sportinio

ugdymo $upes darbu susdusioms veiklos vykdyti, kurios yra iskaitomos i ugdytojo darbo laik4 ir

dirbamos laisvu nuo pratybq laiku. Maksimali pratybq trukme priklauso nuo sportinio ugdymo

grupes meistri5kumo lygio, sporto Sakos specifikos ir kitq susijusiq elementq, pagal kuriuos
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ugdytojas sudaro teorinio mokymo ir pratybq organizavimo plan4, nurodomq i5 anksto

patvirtintame ugdytojo darbo laiko grafike, bet ne ilgiau nei nepertraukiamos 6 akademines

valandos (4 valandos 30 minudiq) per dien4 vienai sportinio ugdymo grupei. Pratybos gali buti

vykdomos grupeje arba individualiq uZsiemimq forma, atsiZvelgiant i konkredios sporto Sakos

ugdytiniq specifinius poreikius, tadiau individualiq uZsiemimq negali buti daugiau nei ketvirtadalis

nuo viso per savaitg pratyboms skirto laiko.

28. Ugdytojai pratybas vykdo nuo 3 iki 6 kartq per savaitg pagal patvirtint4 ugdytojo

darbo laiko grafik4, kuris sudaromas sportinio sezono pradZioje, atsiZvelgiant i Mokyklos

direktoriaus isakymu patvirtintame darbo normq apra5e nusta$rtus reikalavimus, ir, esant poreikiui,

keidiamas bet kuriuo sportinio sezono metu nuo naujo menesio arba naujos savaites pradZios,

suderinus su direktoriaus pavaduotoj a ugdymui.

29. Pratybas gali papildyti mokomosios sporto treniruodiq stovyklos, skirtos pasirengti

auk5to meistri5kumo sporto varZyboms.

30. Ugdytiniq dalyvavimas varZybose, rezultato planavimas ir jo lvykdymas fiksuojamas

Mokyklos direktoriaus patvirtintame ir su Kauno miesto savivaldybes administracijos Sporto

skyriumi suderintame konkredios sportinio ugdymo grupes vardiniame ugdytiniq s4ra5e.

31. Visose pratybose privalomas ugdytiniq lankomumo Zymejimas, kuris vykdomas

Kauno miesto savivaldybOs administracijos Popamokiniq veiklq lankomumo apskaitos

informacineje sistemoje su ugdytojams i5duotais tamybiniais mobiliaisiais telefonais.

32. Mokykla gali priimti sprendimus del ugdymo proceso koregavimo i5kilus situacijai,

keliandiai pavojq sportuojandiq sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus nepaprastqjq ekstremaliqjq

situacij4 ar del kitq nenumatlrtq svarbiq prieZasdiq.

IV SKYRIUS

SPORTINIO UGDYMO GRUPry SUDARYMAS

33. Visq sportinio ugdymo etapq, i5skyrus pradinio rengimo sportinio ugdymo etapo,

grupes sudaromos pagal ugdytinio uZimt4 vietq arba pasiektE rezultatq, varZybose vadovaujantis

meistri5kumo pakopq rodikliais, nurodytais Sportinio ugdymo organizavimo apra5o prieduose.

34. Visq sportinio ugdymo grupiq etapai sudaromi tik pagal juose nurodytq ugdytiniq

amLiq. Jaunesnio amZiaus ugdytinis gali buti itrauktas i vyresnio amZiaus sportinio ugdymo grupg

tik tuo atveju, jei jis atitinka aukStesnes ugdymo grupes meistri5kumo pakopos rodiklius.

35. Meistri5kumo rodikliai vertinami vadovaujantis sporto Sakq ir (arba) federacijq

(asociacijq, sqiungq) ir kitq organizacijq vykdomq varZybq tinkamai patvirtintq protokolq

duomenimis.
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36. Sudarant sportinio ugdymo atskirq sporto Sakq ir (arba) sporto Sakq disciplinq

programq meistri5kumo ugdymo arba meistriSkumo tobulinimo etapo ugdymo gnrpg, vietoj vieno

sportinio ugdymo organizavimo apra3o priede nurodyto asmens i grupe gali biiti itraukti du viena

pakopa Zemesnes meistri5kumo pakopos rodiklius atitinkantys asmenys.

37. Sportinio ugdymo grupeje negali buti maZiau ugdytiniq nei nurodytas minimalus jq

skaidius sportinio ugdymo organizavimo apra5o priede, i5skyrus atvejus, numaqrtus Sio Ugdymo

plano 43 punkte. SumaZejus ugdytiniq skaidiui Zemiau minimalaus - sportinio ugdymo grupe

naikinama arba pertarifi kuoj ama.

38. Sportinio ugdymo grupe gali biiti sudaryta i5 tos padios lyties ugdytiniq arba buti

miSri.

39. Sportinio ugdymo grupes sudaromos nustatSrtam sportiniam sezonui pagal atskiras

sporto Sakq ir (arba) sporto Sakq disciplinq programas.

40. Naujq sportinio ugdymo grupiq sudarymui skiriamas dviejq menesiq terminas, per

kuriremiantis sportinio ugdymo organizavimo priedu ji turi buti sukomplektuota.

41. Ugdytiniq priemimas i grupes vyksta i5tisus metus, jei grupese yra laisvq vietq ir jei

naujas ugdytinis atitinka:

41.1. reikiamE amLi4,ltraukiant !pradinio rengimo otapo sportinio ugdymo grupes;

41.2. reikiam4 amLi4 ir meistriSkumo rodikli, itraukiant i meistri5kumo ugdymo ir

meistri5kumo tobulinimo grupes.

42. Pagal sportinio ugdymo programas ugdyti priimami asmenys turi pateikti asmens

sveikatos prieZifiros istaigos p&ymq(Forma 068/a), kad yra sveiki ir gali treniruotis.

43. Sportinio ugdymo metu del traumos ar ligos (esant asmens sveikatos prieZiiiros

lstaigos paiymai) sportinio ugdymo atskiry sporto Sakq ir (arba) sporto Sakq disciplinq programq

pradinio rengimo etapo ugdymo grupeje gali sumaZeti 3 ugdytiniais, meistri5kumo ugdymo etapo

grupeje - 2 ugdytiniais, o meistri5kumo tobulinimo - I ugdytiniu.

44. Jeigu sportinio ugdymo grupes ugdytiniai metq laikotarpiu lvykdo auk5tesnius ar

netenka turetq meistri5kumo rodikliq, Mokyklos direktorius Mokyklos direktoriaus pavaduotojo

ugdymui teikimu gali priimti sprendim4 del sportinio ugdymo grupes pertarifikavimo, suderinus

Siuos pakeitimus su Kauno miesto savivaldybes administracijos Sporto skyriumi, ir sumaZinti arba

padidinti nustatS4as darbo su konkredia grupe valandas.

45. Sportinio ugdymo grupese gali buti ugdytiniai iki 24 metq, i5skyrus vyresnius

ugdytinius auk5to meistri5kumo sportinio ugdymo etapo grupese, kurie per paskutinius dvejus

metus Lietuvos rinktines sudetyje dalyvavo pasaulio, Europos suaugusiqjq ir jaunimo

dempionatuose, taurOs varZybose ir studentq universiadoje.



V SKYRIUS

UGDYTINTU paZaNcos IR PASIEKIMU vERTINIMAS

46. Ugdytojai yra atsakingi uZ ugdytiniq pasiekimq stebesen4, analizg, asmeniniq rySiq

palaikym4 su ugdytiniais ar jq tevais (globejais, riipintojais).

47. Ugdytiniq pasiekimq antring kontrolg vykdo vyriausieji specialistai.

48. Meishi5kumo rodikliai, pasiekti olimpinese Zaidynese, pasaulio ir Europos

Eempionatuose, galioja 5 metus nuo pasiekimo dienos, tarptautinese suaugusiqiq, jaunimo ir jauniq

amZiaus grupitl varZybose, Lietuvos Respublikos suaugusiqjq, jaunimo ir jauniq amZiaus grupiq

dempionaQ varZybose - 3 metus nuo pasiekimo dienos, kitose varZybose - 2 metus nuo pasiekimo

dienos.

49. Ugdytiniq pasiekimai varZybose vertinami meistri5kumo pakopos rodikliais pagal

sportinio ugdymo organizavimo apra5o prieduose nustat5rtus kriterijus, remiantis varZybq

protokolais, sportinio sezono pradZioje, sudarant sportinio ugdymo grupes, mokslo metq pabaigoje

ir, esant poreikiui, bet kuriuo sportinio sezono metu.

Ⅵ  SKYRIUS    ,

BAIGIAⅣ10SIOS NUOSTATOS

50. Sis Ugdymo planas suderintas su Kauno miesto savivaldybes administracijos Sporto

skyriumi ir patvirtintas Mokyklos direktoriaus isakymu.

51. Ugdymo planas gali buti papildomas ar keidiamas Mokyklos direktoriaus isakymu,

suderinus su Kauno miesto savivaldybes administracijos Sporto skyriumi.

52. Ugdymo planas yra sudetine ir neatskiriama Mokykloje vykdomq sportinio ugdymo

programq dalis.


