
 

 

PATVIRTINTA  
Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos 

direktoriaus 2021 m. vasario 22 d.  
įsakymu Nr. V-8-(1.2.) 

 

ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ FIZINIO PAJĖGUMO 

NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) 
1–4 klasių mokinių (toliau – mokinys) fizinio pajėgumo nustatymo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. Nr. V-1153. 
3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

sporto įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos 

visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos 
Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatyme. 
 

II SKYRIUS  
FIZINIO PAJĖGUMO NUSTATYMO PRINCIPAI 

 

4. Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo principai: 

4.1. individualizavimo – remiamasi individualiomis mokinio amžiaus tarpsnio ir 

psichologinėmis ypatybėmis: gauti asmeniniai mokinio fizinio pajėgumo testų rezultatai aptariami su 

mokiniu individualiai, nelyginami su kitų mokinių rezultatais. Taikomos personalizuotos fizinio 

aktyvumo skatinimo priemonės, padedančios kreipti šį pokytį teigiama linkme, sekamas mokinio 

fizinio pajėgumo testų rezultatų augimas; 

4.2. prieinamumo – atsižvelgiama į mokinio asmenines fizines, psichines ir raidos galimybes:  
mokinys atlieka kiekvieną fizinio pajėgumo nustatymo testą pagal savo išgales; 

4.3. konfidencialumo – mokinio fizinio pajėgumo testų rezultatai yra konfidenciali 

informacija, kurios tvarkymą reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir kiti asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantys 

teisės aktai. Konfidencialią informaciją mokinio fizinio pajėgumo ugdymo tikslais mokinio klasės 

mokytojas, tėvai (globėjai), sveikatos priežiūrą mokykloje vykdantis visuomenės sveikatos 

specialistas (toliau – visuomenės sveikatos specialistas) bei kiti asmenys, kuriems tokią teisę 

suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktai. Mokinio fizinio pajėgumo testų rezultatai negali būti 

skelbiami ir (arba) aptariami viešai. Mokykla mokinio fizinio pajėgumo testų rezultatus tvarko 

mokinio fizinio aktyvumo ugdymo tikslais ir saugo teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų 

saugojimą ir archyvavimą, nustatyta tvarka. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ FIZINIO PAJĖGUMO NUSTATYMO TVARKA  

 

5. Mokinių fizinio pajėgumo nustatymą atlieka klasės mokytojas ne rečiau kaip vieną kartą 

per mokslo metus, nuo vasario iki gegužės mėnesio. Kai mokinių fizinio pajėgumo nustatymo 

atlikti nurodytu laikotarpiu nėra galimybės (pvz. ekstremali situacija, nuotolinis ugdymo(si) 



 

 

procesas, kt. force majore atvejai), mokinių fizinio pajėgumo nustatymas atliekamas kaip įmanoma 

greičiau pasibaigus nepalankioms aplinkybėms. 

6. Mokinių fizinio pajėgumo nustatymas susideda iš Aprašo 7 punkte nurodytų mokinių 

fizinio pajėgumo testų, t. y. užduočių, skirtų nustatyti mokinio fizinio pajėgumo lygį, atlikimo ir jų 

rezultatų įvertinimo. 

7. Pradinio ugdymo programos mokinių privalomi fizinio pajėgumo testai yra: 

7.1. „Šuolis į tolį iš vietos“ (kojų raumenų jėgai nustatyti); 

7.2. „Teniso kamuoliuko metimas“ (rankų raumenų jėgai nustatyti); 

7.3. „10 x 5 m bėgimas šaudykle“ (greitumui, vikrumui nustatyti); 

7.4. „6 minučių bėgimas“ (širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumui nustatyti). 

8. Fizinis pajėgumas nustatomas tik pagrindinės fizinio ugdymo grupės mokiniams. 

9. Prieš atliekant fizinio pajėgumo nustatymą, mokytojas ir/ar visuomenės sveikatos 

specialistas (pagal galimybes ir jam priskirtą kompetenciją) pristato mokiniams (esant poreikiui, 

mokinių tėvams (globėjams)) fizinio pajėgumo nustatymo tikslus, fizinio pajėgumo testų atlikimo 

metodiką, rezultatų įvertinimo tvarką ir paaiškina, kad fizinio pajėgumo nustatymas nesiejamas su 

sportinio meistriškumo pasiekimais ar varžybomis, nebus vertinamas, skirtas tik mokinio fiziniam 

pajėgumui nustatyti ir jo kitimui stebėti.  

10. Mokinių fizinio pajėgumo testų atlikimo metu mokiniams turi būti užtikrinta emociškai 

saugi aplinka. 

11. Mokinių fizinio pajėgumo testai atliekami Aprašo 7 punkte nustatyta eilės tvarka pagal 

Aprašo 1 priede nurodytą metodiką. Mokinys laikomas atlikusiu fizinio pajėgumo nustatymą, kai jis 

iki galo atlieka visus Aprašo 7 punkte nurodytus mokinių fizinio pajėgumo testus. 

12. Mokinių fizinio pajėgumo testų rezultatai fiksuojami Mokinių fizinio pajėgumo 

nustatymo protokole (Priedas Nr. 4).  

13. Fizinio pajėgumo nustatymo metu mokinių pasiekti fizinio pajėgumo testų rezultatai 

nevertinami, bet, vadovaujantis Aprašo 2 priedu, priskiriami vienai iš fizinio pajėgumo zonų: 

13.1. „sveikatai palankus fizinis pajėgumas“ arba žalia spalva – rodo gerą, sveikatai palankų 

fizinį pajėgumą; 

13.2. „reikia tobulėti“ zona arba geltona spalva – rodo, kad mokiniui reikia tobulinti savo 

fizines ypatybes siekiant sveikatai palankaus fizinio pajėgumo; 

13.3. „sveikatos rizikos“ zona arba raudona spalva – rodo mokinio sveikatai kylančią riziką 

dėl jo fizinio pajėgumo lygio. 

14. Mokinių fizinio pajėgumo testų rezultatų įvertinimo lentelėse (Aprašo 2 priedas) pateikti 

rezultatai negali būti traktuojami kaip mokiniams privalomos įvykdyti normos. Kiekvienos mokinio 

fizinės ypatybės priskyrimas Aprašo 13 punkte nurodytai zonai yra skirtas fizinio pajėgumo 

į(si)vertinimui,  fizinio pajėgumo gerinimui fizinio aktyvumo priemonėmis bei mokinio (jo tėvų 

(globėjų) suvokimo apie galimas grėsmes mokinio sveikatai didinimui. 

15. Klasės mokytojas ir/ar visuomenės sveikatos specialistas mokinio fizinio pajėgumo testo 

rezultatus aptaria su mokinio tėvais (globėjais) ir, vadovaujantis Aprašo 3 priedu, teikia 

individualias rekomendacijas mokiniui ir/ar jo tėvams (globėjams) dėl mokinio fizinio pajėgumo 

gerinimo, t. y. kaip, atsižvelgiant į individualias mokinio ypatybes ir sveikatos būklę, ugdyti 

atitinkamas mokinio fizines ypatybes: 

15.1. jei mokinio fizinio pajėgumo rezultatai priskiriami Aprašo 13.1 ir 13.2 papunkčiuose 

nurodytoms zonoms, informaciją tėvams (globėjams) teikia mokytojas; 

15.2. jei bent vienos mokinio fizinės ypatybės rezultatas priskirtas Aprašo 13.3 papunktyje 

nurodytai zonai, informaciją tėvams (globėjams) teikia mokytojas ir ne vėliau kaip iki atitinkamų 

mokslo metų pabaigos organizuojamas individualus mokinio, jo tėvų (globėjų), mokytojo ir 

visuomenės sveikatos specialisto susitikimas, kuriame aptariamos galimos rizikos mokinio sveikatai 

bei rekomendacijos atitinkamai (-oms) fizinei (-ėms) ypatybei (-ėms) gerinti. 

16. Mokinių fizinio pajėgumo testų rezultatai tėvams (globėjams) pristatomi vaizdiniu būdu 

(spalvomis). 

 

 



 

 

 

 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Už mokinių fizinio pajėgumo testų atlikimo kokybę atsako klasės mokytojas. 

18. Mokinių fizinio pajėgumo testų rezultatai negali būti naudojami mokinių ir mokyklos 
reitingavimui. 

19. Klasių mokytojai informaciją apie mokinių fizinio pajėgumo testų rezultatus pateikia 
mokyklos Mokinių registro administratoriui, kuris apibendrintus duomenis perduoda Mokinių 

registrui LR teisės aktų nustatyta tvarka. 
20. Visuomenės sveikatos specialistas atlieka mokinių fizinio pajėgumo rezultatų analizę ir 

teikia rekomendacijas mokyklos bendruomenei. 
 

 

    

 


