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MAŽEIKIŲ SPORTO MOKYKLOS 2017-2020 M. STRATEGINIS PLANAS 

ĮVADAS 

Strateginis planas – Mažeikių sporto mokyklos (toliau – Mokykla) bendruomenės ir 

sprendimų visuma, padedanti Mokyklai įgyvendinti ilgalaikius tikslus, diegti naujoves ir stimuliuoti 

kaitą.  

Strateginis planas parengtas siekiant efektyviai organizuoti Mokyklos veiklą, telkti 

bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas, siekiant vaikams įskiepyti visą 

gyvenimą išliekantį poreikį ir pomėgį sportuoti bei siekiant aukštų sportinių rezultatų, numatyti 

Mokyklos vystymo perspektyvas ir prioritetus, sukurti veiksmingą ir darnią atsakingu valdymu, 

tikslingu finansavimu ir racionaliu išteklių naudojimu pagrįstą ugdymo sistemą. 

Mokyklos strateginiam planui parengti buvo sudaryta darbo grupė (Mokyklos direktoriaus 

2015 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.V1-35 ). 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1961 m. vasario 15 d. buvo atidaryta Mažeikių rajono liaudies švietimo skyriaus  Vaikų ir 

jaunių Sporto mokykla. 

Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190192996. 

Mokyklos buveinė – Pavenčių  g.15, LT 89184 Mažeikiai, tel./faks. (8 443) 90060, el. p. 

info@mazeikiusportomokykla.lt 

Mokykla yra vienintelė tokio tipo mokykla Mažeikių rajone. Mokyklos paskirtis - pagal 

ilgalaikes programas sistemingai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius , 

suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas, tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo, 

lavinimo ir saviraiškos poreikius per sportinę veiklą, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. 

Planas parengtas vadovaujantis 2011-2020 metų valstybine sporto plėtros strategija, Neformaliojo 

vaikų švietimo koncepcija (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. V-554 redakcija),Valstybine švietimo strategija 2013-2022 metams, Mažeikių rajono 

savivaldybės strategija,  taip pat atsižvelgta į 2012-2015 metų strateginio plano įgyvendinimo 

rezultatus. 

 

Šiuo metu Mokykloje yra 5 sporto šakų skyriai: krepšinio, futbolo, stalo teniso, lengvosios 

atletikos ir plaukimo; dirba 14 trenerių-sporto mokytojų.  
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Įgyvendinant strateginį planą bus telkiamos visos Mokyklos bendruomenės pastangos, 

bendradarbiaujama su Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo skyriumi, rajono kultūros ir sporto 

skyriumi, sporto klubais, Mažeikių rajono ugdymo įstaigomis, Respublikos neformaliojo ugdymo 

įstaigomis ir sporto organizacijomis. 
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3. IŠORINĖ ANALIZĖ  

 

Veiksniai Aplinka Įstaiga 

Politiniai - 

teisiniai 

Galimybės 

1.  Integracija į ES šalių erdvę. 

2. 2011 m. priimtas naujos 

redakcijos Švietimo įstatymas. 

3. 2012 m. priimta naujos 

redakcijos  Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcija. 

4. Valstybės Švietimo  2013-2022 

metų strategija. 

 

Galimybės 

1. Mokyklos bendruomenė 

suvokia kaitos būtinybę ir galimybes, 

yra aktyvi švietimo kaitos dalyvė. 

2. Mokykla vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, kitais teisės aktais, 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais,  Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymais, kitais teisės 

aktais bei Mokyklos nuostatais. 

Grėsmės 

1. Nėra bendros Kūno kultūros ir 

sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerijos trenerių-sporto mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos. 

2. Sporto mokymo įstaigų 

bendrieji nuostatai, patvirtinti 2000 

metais, Kūno kultūros ir sporto 

departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės generalinio direktoriaus 

2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-

219 neteko galios,  naujų nėra. 

Grėsmės 

1. Nėra elektroninio žurnalo, o 

mokomojo sportinio darbo planavimo 

ir apskaitos žurnalai neatitinka 

šiuolaikinių reikalavimų. 

Ekonominiai 

 

Galimybės 

1. Įrengta pilnų matmenų 1500 

vietų dirbtinės dangos futbolo aikštė. 

2. Mažeikiuose, pastačius 

daugiafunkcinį  kompleksą, renovavus 

turimas sporto bazes pagerės sąlygos 

treniruotėms ir varžyboms organizuoti. 

Galimybės 

1. Efektyviai veikia Mokyklos 

finansinės apskaitos ir planavimo 

sistema. 

2. Įsisavinamos 2 proc. 

gyventojų pajamų mokesčio lėšos. 

Grėsmės 

1. Biudžeto   lėšų,   skiriamų  

aplinkai atnaujinti nepakanka būtinoms 

išlaidoms finansuoti. 

Grėsmės 

1. Nepilnai atlikta Mokyklos 

renovacija: 

nesutvarkytas baseinas, 
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2. Mokykla neturi būtinų įgūdžių 

rengiant 

paraiškas ES projektams ir įsisavinant 

projekto lėšas. 

3. Darbuotojų atlyginimai 

neproporcionalūs ekonominio 

išsivystymo lygiui. 

nepakeisti vandens ir nuotekų 

vamzdynai, neremontuotos vidaus 

patalpos. 

2. Mažeikiuose nėra maniežo. 

Socialiniai -

demografiniai 

Galimybės  

1. Šalies ir miesto ekonomikai 

augant sumažės       socialinės atskirties 

apimtis 

 

Galimybės 

1. Atidarius mokymo grupes 

Mažeikių rajono kaimo vietovėse, 

didės mokinių skaičius. 

2. Gerėjant žmonių 

pragyvenimo lygiui būtų galima 

didinti mokestį už vaikų papildomą 

ugdymą, didėtų mokyklos biudžetas. 

Grėsmės 

1. Gimstamumo mažėjimas ir 

gyventojų emigracija gali sąlygoti 

mokinių skaičių Mokykloje. 

2. Demografinės tendencijos gali 

įtakoti grupių komplektavimą ir 

trenerių-sporto mokytojų skaičių. 

3. Mokinių sveikatos problemų 

didėjimas. 

Grėsmės  

1. Mokykloje didėjant mokinių 

skaičiui iš socialiai remtinų šeimų, 

būtų atleidžiama nuo mokesčio už 

vaikų papildomą ugdymą. Mokykla 

atitinkamai surinktų  mažesnę sumą 

pinigų. 

Technologiniai 

Galimybės 

1.   Naujų šiuolaikinių 

technologijų įsigijimas ir panaudojimas 

pagerintų ugdymo(-si) kokybę. 

Galimybės 

1. Dauguma ataskaitų ir kitų 

dokumentų pristatoma elektroninėje 

versijoje internetu, kas leidžia 

sutaupyti laiko ir sklandžiau 

organizuoti darbo procesą. 

Grėsmės 

1. Mokykla neturi galimybių 

įsigyti naujausios kompiuterinės įrangos 

ir programų  

2. Nepakankamas trenerių-sporto 

mokytojų kompiuterinio raštingumo 

lygis gali įtakoti  ugdymo kokybę. 

Grėsmės 

1. Mokyklos modernizavimui 

trūksta lėšų. 
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4. VIDINĖ ANALIZĖ 

  

Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas  

                                                                                                                                   1 lentelė 

 

Mokyklos administracija                                        

 

Vardas, pavardė Pareigybė ir pagrindinės funkcijos Vadybinė kategorija 

Algirdas Pocevičius Direktorius II vadybinė kategorija 

Renata Martinkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II vadybinė kategorija 

 

Mokyklai vadovauja direktorius, kurio veiklą reglamentuoja mokyklos nuostatai ir pareigybės 

aprašymas.  

Aukščiausia mokyklos savivaldos institucija – mokyklos taryba, telkianti mokinius, tėvus 

(globėjus, rūpintojus), trenerius-sporto mokytojus ir vietos bendruomenę   svarbiausiems mokyklos 

veiklos tikslams ir uždaviniams spręsti. Jos veikla, funkcijos reglamentuota mokyklos nuostatuose. 

Mokykloje įkurta savivaldos institucija- mokyklos trenerių-sporto mokytojų taryba, 

profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokykloje dirbantys treneriai-sporto mokytojai. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Mokykloje dirba vyresni, didelę darbo patirtį turintys, specialistai  ir jauni, energingi treneriai-

sporto mokytojai, aktyviai ieškantys naujovių ir jas pritaikantys savo darbe. Treneriai-sporto 

mokytojai nuolat stengiasi dalyvauti savo sporto šakų organizuojamuose seminaruose, 

kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Grįžę dalijasi gerąja patirtimi, analizuoja ir sprendžia ugdymo 

problemas. 

  

Treneriai-sporto mokytojai 

 

2011-2012 ir 2012-2013 m. m. Mokykloje dirbo 2 treneriai-sporto mokytojai neturintys 

kvalifikacinės kategorijos, o iki 2015-2016 m. m. visi įgijo kvalifikacines kategorijas. Nuo 2014-

2015 m. m. pedagogų, turinčių mokytojo - metodininko kvalifikacinę kategoriją, skaičius  padidėjo 

nuo 6 iki 9. 
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  2 lentelė  

Trenerių-sporto mokytojų kvalifikacinių kategorijų pokytis

Nuo 2013-2014 m. m. Mokykloje pradėjo dirbti 1 jaunas treneris-sporto mokytojas, ką tik 

baigęs Sporto Universitetą. Trenerių-sporto mokytojų amžiaus vidurkis 2015-2016 mokslo metams 

46 metai.  

Bendras trenerių-sporto mokytojų skaičiaus pokytis per 2011-2016 metų laikotarpį matomas  3 

lentelėje. 

 3 lentelė  

Trenerių-sporto mokytojų skaičiaus pokytis 2011-2016 metais 

 

Eil. nr. Sporto šaka 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
 

1 Krepšinis 5 5 6 6 6 

 

2 Futbolas 2 2 2 2 2 

3 Plaukimas 4 3 3 3 2 

 

4 Stalo tenisas 2 2 2 2 2 

5 Lengvoji atletika 1 1 1 1 1 

 

              Viso 14 13 14 14 13 

 
Grupių skaičius 

Mokinių ugdymo grupių skaičius eilę metų nesikeičia, nes Mokyklos steigėjas (Mažeikių 

rajono savivaldybė) finansuoja 257 ugdymo valandas. Nuo 2011 iki 2015 metų buvo 

sukomplektuotos 26  ugdymo grupės.  

 

Eil. 
nr. 

Kvalifikacinė kategorija 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

1 Be kategorijos 2 2 - - - 

2 Mokytojas 1 1 3 1 1 

3 Vyr. mokytojas 5 4 5 4 4 

4 Mokyt.- metodininkas 6 6 6 9 8 

5 Mokytojas ekspertas - - - - - 

Viso 14 13 14 14 13 
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Ugdytiniai 

Mokykloje yra vykdomos penkių sporto šakų ugdymo programos. Populiariausios sporto 

šakos – krepšinis, futbolas ir plaukimas. Mokinių skaičius grupėse kito nuo 2015-2016 m. m., nes 

keitėsi sportinio ugdymo organizavimas.  

4 lentelė  

 

Mokinių skaičius pagal sporto šakas 

 

Eil. nr. Sporto šaka 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Krepšinis 144 144 160 160 161 

 

2 Futbolas 50 51 64 64 53 

3 Plaukimas 107 119 119 119 116 

 

4 Stalo tenisas 64 48 34 36 28 

5 Lengvoji atletika 21 26 26 26 24 

              Viso                              386               388              403               405               382  

  

Planavimo struktūra 

 Mokyklos strateginis planas  

 Mokyklos metinė veiklos programa  

 Mokyklos ugdymo planas 

 Sportininkų  mokomųjų treniruočių planai  

Treneriai-sporto mokytojai dalyvauja Mokyklos veiklos planavime, sudaromos darbo grupės 

ruošti veiklos dokumentus. Parengti administracijos darbuotojų, trenerių-sporto mokytojų ir 

aptarnaujančio personalo pareigybių aprašymai, darbo tvarkos taisyklės, atskiras veiklos sritis 

reglamentuojančios tvarkos. Su šiais dokumentais darbuotojai yra susipažinę ir jais vadovaujasi.  

 

Finansiniai ištekliai 

Mokykla – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokykla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Pagrindiniai Mokyklos lėšų šaltiniai – 

savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio, specialiųjų programų, rėmėjų ir paramos (2 proc. 

gyventojų pajamų mokesčio) lėšos.  

Didžiausią dalį savivaldybės skiriamų biudžeto lėšų sudaro lėšos darbo užmokesčiui ir 

socialiniam draudimui. Mokyklos biudžeto kitimas matomas 5 lentelėje ( 2011-2014 m. skaičiai 

pateikti tūkst.Lt.,2015 m. skaičiai pateikti tūkst. Eur. ). 
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5 lentelė 

Mokyklos biudžeto kitimas 2011-2015 m. 

M
et

ai
 

Darbo užmokestis Prekių ir paslaugų išlaidos 

Savivaldybės 

biudžetas 

Moksleivio 

krepšelis 
Viso darbo 

užmokestis 

Komunalinės 

paslaugos 

Mokomajam 

sportiniam 

darbui ir 

varžyboms 

Transportas 
Kitos 

lėšos 
Sporto 

bazių 

nuoma 

Viso 

prekių 

ir pas 

- 

laugų 

2011 726,10 38,40 764,50 120,00 8,10 24,50 215,00 11,50 379,10 

2012 555,60 36,50 592,10 131,00 9,30 27,00 150,00 12,70 330,00 

2013 604,30 35,50 639,80 135,00 10,00 28,10 145,60 13,10 331,80 

2014 826,00 37,20 863,20 98,40 9,20 28,30 69,90 5,10 210,90 

2015 228,80 23,70 252,50 35,50 3,40 6,60 32,10 0,50 78,10 

 

Nors Mokyklos finansavimas yra stabilus, Mokyklai trūksta lėšų šiuolaikines technologijas 

atitinkančio inventoriaus, sportinės aprangos įsigijimui ir išvykoms į draugiškus ir tarptautinius  

turnyrus.  

 

       Ryšių sistema 

Mokykloje yra 3 stacionarūs kompiuteriai ir du nešiojami kompiuteriai. Visi kompiuteriai 

prijungti prie interneto. Reikalingas turimos kompiuterinės bazės atnaujinimas ir praplėtimas. 

Informacija apie Mokyklos veiklą skelbiama rajono žiniasklaidoje (laikraščiai, televizija), interneto 

puslapyje www.mazeikiusportomokykla.lt., socialiniame tinkle facebook. Mokykla turi elektroninį 

paštą info@mazeikiusportomokykla.lt. 

5. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Dirba kvalifikuoti treneriai-sporto 

mokytojai. 

2. Organizuojami  sportiniai renginiai. 

3. Mokykloje veikla vykdoma skaidriai, 

vadovaujantis teisės aktais. 

4. Mokyklos vadovai įgiję II kvalifikacinę 

kategoriją. 

5. Mokykla turi savo transportą. 

6. Mokykloje yra 25 m. ilgio keturių takelių 

1. Mokykloje nėra sporto salės, 

užsiėmimai vykdomi bendrojo lavinimo 

mokyklų sporto salėse. 

2. Dėl salių trūkumo treniruotės 

kartais vyksta mokiniams nepatogiu laiku. 

3. Dėl lėšų stokos inventoriui, 

aprangai, 

negalime pilnai aprūpinti visų mokinių 

būtiniausiomis priemonėmis: specializuota 

http://www.mazeikiusportomokykla.lt/
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plaukimo baseinas. 

7. Mokykla patikėjimo teise valdo centrinį 

miesto stadioną ir pilnų išmatavimų dirbtinės 

dangos futbolo aikštę. 

8. Mokyklos auklėtiniai atstovauja Lietuvos 

Respublikos  rinktinėms. 

9. Mokiniai siekia aukštų sportinių rezultatų 

dalyvaudami Lietuvos čempionatuose. 

10. Mokyklos sportininkai dalyvauja 

draugiškose varžybose ir tarptautiniuose 

turnyruose.  

11. Vasaros metu organizuojamos sportinės 

stovyklos.  

12. Daug informacijos apie renginius ir 

sportinius rezultatus rajono žiniasklaidoje. 

13. Kruopštus ir sąžiningai dirbantis 

aptarnaujantis personalas. 

14. Tėvai dalyvauja Mokyklos savivaldoje,  

stebi varžybas, vyksta stebėti varžybų į kitus 

miestus, gali lankytis treniruotėse  ir stebėti 

treniruočių procesą, prisideda prie turnyrų 

organizavimo. 

15. Gabūs mokiniai atleidžiami nuo 

mokesčio už neformalųjį ugdymą. 

 

apranga ir avalyne. 

4. Didelė mokinių kaita, ypač 

jaunesniųjų, pradedančiųjų grupėse. 

5. Nėra vieningos strategijos dėl 

sportininkų ugdymo programų tarp Švietimo 

ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto 

departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės. 

6. Nepakankamai bendradarbiaujama 

ir keičiamasi gerąja patirtimi su bendrojo 

ugdymo mokyklų kūno kultūros mokytojais 

ir kitų miestų treneriais. 

7. Daliai tėvų stinga atsakomybės už 

vaikus.  

8. Nepakankamai veiksmingos, 

aktyvios savivaldos institucijos. 

 

Galimybės  Grėsmės  

 

1. Papildomų finansavimo šaltinių paieška. 

2. Glaudus bendradarbiavimas su krepšinio, 

futbolo, stalo teniso klubais. 

3. Varžybų, turnyrų  metu vyksta 

bendradarbiavimas su rajono, šalies ir užsienio 

pedagogais, yra galimybė pasidalinti patirtimi. 

1. Dėl  mažo gimstamumo ir 

emigracijos, mažėjantis mokinių skaičius. 

2. Mokinių motyvacijos mažėjimas ir 

sveikatos problemos. 

3. Dėl lėšų stygiaus sudėtinga išvykti į 

draugiškas varžybas ir tarptautinius 
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4. Vykdomas Mokyklos veiklos 

įsivertinimas  padeda objektyviau numatyti 

tolimesnę veiklą.  

turnyrus. 

4. Mokyklinės dokumentacijos gausa.  

5. Rėmėjų stygius. 

 

6. STRATEGINĖS IŠVADOS 

 Mokykla veikia nuolat besikeičiančioje visuomenėje, todėl būtinas darbuotojų 

mobilumas, atvirumas kaitai bei kūrybiškumas.  

 Mokykloje dirba kvalifikuoti treneriai-sporto mokytojai. 

 Analizuojama Mokyklos veikla, strategiškai planuojama, ugdymo proceso planavime 

dalyvauja Mokyklos bendruomenė. 

 Mokiniams sudaromos sąlygos sportuoti, ugdytis saugioje, higienos normas 

atitinkančioje aplinkoje. 

 Mokykloje siekiama efektyvaus pedagogų, vaikų ir jų tėvų bendradarbiavimo. 

7. MOKYKLOS  STRATEGIJA 

Vizija 

Sukurti visapusiškai aprūpintą mokyklą, kurioje dirba aukštos kvalifikacijos ir atsidavę savo 

darbui sporto mokytojai, teikiantys kokybiškas paslaugas, ugdantys sveiką ir fiziškai aktyvią 

asmenybę, bei ieškantys talentingų sportininkų. 

 

Misija             

Mažeikių sporto mokykla, teikianti neformalųjį vaikų švietimą, bendradarbiaudama su tėvais, 

per kūno kultūrą ir sportą ugdo fiziškai tobulą asmenybę sveikai gyvensenai, pasiryžusią ginti 

Mažeikių rajono, Lietuvos Respublikos rinktinių garbę šalies ir užsienio sporto arenose, turinčią 

tvirtus dorovinius pamatus, pasiruošusią integruotis į nuolat tobulėjančią visuomenę. 
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Filosofija 

Mažeikių sporto mokykla savo bendruomenės pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius 

formuoja tautinių ir europinių vertybių idėjų pagrindu.               

Įstaigos unikalumas – humanizuotas pedagoginis procesas, kuris grindžiamas pedagogo-

trenerio ir ugdytinio sąveika. Kiekvienas mokinys – didžiausias  turtas ir unikali vertybė. Įstaiga –

vaikui. Tėvai aktyvūs pagalbininkai vaikų ugdymo procese. Pedagogai – kvalifikuoti specialistai, 

padedantys  įgyvendinti mokinių ugdymo tikslus, teikiantys konsultacijas mokinių ugdymo 

klausimais.    

           

Prioritetai   

1. Skatinti mokinius sportuoti ir siekti aukštų sportinių rezultatų bei  turiningai leisti 

laisvalaikį. 

2. Gerinti ugdymo kokybę. 

8. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Strateginiai tikslai: 

       I) Formuoti teigiamą mokinių požiūrį į sveikatą, ugdyti sveiką, aktyvų, savimi ir savo gebėjimais 

pasitikintį mokinį. 

       II) Gerinti ugdymo(-si) kokybę, rengiant aukšto meistriškumo sportininkus. 

Uždaviniai I tikslui pasiekti: 

1. Organizuoti sportines varžybas, draugiškus turnyrus, formuoti mokinių sveikos 

gyvensenos įpročius. 

2. Aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais. 

3. Skatinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

 

Uždaviniai II tikslui pasiekti: 

1. Gerinti materialinę  Mokyklos bazę. 

2. Skatinti trenerius-sporto mokytojus kelti kvalifikaciją. 

3. Parengti ir įgyvendinti gabių mokinių skatinimo programą. 
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8.1. STRATEGINIŲ TIKSLŲ APRAŠYMAS 

 

Kodas Mokyklos strateginio tikslo pavadinimas 

01 

 

Formuoti teigiamą mokinių požiūrį į sveikatą, ugdyti sveiką, aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį mokinį. 

 

Tikslo aprašymas  

Šio tikslo siekiama, norint mokinius išmokinti sveikai gyventi, tapti aktyviais, sveikais, savimi ir savo gebėjimais pasitikinčiais piliečiais, 

išugdyti visą gyvenimą išliekantį poreikį ir pomėgį sportuoti. Įgiję sveikos gyvensenos įgūdžius mokiniai pasieks aukštesnių sportinių rezultatų.  

 

02 

 

 

Gerinti ugdymo(-si) kokybę, rengiant aukšto meistriškumo sportininkus. 

 

Tikslo aprašymas 

Ne visa Mokyklos sportinė bazė ir inventorius atitinka šiuolaikinius reikalavimus. Siekiant aukštų sportinių rezultatų ,Mokykla turi būti 

aprūpinta šiuolaikiniu sportiniu inventoriumi, turi būti sudarytos tinkamos sąlygos metodiniam darbui. Treneriai-sporto mokytojai privalo nuolat 

kelti savo kvalifikaciją, domėtis naujovėmis.  Reikalinga perspektyvių sportininkų skatinimo programa, kuri motyvuotų siekti aukštesnių 

sportinių rezultatų. 
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6 lentelė 

8.2. UŽDAVINIŲ APRAŠYMAS 

 

1 tikslas:   Formuoti teigiamą mokinių požiūrį į sveikatą, ugdyti sveiką, aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį mokinį 

 
Uždaviniai 

 
Esamas rodiklis 

 
Planuojamas rezultatas 

Finansiniai 

ištekliai, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1. Organizuoti sportinius renginius ir 

formuoti mokinių sveikos gyvensenos 

įpročius. 

Organizuojami sportiniai 

renginiai ir sveika gyvensena 

propaguojama įvairiais 

mokiniams patraukliais būdais, 

atsižvelgiant į jų amžių. 

Pradiniai sveikos gyvensenos 

įpročiai. 

10 000,00 Eur. 2017-2020 m. 

2. Aktyvinti bendradarbiavimą su 

mokinių tėvais. 
Nepakankamas trenerių-sporto 

mokytojų bendradarbiavimas su 

tėvais. 

Aktyvesnis trenerių-sporto mokytojų 

bendradarbiavimas su tėvais, 

organizuojama daugiau tėvų 

susirinkimų, organizuojami sporto 

renginiai, kuriuose galėtų mokiniai 

varžytis su tėvais, tokiu būdu tėvai 

būtų labiau sudominami vaikų 

sportine veikla, dažniau atvyktų 

stebėti varžybų. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2017-2020 m. 

3. Skatinti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais. 

 

 

Nepakankamas 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

Dažnesnis, įvairesniais būdais 

bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2017-2020 m. 
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2 tikslas: Gerinti ugdymo(-si) kokybę, rengiant aukšto meistriškumo sportininkus 

 
Uždaviniai 

 
Esamas rodiklis 

 
Planuojamas rezultatas 

Finansiniai 

ištekliai, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1. Gerinti materialinę  Mokyklos 

bazę. 
Ne visa Mokyklos materialinė 

bazė yra šiuolaikiška, trūksta 

sportinės įrangos ir kito 

inventoriaus, kad būtų 

užtikrintas optimaliai kokybiškas 

ugdymo(-si) procesas. 

Pagerinta Mokyklos materialinė 

bazė leis pasiekti geresnių ugdymo(-

si) rezultatų. 

500 000,00 Eur. 2017-2020 m. 

2. Skatinti trenerius-sporto 

mokytojus kelti kvalifikaciją. 

Treneriai-sporto mokytojai 

neryžtingi siekiant aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos. 

Aukštesnė trenerių-sporto mokytojų 

kvalifikacija pagerins ugdymo(-si) 

procesą ir rezultatus. 

5 000,00 Eur. 2017-2020 m. 

3. Parengti ir įgyvendinti gabių 

mokinių skatinimo programą. 
Nėra parengta gabių mokinių 

skatinimo programa. 

Parengta gabių mokinių skatinimo 

programa motyvuos mokinius 

aktyviau siekti aukštų sportinių 

rezultatų. 

5 000,00 Eur., 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2018-2020 m. 
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 7  lentelė 

8.3. PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

 

 

 

Priemonė 

 

 

Pasiekimo indikatorius 

 

 

Pasiekimo 

laikas 

 

 

Atsakinga 

institucija 

 

 

Lėšų poreikis, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Finansavimo šaltiniai 

Rajono 

savivaldybės 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1 uždavinys:  Organizuoti sportinius renginius ir formuoti mokinių sveikos gyvensenos įpročius 

1.1. Trenerių-sporto 

mokytojų 

bendradarbiavimas su 

kitomis organizacijomis. 

Renginiai taps aukštesnio 

lygio. 

2017-2020 

m. 

Sporto 

mokykla 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

1.2. Informacijos apie 

sveiką gyvenseną sklaida 

ugdymo procese. 

Įgytos žinios apie sveiką 

gyvenseną ir geresnę 

gyvenimo kokybę. 

2017-2020 

m. 

Sporto 

mokykla 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

2 uždavinys:  Aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais 

2.1. Sporto renginių, 

skirtų tėvams ir vaikams 

organizavimas. 

Gerės bendruomenės ryšiai. 2017-2020 

m. 

Sporto 

mokykla 

5 000,00 Eur.  5 000,00 

Eur. 

2.2. Trenerių-sporto 

mokytojų organizuojami 

tėvų susirinkimai. 

Nuolatinis pasikeitimas 

informacija, problemų 

sprendimas. 

2017-2020 

m. 

Sporto 

mokykla 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

3 uždavinys:  Skatinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

3.1. Ryšių su socialiniais 

partneriais užmezgimas. 

Stiprės bendravimo įgūdžiai, 

komunikabilumas. 

2017-2020 

m. 

Sporto 

mokykla 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

3.2. Renginių su 

socialiniais partneriais 

organizavimas. 

Sustiprės ryšiai su socialiniais 

partneriais. 

2017-2020 

m. 

Sporto 

mokykla 

2 000,00 Eur.  1 500,00 

Eur. 
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3.3. Socialinių partnerių 

informacijos teikimas 

mokiniams. 

Mokiniai įgis naudingos 

informacijos. 

2017-2020 

m. 

Sporto 

mokykla 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

                                                                                                                                                                                                            

 

 8 lentelė 

                                                         

 
 

 

Priemonė 

 

 

Pasiekimo indikatorius 

 

 

Pasiekimo 

laikas 

 

 

Atsakinga 

institucija 

 

 

Lėšų poreikis 

(tūkst. Lt) 

Finansavimo šaltiniai 

Rajono 

savivaldybės 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1 uždavinys:  Gerinti materialinę  mokyklos bazę 

1. 1. Mokyklos sportinio 

inventoriaus poreikio 

analizė. 

Nustatyta, kokio sportinio 

inventoriaus Mokyklai reikia. 

2017-2020 

m. 

Sporto 

mokykla 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

1.2. Lėšų paieška (rėmėjų 

paieška, projektų 

rašymas). 

Gaunamos lėšos sportiniam 

inventoriui įsigyti. 

2017-2020 

m. 

Sporto 

mokykla 

Žmogiškieji  

ištekliai 

  

1.3. Mokyklos 

aprūpinimas sportiniu 

inventoriumi. 

Geresnė ugdymo kokybė ir 

sportiniai rezultatai. 

2017-2020 

m. 

Sporto 

mokykla 

20 000,00 

Eur. 

20 000,00 

Eur. 

 

2 uždavinys:  Skatinti trenerius-sporto mokytojus kelti kvalifikaciją 

2.1. Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas seminaruose 

ir kursuose. 

Aukštesnė trenerių 

kvalifikacija. 

2017-2020 

m. 

Sporto 

mokykla 

1 500,00 

Eur. 

1 500,00 

Eur. 

 

2.2. Trenerių-sporto 

mokytojų gerosios 

patirties sklaida. 

Rengiamos atviros 

treniruotės. 

2017-2020 

m. 

Sporto 

mokykla 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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3 uždavinys:  Parengti ir įgyvendinti gabių mokinių skatinimo programą 

3.1. Darbo grupės 

sudarymas gabių mokinių  

skatinimo programai 

parengti. 

Darbo grupė rengia gabių 

mokinių skatinimo programą. 

2018 m. Sporto 

mokykla 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

3.2. Trenerių-sporto 

mokytojų tarybos bei 

Mokyklos tarybos 

pritarimas paruoštai 

gabių mokinių skatinimo 

programai. 

Parengta gabių mokinių 

skatinimo programa. 

2018 m Sporto 

mokykla 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

3.3. Gabių mokinių 

skatinimo programos 

įgyvendinimas. 

Vykdoma gabių mokinių 

skatinimo programa. 

2018-2020 

m. 

Sporto 

mokykla 

5 000,00  

Eur. 

  

 

  

   


