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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 
Mažeikių sporto mokykla (toliau – Mokykla) – specializuota sporto šakų mokymo įstaiga – vienintelė tokio 
tipo mokykla Mažeikių rajone.  
Organizacinė struktūra. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokykloje įgyvendinamos 6 teorinio ir praktinio 
ugdymo programos: krepšinio, futbolo, stalo teniso, lengvosios atletikos, plaukimo ir tinklinio; užsiėmimus 
lanko 363 ugdytiniai. 2021–2022 m. m. sukomplektuotos 24 grupės. Mokyklą lanko 281 berniukai, 82 
mergaitės. 
Žmogiškieji ištekliai. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokykloje dirba 34 darbuotojai, iš jų 18 pedagoginių 
darbuotojų. Mokytojų kvalifikacinės kategorijos: 11 metodininkų, 3 vyr. mokytojai, 1 mokytojas, 1 
pedagoginis darbuotojas. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi antrą vadybinę kategoriją. 
Naudojamos patalpos. Sporto mokyklos patalpose treniruojasi stalo tenisininkai, plaukikai, atletinės 
gimnastikos salėje vyksta bendrojo sportinio pasiruošimo užsiėmimai. Futbolininkai treniruojasi MUUD 
aikštelėje, Centriniame miesto stadione ir sporto komplekse. Krepšininkų ir lengvaatlečių užsiėmimai 
vyksta miesto mokykloms priklausančiose sporto salėse, stadionuose: „Ventos“, Kalnėnų, Pavasario, 
Senamiesčio progimnazijoje, Merkelio Račkausko gimnazijoje, tinklininkai sportuoja Gabijos gimnazijos ir 
Pavasario progimnazijos sporto salėse. 
Strateginio ir metų veiklos plano veiklos kryptys. Strateginiame plane numatytos 2 strateginės kryptys: I. 
Ugdymo kokybė ir II. Sporto plėtra.  
I krypčiai įgyvendinti užsibrėžtas tikslas – teikti kokybišką sportinį ugdymą, 

1) įgyvendinant metinį veiklos planą, ugdymo programas;  
2) tobulinant mokytojų kompetencijas;  
3) skatinant ugdytinių individualią pažangą;  
4) rezultatyviai dalyvaujant įvairaus lygio varžybose;  
5) rengiant aukšto meistriškumo sportininkus rajono, šalies rinktinėms ir miestą reprezentuojantiems 

klubams;  
6) tenkinant mokinių sportinio lavinimosi ir saviraiškos poreikius.  

II krypčiai įgyvendinti užsibrėžta kurti patrauklias ugdymosi aplinkas saugiam, aktyviam sportavimui, 
gerinant užimtumą, tenkinant bendruomenės poreikius bei gerinant paslaugų prieinamumą,  

1) įgyvendinant pradinių klasių mokinių mokymo plaukti programą;  
2) organizuojant sveikatingumo ir sporto renginius;  
3) tobulinant ugdymo(si) aplinkas, užtikrinant jų funkcionalumą ir saugumą;  
4) bendradarbiaujant;  
5) gerinant sporto materialinę bazę;  
6) pritraukiant lėšas;  
7) vykdant veiklos sklaidą.  

Efekto (poveikio) rodikliai ir pasiekti rezultatai:  
Įgyvendinant 1-ąjį strateginį tikslą, 

 sudarytas ir patvirtintas metinis veiklos planas, patvirtintos 6 teorinio ir praktinio ugdymo 
programos: krepšinio, stalo teniso, futbolo, plaukimo, lengvosios atletikos ir tinklinio; 

 70% mokytojų tobulino dalykines, skaitmeninio raštingumo bei bendrąsias kompetencijas 
dalyvaudami ilgalaikėse mokymų programose, vebinaruose (320 val.);  

 skatinant ugdytinių individualią pažangą, siekiant sportinio meistriškumo augimo ir rezultatų 
teigiamo dinamikos, sudalyvauta 121 sportinėse varžybose, įvairaus lygio turnyruose Mažeikiuose 
bei išvykose (Varžybos buvo vykdomos  tik aukšto meistriškumo grupėms): 



1) futbolininkų komandos – 36 varžybos Lietuvos čempionate bei draugiškuose turnyruose. Berniukų 
gimusių 2006 m. komanda LVJUFA I lygos, U-16 šiaurės / vakarų zonos nugalėtoja, Lietuvos 
superfinalo vicečempionai. Joris Šarapnickas tapo rezultatyviausiu čempionato žaidėju, pelnęs 23 
įvarčius; 

2) krepšininkai – 54 varžybos draugiškuose turnyruose bei Lietuvos moksleivių lygos čempionatuose. 
2008 m. ir 2005 m. gimimo berniukų komandos žaidžia I – divizione tarp 12 stipriausių Lietuvos 
komandų.  

3) lengvaatlečiai – 4 varžybos rajone ir kt. šalies miestuose;  
4) plaukikai – 1  varžybos Telšių apskrities atvirose pirmenybėse. 
5) stalo tenisininkai – 26 varžybos Lietuvos jaunių  komandinių pirmenybių finale, Lietuvos rajonų 

grupės ir miestų jaunimo pirmenybėse,  Lietuvos jaunių čempionate, Mažeikių rajono stalo teniso 
pirmenybėse.  

 Lietuvos čempionatuose, draugiškose varžybose, tarptautiniuose turnyruose iškovota 15 prizinių 
vietų: 9 – I vietos, 4 – II vietos, 2 – III vietos. 

 ugdytinių asmeniniai pasiekimai: 
1) Irmantas Daukontas – Lietuvos jaunimo čempionas mišriame dvejete, III vieta vaikinų dvejete, 

Lietuvos komandiniame čempionate II vieta.  
2) Amelija Nicytė – Lietuvos I lygos moterų komandinio čempionato nugalėtoja. 
3) Lukas Frejeris – Lietuvos komandinio čempionato II vietos  laimėtojas. 
4) Simona Rimkevičiūtė – Lietuvos I lygos moterų komandinio čempionato nugalėtoja, 2005 m. g. 

Lietuvos pirmenybių  III – vietos laimėtoja, Lietuvos jaunių rinktinės narė. 
5) Dominykas Daubaris (2008 m. g.) – Lietuvos rinktinės narys. 
 tenkinant mokinių sportinio lavinimosi ir saviraiškos poreikius įsteigtos 2 tinklinio grupės, kasmet 

atnaujinamos ugdymosi erdvės, įranga, priemonės, tėvai ir mokiniai įtraukiami į bendrakūrą.  
Įgyvendinant 2-ąjį strateginį tikslą  

 pratęsta sutartis su Všį Vaikų  ir jaunimo centru „Džiaugsmo slėnis“ dėl pradinių klasių mokinių 
mokymo plaukti programos įgyvendinimo (dėl pandemijos programa nebuvo įgyvendinama); 

 mokyklos bendruomenė suorganizavo tris krepšinio turnyrus, kuriose dalyvavo 18 komandų, dvi 
svečių komandos iš Latvijos; 

 kartu su Lietuvos krepšinio federacija Mažeikiuose organizuotas respublikinis renginys ,,Vikruolių 
taurė“, siekiant populiarinti mergaičių krepšinį;  

 įvyko keturi futbolo turnyrai, kuriuose dalyvavo 36 komandos; 
 mokyklos mokytojai padėjo organizuoti ,,Mindaugo karūnavimo“ dienai skirtas tradicines sporto 

žaidynes Mažeikiuose,  o mokyklos auklėtiniai atstovavo mokyklai dalyvaudami varžybose; 
 suremontuota MUDD aikštelė,  atliktas baseino persirengimo kambarių einamasis remontas, 

pakeistas baseino šilto vandens šilumokaitis, centriniame stadione atnaujinti persirengimo 
kambariai; 

 tenkinant bendruomenės poreikius bei gerinant paslaugų prieinamumą, susitarta su Jievaro 
pagrindine mokykla dėl mokinių, turinčių negalią, naudojimosi baseinu reabilitaciniais tikslais 1 
kartą į savaitę baseino veikimo laikotarpiu, su Kalnėnų progimnazija dėl plaukimo pamokų 
organizavimo 1 kartą į savaitę, su Mažeikių sveikatos biuru dėl senjorų užsiėmimų baseine;  

 pasirašytos sutartys su Akmenės raj. „Ventos“ gimnazija ir Joniškio raj. Žagarės specialiąja 
mokykla dėl naudojimosi baseino paslauga (dėl pandemijos susitarimai nebuvo įvykdyti); 

 suplanuotos šeimų plaukimo varžybos, šeimų šventė Juodpelkio parke, moksleivių žaidynės dėl 
pandemijos COVID-19 neįvyko; 

 pasibaigus karantinui, buvo įvykdyti įsipareigojimai pagal sutartis su AB ,,Orlen Lietuva“ ir UAB 
,,Hotrema“. Dėl COVID-19 pandemijos surinkta 14.200,00 Eur., vietoj planuojamų 30.000,00 Eur. 
(pajamos už prekes ir paslaugas); įmokų už išlaikymą  įstaigoje planuota surinkti 25.500,00 Eur., 
surinkta 19.700,00 Eur. 

Veiksniai, turėję įtakos rezultatams: 
1. Ugdymo kokybė, individualūs ugdytinių, komandiniai rezultatai buvo pasiekti dėl tikslingai Ugdymo 
plane numatytų valandų paskirstymo, optimalių treniruočių grafikų ir darbo vietos numatymo, profesionaliai  
organizuotos ugdymo veiklos.  
2. Aukštesni rezultatai pasiekti, nes bendruomenėje – ugdytiniams, mokytojams, tėvams - formuojama 
nuostata, kad kiekvienas vaikas gali pasiekti gerų sportinių rezultatų.  Mokykloje ugdosi motyvuoti 



mokiniai, kurių mokymosi motyvaciją nuolat stiprina efektyvus mokytojų darbas, mokykloje 
organizuojamos veiklos, dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose turnyruose, 
čempionatuose, varžybose, tėvų pagalba ir skatinimas. Mokyklos pastangos įtraukti į ugdymo procesą ne tik 
mokinius, bet ir tėvus yra vertinamos ir duoda gerų rezultatų. 
3. Aukšta pedagogų kvalifikacija, dalykinės bei bendrosios kompetencijos įgalina kokybiškai organizuoti 
ugdomąją veiklą, tobulinti ir plėsti mokomąsias programas, todėl užtikrinamas stabilus mokinių skaičius, 
rezultatų dinamika, palanki, saugi ugdymosi aplinka. 
4. Įgyvendinant mokyklos veiklos planą, ugdymo programas ugdomos vaiko individualios – savęs pažinimo 
ir vertinimo, pasitikėjimo, saviraiškos, ištvermės, kūrybiškumo, bendravimo  ir bendrosios kompetencijos: 
drausmė, atsakomybė, vadovavimas, sprendimų priėmimas, savigarba, pilietiškumas.  
5. Nepasiekti laukiami rezultatai buvo dėl operacijų vadovo sprendimų pandemijos laikotarpiu.  

 
II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys  Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 
vadovaujantis vertinama, ar 
nustatytos užduotys 
įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai 

1.1. Siekti 
mokyklos 
ugdytinių 
sportinio 
meistriškumo 
augimo, 
rezultatų 
teigiamos 
dinamikos 

Parengtas kalendorinis 
sporto renginių planas 
(pagal Lietuvos sporto 
federacijų planus ir 
nuostatus), kuriame 
numatomas komandų 
dalyvavimas 
respublikinėse 
varžybose. 
Dalyvavimas 
tarptautiniuose 
turnyruose. 
Dalyvavimas 
draugiškose varžybose. 
Aukšti individualūs 
sportiniai pasiekimai. 
Krepšininkų 2007 m. g. 
komanda Lietuvos 
moksleivių krepšinio 
lygos I divizione 
Taikomos inovatyvios 
ugdymo metodikos 
darbui su gabiais 
ugdytiniais. 
 

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. 
mokyklos auklėtiniai 
dalyvavo visose 
respublikinėse varžybose.  
 
10 % varžybų sužaista 
užsienyje. 
 
Sudalyvauta 15 % varžybų. 
 
Į Lietuvos įvairaus amžiaus 
sporto šakų rinktines 
pakviesti 1-3 mokyklos 
ugdytiniai. 
2007 m. g. komanda 
Moksleivių krepšinio lygoje 
tarp 12 geriausių. 
90 % mokytojų tobulino 
dalykines ir bendrąsias 
kompetencijas, 
dalyvaudami mokymuose, 
kolegialiai 
bendradarbiaudami. 
Parengtas 2021 metų 
veiklos planas, 2021-2023 
metų strateginis planas, 
metinės veiklos ataskaita. 
Iki 70 % mokytojų tobulino 
dalykines ir bendrąsias 
kompetencijas. 
Iki rugsėjo 1 d. aptartos ir 
suderintos grupių ugdymo 
programos 

Sudarytas ir patvirtintas 
metinis veiklos planas, 
patvirtintos 6 teorinio ir 
praktinio ugdymo 
programos: krepšinio, stalo 
teniso, futbolo, plaukimo, 
lengvosios atletikos ir 
tinklinio. 
 Sudalyvauta 121 
sportinėse varžybose, 
įvairaus lygio turnyruose 
Mažeikiuose bei išvykose 
(Varžybos buvo vykdomos  
tik aukšto meistriškumo 
grupėms). 
Lietuvos čempionatuose, 
draugiškose varžybose, 
tarptautiniuose turnyruose 
iškovota 15 prizinių vietų: 
9 – I vietos, 4 – II vietos, 2 
– III vietos. 
2008 m. ir 2005 m. gimimo 
berniukų komandos žaidžia 
I divizione tarp 12 
stipriausių Lietuvos 
komandų. 
Dominykas Daubaris (2008 
m. g.) – Lietuvos rinktinės 
narys, Simona 
Rimkevičiūtė – Lietuvos 
jaunių rinktinės narė. 
8 (iš 16) mokytojai 
tobulino dalykines, 
skaitmeninio raštingumo 
bei bendrąsias 
kompetencijas, 
dalyvaudami ilgalaikėse 



mokymų programose, 
vebinaruose (320 val.). 
Parengtas  2021–2023  
metų strateginis planas. 
Koreguotos ugdymo 
programos, 
individualizuotos ir 
diferencijuotos užduotys 
atsižvelgiant į nuotolinio 
ugdymo ypatumus, ŠMSM 
rekomendacijas. 
Stebėtos ir aptartos 28 
atviros treniruotės. 

1.2. 
Įgyvendinant 
rajono „Kultūros 
veiklos ir sporto 
plėtros 
programą“, 
inicijuoti 
mokyklos 
bendruomenės 
įsitraukimą, 
dalyvaujant ir 
organizuojant 
sportines veikla. 

100 % mokyklos 
ugdytinių ir mokytojų 
dalyvauja rajono 
sportiniuose renginiuose. 
 
Suorganizuotos:  
Lietuvos mokyklų 
žaidynių stalo teniso 
rajono, zoninės 
varžybos; 
Lietuvos mokyklų 
žaidynių rajoninės 
plaukimo varžybos; 
kitų sporto šakų – 
futbolo, krepšinio, 
lengvosios atletikos, 
tinklinio varžybos, 
turnyrai. 
 
Mokyklos mokytojai 
bendradarbiauja su 
Mažeikių rajono sporto 
klubais, rengiant įvairaus 
lygio turnyrus ir 
varžybas 
 

Kiekvienas mokyklos 
ugdytinis dalyvavo bent 1 
rajono sportiniame 
renginyje 
 
 
Varžybas organizavo 
mokyklos mokytojai pagal 
Lietuvos sporto federacijų 
numatytus kalendorinius 
planus, sporto mokyklos 
veiklos planą rajono 
sportinių renginių planą 
 
 
 
 
 
 
 
Mokyklos ugdytiniai 
atstovauja rajonui 
reprezentacinėse 
komandose  
 

Mokyklos bendruomenė 
suorganizavo tris krepšinio 
turnyrus, kuriose dalyvavo 
18 komandų, dvi svečių 
komandos iš Latvijos. 
Kartu su Lietuvos 
krepšinio federacija 
Mažeikiuose organizuotas 
respublikinis renginys 
,,Vikruolių taurė“, siekiant 
populiarinti mergaičių 
krepšinį.  
Įvyko keturi futbolo 
turnyrai, kuriuose dalyvavo 
36 komandos. 
Mokyklos mokytojai 
padėjo organizuoti 
,,Mindaugo karūnavimo“ 
dienai skirtas tradicines 
sporto žaidynes 
Mažeikiuose,  o mokyklos 
auklėtiniai atstovavo 
mokyklai dalyvaudami 
varžybose.  
Susitarta su Jievaro 
pagrindine mokykla dėl 
mokinių, turinčių negalią, 
naudojimosi baseinu 
reabilitaciniais tikslais 1 
kartą į savaitę baseino 
veikimo laikotarpiu, su 
Kalnėnų progimnazija dėl 
plaukimo pamokų 
organizavimo 1 kartą į 
savaitę, su Mažeikių 
sveikatos biuru dėl senjorų 
užsiėmimų baseine;  
pasirašytos sutartys su 
Akmenės raj. „Ventos“ 
gimnazija ir Joniškio raj. 
Žagarės specialiąja 
mokykla dėl naudojimosi 
baseino paslauga (dėl 
pandemijos susitarimai 
nebuvo įvykdyti); 



Suplanuotos šeimų 
plaukimo varžybos, šeimų 
šventė Juodpelkio parke, 
moksleivių žaidynės dėl 
pandemijos COVID-19 
neįvyko; 

1.3. Siekti 
papildomų lėšų 
pritraukimo. 

1,2 % lėšų pritraukimas. 
Optimizuotas baseino 
paslaugų teikimas 
gyventojams.  
Aktyvinamas mokyklos  
bendradarbiavimas ir 
partnerystė su verslo 
įstaigomis  
Tęsiamas su Všį Vaikų  
ir jaunimo centru  
„Džiaugsmo slėnis“ 
rajono antrokų mokymo 
plaukti programos 
įgyvendinimas. 
Centrinio stadiono 
nuoma  
 

Padidėjo 10 %. 
Koreguotas darbo laikas, 
savaitgaliais teikiama 
pirties paslauga. 
Lankytojų skaičius padidėjo 
5 %. 
Nupirkta 5 % daugiau 
abonentų. 
Pratęstos sutartys  su AB 
„Orlen Lietuva“, UAB 
„Hotrema“. 
Įstaigų darbuotojams 
išpirkta baseino paslauga 
visam sezonui.  
Gautos lėšos dengia dalį 
baseino eksploatacijos 
išlaidų. 
Lėšos naudojamos stadiono 
išlaikymui. 
Surinkta specialiųjų lėšų ne 
mažiau kaip 45 000 Eur. 

Savaitgaliais pratęstas 
baseino darbo ir pirties 
paslaugos teikimo laikas 1 
val. 
Įvykdyti įsipareigojimai 
abonimentiniams 
lankytojams. 
Pratęstos sutartys  su AB 
„Orlen Lietuva“, UAB 
„Hotrema“, pasibaigus 
karantinui, buvo įvykdyti 
įsipareigojimai. 
Dėl COVID-19 pandemijos 
surinkta 14.200,00 Eur., 
vietoj planuojamų 
30.000,00 Eur. (pajamos už 
prekes ir paslaugas); įmokų 
už išlaikymą  įstaigoje 
planuota surinkti 25.500,00 
Eur., surinkta 19.700,00 
Eur. 

8.4. Inicijuoti 
naujų sporto 
programų 
įgyvendinimą 
mokykloje. 

Bent 1 naujos sporto 
šakos įsteigimas. 
 

Įkurta  teniso ugdymo 
grupė. 

Veikia 2 teniso grupės 

8.5. Išlaikyti 
stabilų mokinių 
skaičių. 

Mokinių skaičiaus 
pastovumas 

Išlaikytas mokinių skaičius. Užsiėmimus nuo 2021 m. 
rugsėjo 1 d.  lanko 363 
ugdytiniai. 

 
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 
Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1. 3 užduotis - Papildomų  lėšų pritraukimas - 
įvykdyta iš dalies. 

Karantino įvedimas šalyje, neformalaus ugdymo 
įstaigų paslaugų (baseino, stadiono nuomos) teikimo 
sustabdymas ir sportinių renginių uždraudimas, 
ugdymo veiklų vykdymas nuotoliniu būdu pavasarį ir 
rudenį. 

2.2. 1 užduotis – siekti sportinio meistriškumo 
augimo, rezultatų teigiamos dinamikos – 
įgyvendinta dalinai.   

Varžybos buvo vykdomos  tik aukšto meistriškumo 
grupėms. 

2.3.  
 
3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 
Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. 2021-01-03 pradėjo veikti saulės baterijų elektrinė 
30 KW. 

Sumažėjo kaštai už elektros energiją. Per 
metus pagamino 24,9 KW. 

3.2.Incijavau baseino pirties ir antro aukšto patalpų 
kapitalinį remontą. 

Pagerėjo darbo patalpų estetinis vaizdas. 

3.3. Parengtas 2021–2023 metų strateginis planas. Numatytos veiklos kryptys, uždaviniai ir 
įrankiai, padėsiantys įgyvendinti 



strateginius tikslus.  
3.4.  
3.5.  

 
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 
vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai 

4.1.    
4.2.    
4.3.    
4.4.    
4.5.    

 
III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 
Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 
1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 
3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 
siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
 

IV SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 
 
6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas 
atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 
vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta  pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
7.1. Asmeninio veiksmingumo 
7.2. Vadovavimo ugdymui ir mokymuisi 

 
V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai 



(kuriais vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

8.1. Vykdyti sportui gabių 
vaikų ugdymą, gerinant  
sportinių pasiekimų 
kokybę.  
 

Mokinių, pasiekusių individualią 
pažangą, dalis. 
Mokinių, kandidatuojančių ar 
patekusių į šalies rinktinę, dalis. 
Mokinių, dalyvavusių įvairaus 
lygio varžybose, dalis. 
Sporto grupių, įvairaus lygio 
varžybose iškovojusių prizines 
vietas, dalis. 
Mokinių, patekusių į rajono 
geriausių sportininkų 10-uką, dalis. 

80 % 
 

1-2 ugdytiniai 
 

85% 
 

65 %  
 
 

1 ugdytinis 

8.2. Sudaryti sąlygas 
mokytojo dalykinėms ir 
bendrosioms 
kompetencijoms tobulinti.  

Mokytojų, įgyvendinusių ilgalaikę 
mokymų programą, dalis. 
Mokytojų, dalyvavusių 
vebinaruose, dalis. 
Kolegialus bendradarbiavimas ir 
mokymąsis. 

30 % 
 

100 %  
 

50 % mokytojų per metus veda 
atvirus užsiėmimus 

8.3. Siekti konstruktyvaus 
bendradarbiavimo su tėvais 
 

Tėvų, įsitraukusių į savivaldos 
veiklą, sprendimų priėmimą, 
ieškant paramos, dalis. 
Tėvų, dalyvaujančių šeimų 
renginiuose, dalis. 
Tėvų, dalyvaujančių treniruotėse ir 
varžybose, dalis.  
Tėvų informavimas (susirinkimai, 
individualūs pokalbiai, mokyklos 
tinklapis) 

5-8 % 
 
 

15 % 
 

15 % 
 

100 % 
 
 

8.4. Plėtoti partnerystę su 
ugdymo bei kt. įstaigomis 

Organizuotų pagal Lietuvos sporto 
federacijų planą ir nuostatus zonos, 
respublikos visų sporto šakų 
varžybų dalis; 
Organizuotų rajono sportinių 
renginių dalis bendradarbiaujant su 
Mažeikių rajono sporto klubais. 
Bendradarbiaujančių bendrojo 
ugdymo mokyklų dalis.  
Rajono antrokų, besimokančių 
plaukti pagal Všį Vaikų  ir jaunimo 
centru mokymo plaukti programą, 
dalis. 
Susitarimas su Jievaro pagrindine 
mokykla dėl mokinių, turinčių 
negalią, naudojimosi baseinu 
reabilitaciniais tikslais  
Sutartis su UAB „Hotrema“ dėl 
šios įstaigos darbuotojų 
sveikatinimo, pasinaudojant 
baseino abonimentais skaičius 
Sutartis su AB „Orlen Lietuva“ dėl 
šių įstaigų darbuotojų sveikatinimo, 
pasinaudojant baseino paslaugomis. 

90 % 
 
 
 

3-4 sporto renginiai 
 
 

Sporto renginys Lietuvos 
krepšinio šimtmečiui pažymėti. 

70 % 
 
 
 

1 kartą į savaitę baseino veikimo 
laikotarpiu. 

 
 

25 
 
 
 

Išpirktos 5 val. per savaitę pagal 
nustatytus įkainius. 

 
 
9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos 
įtakos įvykdyti šias užduotis) 



(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 
9.1.  
9.2. 
9.3. 
 

 
VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ____________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________  
 
 
___________________                 __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                       (parašas)                                   (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
 
11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ____________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
 
_____________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko           (parašas)                           (vardas ir pavardė)                       (data) 
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 
(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 
savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 
 
Susipažinau. 
____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 


