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Mažeikių sporto mokykla (toliau – Mokykla) – specializuota sporto šakų mokymo įstaiga – 
vienintelė tokio tipo mokykla Mažeikių rajone.  
Organizacinė struktūra. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokykloje įgyvendinamos 6 teorinio ir 
praktinio ugdymo programos: krepšinio, futbolo, stalo teniso, lengvosios atletikos, plaukimo ir 
tinklinio. Užsiėmimus lanko 366 ugdytiniai. 2022–2023 m. m. sukomplektuotos 24 grupės. 
Mokyklą lanko 293 berniukai, 73 mergaitės. Nuo 2022-12-01 mokykloje atidarytas dziudo skyrius. 
Žmogiškieji ištekliai. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokykloje dirba 32 darbuotojai, iš jų 16 
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 ir centriniame miesto stadione. 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; 
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 7 teorinio ir praktinio ugdymo 
programos: krepšinio, stalo teniso, futbolo, plaukimo, lengvosios atletikos, tinklinio ir 



dziudo. 
 100% mokytojų tobulino dalykines  bei bendrąsias kompetencijas dalyvaudami ilgalaikėse 

mokymų programose, vebinaruose (418 val.).  
 Skatinant ugdytinių individualią pažangą, siekiant sportinio meistriškumo augimo ir 

rezultatų teigiamos dinamikos, sudalyvauta 130 sportinėse varžybose, įvairaus lygio 
turnyruose Mažeikiuose bei išvykose. 

1) Futbolo 2009 m. g. berniukų komanda iškovojo teisę žaisti Lietuvos jaunučių lygoje ir po 
pirmo rato rikiuojasi IX vietoje tarp 12 komandų. Draugiškuose turnyruose: ,,Mažeikių 
snaigė“ tarp 8 komandų iškovojo III vietą, „Debrecova Cup“ (Liepoja) tarp 24 komandų 
užėmė V vietą, ,,Bespalov Cup“ (Ventspilis) tarp 10 komandų iškovojo II vietą. Penki 
žaidėjai atstovavo šiaurės vakarų regioną Lietuvos regionų rinktinių turnyre Marijampolėje. 
Turnyre geriausiu žaidėju pripažintas Ailandas Alonderis. 2006 m. g. rungtyniauja metais 
vyresnių grupėje U-18 grupėje Lietuvos I lygos šiaurės vakarų grupėje po pirmo rato užima 
II vietą. Draugiškuose turnyruose ,,Mažeikių snaigė“ tarp 8 komandų iškovojo I vietą, 
tarptautiniame turnyre ,,Minija Cup“ tarp 8 komandų užimta IV vieta. 

2) Krepšininkai 2012 m. g. berniukai draugiškuose turnyruose iškovojo: Plungėje I vietą, 
Kėdainiuose I vietą, Klaipėdoje III vietą, Mažeikiuose I vietą. 2011 m. g. berniukai 
,,TALSI CUP 2022“ (Latvija) I vietą, Klaipėdoje VI vietą, ,,BBBL Spring Cup U11“ 
(Latvija) IV vietą. 2010 m. g. U-12 „C“ divizione užimta VI vieta. 2009 m. g berniukai 
MKL U-13 čempionate iškovojo teisę žaisti aukštesniame ,,B“ divizione. 2008 m. g. 
berniukai MKL ,,B“ divizione iškovojo III vietą. 2007 m. g. berniukai MKL ,,A“ divizione 
iškovojo IX vietą. Dominykas Daubaris įtrauktas į U-16 Lietuvos krepšinio rinktinės 
kandidatų sąrašą. 2005 m. g. vaikinai MKL U-17 ,,A“ divizione užėmė XI vietą. Laurynas 
Andrijauskas ir Deimantas Rubinas atstovauja ,,M BASKET“ Mažeikiai vyrų komandai 
NKL čempionate.       

3) Lengvosios atletikos mokinių pasiekimai: Goda Andriulytė ,,Žemaitijos taurė 2022“ vaikų I 
etapas 60 m. bėgimas - III vieta, ,,Žemaitijos taurė 2022“ Jaunučių ir jaunių II etapas 300 
m. Aurėja Bulošaitė - II vieta, Evelina Riaukaitė - III vieta, ,,Žemaitijos taurė 2022“ 
finalinis etapas Aurėja Bulošaitė 300 m. bėgimas - I vieta, Evelina Riaukaitė - II vieta.  

4) Plaukimas: varžybose ,,Žemaitija 2022“ Tautvydas Žiauga atskiruose rungtyse iškovojo 3 
pirmas vietas, Vakaris Kryževičius atskiruose rungtyse iškovojo vieną pirmą ir dvi antrąsias 
vietas. Osvaldas Mikalauskas 3 pirmas vietas. Varžybose ,,Regionų taurė 2022“ Vakaris 
Kryževičius plaukime 50 m. nugara iškovojo I vietą, Tautvydas Žiauga plaukime 100 m. 
krūtine iškovojo II vietą ir 200 m. kompleksiniame plaukime – III vietą. 

5) Stalo teniso skyriaus ugdytinių pasiekimai: Lietuvos rajonų grupės jaunių (2003 m. g,)  
komandinės pirmenybės – merginos II vieta. Lietuvos rajonų grupės jaunučių (2007 m. g.) 
komandinės pirmenybės – mergaitės III vieta. Lietuvos jaunučių ,,Olimpinių vilčių“ 
pirmenybėse Emilija Domeikaitė mišriame dvejete iškovojo II vietą, merginų dvejete III 
vietą. Simona Rimkevičūtė Lietuvos suaugusių čempionate užėmė V vietą., Simona 
Rimkevičiūtė, Amelija Nicytė Lietuvos komandinio čempionato Aukščiausios lygos 
varžybose Mažeikių klubo ,,Vijurkas“ komandos sudėtyje iškovojo IV vietą. Lietuvos 
rajonų grupės (2010 m. g.) komandinės pirmenybės Augustė Švažaitė iškovojo III vietą. 

6) Tinklinis: 2007-2008 m. mergaitės dalyvavo draugiškuose turnyruose Radviliškyje, 
Skuode, Mažeikiuose.  Nuo 2022 m. lapkričio mėn. dalyvauja Lietuvos U-18 merginų 
jaunių tinklinio čempionato varžybose.   

 Tenkinant mokinių sportinio lavinimosi ir saviraiškos poreikius įsteigtos 2 dziudo grupės, 
kasmet atnaujinamos ugdymosi erdvės, įranga, priemonės, tėvai ir mokiniai įtraukiami į 
bendrakūrą.  

 
Įgyvendinant 2-ąjį strateginį tikslą: 

 Sudaryta sutartis su Lietuvos plaukimo federacija dėl 150 pradinių klasių mokinių mokymo 
plaukti programos įgyvendinimo. 

 Mokyklos bendruomenė suorganizavo tris krepšinio turnyrus, kuriose dalyvavo 18 



komandų, dvi svečių komandos iš Latvijos. 
 Kartu su Mažeikių rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriumi organizuotas A. Jomanto 

vardo krepšinio turnyras U-15. Numatoma, kad turnyras taps tarptautiniu ir tradiciniu. 
 Įvyko keturi tradiciniai futbolo turnyrai, kuriuose dalyvavo ir komandos iš Latvijos. 
 Mokyklos mokytojai padėjo organizuoti ,,Mindaugo karūnavimo“ dienai skirtas tradicines 

sporto žaidynes Mažeikiuose,  o mokyklos auklėtiniai atstovavo mokyklai dalyvaudami 
varžybose. 

 Pakeista nauja automatinė baseino vandens šildymo ir valymo įranga,  atliktas baseino 
persirengimo kambarių einamasis remontas, atliktas kapitalinis administracinių patalpų 
antro aukšto remontas, centriniame stadione atnaujinti persirengimo kambariai, 
suremontuota mažoji universalios dirbtinės dangos aikštelė. 

 Tenkinant bendruomenės poreikius bei gerinant paslaugų prieinamumą, susitarta su Jievaro 
pagrindine mokykla dėl mokinių, turinčių negalią, naudojimosi baseinu reabilitaciniais 
tikslais vieną kartą per savaitę baseino veikimo laikotarpiu ir su Mažeikių sveikatos biuru 
dėl senjorų užsiėmimų baseine vieną kartą savaitėje. 

 Padėta organizuoti AB ,,Orlen Lietuva“ darbuotojų plaukimo varžybas. 
 Organizuotos mokyklos bendruomenės šeimų plaukimo varžybos. Kartu su Mažeikių 

vandenlenčių parku organizuotas pavasarinis bėgimas ir šeimų šventė Juodpelkio parke. 
 Gauta 36047,87 Eur (pajamos už prekes ir paslaugas), 24872,00 Eur (įmokos už išlaikymą  

įstaigoje), 7155,00 Eur Lietuvos plaukimo federacija - už antrokų mokymo plaukti 
programą);  

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 ir 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, dalyvaujama rajoniniuose, respublikiniuose, 
tarptautiniuose turnyruose, čempionatuose, varžybose, pasitelkiama 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.   

 
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. Vykdyti 
sportui gabių 
vaikų ugdymą, 

Parengtas kalendorinis 
sporto renginių planas 
(pagal Lietuvos sporto 

Iki 2021 m. gruodžio 
31 d. mokyklos 
auklėtiniai dalyvavo 

Sudarytas ir patvirtintas 
metinis veiklos planas, 
patvirtintos 7 teorinio ir 



gerinant 
sportinių 
pasiekimų 
kokybę. 

federacijų planus ir 
nuostatus), kuriame 
numatomas komandų 
dalyvavimas 
respublikinėse ir 
tarptautinėse 
varžybose. 
Dalyvavimas 
tarptautiniuose 
turnyruose. 
Dalyvavimas 
draugiškose 
varžybose. 
Aukšti individualūs 
sportiniai pasiekimai. 
Krepšininkų 2007 m. 
g. komanda Lietuvos 
moksleivių krepšinio 
lygos I divizione. 2008 
m. g. ir 2009 m. g.  II 
divizione. 2007 m.  g. 
ir 2011 m. g. Baltijos 
šalių lygoje. Mokyklos 
auklėtiniai atstovauja 
„Vijurko“ klubo 
moterų ir vyrų 
komandom Lietuvos 
aukščiausioje lygoje 
(stalo tenisas), ,,M 
BASKET“ Mažeikiai 
klubui NKL lygoje, 
,,Atmosfera“ klubui 
LFF I lygoje.  
Taikomos inovatyvios 
ugdymo metodikos 
darbui su gabiais 
ugdytiniais. 

visose respublikinėse 
varžybose.  
 
Dalis  varžybų sužaista 
užsienyje. 
 
Į Lietuvos įvairaus 
amžiaus sporto šakų 
rinktines pakviesti 2 
mokyklos ugdytiniai. 
Moksleivių krepšinio 
lygoje 2007 m. g. 
komanda tarp 12 
geriausių. 
90 % mokytojų 
tobulino dalykines ir 
bendrąsias 
kompetencijas, 
dalyvaudami 
mokymuose, kolegialiai 
bendradarbiaudami. 
Parengtas 2022 metų 
veiklos planas ir 
metinės veiklos 
ataskaita. 
Iki 70 % mokytojų 
tobulino dalykines ir 
bendrąsias 
kompetencijas. 
Iki rugsėjo 1 d. aptartos 
ir suderintos grupių 
ugdymo programos 

praktinio ugdymo 
programos: krepšinio, 
stalo teniso, futbolo, 
plaukimo, lengvosios 
atletikos, tinklinio ir 
dziudo. 
 Sudalyvauta 130 sportinių 
varžybų, įvairaus lygio 
turnyruose Mažeikiuose 
bei išvykose. 
Lietuvos čempionatuose, 
draugiškose varžybose, 
tarptautiniuose turnyruose 
iškovota 15 prizinių vietų: 
9 – I vietos, 4 – II vietos, 2 
– III vietos. 
2007 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. 

1.2. Sudaryti 
sąlygas 
mokytojo 
dalykinėms ir 
bendrosioms 
kompetencijo
ms tobulinti. 
 

100 % mokyklos  
mokytojų tobulino 
dalykines bei 
bendrąsias 
kompetencijas 
dalyvaudami 
ilgalaikėse mokymų 
programose, 
seminaruose (340 
val.). 

Kiekvienas mokyklos 
mokytojas dalyvavo 
bent viename 
kompetencijų 
tobulinimo renginyje. 
 

Dalis mokytojų dalyvavo 
tarptautinėse kvalifikacijos 
kėlimo programose. 
 



Minint Lietuvos 
krepšinio šimtmetį, 
kartu su Mažeikių 
rajono švietimo, 
kultūros ir sporto 
skyriumi organizuotas 
renginys darželiams ir 
pradinėms mokykloms 
,,Oranžinio kamuolio 
vajus“ Mažeikiuose. 

Renginyje dalyvavo 12 
darželių ir 6 mokyklos, 
iš viso - 763 vaikai. 
 

Sporto mokyklos krepšinio 
mokytojai  organizavo 22 
darželių grupėms ir 14 
klasių praktinius 
užsiėmimus apie krepšinį. 
Pravesta 40 atvirų 
užsiėmimų darželių ir 
mokyklų mokytojams ir 
mokiniams. Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus 
pagalba padovanotas 
inventorius. (mobilūs 
krepšinio stovai, 
kamuoliai.) 

Mokytojai kolegialiai 
bendradarbiavo ir 
mokėsi. 

50% mokytojų per 
metus vedė atvirus 
užsiėmimus.  

Pravesti 34 atviri 
užsiėmimai.  

1.3. Siekti 
konstruktyvaus 
bendradarbiavi
mo su tėvais. 

Tėvai informuojami 
apie mokyklos 
bendruomenės veiklą, 
vaikų pasiekimus.  
 
 
 
 
 
 
 

Grupių susirinkimai, 
individualūs pokalbiai, 
mokyklos tinklalapis, 
žiniasklaidos 
priemonės. 
 
 
 
 
 
 

Auklėtinių tėvai stebi 
treniruotes, atvyksta 
stebėti varžybas. 
Apdovanojant mokyklos 
2022 metų geriausių ir 
perspektyviausių 
sportininkų dešimtuką, 
pakviesti dalyvauti 
mokyklos bendruomenės 
nariai, sportininkų 
artimieji.   

Bendruomenė 
įtraukiama į 
savivaldos veiklą, 
sprendimų priėmimą. 

Tėvų pagalba mokiniai 
vyksta į draugiškus 
turnyrus Lietuvoje ir 
užsienyje. 
Organizuojami bendri 
mokinių ir 
bendruomenės narių 
renginiai. 

2007 m. g. ir 2011 m. g.  
berniukų krepšinio 
komandos dalyvauja 
Baltijos šalių berniukų 
lygoje. Dalyvavimą šiame 
turnyre dalinai finansuoja 
auklėtinių tėvai. Stalo 
tenisininkai, futbolininkai, 
krepšininkai tėvų pagalba 
dalyvavo draugiškuose 
turnyruose Lenkijoje, 
Vokietijoje, Latvijoje ir 5 
draugiškuose turnyruose 
Lietuvoje. 
Mokykla organizavo 
šeimų plaukimo varžybas, 
šeimų pavasario šventę - 
bėgimą kuriose kartu su 
auklėtiniais varžėsi ir 
šeimos nariai. 



1. 4. Plėtoti 
partnerystę su 
ugdymo bei 
kitomis 
įstaigomis. 

Pasirašytos 
bendradarbiavimo 
sutartys su rajono 
darželiais, bendro 
ugdymo mokyklomis, 
krepšinio klubu ,, M 
BASKET“ Mažeikiai, 
stalo teniso klubu 
,,Vijurkas“, futbolo 
klubu ,,Atmosfera“, 
VŠĮ LPFI ir paslaugų 
biuras. 
Bendradarbiaujama su 
Telšių apskrities 
neįgaliųjų klubu 
,,Atletas“, plaukimo ir 
šiuolaikinės 
penkiakovės klubu 
,,Ruoniukai“. 
Mokykloje 
kultivuojamų sporto 
šakų respublikos 
federacijomis.  
 

Federacijų, klubų, 
ugdymo įstaigų 
organizacinė 
(kalendoriniai planai, 
varžybų tvarkaraščiai), 
metodinė, materialinė 
pagalba, organizacijų 
finansinė parama.  

Geriausi sporto mokyklos 
auklėtiniai atstovauja stalo 
teniso klubui ,,Vijurkas“ 
rungtyniaujančiam 
Lietuvos aukščiausioje 
lygoje, futbolo klubui 
,,Atmosfera“ 
rungtyniaujančiam 
Lietuvos futbolo I lygoje, 
krepšinio klubui ,,M 
BASKET“ Mažeikiai 
Lietuvos nacionalinėje 
lygoje. Mokyklos 
auklėtiniai atstovauja savo 
ugdymo įstaigas Lietuvos 
moksleivių žaidynėse. VŠĮ 
LPFI ir paslaugų biuras 
skyrė dalinį finansavimą 
(7155,00 Eur) 150-čiai 
rajono antrokų, 18-kos 
valandų mokymosi plaukti 
programai. LMKL A 
diviziono komandai skyrė 
aprangą, mokyklai 
krepšinio kamuolių, 
geriamo vandens 
varžyboms. AB ,,Orlen 
Lietuva“  suteikė paramą 
(2000,00 Eur) 2007 g. m. 
berniukų komandos 
dalyvavimui Baltijos šalių 
krepšinio lygoje. UAB 
,,KERTEX energija“ skyrė 
1000,00 Eur berniukų 
(2009 g. m.) futbolo 
komandos, išvykoms į 
Lietuvos jaunučių futbolo 
lygos varžybas.   

 
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 
Užduotys   
2.1.  . 
2.2    
2.3.  

 
3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Parašytas projektas, kuris atitiko Lietuvos 
sporto rėmimo programos reikalavimus Mažeikių 
centrinio stadiono renovacijos darbam atlikti. Gauta 
536.000,00 Eur. 

Atlikti viešieji pirkimai. Pasirašyta 
sutartis su rangovais. 

3.2.Incijavau baseino vandens šildymo ir priežiūros 
naujų įrengimų pastatymą. 

Sumontuoti nauji įrengimai. Pagerėjo 
vandens kokybė. 



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. Kokybiško ir 
efektyvaus mokyklos 
veiklos valdymo 
užtikrinimas. 
 

Mokyklos veiklą 
reglamentuojantys dokumentai 
atitinka galiojančius teisės aktų 
reikalavimus. 

Parengtas 2024 - 2026 m. 
mokyklos strateginis planas. 
Atnaujinti ir parengti mokyklos 
veiklą reglamentuojantys 
dokumentai. 
 

8.2. Ugdymo kokybės 
gerinimas, mokyklos 
mokinių sportinio 
meistriškumo ir rezultatų 
užtikrinimas.  

1. Parengti mokyklos varžybų 
kalendorinį planą. 
2. Sudaryti palankias sąlygas 
mokiniams, atstovauti mokyklą 
sporto šakų federacijų, 
organizuojamose sporto 
renginiuose.  
3. Sudaryti sąlygas mokyklos 
mokiniams siekti aukštesnių 
rezultatų. 
 

1.Vadovaujantis Lietuvos 
sporto federacijų, asociacijų 
kalendoriniais planais, 
parengtas mokyklos sporto 
varžybų kalendorinis planas.  
2. Lietuvos čempionatuose, 
pirmenybėse, žaidynėse, 
turnyruose iškovota 15 prizinių 
vietų. 

8.3. Plėsti 
bendradarbiavimą su 
socialiniais partneriais. 
 

1. Mokyklos bendruomenės 
fizinio aktyvumo skatinimas.  
2. Bendradarbiavimo plėtojimas 
su kaimyninių rajonų (miestų) 
sporto mokymo įstaigomis. 

1.Suorganizuoti 3 tradiciniai 
renginiai mokyklos 
bendruomenei.  
2.Suorganizuota 12 draugiškų 
turnyrų, pakviečiant dalyvauti 
kitų miestų sporto mokymo 
įstaigų mokinius. 
3.Suorganizuoti 2 tarptautiniai 
turnyrai.  
4. Pasirašytos 3 
bendradarbiavimo sutartys su 
kitų miestų sporto mokymo 
įstaigomis. 
 

 
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) 

 


