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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) 

 

Įstaigos veiklos ataskaitai pritarta 2021 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T -   "Dėl pritarimo Šakių rajono 

savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai" 
 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų uţduotys (toliau – 

uţduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos uţduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1.Saugios ugdymosi 

aplinkos kūrimas  ir 

tobulinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti 2 

renginius saugios 

aplinkos kūrimo ir 

tobulinimo klausimais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti 2 renginius 

saugios aplinkos 

kūrimo ir tobulinimo 

klausimais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suorganizuota paskaita 

mokinių savęs paţinimo, 

problemų ir konfliktų 

sprendimo, pykčio 

valdymo, streso 

įveikimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

klausimais. Mokytojams 

sudarytos sąlygos 

tobulintis socialinių ir 

emocinių kompetencijų 

srityje.  

 



1.2.Skatinti moksleivių ir 

suaugusiųjų asmenų 

dalyvavimą sportiniuose 

renginiuose, varţybose. 

Sudaryti sąlygas 

sportininkams siekti 

aukštesnių sportinių 

rezultatų. 

 

 

Organizuoti 56 

vietiniai, regioniniai ir 

respublikiniai 

renginiai. 625 

sportininkai dalyvaus 

respublikinėse ir 

tarptautinėse 

varţybose skaičius 

 

 

Organizuoti 56 

vietiniai, regioniniai ir 

respublikiniai renginiai. 

625 sportininkai 

dalyvaus respublikinėse 

ir tarptautinėse 

varţybose. 

 

 

 

Suorganizuoti 32 

vietiniai, regioniniai ir 

respublikiniai renginiai. 

413 sportininkų dalyvavo 

regioninėse, 

respublikinėse ir 

tarptautinėse varţybose. 

Dėl paskelbto karantino 

visa veikla buvo 

sustabdyta. 

1.3. Sudaryti palankią 

aplinką rajono 

gyventojams uţimtumui ir 

sportui bei sveikatai 

stiprinti. 

 

 

 

 

 

 

 

Įsigyti treniruoklių 

sporto salės dangą. 

Atnaujinti inventorių 

– nupirkti 20 krepšinio 

kamuolių, 10 tinklinio 

kamuolių, 10  futbolo 

kamuolių, 5 3x3 

krepšinio kamuolius. 

Atnaujinti paplūdimio 

tinklinio aikštelės 

smėlį. 

 

Įsigytas inventorius, 

Atnaujinti aikštynai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsigyta treniruoklių 

sporto salės danga. 

Atnaujintas inventorius – 

nupirkta 20 krepšinio 

kamuolių, 10 tinklinio 

kamuolių, 10 futbolo 

kamuolių, 5 3x3 

krepšinio kamuoliai. 

Atnaujintas paplūdimio 

aikštelės smėlis. 

 

 

1.4.Tobulintis savo kvalifi 

kaciją bei sudaryti sąlygas 

mokytojų profesinei 

kvalifikacijai kelti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro vadovas – 40 

ak. valandų seminaras. 

Visi mokytojai 

dalyvaus ne maţiau 

kaip 3 kvalifikacijos 

kėlimo seminaruose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro vadovas – 40 ak. 

val. seminaras. 

Kvalifikacijos kėlimo 

seminarų skaičius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro vadovė  dalyvavo 

40 ak. val. Intensyvioje 

programoje 

"Pasirengimas 

kompetencijų vertinimui 

ir vadovavimo 

meistriškumo lavinimas". 
Laimėtas konkursas 

Šakių jaunimo kūrybos ir 

sporto centro direktoriaus 

pareigoms uţimti. 

Pedagogai kvalifikaciją 

kėlė 37 kvalifikacijos 

renginiuose. 

 

 

 

 

 

1.5.Stiprinti socialinę 

partnerystę 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti ne maţiau 

kaip 3 renginiai su 

socialiniais 

partneriais. 

 

 

 

 

 

Socialinių partnerių 

skaičius. 

Organizuotų renginių 

skaičius. 

 

 

 

 

 

Organizuoti 3 renginiai. 

3 sportiniai renginiai 

organizuoti kartu su 

SIŢND "Viltis" Šakių 

skyriumi. 

 

 

 

 



   

 

2. Uţduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Uţduotys Prieţastys, rizikos  

2.1.Vykdyti mokinių mokymo plaukti projektą 

"Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje - 

2020" 

Projektas įvykdytas iš dalies, nes paskelbus 

karantiną sustabdyta baseinų veikla. 

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

 

 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Uţduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.Vertinti ugdytinių ir mokytojų veiklos rezultatus. Sportinio ugdymo rezultatai įvertinti 

pagal meistriškumo pakopų rezultatus ir 

fiksuojami grupių mokomojo darbo 

ţurnaluose. 

3.2.Suaugusiųjų mokymas plaukti Sudaryta 19 ţmonių grupė ir išmokyta 

plaukti. Skatinamas rajono gyventojų 

fizinis aktyvumas ir formuojami 

aktyvaus laisvalaikio įgūdţiai. 

3.3.Klientų elektroninės apskaitos sistemos įdiegimas 

baseine. 

Centro veiklos uţtikrinimas ir įstaigos 

teikiamų paslaugų kokybės  gerinimas. 
3.4.  

3.5.  

 

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

Uţduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos uţduotys 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 Paţymimas 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 (ţmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Ţinių, gebėjimų ir įgūdţių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant 

rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

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

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŢDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant uţduotis įsivertinimas 

Uţduočių įvykdymo aprašymas 
Paţymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos uţduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

6.2. Uţduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne maţiau kaip pusė uţduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau uţduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Vadovavimo ţmonėms kompetencija ( gilinti išmanymą komandų formavimo, darbuotojų 

motyvavimo, veiklos grįţtamojo ryšio teikimo, delegavimo srityse) 

7.2. 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų uţduotys 
(nustatomos ne maţiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uţduotys) 

Uţduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

uţduotys įvykdytos) 

8.1.Gerinti mokinių pasiekimus. Individualias mokinių 

galimybes atitinkantys 

sportinio ugdymo 

pasiekimai. 

Ne maţiau 50 mokinių taps 

respublikinių ar regioninių 

varţybų prizininkais. 80% 

mokinių dalyvaus varţybose. 

8.2.Skatinti bendradarbiavimą su 

tėvais, siekiant individualios mokinio 

paţangos. 

Sistemingai organizuoti 

tėvų susirinkimus, kitos 

tėvų informavimo 

priemonės. Tėvai 

kviečiami į centro 

sportinius renginius. 

Surengti ne maţiau kaip 2 tėvų 

susirinkimus grupėse. Tėvai 

informuojami ir kviečiami 

dalyvauti sporto centro 

renginiuose. 

8.3.Skatinti rajono gyventojų   

(mokyklinio amţiaus) fizinį aktyvumą 

ir sveiką gyvenimo būdą per ilgalaikes 

sportinio ugdymo programas. 

Populiarinti Šakių 

jaunimo kūrybos ir sporto 

centre vykdomų sporto 

šakų programas, vykdyti 

talentingų sportininkų 

Sukomplektuoti sporto 

mokymo grupių skaičių – 25 ir 

išlaikyti visus metus. 



atrankas. 

8.4.Skatinti rajono gyventojų fizinį 

aktyvumą ir formuoti aktyvaus  

laisvalaikio  įpročius. 

Didinti rajono gyventojų 

naudojimąsi laisvalaikio 

paslaugomis. 

Per metus suteikta paslaugų 

rajono gyventojams sporto 

bazėse skaičius -  16000,00.   

Per metus suteikta baseino 

paslaugų rajono gyventojams 

skaičius – 15000,00. 

8.5.Tradicinių Šakių rajono 

savivaldybės sporto renginių , varţybų 

organizavimas ir vykdymas. 

Uţtikrinti kokybiškas 

Šakių rajono 

savivaldybės sporto 

renginių, varţybų 

organizavimą ir 

vykdymą. 

Rezultatas laikomas pasiektu, 

jei įvyko 100% suplanuotų 

Šakių rajono savivaldybės 

sportinių renginių. 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uţduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias uţduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Covid 19 pandemija 

9.2. Ţmogiškasis faktorius 

9.3. Lėšų trūkumas, įvedant papildomų sporto šakų. 

 

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 ______________________. 

 

 

Susipaţinau. 

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


