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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa 

 
Tikslas. Tenkinti mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius neformaliojo ugdymo įstaigose. 

Uždavinys. Organizuoti kokybišką ugdymą ir užtikrinti modernią aplinką. 
        Plungės sporto ir rekreacijos centras organizuoja ir vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinę veiklą, 

sudaro sąlygas saviraiškai per sportą. Veiklos funkcijas reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti 

teisės aktai,  Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Centro nuostatai. Centre veikia savivalda -  

Centro taryba, trenerių taryba, darbo taryba. 

        Patvirtinti etatai: direktorius – 1 et., pavaduotojas - 1 et., pavaduotojas ugdymui-1 et., sporto bazių 

priežiūros vadovas - 1 et., administratorius – 1 et., visuomenės informavimo specialistas - 0,8  et., informacijos 

rinkimo specialistas- 0,6 et., ūkvedys - 0,85 et., bendrosios praktikos slaugytoja- 1 et., statinių priežiūros 

darbininkas -1 et., valytojai- 2,5 et2022 metais Centre dirba 23 treneriai , iš jų – 1 turi penktą, 1- ketvirtą, 8- 

trečią, 4- antrą, 2 pirmą kvalifikacinę kategoriją. 

 Centro bendrosios praktikos slaugytoja turi bendrosios praktikos slaugos  licenciją. 

 Metų pradžioje buvo vykdomos 11 sporto šakų  FŠPSU programos: krepšinio,  tinklinio, regbio, lengvosios 

atletikos, sunkiosios atletikos, šachmatų,  baidarių ir kanojų irklavimo, orientavimosi sporto, dziudo sporto, 

lietuviško ritinio. Metų viduryje teko uždaryti buriavimo sporto šaką. 

 2022  m. pradžioje Centre užsiėmimus lankė   530 mokinių, metų  pabaigoje - 551 mokinys. 20222/23 m. 

m.  sudarytos 43 ugdymo grupės: 11 pradinio rengimo, 26  meistriškumo ugdymo, 6 meistriškumo tobulinimo. 

2022 m. Centrą baigė 30  mokinių, kuriems išduoti Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai. 

     Sportininkų ugdymas organizuojamas vadovaujantis Centro ugdymo planu ir programomis, metiniais ir 

mėnesiniais sportininkų mokomųjų treniruočių planais, treniruočių ir varžybų tvarkaraščiais, sporto varžybų 

kalendoriniais planais ir kitais normatyviniais dokumentais. Sportininkų ugdymas, sportiniai  renginiai  

organizuojami  laisvalaikiu: po pamokų, poilsio ir švenčių dienomis, atostogų metu. 

2022 m. mokiniai dalyvavo apie 220 varžybų  (642 dienos). Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse iškovojo 

102 prizines vietas. Lietuvos rinktines atstovavo 12 Centro sportininkų.  

Plungės SRC organizuoja ir vykdo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių varžybas, kurių laimėtojai dalyvauja 

Lietuvos mokyklų žaidynėse. Per metus organizuojama apie 30 varžybų. Taip pat organizuojamos Mėgėjų 

žaidynės, kuriose 2022 m. dalyvavo šešios kaimo seniūnijų komandos.  PSRC organizuoja ir vykdo rajono 

krepšinio pirmenybes, kuriose  2021/2022 m. dalyvavo 6 komandos. Sporto ir rekreacijos centras, be 

pagrindinių renginių, vykdo dar apie 30 mažesnių renginių: dviračių žygius, bėgimus, renginius skirtus 

darželinukams, žiemos sporto šventę, tinklinio pirmenybes ir kt.  

Plungės SRC vykdo irklavimo bazės, šachmatų klubo, dziudo patalpų „Žirgyne“ ir suaugusiųjų švietimo 

centre, „Žemaitijos suvenyro“ ir A. Jucio mokyklos sporto salių, bei A. Jucio mokyklos atletinio ir fizinio 

rengimo  patalpų priežiūrą bei remontą. 

 

 

 

 

 



II SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo 

rodikliai 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

8.1. Užtikrinti 

sklandų ir efektyvų 

mokomojo 

treniruočių proceso 

Centre vykdymą, 

optimizuoti 

krepšinio trenerių 

darbo krūvius ir 

teikti siūlymus, 

kaip pagerinti 

trenerių darbo 

sąlygas 

1. Centre nuolat -  

510 ugdytinių. 

 

 

2. Lietuvos rinktines 

atstovaus  10 Centro 

auklėtinių. 

 

3. Atlikti išsamią 

sporto šakų analizę, 

remiantis sportinio 

ugdymo 

rekomendacijomis, 

įvertinant sporto 

grupių dydį ir krūvio 

perskirstymą, 

remiantis teisės aktų 

nuostatomis. 

1. Ugdytinių skaičius 

Centre.  

 

 

2. Centro ugdytinių - 

Lietuvos rinktinių narių 

skaičius. 

 

3. Atlikta sporto šakų 

analizė, atsižvelgiant į sp.  

ugdymo rekomendacijas. 

4. Paruošti aiškūs 

finansiniai ir krūvio 

paskaičiavimai, dėl 

galimų pokyčių, 

atsižvelgiant į grupių 

dydį ir skaičių. 

Duomenys pateikti 

Savivaldybės tarybos 

švietimo, kultūros ir 

sporto komitetui, sporto 

tarybai ir administracijai 

iki 2022 m. rugsėjo mėn. 

5. Pateikti konkretūs 

siūlymai 2023 m. 

biudžetui, jog būtų 

galima gerinti trenerių 

darbo sąlygas. 

Centre nuolat sportuoja 520-530 

ugdytinių. 

2022-12-30 ugdytinių skaičius pirmą 

kartą  pasiekė 550. 

Lietuvos skirtingo amžiaus rinktines 

atstovavo 12 Centro ugdytinių. 

 

 

Pagal ŠSM rekomendacijas, atlikta 

sporto šakų analizė įvertinant ugdytinių 

skaičių pagal sporto šakas, jų skaičių 

grupėse pagal amžių ir meistriškumą, 

grupėms skiriamų valandų skaičių. 

Paruošti aiškūs finansiniai ir krūvio 

paskaičiavimai, dėl galimų pokyčių. 

Duomenys pateikti savivaldybės 

administracijai (Prašymai 2022-04-07 

Nr. 111; 2022-06-10 S-195; 2022-09-01 

S-247; 

2022-11-03 S-305; 2022-11-04 S-306. 

 

 

 

Pateikti konkretūs siūlymai 2023 m. 

biudžetui savivaldybės švietimo 

skyriui dėl trenerių koeficientų 

didinimo ir papildomų valandų 

ugdymo proceso vykdymui skyrimo. 

8.2. Užtikrinti 

sveikatingumo 

renginių  

Savivaldybės 

gyventojams 

bei neįgaliesiems 

vykdymą 

1.  40  renginių,  

2. Dalyvaus 4000 

žmonių. 

3. 30 užsiėmimų 

neįgaliesiems -su ne 

mažiau kaip 10  

žmonių. 

1. Sveikatingumo 

renginių skaičius. 

2. Sveikatingumo 

renginiuose dalyvavusių 

žmonių skaičius.  

3. Neįgaliesiems skirtų 

užsiėmimų skaičius. 

2022 m. SRC vykdė daugiau kaip 40 

sveikatingumo renginių. 

Renginiuose dalyvavo 3500 žmonių. 

 

 

Neįgaliųjų organizacijos prašymu 

užsiėmimai jiems nebuvo vykdomi,  

8.3. Gerinti 

komunikaciją, 

stiprinti trenerių ir 

admin. darbuotojų 

kompetencijas 

tarpusavio 

bendravimo, 

bendradarbiavimo 

srityje. 

1. Suorganizuoti 2 

seminarus. 

2. Sukurtas geras 

mikroklimatas 

įstaigoje. 

1. Suorganizuotų 

seminarų, mokymų 

kolektyvo mikroklimato 

gerinimo klausimais 

skaičius, kuriuose 

dalyvaus ne mažiau kaip 

70 proc. trenerių ir 

administracijos 

darbuotojų.  

Suorganizuotas vienas seminaras  

T. Lagūnavičius. "Kolektyvo 

mikroklimato gerinimas, kaip 

sėkmingai bendradarbiauti darbe"? 

Dalyvavo apie 90 % Centro 

darbuotojų (išskyrus ūkio dalies) 

 

 

 



2. Centre nekilo ypatingų 

konfliktinių situacijų, dėl 

netinkamo darbuotojų 

informavimo. 

Centre nekilo konfliktinių situacijų, 

dėl netinkamo darbuotojų 

informavimo. 2022-11-05 vykdyta 

Centro darbuotojų  apklausa dėl 

informacijos pateikimo. 87 %  

atsakiusiųjų nurodė, kad  gaunama 

informacija yra aiški ir suprantama. 

8.4. Sustiprinti 

vykdomų veiklų 

priežiūrą ir 

užtikrinti optimalų 

sporto bazių 

panaudojimą. 

1. Užtikrinta, jog 

visos veiklos 

įgyvendinamos 

nustatytais grafikais. 

2. Veiklų stebėjimas 

vykdomas bent 2 

kartus per mėnesį. 

3.Bazės naudojamos 

racionaliai, 

įvertinant sp. grupių 

dydį ir kiekį.  

1. Treniruotės vyksta 

nustatytu laiku, o nesant 

galimybėms to užtikrinti, 

pakeitimai įforminami 

sprendimais. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kiekvieną mėnesį 

stebimos bent dvi 

pasirinktos veiklos ir 

stebėjimas fiksuojamas 

protokoluose. 

3. Sporto bazės 

paskirstytos grupėms, 

pagal jų dydį ir poreikius. 

4. Koordinuojami 

procesai, užtikrinant, jog 

esant laisvoms sporto 

bazėms, jas būtų galima 

išnaudoti sporto 

bendruomenės 

poreikiams. 

Treniruotės vyksta nustatytu laiku. 

Apie esamus pakeitimus treneriai 

įpareigoti informuoti pavaduotoją 

ugdymui arba Centro direktorių el. 

paštu arba SMS žinute ne vėliau kaip 

prieš vieną parą, išskirtiniais atvejais – 

tą pačią dieną. 

Sporto bazės paskirstytos grupėms, 

atsižvelgiant į jų pritaikymą sporto 

šakoms, grupių dydį ir poreikius, 

ugdytinių amžių bei trenerių 

galimybes. 

Pavaduotoja ugdymui ir direktorius 

nuolat vykdo treniruočių/rungtynių 

proceso stebėseną ir fiksuoja 

protokoluose. 2022 m. atlikta  daugiau 

kaip 80 patikrų. 

Sporto bazės paskirstytos  grupėms, 

pagal jų dydį ir poreikius. 

 

Pavaduotoja ugdymui užtikrina, kad 

esant laisvoms sporto bazėms, jas būtų 

galima išnaudoti kitoms grupėms arba 

bendruomenės poreikiams. 

8.5. Pasiruošti 

užtikrinti baseino 

veiklos plėtrą, 

sukuriant aiškią 

veiklos strategiją. 

1. Sklandus teikiamų 

paslaugų teikimas 

Plungės rajono 

gyventojams ir 

rajono svečiams. 

1. Baseino 

administravimo veikla 

vykdoma sklandžiai. 

2. Parengta aiški 

komunikavimo – 

marketingo sistema. 

3.Sudarytos tinkamos 

sąlygos baseino veiklos 

plėtrai -parengtas 

personalas. 

4. Baseine vykdomose 

veiklose dalyvauja rajono 

moksleiviai, rajono 

gyventojai ir svečiai. 

5. Tobulinamos veiklos 

plėtros galimybės, 

Baseino įrengimo darbai užsitęsė, vis 

dar vyksta statybos užbaigimo 

procedūros.   

Nepaisant to, vykdėme 

parengiamuosius darbus: 

Išanalizuota Šilalės, Palangos, 

Tauragės, Širvintų baseinų geroji ir 

blogoji patirtis.  

Savivaldybės Tarybos sprendimu 

patvirtinti Plungės SRC reikalingo 

personalo etatai ir baseino paslaugų 

įkainiai.  

Atliktas baseino baldų vizualizacijos 

paslaugos pirkimas. 

Paruoštos pirkimo sąlygos ir techninės 

specifikacijos baseino baldų, 



užtikrinant, jog baseino 

veikla duotų pelną.  

inventoriaus ir plaukimo platformos 

pirkimams. Atliktas patalpų 

pavadinimų  ir kitų žymėjimų 

pirkimas.   

Atlikti kiti smulkūs pirkimai – 

fotometro, defibriliatoriaus ir pan.  

Atrinkti plaukimo instruktoriai, kurie 

baigė Lietuvos plaukimo federacijos 

organizuotus mokymus ir pasiruošę 

dirbti. Buvo teikiama paraiška antrokų 

mokymui plaukti finansuoti, gautas 

finansavimas, atsisakyta dėl 

nepradėtos baseino veiklos.  

Renkamas kitas aptarnaujantis 

personalas (valytojos, administratorės 

ir kt. 

Nuolatinis bendravimas su 

savivaldybe ir Rangovu – UAB 

„Brosta“ dėl įrengimų, mokymų, ir 

kitų statybinių klausimų. 

 

 

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

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

Užtikrinti sveikatingumo renginių  vykdymą Plungės rajono 

gyventojams:  30 užsiėmimų neįgaliesiems -su ne mažiau kaip 10  

žmonių. 
 

Neįgaliųjų organizacijos 

pageidavimu jiems skirtų 

užsiėmimų nevykdėme. 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

 

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

 

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□ 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

Autonominės šildymo sistemos 

„Žemaitijos suvenyro“ sporto salėje 

įrengimas, perdavimas eksploatacijai. 

SRC auklėtiniams, „Senamiesčio“ mokyklos mokiniams, 

„Olimpo“ krepšinio komandai, Plungės bendruomenei bus 

užtikrintos tinkamos higieninės sąlygos sportuoti, vykdyti 

skirtingo lygio varžybas. 



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 x 

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. Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi 

7.2. Vadovavimas žmonėms 

 

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.  

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
 

.......................................................................................................................................................... 

 

Sporto ir rekreacijos centro tarybos  pirmininkas         ...........................          

2023 m. vasario 1 d.                                                            (parašas)                                      

 

 

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) 


