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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos (toliau – Sporto mokykla) 2017-2018 strateginio 

plano ir metinės veiklos pagrindinės kryptys: 

1. pritraukti kuo daugiau sportuojančių;  

2. išvystyti infrastruktūrą, sporto bazių įrengimą;  

3. paruošti kuo daugiau Lietuvos rinktinės narių.  

Pirmojo tikslo įgyvendinimas. 

Nuo 330 sportuojančių mokinių 2017-2018 m. m. sportuojančių mokinių 2018-2019 m. m. 

padidėjo iki 367.  

2018 m. atidarytos trys naujos mokymo grupės: nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. imtynių grupė 

Valčiūnuose, nuo 2018 m. spalio 1 d. imtynių grupės Vaidotuose ir Pagiriuose. 

Antrojo tikslo įgyvendinimas. 

2018 m. sporto inventoriaus įsigyta už 46 684,01 eurų, o 2017 m. – už 25 163,00 eurų, t. y. 

įsigyto sporto inventoriaus vertė padidėjo 21 521,01 eurų.  

Materialusis turtas 2018 m. sudarė 661 961,96 eurų, tai 54 519,28 eurų daugiau negu 2017 m.  

Įsigyta kompiuterinė įranga. Augantis visuomenės kompiuterinis raštingumas daro didelę įtaką 

Sporto mokyklos veiklai. Visi kompiuteriai prijungti prie interneto, nuolat atnaujinama 

kompiuterinė programinė įranga. Organizuodama savo veiklą  Sporto mokykla naudojasi 

įvairiomis IKT priemonėmis: bendruomenės narių informavimas el. paštu, nuolat atnaujinamoje 

internetinėje svetainėje www.sportomokykla.lt talpinama aktuali ir reikalinga informacija apie 

Sporto mokyklos vykdomą veiklą, elektroninių švietimo priemonių diegimas ir plėtojimas sudarys 

galimybes Sporto mokykloje įdiegti administracinę informacinę dokumentų valdymo sistemą. 

Informacinės komunikacinės technologijos užtikrina geresnį bendravimą, bendradarbiavimą, 

partnerių paiešką, padeda tobulinti švietimo valdymą, dalyvauti įvairiuose projektuose. 

Trečiojo tikslo įgyvendinimas. 

Sporto mokyklos mokiniai 2018 m. atstovavo Vilniaus rajonui dalyvaudami visų Sporto 

mokykloje kultivuojamų sporto šakų Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo sporto žaidynėse, 

čempionatuose, pirmenybėse, tarptautinėse varžybose, Pasaulio jaunimo čempionatuose, Europos 

olimpiniuose festivaliuose.  

Sporto mokyklos auklėtiniai yra Lietuvos čempionatų prizininkai, tarptautinių turnyrų 

prizininkai ir nugalėtojai. Sporto mokyklos mokiniai garsina Lietuvą ne tik Europoje, bet ir 

pasaulyje. 2018 metais Sporto mokyklos auklėtiniai dalyvavo 26 tarptautinėse ir 35 respublikinėse 

varžybose. Tarptautinėse varžybose iškovojo 25 aukso, 19 sidabro ir 17 bronzos medalius, o 

Lietuvos Respublikos čempionatuose ir pirmenybėse – 49 aukso, 42 sidabro ir 44 bronzos 

medalius. 

2018 m. parengta 17 Lietuvos biatlono, lengvosios atletikos, slidinėjimo, stalo teniso ir žolės 

riedulio sporto šakų rinktinių kandidatų.  
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2018 m. Sporto mokykla organizavo sporto šventes, varžybas, turnyrus ne tik rajono 

mokiniams, bet Lietuvos ir užsienio sportininkams. Informacija buvo skelbiama gimnazijos 

internetinėje svetainėje, portaluose vrsa.lt, L24.lt ir Wilnoteka.lt, leidiniuose ,,Kurier Wileński“ ir 

,,Tygodnik Wileńszczyzny“.  
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos 

užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1 Organizuoti 

įstaigos darbą, 

užtikrinant 

kokybiškų 

socialinių paslaugų 

teikimą. 

Tinkamas 

dokumentų 

valdymas. 

Tinkamai 

pateikiamų 

dokumentų, 

informacijos, planų 

ir ataskaitų 

rengimas. Sporto 

mokyklos 

strateginio plano 

2019-2021 m. 

rengimas. 

Nustatytais 

terminais tinkamai 

parengti ir laiku 

pateikti 

dokumentai, 

informacija, planai 

ir ataskaitos.  

Parengtas sporto 

mokyklos 

strateginis planas 

2019-2021 metams. 

Pateikti dokumentai, planai, 

ataskaitos. Parengtas Sporto 

mokyklos 2019-2021 m. 

strateginis planas.  

1.2. Profesinės 

kompetencijos 

tobulinimas. 

Įstaigos veiklos 

kokybės ir 

įsivertinimo 

vykdymas. Vidaus 

administravimo 

gerinimas ir 

veiklos efektyvumo 

didinimas. 

Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

kėlimo 

mokymuose, 

seminaruose, 

konferencijose;  

Profesinės 

kompetencijos 

pritaikytos įstaigos 

veikloje; atlikta 

mokyklos visuminė 

veiklos savianalizė, 

padidintas įstaigos 

vidaus procesų 

efektyvumas. 

Dalyvauta 

kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose 

ne mažiau 18 ak. 

val.  

Pateikti siūlymai 

mokyklos veiklai 

gerinti. 

 

Dalyvauta kvalifikacijos 

kėlimo seminaruose – 9 ak. 

val.  

Atsižvelgiant į Sporto 

mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadas ir 

tobulinant tėvų švietimo 

politika tėvai 

(globėjai/rūpintojai) įtraukti į 

Sporto mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimą, nuolat 

kviečiami dalyvauti ir 

organizuoti varžybas, sporto 

šventes. Informaciją mokinių 

tėvams         

(globėjams/rūpintojams) 

skleidžiama el. paštu ir 

talpinama Sporto mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

Tobulinant pagalbą mokiniui 

Sporto mokyklos 

internetinėje svetainėje 

patalpintos nuorodos, 
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prevenciniai filmukai, 

straipsniai, pagalbos 

telefonai, adresai, kur galima 

rasti daug informacijos ir 

pasinaudoti, kai prireiks 

pagalbos.  Buvo parengti 

diskusijos  

pokalbiai ir pamokos„ 

Elgesys ant ledo“, „Saugus 

elgesys prie vandens“, 

videofilmų peržiūrą „Žemos 

pavojai“, „Saugus elgesys ant 

ledo“, „Kaip elgtis įlūžus į 

ledinį vandenį“. 

Tobulinant lyderystė, turto ir 

lėšų vadyba Sporto 

mokykloje nuolat pristatomi 

Sporto mokyklos įsivertinimo 

rezultatai, Finansinė metų 

ataskaita, Direktoriaus metinė 

ataskaita, Strateginis planas, 

Veiklos planas Sporto 

mokyklos bendruomenei 

posėdžių, susirinkimų metu ir 

talpinami internetinėje 

svetainėje.  

Tobulinant pagalba mokiniui 

nuolat vykdoma veikla, 

mažinanti patyčių plytimą 

sporto mokykloje. 

Tobulinant lyderystę, 

iniciatyvos ir atsakomybės 

pasiskirstymą Sporto 

mokykloje didinamos 

bendradarbiavimo galimybės 

tarp visų mokyklos grandžių, 

pasidalijimo pareigomis ir 

atsakomybėmis galimybės. 

Nuolat skatinama kolegiška 

pagalba tarp Sporto mokyklos 

mokytojų. Pareiginėse 

aprašuose apibrėžtos 

kiekvieno mokytojo užduotis 

ir atsakomybės sritys.     

1.3. Atstovauti 

Vilniaus rajono 

sporto mokyklai 

sporto federacijose 

Lietuvoje ir 

užsienyje. 

Atstovauti Lietuvai 

tarptautinėse darbo 

grupėse ir 

Dalyvavimas 

tarptautinėse darbo 

grupėse ir 

renginiuose. 

Atrinkti ir siųsti 

komandas bei 

pavienius 

sportininkus į 

respublikinius ir 

Dalyvauta ne 

mažiau kaip 2 

tarptautiniuose 

renginiuose per 

metus. Surengti ne 

mažiau kaip 2 

tarptautiniai 

renginiai – 

varžybos per 

Dalyvavimas posėdžiuose:  

2018 m. balandžio 24 d. 

Pultusko m. Lenkijoje 

dalyvavau Asociacijos 

„Vspulnota Polska“ Jaunimo, 

sporto ir turizmo komisijos 

šalies tarybos bei 

Konsultacinės Tarybos 

posėdyje. 
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renginiuose, 

varžybose, 

festivaliuose. 

tarptautinius 

renginius, Pasaulio 

ir Europos 

čempionatus, 

olimpinius 

festivalius. 

metus. Ne mažiau 2 

sportininkų 

dalyvavo Pasaulio 

ir Europos 

čempionatuose, 

olimpiniame 

festivalyje.  

2018 lapkričio 6 d. Varšuvoje 

dalyvavau Asociacijos 

„Vspulnota Polska“ Jaunimo, 

sporto ir turizmo komisijos 

šalies tarybos bei 

Konsultacinės Tarybos 

posėdyje. 

Dalyvavimas varžybose:  

2018 m. balandžio 25 d. 

Sporto mokyklos 

lengvaatlečiai  dalyvavo 

Tarptautinėse I. Ševinskos 

bėgimo varžybose.  

2018 m. vasario 26 – kovo 4 

d. biatlonininkai N. Romanov 

ir V. Romanova dalyvavo 

Pasaulio biatlono jaunimo 

čempionate. 

2018 m. gegužės 3 d. 

surengtos Tarptautinės 

bėgimo varžybos Nemenčinės 

miesto gatvėmis (Vilniaus r.)  

2018 m. rugpjūčio 21-26 d. 

biatlonininkai N. Romanov, 

V. Romanova ir S. Urumova 

dalyvavo Pasaulio vasaros 

biatlono čempionate.  

1.4. Inicijuoti, 

dalyvauti ir/ar 

organizuoti 

renginius/projektus. 

Pateikti projektų 

paraiškas ir 

gavus finansavimą 

įgyvendinti 

projektą. 

Tinkamai ir laiku 

pateiktos 

paraiškos. 

Įvykdytas ne 

mažiau kaip 1 

renginys/projektas. 

Vaikų ir jaunimo 

socializacijos programa 

„Aktyvi vasara“. 

Projektas „Sporto ir meno 

žaidynės“. 2018 m. spalio 24 

d., Nemenčinė, Vilniaus r.  

1.5. Stiprinti 

partnerystės ryšius 

su socialiniais 

partneriais Vilniaus 

rajone, Lietuvoje ir 

užsienyje 

Dalyvauti 

bendruose 

projektuose, 

renginiuose; 

organizuoti 

renginius, 

projektus, 

varžybas; skelbti 

informaciją viešoje 

erdvėje apie 

bendrus projektus, 

renginius.  

Dalyvauta arba 

surengta ne mažiau 

kaip 3 tarptautiniai 

arba šalies 

projektai, renginiai, 

varžybos. 

Informacija 

paskelbta 

internetinėse 

svetainėse, 

laikraščiuose.   

Dalyvavimas posėdžiuose:  

2018 m. balandžio 24 d. 

Pultusko m. Lenkijoje 

dalyvavau Asociacijos 

„Vspulnota Polska“ Jaunimo, 

sporto ir turizmo komisijos 

šalies tarybos bei 

Konsultacinės Tarybos 

posėdyje. 

2018 lapkričio 6 d. Varšuvoje 

dalyvavau Asociacijos 

„Vspulnota Polska“ Jaunimo, 

sporto ir turizmo komisijos 

šalies tarybos bei 

Konsultacinės Tarybos 

posėdyje. 

2018 m. vasario 26 – kovo 4 

d. biatlonininkai N. Romanov 

ir V. Romanova dalyvavo 
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Pasaulio biatlono jaunimo 

čempionate.  

2018 m. kovo 16-17 d. 

surengtas Tarptautinis 

tinklinio turnyras Vilniaus 

rajono savivaldybės sporto 

mokyklos taurei laimėti, 

skirtas Lietuvos valstybės 

nepriklausomybės atkūrimo 

100-mečiui paminėti. 

2018 m. balandžio 25 d. 

Sporto mokyklos 

lengvaatlečiai  dalyvavo 

Tarptautinėse I. Ševinskos 

bėgimo varžybose.  

2018 m. gegužės 3 d. 

surengtos Tarptautinės 

bėgimo varžybos Nemenčinės 

miesto gatvėmis (Vilniaus r.) 

2018 m. rugpjūčio 21-26 d. 

biatlonininkai N. Romanov, 

V. Romanova ir S. Urumova 

dalyvavo Pasaulio vasaros 

biatlono čempionate.  

1.6. Gerinti sporto 

mokyklos 

edukacines sąlygas, 

infrastruktūrą. 

Gauti higienos 

pasą. Kontroliuoti 

administracinio 

pastato Kalno g. 

16B Nemenčinėje 

statybų eigą. 

Parengti ir pateikti 

dokumentus 

higienos paso 

gavimui. Atlikti 

kokybiško ir 

aukščiausio lygio 

sportinio 

inventoriaus 

įsigijimą. Įsigyti 

kompiuterinę ir 

vaizdinę įrangą 

administraciniam 

pastatui įrengti.      

Kokybiškai atlikti 

suplanuotus statybų 

darbus. 

Gautas bent vienas 

higienos pasas 

vykdyti sporto 

užsiėmimus.     

Nupirkti 

kompiuteriai, 

baldai, slidės, 

šautuvai 

slydinėjimo batai, 

lazdos, kamuoliai, 

žolės riedulio 

inventorius.  

Panaudotos visos 

skirtos statybai 

lėšos. 

2018 m. gautas leidimas – 

higienos pasas Vilniaus r. 

Avižienių gimnazijai. 

Nupirktas sporto inventorius, 

garso įranga, biatlono 

šautuvai.  

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Įsigyti baldus, kompiuterinę ir vaizdinę 

įrangą administraciniam pastatui įrengti. 

Nebaigti Sporto mokyklos administracinio 

pastato statybos darbai. 
 

3. Užduotys ar 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. Įsigyta lauko garso įranga (kolonėlės, 

mikrofonai)  

Palengvina informacijos teikimą 

varžybų, kitų sporto renginių metu.  

___________________________________ 


