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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Strateginio plano prioritetai :
- gerinti socialines ir pedagogines moksleiviq, jaunimo ir suaugusiqjq sportinio ugdymosi
s4lygas;
- modernizuoti ugdymo aplink4;
- gerinti ugdymo kokybg.
- 85% mokytojq dalyvavo kvalifikacjos kelimo renginiuose, dalinosi igytapatirtimi su
kolegomis, kitq rajonq mokytojais, anahzavo ugdymo procesq, vykdytos parodomosios krep5inio,
plaukimo treniruotes, vykdomi projektai - visa tai stiprino ugdytiniq motyvacij4;
- Lietuvos mokyklq Zaidynese dalyvavo visos rajono bendrojo ugdymo mokyklos; pasvalio
rajonas III rajonq grupeje bendroje iskaitoje uZeme 10 viet4 (tarp 31 savivaldybiq); pasvalio
Petro Vilei5io gimnazijos vaikinq lengvosios atletikos rungtys -2 vietafinale, uuikinu rankinio
komanda-3 vietafinale;
- sporto Sakos de5imtukuose, kandidatq i rinktines ar rinktines nariq butq ne maLiaukaip 5%
ugdytiniq; kandidatais i rinktines, rinktines nariq, individualiq sporto Sakq deiimtukuos-e ZOtg
metais buvo 16 sporto mokyklos ugdytinis t.y.5 % visq sporto mokyklos ugdytiniq;
- Lietuvos mokyklq LaidyniqPasvalio rajono etape dalyvavo visos Pasvalio rajono bendrojo
ugdymo mokyklos;
- vienuolika rajono bendrojo ugdymo mokyklq kuno kulturos pamokq plaukimo uZduotis vykde
sporto mokyklos baseine;
- pasira5ytos bendradarbiavimo sutarys su Pasvalio rajono savivaldybes Svietimo pagalbos
tamyba, Pasvalio rajono sergandiq cukriniu diabetu draugija,,sveikata", Pasvalio Sv. Jono
KrikStytojo Parapijos vaikq dienos centru, Pasvalio rajono Gr[Ziq vaikq globos namais.
Pasira5yti susitarimai su Pasvalio lopSeliu - darZeliu ,,Eglutd", Pasvalio lop5eliu - darZeliu
,,Zllvitrs", Pasvalio lop5eliu - darZeliu,,Liepaitd" , Narteikiq mokykla - darleliu,,Linelis,,;
- vykdytos rajono krep5inio pirmenybes (dalyvavo 10 komandq - 160 dalyviq), rajono rankinio
turnyras (dalyvavo 6 komandos, 80 dalyviq), rajono tinklinio pirmenybes ( dalyvavo 10
komandq, i05 dalyviai); rajono veteranq krep5inio pirmenybes (dalyvavo 6 komandos, 80
dalyviq), rajono sales futbolo 8x8 pirmenybes (dalyvavo 10 komandq, 150 dalyviq), rajono lauko
teniso pirmenybes (14 dalyviq). Vyko trita5kirl konkurso varZybos rajono gyventojq tarpe,
Pasvalio miesto Sventes metu vyko veteranq futbolo turnyras. Padeta organizuoti ir pravesti
neigaliqjq sporto Sventg, visuomenines sveikatos biuro varLybas,policijos komisariato
organizuotas krep5inio, kroso varlybas, kaimo bendruomeniq sporto ir meno Sventes. pirm4 kartq
buvo organizuotos papltdimio futbolo pirmenybes, kuriose dalyvavo 6 komandos( 60 dalyviq);
- visuomene galejo susipaZinti, sekti informacij4 apie Sporto mokykloje vykstandias varfbas,
pasiektus rezultatus, geriausius rajono sportininkus ir komandas, mokyklos teikiamas paslaugas
mokyklos interneto svetainej e, raj ono spaudoj e, socialiniuose tinkluose.



II SKYRIUS
METU vErKLos uZouorys, REZULTATAT rR RoDIKLTAT

1. Pagrindiniai pra6jusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduofvs iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1.Uztikr
inti
efektyvq
mokyklos
valdym4.

Mokyklos
veikl4
reglamentuo
jantys
dokumentai
atitinka
galiojandius
teises aktq
reikalavimus

Iki 2019 m. rugsejo 1d.
atnaujinti mokyklos
veiklos dokumentai"
susijg su Mokytojq
etatinio darbo
apmokejimo ivedimu ir
kitq teises aktq,
reglamentuojandiq
mokyklos veikl4
pakeitimais,

2019 m. rugsejo 2 d. isakymas Nr. DV-
113 ,,Del grupiq skaidiaus, savaitiniq
kontaktiniu valandq bei
nekontaktiniam darbui priskiriamq
konkrediq veiklq s4raSo tvirtinimo
Pasvalio sporto mokyklos
mokytojams";
2019 m. rugsejo 2 d. isakymas Nr.115
,,Del Pasvalio sporto mokyklos
formalqji Svietim4 papildandiq
cikliniq, dvikovos, komandiniq sporto
Sakq pradinio rengimo ir meistri5kumo
ugdymo programq tvirtinimo";
2019 m. rugsejo 27 d. Sporto

mokyklos mokytojams iteikti
prane5imai,,Del darbo sutarties s4lygq
pakeitimo ir pasifllymo dirbti
pakeistomis darbo sutarties s4lygomis;
mokytojams sutikus padaryti
pakeitimai darbo sutarfyse, su
kiekvienu mokytoju aptartair susitarta
del veiklq mokyklos bendruomenei ir
profesiniam tobulejimui pagal
patvirtint4 veiklq sqraS4 ir mokytojo
atliekamas veiklas.

Mokyklos
bendruomends
susitarimas del
tolimesnes
mokyklos
veiklos
prioritetq ir
tikslq.

Iki 2019 m. gruodZio 1d.
parengti mokyklos 2020 -
2022 strateginio plano
projekt4.

2019 m. sausio 31 d. isakymas Nr. DV-
29 ,,Del darbo grupes Pasvalio sporto
mokyklos strateginio veiklos plano
projektui 2020-2022 metams parengti
sudarymo".

Iki20l9 m. gruodZio 31 d.
parengti 2011-2019 m.
strateginio plano ataskaita.

2019 m. gruodZio 18 d. mokytojq
tarybos posedZio metu pristatyta
strateginio plano 2017-2019 metq
ataskaita. 2018-12-18 mokytojq
tarybos posedZio protokolas Nr.4

Informacij a, pranesimai,
ataskaitos ir kiti
dokumentai institucii oms

Direktores ataskaita bei kiti
dokumentai perduodami Svietimo ir
sporto skyriui per DVS sistemq



pateikti teises aktuose
nustatytais terminais

,,Kontor4, bei siundiami elektroniniu
paStu.

1.2.
Efektyvinti
saugios
mokyklos
puoselejim4

UZtikrinamos
saugios,
higienos
nornas
atitinkandios
s4lygos
mokyklos
bendruomenes
nariams.

Iki 2019 m. rugsejo I d.
pakeisti mokyklos lauko
duris, atlikti dalini stogo
remont4, atnauj inti baseino
pirtis, sutvarkyti baseino
vandens nubegimo
takelius, pakeisti iskilusias
baseino grindq plyteles,
sutvarkyti baseino dugn4,
sporto bazg paruo5ti
naujam sezonui.

Iki 2019 m. rugsejo I d. pakeistos
mokyklos lauko durys, atliktas dalinis
stogo remontas, atnaujintos baseino
pirtys, sutvarkyti baseino vandens
nubegimo takeliai, pakeistos iskilusios
baseino grindq plyteles, suivarkytas
baseino dugnas, sporto baze paruo5ta
naujam sezonui.

2019 m. spalio 14 d. Nacionalinio
visuomen€s sveikatos centro prie
sveikatos apsaugos ministeriios
PaneveZio departamento pasvalio
skyriaus ra5tu Nr.(5-23 15.5.7 E\ 2_
buvo priimtas sprendimas atiitti
valstybing perioding sveikatos saugos
kontrolg Sporto mokykloje.
Nacionalinio visuomenes sveikatos
centro prie sveikatos apsaugos
ministerijos PaneveZio departamento
Pasvalio skyrius 2019 m. spalio men.
29 d. vertino teikiamq baseino paslaugq
veiklos atitikti Lietuvos higienos
norrnoms HN 109:2016 ,,Baseim1
sveikatos saugos reikalavimai,, bei
Lietuvos higienos nonnos HN 39: 2016
,,Pirdiq visuomends sveikatos sausos
reikalavimai".
Kontroles metu uZpildyti atitinkami
klausimynai, Lietuvos higienos nornos
HN 109:2016 ir HN 39: 2016
paZeidimq nenustatyta.
PaneveZio valstybine maisto ir
veterinarij os tarnyba 2019 m. lapkridio
22 d. atliko RVASVT sistemos ir GHp
audit4, tinkamumo vartoti terminu
kontrolg, laikymo s4lygq kontrolg,
atsekamumo kontrolg, savikontroles
sistemos kontrolg, personalo higienos
kontrolg, technologijq kontrolg,
gamybos kontrolg, biocidiniq produktq
naudojimo kontrolg, saugos kontrolg,
kokybes kontrolg, higienos kontrolg,
Zenklinimo kontrolg nustatytas
atitikties higienos vertinimo balas 5



{moniq turto draudimo sutartimi
GJELT Nr. 2843826 apdrausti
mokyklos pastatai bei bendrosios
civilines atsakomybes draudimo
sutartimi GJELT Nr. 2617640
apdrausta Sporto mokykla
(sveikatingumo kompleksas, sporto
bUreliu uZsiemimai. baseinas- nirtvs)

1.3. Skatinti
bendradarbi
avim4 su
tdvais,
siekiant
individualio
s mokinio
paZangos.

Sistemingai
organizuojami
tevq
susirinkimai,
kitos tevq
informavimo
formos.

Surengti ne maZiau kaip
2 tevq susirinkimus
grupese. 2019 m. gruodZio men. 26 d. futbolo

grupes tevq susirinkimas (mokytojas
V. Kazlauskas);
2019 m. geguZes 16 d. rankinio grupes
tevq susirinkimas (mokytoja D.
Vanagiene);
2019 m. spalio 3 d rankinio grupes tevq
susirinkimas (mokytoja G. Kairiene).

Tevai
kviediami
mokyklos
sportinius
renginius.

Tevai informuojami ir
kviediami dalyvauti sporto
mokyklos renginiuose.

Tevams informacija apie mokykloje
vykstandius renginius, sportiniq
varLybq rezultatus pasiekiama
naudojantis socialiniu tinklu Facebook,
Pasvalio sporto mokyklos tinklalapiu
www.Pasvaliosm.lt, Pasvalio rajono
savivaldybes renginiq kalendoriuje,
rajono laikraStyje,,Darbaso', Pasvalio
sporto mokyklos stende.

l.4.UZtikri
nti
veiksming
4 biudZeto

Racionaliai
komplektuoja
mos grupes.

Patvirtinti optimalq grupiil
skaidiq, tikslingai
paskirstyti pedagoginiq
darbuotojq darbo kr[vi.

AtsiZvelgiant i mokiniq poreikius,
bendra fizini pasirengim4, sporto Sakq
kontrolinius normatyvus ir turim4
finansavim4 sukomplektuota 31
sportinio ugdymo grupe, i5 jq:
Rankinio -11 grupiq (6 PU ir 5 MU);
lengvosios atletikos - 6 grupes (2 PU ir
A MQ;
tutbolo - 3 grupes (2PU ir 1 MU);
krep5inio - 4 grupes (3 PU ir I MU);
bokso - 2 grupes (2 MU);
plaukimo - 4 grupes (2 PU ir 2 MU);
dziudo - 1 grupe (1 MU). Sporto
mokyklos direktores 2019 -09 -02
isakymas Nr. 113.

Tikslinis
rinkodaros
priemoniq
taikymas.

{rengti informacini stend4,
kur galima bfitq skelbti
Sporto mokykloje
vykstandius sportinius

Atnaujintas Sporto mokyklos
informacinis stendas, kuriame teikiama
informacij a apie r,ykstandius renginius
ir pasiektus rezultatus; prie baseino
kasos irengtas reklaminis
informacinis ekranas, informuoiantis



leSq
naudojim4.

renginius, informuoti apie
teikiamas paslaugas.

baseino lankytojus apie teikiarn"as
paslaugas, darbo laika .

l.5.Plesti
IKT
priemonirl
panaudojim
4 ugdymo
procese.

Stipreja
mokinirl
mokymosi
motyvacija.

Mokytojai geba naudoti
interaktyvias programas
ugdymo procese, atnaujinti
IKT irang4, isigyti sportinio
testavimo irang4.

Ugdymo procese naudoiamJ
multimedija, filmavimo kamera,
televizorius.
Mokytojai kartu su ugdytiniais gali
stebeti ir analiruoti treniruodiu ir
sportiniq varzybq vaizdo iraSus, stebeti
savo sporto Sakos auk5to meistri5kumo
varLybas, jas analizuoti, mokytis savo
sporto Sakos taktikos bei technikos
element

2' Ut'duotyso neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numafytq rizikrl fiei tokiq buvo)

3. Uiduofys ar veiklos, kurios

UZduotys / veiklos Poveikis Sviqtimo istaigos veiklai
{sigyta sporto sales Sviesletrte, Irengti biliefi kas[
lsigyta mobiii r[bine, persirengimo kambariuose
pastatyti masaZo stalai.

Svieslente atitinka sporto saleje vykdomq
v arLybt4 reikalavimus; irengus bilietq
pardavimo kas4 Zi[rovams patogiau isigyti
bilietus ivarLybas; mobilios rubines deka
galime sutalpinti daugiau rDbq padidejus
baseino lankytojq srautui bei per sporto
renginius; masalo paslaugas LKL komandai
atliekamos ant stabiliq masaZo stalq.

Projekto igyvendinimo veiklos numatomos nuo
2020m. rugsejo 1 d.

Sporto remimo fondui para5ytas prolektu,
,,Renkuosi sport4". Gautas 21339 Eur finansavimas..Pagrindiniai projekto naudos gavejai - uait ai,

Jaummas, suaugusieji. Tikimes i5laikvti
esamus baseino lankytojus ir pritraukti
d.augiau lankytojq, pasinaudojant
Siuolaikinemis sveikatinimo tendenciiomis



teikiant naujas paslaugas, isigyjant vis labiau
populiarejandios naujausios baseino paslaugq
irangos ir inventoriaus, skirtos efektyvioms
treniruotems vandenyje, kaip vandens
dviradiai, irklentes, pratimq lazdos. Tikimes
baseino teikiamq paslaugq populiarinimo,
baseino uZimtumo didinimo bei sveikatinimo
naudos visiems Pasvalio sporto mokyklos
baseino lankytojams.

4. Pakoreguotos praGjusirl metq veiklos uiduoty

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs iwkdvtos)

Pasiekti reniltatai
ir jq rodikliai

4 .1 .  -
4.2.-
4.3.-
4.4.-
4 .5 . -

5. rezul kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas Pa\rmimas atitinkamas
lanselis

5.1. uzduotys ivykdytos ir viriijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eeraiE
5.2. uzduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius ueral Ll
5.3. Ivykdytos tik kai kurioq uZduotys pagal sutartur u"ttini*o -dikli* Patenkinamai E
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

kurias nordt
6. l.Mokyklos vertinimas ir isivertinimas
6.2.Finansinis raStingumas, rensini ir.marketin



Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas 4' 
4 '/Z;4-f

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

IV SKYRIUS
KITU METV VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne dau kaip 5 uZduo S

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama,

ar nustatytos uZduotys
ivykdytos)

9. l.Uztikrinti efektyvq
mokyklos valdym4

i. Mokyklos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
galioj andius teises aktrtr
reikalavimus.
2. Nera fiskalines drausmds
paZeidimq.
3.{diegta sporto mokyklos
bendruomeng informuoj anti
sistema.

1.Lki2020 m. rugsejo I d.
atnauj inti mokyklos veikl4
reglamentuoj antys dokumentai.
2. f gyvendintos kontroliuoj andiq
ir prieZi[r4 r,ykdandiq institucijq
rekomendacijos.
3. finansinis isiskolinimas 2021
m. sausio 1 d. maZesnis uZ
isiskolinim42020 m. sausio 1 d.
4.Nuo 2020 m. rugsejo I d.
sportinio ugdymo veikloje
idiegta ir naudojama
,,Start4Sport'o ugdymo proceso
valdymo platforma ir,, Auri -
Dohm" metodologiia.

9.2. Gerinti mokiniu
pasiekimus

l.Individualias mokiniq
galimybes atitinkantys
sportinio ugdymo pasiekimai.

1. Ne maliau 20 mokiniq taps
respublikiniq ar regioniniq
varlybq prizininkais.
2. 80 proc. mokiniq dalyvaus
varZybose"

9.3.Bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais pletra

l.Skatinti bendruomenes
sportini aktyvum4 ir
sveikatinimo veiklas

1. [gyvendinti Sporto remimo
fondo proj ekt4,,Renkuosi sport4,,
nuo2020 m. rugsejo I d.
2.Vykdyti 5 gyventojq
sveikatinimo akcijas.
3.Mokyklos bendruomend
dalyvaus 3 bendrose veiklose
vykdant proiektus.



10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali.btrti nefykdytos(aplinkybgs, kurios gali tur6ti
igiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)rgramos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
!4qfna suderinus su Svietimo istaigos vadow

iSkieii faktoriai
10.2. Teises aktu pakeitimai
10 .3 .


