
PATVIRTINTA 

Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus  

2005 m. balandžio  5 d.  

įsakymu Nr. A1-266 

1 priedas 

                    1 a forma  

 

 

 

ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLA 
 

2018-2020 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Asignavimų 

valdytojas(ai) 

 

Šilutės sporto mokykla,   195471747 

 

 

Misija: Šilutės sporto mokykla – moderni ir patraukli neformaliojo ugdymo mokykla, 

kur kur kur sukurtos puikios galimybės ir sąlygos rajono vaikams bei jaunimui užsiiminėti 

kūno kultūra ir sportu, siekti sportinio meistriškumo, taip vystant savo fizines ir 

psichines galias bei stiprinant sveikatą.  

 

 

Situacijos analizė 

 

Išorinės aplinkos analizė: 

Politiniai – teisiniai veiksniai.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos sporto departamento, 

Švietimo ir mokslo ministerijos ir Šilutės rajono savivaldybės vykdoma sporto politika tiesiogiai 

įtakoja ir Šilutės sporto mokyklos darbą. Nuo šių institucijų sprendimų ir požiūrio į sporto 

plėtojimą priklauso mokyklos ateitis. 

Ekonominiai veiksniai.  Nuo ekonominių veiksnių priklauso kiek ir kokio lygio sporto bazės yra 

mūsų mieste ir rajone, kiek ir kokio turima inventoriaus, kokio dydžio treneriai gauna algą, o tai 

yra pagrindinės sąlygos nulemiančios mokyklos sėkmingą darbą. 

Socialiniai veiksniai.  Didėjant nusikalstamumui tarp paauglių , blogėjant moksleivių sveikatai, 

mokykla atlieka šių neigiamų veiksnių prevenciją, nes vienas iš mokyklos prioritetų yra 

moksleivių sportinis masiškumas. Dėl didelių emigracijos mastų mažėja mokinių.  

Technologiniai veiksniai.  Kiekvienais metais atsiranda vis naujų, modernių darbo su sportininkais 

technologijų ir priemonių. Tai leidžia pasiekti vis aukštesnių sportinių rezultatų. Tačiau jos yra labai 

brangios. 

 

Vidinės aplinkos analizė: 

Teisinė bazė.  Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Lietuvos 

respublikos vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės 

aktais, Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos 

direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, bei mokyklos nuostatais.  

 

Organizacinė struktūra.  Šilutės sporto mokykloje įsteigtos 7 olimpinės sporto šakos : krepšinis, 

boksas, sunkioji atletika, lengvoji atletika, baidarių ir kanojų irklavimas, dziudo, stalo tenisas ir 1 
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neolimpinė sporto šaka -  rankų lenkimas. Mokykloje mokosi 330 rajono mokinių, kurie laisvai 

renkasi jiems patikusią sporto šaką. Pagrindinės mokyklos sportininkų mokymo formos yra šios: 

praktinės mokymosi pratybos (treniruotės) vietos sporto bazėse ir sporto stovyklose, dalyvavimas 

sporto varžybose, aukšto lygio varžybų stebėjimas ir analizavimas, teorinės paskaitos. Mokyklos 

sportininkų mokymas organizuojamas ištisus metus, atsižvelgiant į sporto šakos treniruotės 

proceso periodizavimo ypatumus. 

Mokyklos auklėtiniai dalyvauja visų aštuonių sporto šakų respublikinėse varžybose, žaidynėse, 

pirmenybėse, turnyruose bei čempionatuose. 

Mokykla vykdo viso rajono mokinių sporto vystymą ir plėtrą, organizuodama įvairių sporto šakų 

varžybas, turnyrus, bei kitus sporto renginius rajono mokyklų mokiniams. Kas antri metai vykdo 

rajono mokinių sporto žaidynes.  

Žmogiškieji ištekliai.  Mokykloje dirba 16 trenerių – sporto mokytojų. 15 - kos pedagoginių 

darbuotojų išsilavinimas aukštasis. Vienas treneris, su kuriuo sudaryta terminuota darbo sutartis 

(iki 2017-12-29) mokosi LSU. Kitas personalas -  metodininkė, raštvedė, vairuotojas. Mokyklai 

vadovauja direktorius. Iš viso mokykloje dirba 20 darbuotojų. 

Planavimo sistema.  Mokykla savo veiklą planuoja pagal mokykloje patvirtintą sportinių renginių 

kalendorinį planą, rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių sportinių renginių planą, patvirtintą 

Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu, mokyklos metinę veiklos programą, kurie sudaromi remiantis 

respublikos sporto šakų federacijų organizuojamų varžybų metiniais tvarkaraščiais. Mokykla savo 

veiklą planuoja taip pat remdamasi  sporto šakų mokymo programomis, mokyklos nuostatais, bei 

mokyklos finansiniais ištekliais. 

Finansiniai ištekliai.  Mokyklos finansinius išteklius sudaro mokyklos steigėjo – savivaldybės  

biudžeto lėšos, moksleivio krepšelio lėšos,  rėmėjų lėšos, lėšos surenkamos už mokamas 

paslaugas bei finansavimas gaunamas dalyvaujant projektuose. 

Finansavimas nėra pakankamas, susidėvėjęs sportinis inventorius, o be to jo trūksta. Rajone 

didelis sporto bazių trūkumas, o kai kurių esančių būklė nepatenkinama, pavyzdžiui irklavimo 

bazė ir sunkiosios atletikos salė. Tai trukdo kokybiškam ugdymo procesui vykdyti bei užtikrinti 

sportuojantiems vaikams saugumą ir higienos normas. Nėra specializuotų sporto salių b\k 

irklavimo ir lengvosios atletikos treniruotėms šaltuoju metų laiku (maniežo). 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos.   Mokyklos darbuotojams, administracijos 

patalpose suteikta galimybė naudotis internetu, bei  el. paštu. Šitaip darbuotojai skatinami domėtis 

ir rinkti jiems naudingą informaciją, kaupti žinias naudingas jų darbe. Darbuotojai gali naudotis 

fiksuoto ryšio telefonu darbo tikslais. Mokykla turi savo internetinę svetainę. 

Vidaus darbo kontrolė.   Mokyklos veiklą reglamentuoja mokyklos nuostatai, darbuotojų 

pareiginės instrukcijos bei vidaus darbo tvarkos taisyklės. Mokyklos darbuotojų kontrolės būdas – 

trenerių auklėtinių pasiektų rezultatų aptarimas ir vertinimas pedagogų tarybos posėdžiuose. 

Direktorius vykdo ugdymo proceso patikrą. Patikros rezultatai protokoluojami. 

 

SSGG analizė: 

Stiprybės. Mokykloje dirba daug aukštos kvalifikacijos specialistų (8 treneriai – metodininkai, 2 

vyr. treneriai, 6 treneriai). Jų įdirbis, žinios ir atsidavimas savo darbui duoda puikius rezultatus. 

Mokykla jau eilę metų respublikos sporto mokyklų žaidynėse tampa nugalėtojais arba 

prizininkais, išugdyta eilė puikių sportininkų. Mokyklos dėka rajone puoselėjamos puikios sporto 

tradicijos. 

Silpnybės.  Rajone trūksta modernių sporto bazių, o esamų būklė bloga. Jaučiamas profesionalaus 

sportinio inventoriaus stygius, kuris yra labai brangus. Nepakankamas mokyklos finansavimas. 

Mokykla neturi pavaduotojo etato. 

Galimybės.  Atnaujinus rajono sporto bazes ir sukūrus naujų, pakankamai finansuojant Šilutės 

sporto mokyklą, atsirastų galimybė mokykloje įsteigti keletą naujų sporto šakų ir taip padidinti 

organizuotai sportuojančių ir naudingai laisvalaikį leidžiančių rajono vaikų skaičių. 
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Grėsmės.  LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos sporto departamento, rajono savivaldybės 

numatytas prioritetas remti mokinių sportą ir kūno kultūrą gali likti deklaratyvus, jei nebus 

paremtas finansavimu. 

Vis daugiau vaikų ir jaunimo laisvalaikį leidžia prie kompiuterių mažai fiziškai juda, užsiima 

žalingais jų organizmui veiksniais. 

  

 

 

Strateginės srities pavadinimas: Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus plėtojimas. Kodas 

04 

Strateginės srities aprašymas:  Sieksime gerinti neformaliojo švietimo kokybę mokykloje, keldami 

treniruočių kokybę, organizuodami kuo daugiau ir įdomesnių sportinių varžybų, turnyrų ir sporto 

švenčių. Stengsimės aprūpinti mokinius sportiniu inventoriumi ir kitomis reikalingomis 

priemonėmis. Kelsime trenerių kvalifikaciją. Dalyvausime įvairiuose programose ir projektuose.  

Įgyvendinant šią strateginę sritį vykdoma programa(-os): 

 Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Strateginio veiklos plano priedai 

 

1 b forma. Programų aprašymas. 

1 lentelė. 2018-2020 m. programos tikslų, uždavinių, uždavinių vertinimo kriterijų, priemonių ir 

priemonių išlaidų suvestinė. 
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