ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLA
(švietimo įstaigos pavadinimas)

AIVARAS LILEIKIS
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė)

METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019-01-15 Nr. ________
(data)

Šilutė
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

2018 metų mokyklos veikla buvo vykdoma remiantis mokyklos veiklos programa, ugdymo
planu, strateginiu planu bei mokyklos nuostatais.
Mokykla siekė įgyvendinti strateginiame plane ir veiklos programoje užsibrėžtus tikslus,
uždavinius ir išsikeltus prioritetus.
Šie užsibrėžti tikslai, uždaviniai ir išsikelti prioritetai buvo įgyvendinami vykdant sporto
šakų mokymo programas, dalyvaujant Lietuvos sporto šakų federacijų, asociacijų bei lygų
organizuojamose įvairiose tarptautinėse, respublikinėse varžybose, čempionatuose bei
pirmenybėse, o taip pat įvairiuose draugiškuose turnyruose ir kituose sporto renginiuose.
Per 2018 metus mokyklos auklėtiniai dalyvavo 140 nacionalinės reikšmės
(respublikinėse) ir 2 tarptautinėse varžybose. 8 mokyklos auklėtiniai pakviesti į respublikos
įvairių amžiaus grupių rinktines. Respublikinių varžybų įvairaus amžiaus grupėse, visų mokyklos
sporto šakų auklėtiniai, per praėjusius metus iškovojo 111 įvairių spalvų medalių.
Puikių pergalių pasiekė mokyklos boksininkai, lengvaatlečiai, dziudo imtynininkai.
Džiugino ir mokyklos jaunųjų krepšininkų rezultatai Lietuvos moksleivių krepšinio lygos
(MKL) čempionate.
Geriausių 2018 metų rajono sportininkų apdovanojimuose didžiąją dalį sportininkų sudarė
buvę ir esami Šilutės sporto mokyklos auklėtiniai.
Mokykla vykdė ne tik savo mokyklos auklėtinių ugdymą, bet ir koordinavo visą rajono
mokinių sportą, teikė rajono bendrojo ugdymo mokykloms metodinę bei praktinę pagalbą.
2018 metais Šilutės sporto mokykla organizavo ir vykdė rajono bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniams įvairių sporto šakų varžybas, ruošė šių varžybų nuostatus, išaiškino ir
apdovanojo nugalėtojus bei prizininkus. Per 2018 metus mokykla rajono mokiniams
suorganizavo ir vykdė 26 varžybas, kuriose dalyvavo apie 1800 rajono mokinių.
Mokykla buvo viena iš Lietuvos bokso čempionato organizatorių ir vykdytojų Šilutėje.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
Rezultatų vertinimo rodikliai
Siektini rezultatai
(toliau – užduotys)
(kuriais vadovaujantis

Pasiekti rezultatai
ir jų rodikliai

vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

1.1. Aktyvinti rajono
mokinių sportinę
veiklą.

1.2. Įdiegti etatinio
mokytojų darbo
apmokėjimo modelį
mokykloje.

Parengtas rajono
mokinių sporto
renginių planas,
patvirtintas
Iki 2018-11-10 parengtas
Švietimo skyriaus
Parengtas rajono
rajono mokinių sporto
vedėjo 2018-11mokinių sporto
renginių planas, pateiktas
06 įsąk. Nr.ŠVIrenginių planas.
tvirtinti Švietimo skyriaus
123. Plane
Pagal planą
vedėjui. Plane numatyti ne
numatyta 30
vykdomi sporto
mažiau 25 varžybų.
sporto varžybų.
renginiai į kuriuos
Iki 2018-05-10 parengti,
Parengti rajono
siekiama įtraukti
aptari su rajono kūno
mokinių sporto
kuo daugiau rajono kultūros mokytojų
žaidynių, skirtų
mokinių.
metodiniu rateliu ir įsakymu Valstybės 100Parengti ir suderinti patvirtinti rajono mokinių
mečiui, nuostatai,
rajono mokinių
sporto žaidynių, skirtų
patvirtinti
sporto žaidynių,
Valstybės 100-mečiui,
Švietimo skyriaus
skirtų Valstybės
nuostatai.
vedėjo 2018-04100 – mečiui,
Žaidynes suorganizuoti iki
27 įsąk. Nr.ŠVInuostatai.
2018-05-31.
89
Įvykdytos sporto
Žaidynių dalyviai – ne
Žaidynės
žaidynės.
mažiau 80 proc. rajono
surengtos 2018mokyklų.
05-22,23.
Dalyvavo 90
proc. rajono
mokyklų
komandų.
Mokykloje
sėkmingai
Mokyklos pedagogai iki
įdiegtas etatinio
2018-08-31 supažindinti su
Mokyklos
mokytojų darbo
etatinio mokytojų darbo
pedagogai
apmokėjimo
apmokėjimo modeliu.
supažindinti su
modelis.
Iki 2018-09-20 pakeisti ir\ ar
etatinio mokytojų
Mokyklos
pakoreguoti, papildyti:
darbo apmokėjimo
pedagogai
pareigybių
modeliu.
supažindinti su
aprašymai;
Parengti ir
etatinio mokytojų
darbo sutartys (jeigu
pakoreguoti
darbo
reikės);
mokyklos vidaus
apmokėjimo
darbo grafikai ir kiti
dokumentai susiję
modeliu
mokyklos vidaus
su etatinio
pedagogų tarybos
dokumentai, kurių
mokytojų darbo
posėdyje 2018pasikeitimus įtakos nauja
apmokėjimo
08-31 ir atskirai
etatinio mokytojų darbo
modelio įdiegimu
teikiant
apmokėjimo sistema;
mokykloje.
informaciją.
priimti aiškūs ir konkretūs
Įsakymais
susitarimai.
patvirtinti nauji
pareigybių

aprašymai, darbo
apmokėjimo
sistema, darbo
tvarkos taisyklės.
Perrašytos darbo
sutartys,
patvirtintas darbo
grafikas. Priimti
aiškūs ir
konkretūs
sprendimai.
Konfliktų
nenustatyta.

Vadovaujantis
nauju Lietuvos
respublikos asmens
duomenų apsaugos
įstatymu parengtas
1.3. Užtikrinti
mokyklos
mokyklos darbuotojų darbuotojų ir
asmens duomenų
mokinių asmens
apsaugą.
duomenų apsaugos
tvarkos aprašas.
Mokyklos
darbuotojai
supažindinti su
aprašu.

Iki 2018-05-25 parengtas
mokyklos darbuotojų
asmens duomenų apsaugos
tvarkos aprašas.
Iki 2018-07-01 mokyklos
darbuotojai supažindinti su
aprašu.

Parengtas
mokyklos
kalendorinis sporto
renginių
planas(pagal
Lietuvos sporto
federacijų planus ir
nuostatus), kuriame
numatomas
mokyklos
auklėtinių
delegavimas į
respublikines
varžybas, siekiant
aukščiausių
rezultatų.
Materialinės bazės

Iki 2018-12-31 mokyklos
auklėtiniai dalyvavo ne
mažiau kaip 45 įvairių
respublikinių varžybų.
Į Lietuvos įvairaus amžiaus
sporto šakų rinktines
pakviesti ne mažiau kaip 5
mokyklos auklėtiniai.
Sportinio inventoriui
įsigijimui skirta ne mažiau
4000 Eur.

1.4. Užtikrinti
mokyklos mokinių
sportinio
meistriškumo
augimą, rezultatų
teigiamą dinamiką.

Parengtos ir
patvirtintos
asmens duomenų
tvarkymo Šilutės
sporto mokykloje
taisyklės.
Direktoriaus
įsakymas 201805-24 Nr. 1SM144.
Darbuotojsi
supažindinti su
taisyklėmis.
Taisyklės
paskelbtos
mokyklos
internetinėje
svetainėje.
Per 2018 metus
mokyklos
auklėtiniai
dalyvavo 140
nacionalinės
reikšmės
(respublikinėse) ir
2 tarptautinėse
varžybose.
8 mokyklos
auklėtiniai
pakviesti į
respublikos
įvairių amžiaus
grupių rinktines.
Sportinio
inventoriui ir

gerinimas, siekiant
aukštesnių
rezultatų.

aprangoms
įsigijimui skirta
ne mažiau 5600
Eur.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
2.2.
2.3.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Suorganizuotas ir įvykdytas ( kartu su
partneriais) Lietuvos bokso čempionatas Šilutėje.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Buvo populiarinama bokso sporto šaka,
pritraukiant į mokyklą daugiau norinčių
sportuoti rajono mokinių. Užmegsti
bendradarbiavimo ryšiai su LSU,
Lietuvos bokso federacija, miestų ir
rajonų sporto ugdymo centrais. Įgyta
patirties organizuojant aukšto lygio
renginius.

3.2.
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1.
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas
langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Užsienio kalbų žinių gilinimas.
6.2.

Direktorius

__________

Aivaras Lileikis

__________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________

__________

_________________

(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

__________

(vardas ir pavardė)

(data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________

_________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________
(data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.
IV SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1.
10.2.
10.3.

______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

Susipažinau.
____________________

__________

_________________

(parašas)

__________

(vardas ir pavardė)

_________________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

__________
(data)

__________

