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METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2021-02-08 Nr. ________
(data)
Klaipėda
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos (toliau - Mokykla) 2019-2021 metų
strateginiame plane suformuoti šie pagrindiniai tikslai: 1) Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo
saviraišką, rengti sportininkus, sugebančius atstovauti Klaipėdos miestui ir Lietuvai; 2) Užtikrinti
saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką; 3) Organizuoti sportinius renginius Klaipėdos mieste,
užtikrinti metodinio kabineto darbą (istorinio paveldo išsaugojimas).
Mokykla vykdo formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo sportinio ugdymo programas
pagal plėtojamą lengvosios atletikos sporto šaką.
Vykdomai neformaliojo sportinio ugdymo programai įgyvendinti, sporto bazės priežiūrai ir
renginių organizavimo funkcijų užtikrinimui, 2020 m. Mokyklai buvo skirta 39,5 etatų, 2020 m.
pabaigoje skirtas papildomas sporto instruktoriaus etatas. 15,25 iš jų sudarė pedagoginiai (trenerių)
etatai, likusią etatų dalį sudaro mokyklos administracijos ir specialistų (9) etatai, Klaipėdos
sportininkų namų - muziejaus (1) bei renginių organizavimo specialistų (2) etatai, nuolatinei
mokyklos bazės ir jai priskirtos teritorijos priežiūrai užtikrinti reikalingi darbininkų etatai.
2020-2021 m. m. suformuotos 46 sportinio ugdymo grupės: 4 – didelio meistriškumo, 15 –
meistriškumo tobulinimo, 5 – meistriškumo ugdymo, 14 – pradinio rengimo, 6 – neformalaus
ugdymo, 2 - neįgaliųjų grupės. Metų pradžioje mokykloje sportavo 370 ugdytiniai, metų pabaigoje
– 402. Per metus sudarytos 178 naujos sutartys su ugdytinių tėvais dėl neformalaus ugdymo
mokykloje pagal įvairias lengvosios atletikos sporto šakos programas.
Mokykloje 187 sportininkams suteiktos meistriškumo pakopos: 9 - aštuoniolikai; 8 dvidešimt vienam; 7 - trisdešimt trims, 6 - penkiasdešimt trejiems; 5 - trisdešimt penkiems; 4 –
aštuoniolikai; 3 – penkiems; 2 – trims sportininkams; pirmoji – 1 sportininkui.
Iškovota 100 prizinių vietų Lietuvos čempionatuose: 20 vaikų čempionate (10 – pirmų vietų,
4 – antros vietos, 6 – trečios vietos); 25 jaunučių čempionate (5 – pirmos vietos, 12 – antrų vietų, 8
– trečios vietos); 28 jaunių čempionate (4 – pirmos vietos, 17 – antrų vietų, 7 – trečios vietos); 11
jaunimo čempionate (5 – pirmos vietos, 3 – antros vietos, 3 – trečios vietos); 16 Lietuvos
čempionatuose (10 – pirmų vietų, 3 – antros vietos, 3 – trečios vietos). Tarptautinėse lengvosios
atletikos varžybose dalyvavo 57 sportininkai: 17 – Pabaltijo mačuose; 40 sportininkų dalyvavo
įvairiose kitose tarptautinėse varžybose. Nacionalinių rinktinių sąrašuose patvirtinta 14 įstaigos
sportininkų.
Užtikrinant sportavimo sąlygas lengvosios atletikos manieže kitų sporto šakų ar klubų
sportininkams, per metus sudarytos 43 sportinių paslaugų teikimo sutartys.
Mokykla, kartu su Lietuvos lengvosios atletikos federacija vykdė aukščiausio lygio varžybas
Klaipėdoje: Lietuvos čempionatą ir jaunimo pirmenybes, Lietuvos jaunių čempionatą, Lietuvos
veteranų uždarų patalpų čempionatą bei Baltijos šalių jaunių uždarų patalpų komandinį čempionatą.
Sklandų ir savalaikį ugdymo planų įgyvendinimą ženkliai įtakojo LR paskelbtas karantinas,
todėl teko ieškoti naujų ugdymo organizavimo formų, kas sukėlė nemažai iššūkių tiek
administracijai, tiek treneriams. Nežiūrint į tai, Mokyklai pavyko operatyviai reaguoti į pasikeitusią
situaciją, priimti atitinkamus sprendimus ir ugdymo procesą tęsti nuotoliniu būdu, laikantis visų
karantino sąlygų.

2020 metasi Mokyklos pedagoginio personalo (trenerių) kvalifikacijos kėlimui organizuoti
mokymai: “Neformalusis ugdymas nuotoliniu būdu: kokybiniai ir teisiniai organizavimo aspektai”;
"Raumenų disbalansas sporte" (K. Linkus); "Efektyvaus treniravimo principai" (A. Skurvydas);
"Maistas kaip išorės aplinkos veiksnys darantis poveikį sportuojančio vaiko, suaugusiojo ir senjoro
organizmui. Magnio, kalcio ir seleno reikšmė sportininkui." (R. Stukas); "Efektyvaus vaikų,
suaugusiųjų ir senjorų treniravimo naujovės" (A. Skurvydas); "Dažniausios sportininkų traumos.
Atpažinimas, gydymas, prevencija" (G. Tankevičius). „Privalomojo higienos įgūdžių mokymo
bendroji programa“; „Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa“; DNS (dinaminė
neuroraumeninė stabilizacija) metodo įtraukimas į bendrojo fizinio pasirengimo programas, rengiant
sportininkus (fiziologas – kineziterapeutas Darius Paknys). Treneriams sudarytos sąlygos dalyvauti
individuliai pasirinktuose mokymuose.
Administracijos darbuotojai kviesti gilinti kompetencijas šiuose seminaruose: „Viešųjų
pirkimų vykdymo ypatumai”; „Neformalusis ugdymas nuotoliniu būdu: kokybiniai ir teisiniai
organizavimo aspektai”; „Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2021 m.
teisiniai ir buhalteriniai aspektai“; „Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiems“, „Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento taikymas švietimo įstaigų veikloje“; „Darbuotojų veiklos vertinimas.
(Ne) metiniai pokalbiai. Darbuotojų motyvacija“.
Siekiant gerinti sportininkų ir trenerių darbo sąlygas bei užtikrinti jų saugumą, įsigyta
smulkaus sporto inventoriaus, suremontuotos treniruoklių salės patalpos, atnaujinti esami
treniruokliai.
Klaipėdos lengvosios atletikos manieže įrengta nauja, aukščiausius IAAF standartus
atitinkanti, lengvosios atletikos bėgimo takelių ir lengvosios atletikos sektorių danga. Suremontuotos
avarinės būklės Klaipėdos miesto lengvosios atletikos maniežo gaisrinio vandentiekio ir buitinio
vandentiekio sistemos.
Siekiant sudaryti sąlygas Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje sportuoti
žmonėms su judėjimo negalia, įrengtas šiuolaikiškas keltuvas neįgaliesiems, kurio pagalba neįgalieji
savarankiškai ir saugiai gali patekti iš arenos į pirmo aukšto lygyje esančias persirengimo patalpas
bei sanitarinius mazgus. Dėl patogesnio ir saugesnio neįgaliųjų patekimo į maniežą iš lauko,
sutvarkytos šaligatvio dangos ir įrengtas įvažiavimo pandusas, sumontuoti automatiškai pakeliami
garažo vartai bei vaizdo stebėjimo kameros.
Siekiant užtikrinti Mokyklos pastato ir jame esančio materialinio turto apsaugą, saugią
aplinką, efektyvią darbo laiko ir (arba) sporto paslaugų teikimo laiko apskaita bei įeinančių ir
išeinančių asmenų kontrolę, Mokykloje įrengtas elektromechaninis turniketas su kortelių skaitytuvu
patekimui į pagrindinę lengvosios atletikos areną ir treniruoklių salę.
Mokyklos lauko teritorijos stebėjimui įrengta 1 vaizdo stebėjimo kamera, vidaus patalpos stebimos
4 vaizdo stebėjimo kameromis.
Pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūra dėl finansavimo skyrimo Klaipėdos lengvosios atletikos projektui „Biudžetinės įstaigos
Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos „Atsinaujinančios energijos išteklių saulės
fotovoltinės elektrinės įrengimas“ pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių
(saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios
(įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose. Įvykdytas rangos darbų konkursas,
nustatytas laimėtojas, pasirašyta rangos darbų sutartis. Projekto įgyvendinimas numatytas 2021 metų
I ketvirtį.
Vykdant Klaipėdos miesto sporto renginių organizavimo funkcijas, dėl Covid-19 pandemijos
apribojimų teko koreguoti renginių planą ir ieškoti naujų formų svarbiausių miesto sporto renginių
įgyvendinimui. 2020 metais atšaukti planuoti aukščiausio lygio renginiai, kurių organizavimas
Klaipėdoje buvo pavestas Mokyklai – Pasaulio salės futbolo čempionatas (FUTSAL), Moterų
paplūdimio tinklinio pasaulio taurės etapas, Europos vaikinų U20 krepšinio čempionatas.
Sėkmingai organizuoti tradiciniai Klaipėdos miesto renginiai – tradicinis bėgimas laisvės
gynėjų dienai paminėti, sporto šakų, būrelių ir užimtumo pristatymui skirtas renginys „Judrioji
mugė“, ekstremalaus sporto renginys „SEASIDE SESSION“, Žmonių su negalia šaškių ir šachmatų
turnyras, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, Žmonių su negalia vasaros

sporto festivalis, Mero taurės žaidynių nugalėtojų apdovanojimai, Pasaulinės žmonių su negalia
dienos paminėjimo renginys (organizuotas nuotoliniu būdu), Klaipėdos miesto sporto
apdovanojimai. Koordinuotas Klaipėdos komandos dalyvavimas Seniūnaitijų žaidynėse, vykdyti ir
(ar) koordinuoti kiti renginiai bendradarbiaujant su miesto sporto organizacijomis.
Edukacinių projektų apimtyje organizuotas konkursas ir parengta trečioji paroda „Klaipėdos
miesto sporto fotografija 2020“, sporto bendruomenei pristatytas Klaipėdos miesto lengvosios
atletikos mokyklos išleistas leidinys „Klaipėdos sportininkai Olimpinėse žaidynėse“,
bendradarbiaujant su Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla vykdytas edukacinis projektas "Meno
ir sporto sintezė", sukurtas video klipas pristatantis Klaipėdos miesto reprezentacinę sporto aprangą.
Organizuoti mokymai, skirti sporto organizacijų vadovų ir darbuotojų kompetencijų ugdymui:
„Sužibėk renginiuose: kaip paversti stebėtojus dalyviais“, mokymai skirti už sporto renginių
organizavimą atsakingiems įstaigų darbuotojams, Lektorius Lauras Balaiša; „Laimės kvartetas: kaip
smegenų cheminės reakcijos lemia mūsų gyvenimo patirtis”, Lektorė dr. Urtė Neniškytė; Juristo
Justo Vytauto Paulionio paskaita “Darbo teisė ir Darbo kodekso straipsnių taikymas praktikoje”;
Biudžetinių Klaipėdos sporto įstaigų pertvarkos ir sportininkų krepšelio apskaičiavimo darbo grupės
išvadų pristatymas, pranešėjas Klaipėdos vicemeras Arvydas Cesiulis.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
(toliau – užduotys)

1.1. Užtikrinti
kokybišką ir
efektyvią įstaigos
veiklą

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Siektini rezultatai

vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)

1) Įgyvendinti
patvirtintą strateginį
veiklos planą ir
nustatytus rodiklius;

1) Pilnai įgyvendintas
patvirtintas strateginis
veiklos planas ir nustatyti
veiklos rodikliai;

2) Įstaigos veiklą
organizuoti taip, jog
nebūtų nustatyta
pažeidimų dėl įstaigos
ir vadovo veiklos;
3) Gebėti tinkamai
naudoti skirtus
asignavimus,
vadovaujantis teisės
aktais,
reglamentuojančiais
įstaigos finansinę
veiklą.

2) Įstaigoje nenustatyta
pažeidimų;

3) Įstaigoje užtikrintas
savalaikis finansinių
dokumentų pateikimas,
skirti asignavimai
naudojami teisės aktų
nustatyta tvarka.

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai
1) Įstaigos strateginis
planas maksimaliai
įgyvendintas pagal
nustatytus rodiklius, kai
kurie rodikliai viršyti,
tačiau Covid 19
pandemija įtakojo
rodiklių, susijusių su
sportininkų pasirengimo
proceso organizavimu ir
dalyvavimu varžybose,
įgyvendinimą.
2) Dėl įstaigos veiklos
pažeidimų nenustatyta.

3) Įstaigai skirti
asignavimai naudojami
tesiės aktų nustatyta
tvarka, finansiniai
dokumentai
rengimai/teikiami
nustatyta tvarka ir
terminais.

1.2. Užtikrinti
saugią ir sveiką
ugdymo (-si)
aplinką
sportuojantiems
Klaipėdos miesto
lengvosios atletikos
manieže.

Atnaujinti maniežo
dangą iki 2020 metų
liepos mėn.

Iki 2020 metų liepos mėn.
atnaujinta maniežo dangą.

1.3. Tobulinti
sportinio ugdymo
organizavimo
veiklą

1) Atlikti analizę ir
parengti
sportinio
ugdymo organizavimo
normatyvų krepšelio
principu
projektą
lengvosios
atletikos
sporto šakai.

1) Atlikta analizė ir
parengtas
sportinio
ugdymo
organizavimo
normatyvų
krepšelio
principu projektas iki
2020-09-01
lengvosios
atletikos sporto šakai bei
suderintas su Sporto
skyriumi.
2) Suorganizuota anketinė
apklausa dėl teikiamų
paslaugų kokybės ir
pateikta rezultatų analizė
bei siūlymai Sporto
skyriui iki 2020-10-01.

2) Organizuoti
anketinę apklausą dėl
teikiamų paslaugų
kokybės

1.4. Užtikrinti
sporto organizacijų
vadovų ir
darbuotojų
kompetencijų
ugdymą.

Organizuoti mokymų
ciklą, skirtą Klaipėdos
miesto sporto
organizacijų vadovų ir
darbuotojų
kompetencijų
ugdymui.

2020 metais (sausio –
gruodžio mėn.) surengti 4
seminarai skirtingomis
temomis.

Klaipėdos lengvosios
atletikos manieže įrengta
nauja, aukščiausius IAAF
standartus atitinkanti,
lengvosios atletikos
bėgimo takelių ir
lengvosios atletikos
sektorių danga. Darbai
pilnai užbaigti, maniežas
perduotas naudojimui nuo
2020 rugpjūčio mėn.
1) Atsižvelgiant į
biudžetinių Klaipėdos
sporto įstaigų pertvarkos
ir sportininkų krepšelio
apskaičiavimo darbo
grupės išvadas, pilotinis
projektas parado
aktualumą, todėl sportinio
ugdymo organizavimo
normatyvų krepšelio
principu parengimas
lengvosios atletikos
sporto šakai nukeltas į
2021 metus.
2) Parengta apklausos
anketa ir atlikta anketinė
Klaipėdos miesto
lengvosios atletikos
mokyklos bendruomenės
apklausa, apibendrinti
apklausos rezultatai
pateikti Klaipėdos miesto
savivaldybės sporto
skyriui 2020-09-15.
Organizuoti mokymai:
2020 sausio 17 d. Tema
„Sužibėk
renginiuose:
kaip paversti stebėtojus
dalyviais“ Mokymai skirti
už
sporto
renginių
organizavimą
atsakingiems
įstaigų
darbuotojams. Lektorius
Lauras Balaiša.
2020 kovo 6 d. “Laimės
kvartetas: kaip smegenų
cheminės reakcijos lemia
mūsų gyvenimo patirtis”.
Lektorė
dr.
Urtė
Neniškytė.
Juristo Justo Vytauto
Paulionio paskaita “Darbo
teisė ir Darbo kodekso

straipsnių
taikymas
praktikoje”.
Lektorius
juristas Justas Vytautas
Paulionis.
Biudžetinių
Klaipėdos
sporto įstaigų pertvarkos ir
sportininkų
krepšelio
apskaičiavimo
darbo
grupės išvadų pristatymas.
Pranešėjas
Klaipėdos
vicemeras
Arvydas
Cesiulis.
2020 lapkričio 12d. (dėl
karantino
ribojimų
perkeltas į 2021-01-22,
vyko nuotoliniu būdu)
DNS
(dinaminė
neuroraumeninė
stabilizacija)
metodo
įtraukimas į bendrojo
fizinio
pasirengimo
programas,
rengiant
sportininkus.
Lektorius
fiziologas
–
kineziterapeutas Darius
Paknys.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Atlikti analizę ir parengti sportinio ugdymo Atsižvelgiant į biudžetinių Klaipėdos sporto įstaigų
organizavimo normatyvų krepšelio principu pertvarkos ir sportininkų krepšelio apskaičiavimo
projektą lengvosios atletikos sporto šakai.
darbo grupės išvadas, pilotinis projektas parado
aktualumą, todėl sportinio ugdymo organizavimo
normatyvų krepšelio principu parengimas lengvosios
atletikos sporto šakai nukeltas į 2021 metus.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Parengtas nuotolinio darbo tvarkos aprašas
ir nuotolinio darbo rekomendacijos treneriams.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Darbuotojams sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu
būdu, vykdant jiems pavestas funkcijas. Pateiktos
rekomendacijos padėjo treneriams sklandžiau pereiti
prie nuotolinio darbo metodo vykdant ugdymo
procesą – komunikacija su sportininkais, jų tėvais,
treniruočių planavimas ir vedimas, grįžtamojo ryšio
užtikrinimas, ataskaitų teikimas ir kt. Metų eigoje,
pagal poreikį rengti susirinkimai su treneriais darbo
rezultatų aptarimui, atsižvelgiant į gautas pastabas ar
pasiūlymus priimti sprendimai dėl tvarkos tobulinimo.

3.2. Inicijuotas ir įgyvendintas projektas Projekto apimtyje manieže įrengtas šiuolaikiškas
siekiant sudaryti sąlygas Klaipėdos miesto keltuvas neįgaliesiems bei kitos su tuo susijusios

sportuoti priemonės, kurių pagalba neįgalieji savarankiškai ir
saugiai gali patekti į areną bei iš arenos į pirmo aukšto
lygyje esančias persirengimo patalpas ir (ar)
sanitarinius mazgus. Dėl patogesnio patekimo į
maniežą iš lauko, sutvarkytos šaligatvio dangos ir
įrengtas
įvažiavimo
pandusas,
sumontuoti
automatiškai pakeliami garažo vartai bei vaizdo
stebėjimo kameros.
3.3. Inicijuotas ir įgyvendintas Klaipėdos miesto Įrengtas elektromechaninis turniketas su kortelių
lengvosios atletikos mokyklos klientų srautų skaitytuvu bei vaizdo stebėjimo kameros darbuotojų,
klientų bei turto saugumui užtikrinti. Sistemos pagalba
kontrolės sistemos įrengimo projektas.
užtikrinama šiuolaikiška bei skaidri naudojimosi
sporto paslaugomis laiko apskaita. Į kontroliuojamas
sportavimo zonas (patalpas) gali pateikti tik sistemoje
užregistruoti asmenys, išvengiama tiesioginio klientų
kontakto ir ginčų su LAM personalo darbuotojais. Dėl
įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų pagerėjo budinčio
personalo darbo sąlygos.
3.4. Projekto „Biudžetinės įstaigos Klaipėdos Įgyvendinus projektą, ant mokyklos stogo bus įrengta
miesto
lengvosios
atletikos
mokyklos 60.18 kw saulės elektrinė, kuri per metus sugeneruos
„Atsinaujinančios energijos išteklių saulės apie 59 000 kWh elektros energijos ir užtikrins beveik
fotovoltinės
elektrinės
įrengimas“ 100 procentų viso mokyklos energijos poreikio.
koordinavimas. Pasirašyta sutartis su Lietuvos Įrengta saulės elektrinė leis per metus sumažinti CO2
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos emisiją 25 000 kg, o per planuojamą įrangos veikimo
projektų valdymo agentūra dėl finansavimo laikotarpį net 500 tonų
skyrimo Klaipėdos lengvosios atletikos
Projekto įgyvendinimas numatytas 2021 metų I
projektui „Biudžetinės įstaigos Klaipėdos
ketvirtyje.
miesto
lengvosios
atletikos
mokyklos
„Atsinaujinančios energijos išteklių saulės
fotovoltinės elektrinės įrengimas“ pagal
finansavimo
priemonę
„Atsinaujinančių
energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės
energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas
visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių
socialinių grupių asmenims) paskirties
pastatuose. Įvykdytas rangos darbų konkursas,
nustatytas laimėtojas, pasirašyta rangos darbų
sutartis dėl saulės elektrinės įrengimo ant
Mokyklos stogo.
3.5. Dalyvauta darbo grupėje Klaipėdos miesto Dalyvauta darbo grupės posėdžiuose. Pateikti
sportininko krepšelio apskaičiavimo metodikai siūlymai bei įžvalgos Klaipėdos miesto sportininko
pagal sporto šakas ir jos veikimo principą bei krepšelio apskaičiavimo metodikai pagal sporto šakas
biudžetinių sporto mokymo įstaigų pertvarkymo ir jos veikimo principą bei biudžetinių sporto mokymo
įstaigų pertvarkymo priemonių įgyvendinimo planui
priemonių įgyvendinimo planui parengti.
parengti.
lengvosios atletikos mokykloje
žmonėms su judėjimo negalia.

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

4.1.

Rezultatų vertinimo rodikliai
Siektini rezultatai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)

-

-

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai

-

III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskaitą)

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 1□
2□
3□
4□
siekiant rezultatų
5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis)
1□
2□
3□
4□
Vertinimo kriterijai

IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius
6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas
atitinkamas langelis
Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1.
7.2.
V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
8. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys

Siektini rezultatai

8.1. Klaipėdos miesto sportininkų
apdovanojimo tvarkos tobulinimas

Parengti Klaipėdos miesto
sportininkų apdovanojimo
tarkos aprašo projektą

8.2. Užtikrinti kokybišką ir
efektyvią įstaigos veiklą

1) Įgyvendinti patvirtintą
strateginį veiklos planą ir
nustatytus rodiklius;

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1) Iki 2021 gegužės 31 d. atlikta
Klaipėdos miesto sporto
bendruomenės apklausa ir gautų
duomenų analizė dėl
apdovanojimų tvarkos tobulinimo.
2) Iki 2021 metų spalio 1d.
parengtas ir su Klaipėdos miesto
sporto skyriumi suderintas
Klaipėdos miesto sportininkų
apdovanojimo tvarkos aprašas.
1) Pilnai įgyvendintas patvirtintas
strateginis veiklos planas ir
nustatyti veiklos rodikliai;

8.3. Tobulinti sportinio ugdymo
organizavimo veiklą

2) Įstaigos veiklą
organizuoti taip, jog nebūtų
nustatyta pažeidimų dėl
įstaigos vadovo veiklos;
3) Gebėti tinkamai naudoti
skirtus asignavimus,
vadovaujantis teisės aktais,
reglamentuojančiais įstaigos
finansinę veiklą.
1) Atlikti analizę ir parengti
sportinio ugdymo
organizavimo normatyvų
krepšelio principu projektą
lengvosios atletikos sporto
šakai.
2) Organizuoti anketinę
apklausą dėl teikiamų
paslaugų kokybės

2) Įstaigoje nenustatyta
pažeidimų;

3) Įstaigoje užtikrintas savalaikis
finansinių dokumentų pateikimas,
skirti asignavimai naudojami
teisės aktų nustatyta tvarka.
1) Atlikta analizė ir parengtas
sportinio ugdymo organizavimo
normatyvų krepšelio principu
projektas iki 2021-09-01
lengvosios atletikos sporto šakai
bei suderintas su Sporto skyriumi.
2) Suorganizuota anketinė
apklausa dėl teikiamų paslaugų
kokybės ir pateikta rezultatų
analizė bei siūlymai Sporto skyriui
iki 2021-10-01.

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. Pandemija
9.2. Finansavimas
VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
10. 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)

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________
_________
________________
__________
(valstybinės švietimo įstaigos savininko
(parašas)
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos;
savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras)

(vardas ir pavardė)

(data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.
Susipažinau.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

