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VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Vilkaviškio rajono sporto mokykla (toliau – mokykla) yra formalųjį švietimą 

papildanti ugdymo įstaiga, kuri įgyvendina formalųjį ugdymą papildančias programas. Mokyklos 

paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities ţinias, stiprinti gebėjimus 

ir įgūdţius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas, tenkinti vaikų ir jaunimo 

paţinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius per sportinę veiklą, padėti jiems tapti aktyviais 

visuomenės nariais. Mokyklos 2021 metų veiklos planas (toliau – planas), atsiţvelgus į 

bendruomenės poreikius, nustato metinius mokyklos tikslus bei uţdavinius, apibrėţia prioritetus ir 

priemones uţdaviniams vykdyti.  

 Veiklos planas 2021 metams parengtas vadovaujantis mokyklos 2021-2023 metų 

strateginiu planu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus dokumentais, mokyklos ugdymo planu, mokyklos bendruomenės poreikiais. 

Mokyklos veiklos planą parengė 2021 m. sausio 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-1-4 

sudaryta darbo grupė. Planą įgyvendina mokyklos administracija, pedagoginiai ir nepedagoginiai 

darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai, mokyklos bendruomenės nariai. 

 

 

II SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 Pagrindinis mokyklos veiklos tikslas – per sportinę veiklą tenkinti vaikų ir jaunimo 

paţinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikius, sistemingai jiems skleisti ţinias, stiprinti gebėjimus ir 

įgūdţius, suteikti papildomas dalykines kompetencijas, siekti sportinių rezultatų. Įgyvendindami 

formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programas rajono vaikams ir jaunuoliams, 

mokyklos mokytojai skatinto mokinių saviraišką, ieškojo naujų talentų ir ugdė sportininkus, 

galinčius atstovauti mokyklą, rajoną ir savo šalį įvairaus lygio varţybose, čempionatuose bei 

turnyruose. 

 Ugdymo procese orientavomės į dvi svarbias sporto puses - mokinių sveikatingumą ir 

sportininkų rengimą. Mokyklos vadovai ir neformaliojo švietimo mokytojai siekė, kad visi norintys 

sportuoti vaikai ar jaunuoliai galėtų lankyti sporto mokyklą. Mokiniams formavome sveikos 

gyvensenos įgūdţius, diegėme įprotį fiziškai mankštintis, ugdėme teigiamą poţiūrį į sveikatą kaip 

didţiausią vertybę, padedančią tenkinti asmenybės poreikius, atitinkančius mokinių fizines galias ir 



gebėjimus. Taip pat skleidėme  sveikos gyvensenos, sporto teorijos ir metodines nuostatas, spaudoje 

skelbėme geriausių sportininkų rezultatus ir mokyklos pasiekimus. 

 Formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programų pagalba etapais siekėme 

suteikti ir gilinti mokinio pasirinktos sporto šakos ţinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdţius, 

plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas. Parengta 17 sporto šakų pradinio ugdymo, meistriškumo 

ugdymo ir meistriškumo tobulinimo   programų. Mokyklos FŠPU grupes lankė 425 mokiniai (92 

mergaitės ir 333 berniukai), iš kurių pagal amţių ir įgytas meistriškumo pakopas sukomplektuota 40 

mokomųjų grupės. Ugdomoji veikla organizuojama aštuoniuose skyriuose: futbolo, krepšinio, 

laisvųjų imtynių, lengvosios atletikos, stalo teniso, šachmatų, buriavimo ir dviračių sporto. Ugdymo 

procesą organizavo ir mokiniams tobulėti padėjo 26 neformaliojo švietimo mokytojai, kurie 

uţtikrino vaikų ir jaunimo uţimtumą, ieškojo gabių sportininkų pasirinktoje sporto šakoje, siekė 

nuoseklaus jų meistriškumo tobulinimo. 

Per 2020 metus išugdyta daug perspektyvių sportininkų, pasiekta pergalių.  

Tradiciškai aukštais pasiekimais dţiugino imtynininkai. Šalies jaunių čempionate 

medalius savo svorio kategorijose pelnė Mantas Pikūnas, Karolis Grigelaitis, Gabija Lukosiute, 

Domas Liţaitis, Edvinas Menčinskas, Gustė Jasulaitytė, Aistė Krilavičiūtė, Paulina Strakalaitytė, 

Ernestas Labašauskas bei Domas Ţukas. 

Sėkmingai startavo dviratininkai, kurie dar kovo pradţioje buvo išvykę į sezono 

pasiruošimo sportinę stovyklą Ispanijoje. Vasarą varţybose, vykusiose Lietuvoje ir uţsienyje, 

medalius iškovojo Aistė Janavičiūtė, Elvyra Bugajevaitė, Viktorija Šabunkaitė, Gustė Saldukaitė 

bei Rytis Ţemaitaitis. 

Jauniausios sporto šakos – buriavimo skyriaus atstovai taip pat stebino pasiektais 

rezultatais. Mykolas Kaţemėkas tapo nacionalinio vaikų ir jaunimo buriavimo čempionato „RS 

Tera“ laivų klasės čempionu, o Pijus Striokas – vicečempionu. 

Lietuvos lengvosios atletikos čempionatuose prizininkais tapo trys mūsų mokyklos 

bėgikai: Normantas Durneika, Gabija Kemfertaitė ir Titas Dominaitis. 

Šalies jaunučių ir jaunių šachmatų čempionate sėkmė lydėjo Laurą Maurutytę, kuri 

iškovojo bronzos medalį. 

Mokyklos vadovai telkė bendruomenę komaandiniam darbui planuojant ir 

organizuojant ugdomąją veiklą. Mokyklos ir Mokytojų tarybos posėdţiuose buvo nagrinėjami 

aktualūs dalykiniai klausimai, vykdyta veikla, pagrįsta bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, planų ir 

veiksmų suderinamumu bei vientisumu, kūrybingumu ir nuolatiniu atsinaujinimu. 

 Vilkaviškio rajono sporto mokykla savo veiklą įgyvendino vadovaudamasi 2018-2020 

metų strateginiu planu ir 2020 metų veiklos planu, kryptingai siekė uţsibrėţtų strateginių tikslų ir 

nuosekliai realizavo išsikeltus tikslus bei uţdavinius. 

 

I tikslas. Ugdymo įvairovės poreikių tenkinimo uţtikrinimas. 

1 uţdavinys. Didinti ugdymo galimybes.  

Mokykloje sudarytos sąlygos vaikams ir jaunuoliams pasirinkti ugdymo sritį, 

atitinkančią jų poreikius, galimybes ir siekius. Daug dėmesio skiriama mokinių savirealizacijos ir 

saviraiškos poreikiams tenkinti. Turėdama tikslą kuo daugiau mokinių įtraukti į sportines veiklas, 

mokykla didino veiklų įvairovę. Į ugdymo turinį integruotos veiklos, skirtos mokinių sportinei, 

paţintinei, kūrybinei, socialinei, pilietinei kompetencijoms plėtoti. 

Organizuotai ir kryptingai vyko dviračių sporto, laisvųjų imtynių ir buriavimo sportinės fizinio 

pasirengimo stovyklos, dviem etapais organizuota tęstinė vaikų vasaros poilsio programa 

„Vaivorykštė-2020“, įgyvendintas visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas 

„Vaikų sveikatingumo ugdymas ir mokymas plaukti“, prevencinis vaikų ir jaunuolių gatvės 

krepšinio turnyras „Vasarą sportuok, būk sveikas ir saugus“, vaikų socializacijos programos 

„Guliveris“ ir „Nuo judriųjų ţaidimų iki imtynių, auk sveikas ir būk fiziškai aktyvus“ bei kitos 

veiklos. 



Ugdymo kokybei teigiamą įtaką daro saugi, skatinanti ir palaikanti aplinka, operatyvi 

mokytojo teikiamos informacijos sklaida. Betarpiškai palaikomas pozityvus bendravimas ir 

partnerystė su tėvais, puoselėjami bendruomeniški tarpusavio santykiai, kuriama dialogo ir 

susitarimų kultūra. Ugdymo aplinka kuriama saugi. 

2 uţdavinys. Gerinti ugdymo kokybės ir fizinio aktyvumo poreikių tenkinimą. 
Kryptis – planingas ir sistemingas mokinių gebėjimų ugdymas. Parengtas ir 

įgyvendintas sportinio ugdymo planas. Vienas pagrindinių jo tikslų – sudaryti tinkamas sąlygas 

sportiniam ugdymui(si). Mokiniai skatinami sistemingai uţsiiminėti sportu ir siekti sportinių 

rezultatų, dalyvaujant varţybose. Jiems sudarytos optimalios sąlygos kelti meistriškumą. Nuosekliai 

ir veiksmingai gilinamos mokinių pasirinktos sporto šakos ţinios, ugdomi gebėjimai, formuojami 

įgūdţiai, plėtojama mokinių saviraiška. 

Mokykla tenkina kiekvieno mokinio interesus, lavinimo ir saviraiškos poreikius, 

skatina sportuoti, rūpintis savo fiziniu pajėgumu, sveikata, aktyviu poilsiu, skleidţia ţinias apie 

sveiko gyvenimo būdo puoselėjimą. Sudarytos sąlygos ugdytis specialiųjų poreikių turintiems 

mokiniams, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo(si) procesą. 

3 uţdavinys. Tobulinti darbuotojų dalykines kompetencijas. 

Sudarytos sąlygos darbuotojams kelti kvalifikaciją, tobulinti savo kompetencijas 

įvairiose kvalifikacijos tobulinimo institucijose. Mokyklos darbuotojai dalyvavo dalykiniuose 

kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo kursuose ir seminaruose, įgijo naujų kompetencijų, dalijosi 

patirtimi su kolegomis. Plėtotas ir asmeninis tobulėjimas. Kryptingai pereita prie nuotolinio 

ugdymo proceso. 

4 uţdavinys. Įgyvendinti sportinio ugdymo programas. 

Mokykloje 8 sporto šakų (buriavimo, dviračių sporto futbolo, krepšinio, laisvųjų 

imtynių, lengvosios atletikos, stalo teniso ir šachmatų) sportinio ugdymo programų pasiūla. 

Mokiniai ugdomi 3 etapais: pradinio sportinio ugdymo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo 

tobulinimo grupėse. 

Mokyklos ugdymo rezultatai vertinama pagal mokinių pasiekimus Lietuvos 

čempionatuose, pirmenybėse, ţaidynėse, tarptautiniuose turnyruose. Varţybose iškovoti 46 

medaliai:  laisvosiose  imtynėse – 20, dviračių sporte – 12, lengvojoje atletikoje – 7, buriavime – 4, 

šachmatuose – 3. 

 

II tikslas. Kokybiškas paslaugų teikimas. 

1 uţdavinys. Efektyviai įgyvendinti ugdymo įvairovę ir turinį. 

Pedagogai efektyviai turtino ugdymo įvairovę ir turinį, pritaikė jį individualiems 

ugdytinių poreikiams. Pastebimai didėjo mokinių treniravimosi motyvacija, pavyko į mokyklą 

pritraukti daugiau mokinių. 

Mokyklos mokytojai bendradarbiauja su rajono savivaldybės fizinio ugdymo 

mokytojais, ugdymo įstaigomis, Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuru, Vilkaviškio policijos 

komisariatu, Marijampolės VĮ sveikatingumo centru ‚Sveikatos banga“, kitų rajonų savivaldybių 

sporto ugdymo įstaigomis. 

Parengtas ir įgyvendintas visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

projektas „Vaikų sveikatingumo ugdymas ir mokymas plaukti“, vaikų vasaros poilsio programa 

„Vaivorykštė-2020“, vaikų socializacijos programos „Guliveris“ ir ,,Nuo judriųjų ţaidimų iki 

imtynių, auk sveikas ir būk fiziškai aktyvus”, prevencinis projektas „“Vasarą sportuok, ţaisk ir būk 

saugus“ ir kitos veiklos. 

2 uţdavinys. Skatinti neformaliojo švietimo  mokytojų iniciatyvas. 

Mokyklos vadovai ir mokytojai komunikuoja konkrečių metodinių sprendimų 

ieškojimo ir diegimo procese. Mokytojų tarybos posėdţiuose nuolat nagrinėjami aktualūs dalykiniai 

klausimai ir priimami sprendimai. Abipusė veikla pagrįsta bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, planų 

ir veiksmų suderinamumu bei vientisumu, kūrybingumu ir nuolatiniu atsinaujinimu. 



Mokykla organizuoja ir vykdo sportinius renginius rajono savivaldybės mokykloms. 

2019-2020 m. m. mokyklų ţaidynių programą sudarė daugiau kaip 30 sporto šakų varţybų, tačiau 

dėl karantino įvyko tik 18. Atskirų sporto šakų mokyklas komandas nugalėtojas delegavome 

atstovauti rajono savivaldybę Lietuvos mokyklų ţaidynėse. 

 

III tikslas. Materialinės ir informacinės bazės kūrimas. 

1 uţdavinys. Apsirūpinti  darbo bei ugdymo priemonėmis. 

Mokyklos sporto skyriai pagal poreikį aprūpinti ugdymo priemonėmis, sporto 

inventoriumi ir aprangomis sportininkams.Įsigytos pagrindinės priemonės - 2 burinės valtys 

buriuotojų sportinėms treniruotėms ir varţyboms. 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 2021 METAMS 

 

Vizija 

Moderni, šiuolaikiška, atvira, puikiai finansuojama neformaliojo sportinio ugdymo 

institucija, tenkinanti mokinių saviraiškos ir fizinio aktyvumo poreikius bei optimaliomis sąlygomis 

rengianti aukšto meistriškumo sportininkus.  

 

Misija 

Teikti optimalias  sąlygas mokinių saviraiškai per sportą, fiziniam aktyvumui ir 

sportiniam meistriškumui ir sveikatingumui siekti; ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę, puoselėti 

dvasines, psichines ir fizines ţmogaus galias; diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį sportuoti; 

ieškoti talentingų sportininkų; uţtikrinti saugią ugdymui(si) aplinką. 

 

Filosofija 

Nuo masiškumo iki olimpinių medalių. 

 

 Vertybės 

Ugdomosios veiklos pagrindinė vertybė – ugdytinis, kuriam sudarytos sąlygos ugdyti 

ir puoselėti savo gebėjimus. Mokyklos bendruomenės veikla pagrįsta demokratijos principais: 

lygiateisiškumu, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, planų ir veiksmų suderinamumu bei vientisumu, 

kūrybingumu ir nuolatiniu atsinaujinimu. 

 

IV SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŢDAVINIAI 

 

1. Tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę, sudarant galimybes kiekvienam vaikui realizuoti savo 

gebėjimus. 

1.1. Uţdavinys. Skatinti mokinių motyvaciją ugdytis. 

1.2. Uţdavinys. Tobulinti mokytojų pedagogines ir plėtoti bendrąsias kompetencijas. 

1.3. Uţdavinys. Puoselėti mokinių saviraiškos kompetencijas. 

2. Tikslas. Telkti mokyklos bendruomenę modernios, sveikos ir saugios aplinkos kūrimui. 

2.1. Uţdavinys. Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokytojų, mokinių, tėvų. 

2.2. Uţdavinys. Plėtoti partnerystę sveikatingumą stiprinančiose veiklose. 

2.3. Uţdavinys. Kurti modernią, saugią, sportuoti skatinančią  ugdymo(si) aplinką. 

 

 

 

 



 

V SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS TIKSLAMS PASIEKTI 

 

Priemonės 

 

Laukiamas rezultatas Terminai Vykdytojai Lėšų šaltiniai 

1. Tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę, sudarant galimybes kiekvienam vaikui realizuoti savo 

gebėjimus. 

1.1.Uţdavinys. Skatinti mokinių motyvaciją ugdytis. 

 

1.1.1. 1.1.1. Ugdymo proceso 

organizavimas 

kūrybiškumą ir 

saviraišką 

skatinančiose 

aplinkose. 

Ugdymas vyksta 

kūrybiškumą ir saviraišką 

skatinančiose aplinkose. 

Įvairūs ugdymo(si) būdai 

ir formos, diferencijuotos 

uţduotys ir veiklos 

mokiniams. 

2021-

2023 

Mokytojai Savivaldybės 

lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

1.1.2. Mokinių fizinio 

pasirengimo testavimo 

sistemos sukūrimas ir 

taikymas. 

Parengta mokinių fizinio 

pasirengimo testavimo ir 

vertinimo sistema. Su 

visais mokytojais susitarta 

dėl bendrų individualių 

mokinio paţangos 

stebėjimo formų, terminų. 

Visi mokytojai 

organizuoja fizinio 

pasirengimo testavimo 

procesą. 

 Auga mokinių rodikliai. 

2021-

2023 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Savivaldybės 

lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

1.1.3. Naujų patrauklių 

sporto šakų skyrių 

atidarymo iniciavimas 

ir įsteigimas. 

Įsteigti naujų sporto šakų 

skyriai.  

Mokiniams suteikta 

daugiau ir įvairesnių  

galimybių pasirinkti. 

Padidėjęs mokinių 

skaičius. 

2021-

2023 

 Savivaldybės 

lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

1.1.4. Mokinių 

motyvacijos siekti 

aukštų sportinių 

rezultatų  stiprinimas. 

Mokinių, pasiekusių 

geriausius sportinius 

rezultatus, įvertinimas. 

2021-

2023 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

mokytojai 

Spec. lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

1.2.Uţdavinys. Tobulinti mokytojų pedagogines ir plėtoti bendrąsias kompetencijas. 

 

1.2.1. Mokytojų 

skatinimas įgyti naujų 

kompetencijų 

šiuolaikinių pratybų 

organizavimui. 

Mokytojai tobulina 

dalykines ir pedagogines 

kompetencijas ne maţiau 

kaip 5 kartus per metus. 

Dalyvauja įvairiuose 

seminaruose, kursuose, 

mokosi nuotoliniu būdu. 

2021-

2023 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

mokytojai 

Spec. lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 



1.2.2. Dalijimosi gerąja 

patirtimi sklaida.  

Mokytojai ir vadovai 

tobulina savo profesines ie 

asmenines kompetencijas, 

dalijasi  su kolegomis 

patirtimi po seminarų ir 

mokymų, aptaria ir 

vertina, mokosi vieni iš 

kitų. 

2021-

2023 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

mokytojai 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

1.2.3. Ugdomosios 

veiklos stebėsena ir 

vertintimas. 

Pedagoginių darbuotojų 

veiklos stebėjimas ir 

vertinimas. 

Efektyvesnis mokytojo 

darbo poveikis į mokinio 

paţangą. 

2021-

2023 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

mokytojai 

Savivaldybės 

lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

1.3. Uţdavinys. Puoselėti  mokinių saviraiškos kompetencijas. 

 

1.3.1. 1.3.1. Organizavimas ir 

vykdymas  sportinių 

stovyklų, 

sveikatingumo 

projektų, vaikų vasaros 

poilsio programų, 

prevencinių renginių. 

Įgyvendinamos 3-4 

sportinės stovyklos, 1 

sveikatingumo projektas, 1 

vaikų vasaros poilsio 

programa., 1 prevencinis 

renginys. 

Realizuotos projektinės 

veiklos, saviraiškos 

poreikiai, įgyti įgūdţiai ir 

gebėjimai. 

Geresnė mokinių emocinė 

ir fizinė sveikata. 

2021-

2023 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

mokytojai 

Projektinės 

lėšos. 

Spec. lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

1.3.2. Atstovavimas 

mokyklai šalies sporto 

šakų varţybose, 

ţaidynėse, 

pirmenybėse, 

čempionatuose, 

tarptautiniuose 

turnyruose. 

Gabiausi mokiniai  

atstovauja mokyklai ir 

dalyvauja  šalies sporto 

šakų varţybose, ţaidynėse, 

pirmenybėse, 

čempionatuose, 

tarptautiniuose turnyruose. 

Pasiekti sportiniai 

rezultatai, patobulinti 

gebėjimai, įgytos 

kompetencijos. 

2021-

2023 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

mokytojai 

Savivaldybės 

lėšos. 

Spec. lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

1.3.3. Organizavimas ir  

koordinavimas rajono 

savivaldybės mokyklų 

ţaidynių. 

Koordinuota mokyklų 

ţaidynių veikla, 

organizuotos ir vykdytos 

varţybos. 

Mokyklų atskirų sporto 

šakų komandos 

nugalėtojos deleguotos 

dalyvauti Lietuvos 

mokyklų ţaidynių 

zoninėse, tarpzoninėse ir 

finalinėse varţybose. 

2021-

2023 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

mokytojai 

Savivaldybės 

lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 



2. Tikslas. Telkti mokyklos bendruomenę modernios, sveikos ir saugios aplinkos kūrimui. 

2.1. Uţdavinys. Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokytojų, mokinių, tėvų. 

 

2.1.1. Mokyklos 

savivaldos veiklos 

efektyvinimas. 

Mokytojai, mokiniai ir 

tėvai įtraukti į veiklų 

planavimą,  teikia 

pasiūlymus mokyklos 

veiklos kokybės 

tobulinimui. 

2021-

2023 

Visi 

bendruomenės 

nariai 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

2.1.2. Tėvų įtraukimas į 

mokyklos projektus, 

varţybas, šventes, kitus 

renginius. 

Gyvenimas mokykloje 

bendruomeniškesnis. 

Aktyvesnė bendruomenė. 

2021-

2023 

Visi 

bendruomenės 

nariai 

Projektų lėšos. 

Rėmėjų lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

2.1.3. Elektroninio 

dienyno įdiegimas ir 

ekspotavimas.   

Įdiegtas elektroninis 

dienynas.  

Tėvai vertina ir 

kontroliuoja mokinių 

paţangą.  

2021-

2023 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

mokytojai 

Savivaldybės 

lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

2.2. Uţdavinys. Puoselėti partnerystę sveikatingumą stiprinančiose veiklose. 

 

2.2.1. Bendrų renginių ir 

išvykų su rajono 

savivaldybės mokyklų 

fizinio aktyvumo 

mokytojais 

organizavimas. 

Organizuotos 2 veiklos ar 

renginiai per metus. 

Tikslingai ir turiningai 

praleistas laisvalaikis. 

2021-

2023 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

mokytojai  

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

2.2.2. Bendradarbiavimo 

su nuolatiniais 

socialiniais partneriais 

puoselėjimas. 

Bendradarbiavimas su 

nuolatiniais ir naujais  

socialiniais partneriais. 

Organizuoti renginiai, 

projektai. Pasirašytos 

sutartys. 

2021-

2023 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

mokytojai 

Projektų lėšos. 

Rėmėjų lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

2.3.Kurti modernią, saugią, sportuoti skatinančią  ugdymo(si) aplinką. 

 

2.3.1. Naujų, modernių, 

šiuolaikiškai įrengtų, 

sportavimui saugių ir 

higienines normas 

atitinkančių edukacinių 

aplinkų kūrimas. 

Naujos, modernios, 

šiuolaikiškai įrengtos, 

sportavimui saugios ir 

higienines normas 

atitinkančios edukacinės 

aplinkos. 

2021-

2023 

Direktorius, 

mokytojai 

Savivaldybės 

lėšos. 

Spec. lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

2.3.2. Sporto įrenginių, 

inventoriaus, ugdymo 

priemonių 

atnaujinimas. 

Atnaujinti sporto 

įrenginiai, inventorius, 

ugdymo priemonės. 

Ugdymas atitinka 

šiuolaikinius reikalavimus. 

2021-

2023 

Direktorius, 

mokytojai 

Savivaldybės 

lėšos. 

Spec. lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

2.3.3. Mokyklos 

technologinės bazės 

modernizavimas.  

Nauja technologinė bazė. 

Inovatyvi mokykla. 

2021-

2023 

Direktorius Savivaldybės 

lėšos. 

Ţmogiškieji 

ištekliai. 

_________________________________ 


