DRUSKININKŲ SPORTO CENTRO 2020-2022 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I. ĮVADAS
Druskininkų sporto centro (toliau – Centras) strateginio veiklos plano tikslas –
efektyviai ir tikslingai organizuoti Centro veiklą, telkti Centro bendruomenę sprendžiant
aktualiausias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami mokymo(si) ir ugdymo(si)
veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas Centro veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti bei
planuoti Centro kaitos pokyčius. Rengiant strateginį 2020 – 2022 metų Centro veiklos planą,
vadovautasi:
 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;
 Lietuvos Respublikos sporto įstatymu;
 Valstybine švietimo 2013 – 2022 metų strategija;
 Švietimo veiklos planavimo rekomendacijomis;
 Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis;
 Druskininkų savivaldybės 2019 – 2021 metų strateginiu veiklos planu;
 Centro nuostatais;
 Centro veiklos ataskaitomis;
 Centro bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis.
Centro strateginis planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, bendravimo ir
partnerystės principų.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
Druskininkų sporto centras įsteigtas 2008 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus anksčiau
buvusias biudžetines įstaigas Druskininkų sporto mokyklą ir Druskininkų sporto centrą (2008 m.
gegužės 9 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-150 „Dėl Druskininkų
savivaldybės tarybos įsteigtų biudžetinių įstaigų Druskininkų sporto mokyklos ir Druskininkų
sporto centro reorganizavimo“.
Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 301845630.
Centro teisinė forma ir priklausomybė: Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Centro savininkas – Druskininkų savivaldybė, kodas 111100394. Savininko teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija – Druskininkų savivaldybės taryba.
Centro buveinė: M. K. Čiurlionio g. 97-2, LT – 66162 Druskininkai.
Centro el. paštas – sportocentras@druskininkai.lt
Centro interneto tinklapis – www.druskininkusc.lt
Centro grupė - Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo mokykla (3160).
Centro pagrindinis tipas: Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo mokykla (3161).
Pagrindinė Centro paskirtis: Neformaliojo vaikų švietimo grupės sportinio ugdymo
mokykla (31614206), kitos paskirtys: Neformaliojo vaikų švietimo grupės sportinio ugdymo
mokykla (31614206), Neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės sportinio ugdymo mokykla
(31814106).
Mokymo kalba: lietuvių.
Mokymo forma: grupinio mokymosi.
Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, individualus, savarankiškas.
Centre vykdomos šios formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programos:
futbolas, imtynės, kalnų slidinėjimas, krepšinis, lengvoji atletika, rankinis, tinklinis.
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Mokymosi pagal Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio
sportinio ugdymo programas pasiekimų įteisinimo dokumentai išduodami, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu.
Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo
pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas bankuose.
Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir
sporto ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir Centro nuostatais.
Centro tikslas – suteikti kiekvienam Centro mokiniui galimybę ir reikiamas sąlygas
ugdytis pagal Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo
programas, suteikiant dorinės, sociokultūrinės bei pilietinės brandos pagrindus, sudarant sąlygas
įgyti atitinkamos programos baigimo išsilavinimą atitinkantį dokumentą, sistemingai gilinti
mokinio pasirinktos sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir
bendrąsias kompetencijas, siekti aukšto sportinio meistriškumo pradinio rengimo, meistriškumo
ugdymo, meistriškumo tobulinimo, aukšto meistriškumo etapais, per sportą skatinti vaikų, jaunimo
ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
laisvalaikį, vykdyti papildomą ugdymą kūno kultūros ir saviraiškos bei meistriškumo srityse.
Centro veiklos uždaviniai – įgyvendinti fizinio ugdymo ir sporto politiką Savivaldybės
teritorijoje; puoselėti prigimtines mokinio galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines)
lemiančias kūrybinę asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę; ieškoti talentingų mokinių, kurie
sportiniais pasiekimais padėtų formuoti gerą Savivaldybės įvaizdį; visuomenės skatinimas
dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose; organizuoti ir vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, sporto
varžybas, stovyklas ir fizinio aktyvumo renginius savivaldybės gyventojams ir svečiams; ugdyti ir
rengti sportininkus Centro, Savivaldybės ir šalies rinktinėms; teikti švietimo ugdymo įstaigoms
informaciją sporto klausimais; auklėti ir skatinti vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais
savo šalies patriotais bei piliečiais; sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams sportuoti
apmokamose fizinio aktyvumo pratybose; vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas;
formuoti, konkretinti, atnaujinti ir įgyvendinti vykdomų sporto programų ugdymo turinį pagal
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktus ir patvirtintas Sportinio ugdymo organizavimo
rekomendacijas; laikytis bendrųjų švietimo sistemos principų: lygių galimybių, kontekstualumo,
veiksmingumo ir tęstinumo; užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką; sukurti palankų
psichologinį klimatą ir ugdymo(si) edukacinę erdvę, teikti reikalingą socialinę-pedagoginę pagalbą
mokiniams; grįsti veiklą humanistine, demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema,
puoselėjant demokratiškus bendruomenės santykius; organizuoti trenerių, specialistų ir darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimą;
Centras organizuoja mokinių ugdymo(si) procesą kiekvienais metais nuo rugsėjo 1 d.;
formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį, vadovaudamasis Sportinio ugdymo organizavimo
rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
įsakymu; įteisina mokinių mokymosi pasiekimus teisės aktų nustatyta tvarka; organizuoja fizinio
aktyvumo pratybas ir aukšto meistriškumo sporto renginius; vykdo įstatymais neuždraustą ir
nuostatams neprieštaraujančią ūkinę komercinę veiklą, kurią vykdant gautos pajamos leistų geriau
vykdyti Centro funkcijas, siekti tikslų ir uždavinių; bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir
organizacijomis, padedančiomis užtikrinti mokinių ir trenerių saugumą ir pagarbą asmenybei
Centre; teikia metodinę ir organizacinę paramą sporto klubams ir švietimo ugdymo įstaigoms;
vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja Savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį
į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai; rengia ir vykdo mokinių vasaros užimtumo,
nusikalstamumo prevencijos, sporto plėtros ir kitus projektus, sporto varžybas ir fizinio aktyvumo
renginius; sudaro saugias ir sveikas ugdymo(si) sąlygas mokiniams, užtikrina sportinio ugdymo
kokybę; užtikrina sveiką, saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką; kuria ugdymo turiniui įgyvendinti
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reikiamą materialinę bazę; vykdo tarptautinius, šalies, savivaldybės ir Centro projektus; vykdo
vaiko minimalios priežiūros priemones.
Centras turi šiuolaikišką sporto bazę: žaidimų ir treniruoklių sporto salę, universalų
sporto aikštyną su dirbtinės dangos futbolo aikšte, krepšinio aikštele, bėgimo takais ir 200 vietų
žiūrovų tribūnomis. Centro patalpose įrengtas metodinis kabinetas, kuriame veikia nuolatinis
interneto ryšys. Treneriams sudarytos sąlygos naudotis vaizdo, garso aparatūra bei kitomis IT
priemonėmis treniruotėse, organizuojant sporto ir kitus renginius.
III. IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST matrica)
Veiksniai
Politiniai teisiniai

Ekonominiai

Aplinka
Galimybės
1. Lietuvos Respublikos XVII vyriausybės programos įgyvendinimo plane,
patvirtintame 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, numatyta daug
sisteminių švietimo pokyčių: patyčių prevencijos veiksmingų priemonių
išplėtojimas; neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą
ir gerinant kokybę; veiksmingų sąlygų ir paskatų mokytis visą gyvenimą
sukūrimas; veiksmingas viešųjų kultūros erdvių ir kultūros institucijų
pritaikymas ir atvėrimas visuomenės laisvalaikio ir švietimo poreikiams;
švietimo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų
pertvarka; mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos
sukūrimas; vadybos sprendimų įdiegimas į švietimo, kultūros ir mokslo
įstaigų valdymą ir administravimą; mokyklų savarankiškumo modelio
sukūrimas ir įdiegimas; švietimo ir kultūros įstaigų vadovų kadencijų
nustatymas; švietimo finansavimo pertvarka.
2. Centras, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti įstaiga yra
priklausoma nuo šalyje ir Druskininkų savivaldybėje formuojamos švietimo
politikos.
3. Svarbiausi politiniai, teisiniai dokumentai, reglamentuojantys Centro
veiklą yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Švietimo įstatymo
pakeitimo įstatymas (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281), LR Vyriausybės
nutarimai, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Druskininkų
savivaldybės administracijos įsakymai bei Druskininkų savivaldybės 2020–
2022 metų strateginis veiklos planas.
4. Centras turi nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, higienos pasą.
5. Pagrindinės švietimo politikos nuostatos: ugdymo kokybės gerinimas,
kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimas, bendruomenės stiprinimas.
6. Centro bendruomenė suvokia kaitos būtinybę ir galimybes, Centro veikla
orientuota į ateities iššūkius švietimui, atitinka nacionalinę, regiono
strategiją.
Grėsmės
1. Vykdomoms Švietimo reformoms trūksta nuoseklumo, numatomi
sisteminiai pokyčiai yra dar tik rengimo stadijoje, mokyklų bendruomenėms
mažai žinomi, galima daryti išvadą, kad išorinė aplinka yra itin sudėtinga ir
dažnai nelengvai prognozuojama.
2. Ugdymo kokybei kenkia švietimo finansavimo nestabilumas.
3. Žemas mokytojo/trenerio profesijos prestižas visuomenėje.
Galimybės
1. Centro biudžetą sudaro valstybės tiesioginė dotacija (mokinio krepšelio
lėšos) ir savivaldybės lėšos, spec. lėšos, paramos 1,2% GPM lėšos.

4

Socialiniai –
demografiniai

Technologiniai

2. 2019-2020 metais iš savivaldybės biudžeto lėšų Centre pakeisti šviestuvai
sporto salėje ir įstaigos kabinetuose, apšiltintos vidinės sporto salės sienos,
parengtas stogo renovacijos projektas.
Centro pastato stogo apšiltinimui ir atnaujinimui reikia 120 tūkstančių eurų.
Reikalingos ir kitos investicijos universaliam sporto aikštynui atnaujinti,
pakeičiant futbolo aikštės ir bėgimo takelių dangas, įrengiant aikštyne
kamuolių gaudykles.
Grėsmės
1. Nuolat mažėjančios savivaldybės biudžeto lėšos neatitinka realių Centro
poreikių. Valstybės ir savivaldybės lėšų pakanka mokyklai išlaikyti, o ne
atnaujinti gerinant ugdymo(si) sąlygas.
2. Dėl trūkstamo finansavimo Centro sporto šakų komandoms,
nesudaromos galimybės dalyvauti įvairiuose turnyruose prieš prasidedant
Lietuvos čempionatams ir pirmenybėms, ko pasėkoje mažėja sportininkų
motyvacija, sportiniai pasiekimai.
3. Dėl mažų atlyginimų į Centrą dirbti ateina labai mažai pedagoginį
išsilavinimą įgijusio jaunimo.
4. Teikiant paraiškas Švietimo mainų paramos fondui lėšoms gauti, siekiama
atnaujinti universalų sporto aikštyną.
Galimybės
1. Viena didžiausių problemų, kurias patiria Lietuva ir Druskininkų
savivaldybė, yra blogėjantys demografiniai rodikliai – senstanti visuomenė,
mažėjantis gimstamumas, didėjanti migracija. Gyventojų registrų centro
duomenimis, gyventojų skaičius ženkliai mažėja – per pastarąjį dešimtmetį
savivaldybės teritorijoje gyventojų sumažėjo 9,6 proc.: 2011 m. Druskininkų
savivaldybėje gyveno 23912 gyventojai, o 2020 m. – 21 618 gyventojai, iš jų
13 810 (t. y. 63,9 proc. visų gyventojų) gyveno mieste ir 7 808 (36,1 proc.)
– kaimiškose teritorijose.
Grėsmės
1. Nepalanki Lietuvos socialinė ir demografinė padėtis (emigracija ir
mažėjantis gimstamumas) turi įtakos Centro veiklai.
2. Mokinių ir sportinio ugdymo grupių skaičius Centre mažėja. Palyginus
2017 m. ir 2019 m., mokinių registro duomenimis sumažėjo 3,6 proc.: 20162017 m. m. Druskininkų sporto centre mokėsi 304 mokiniai, buvo
suformuotos 22 sportinio ugdymo grupės, o 2019-2020 m. m. mokėsi 293
mokiniai, suformuota – 21 sportinio ugdymo grupė.
3. Didėja mokinių psichologinės pagalbos poreikis.
4. Dalis mokinių auga nepilnose šeimose.
5. Didėja socialinė atskirtis.
Galimybės
Informacinės komunikacinės technologijos vis labiau veikia Centro
ugdymo(si) metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam
ugdymo procesui.
Naujausių informacinių technologijų įsigijimas ir panaudojimas gerina
švietimo kokybę, Centro valdymą – leidžia teikti vis daugiau elektroninių
paslaugų ir kompiuterizuoti darbo vietas.
Centre naudojama Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).
Informacinės visuomenės kūrimasis sudaro sąlygas sustiprinti bendravimą
ir bendradarbiavimą tarp Centro mokinių, trenerių, tėvų ir
bendradarbiaujančių institucijų.
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Augantis visuomenės kompiuterinis raštingumas skatina kryptingą trenerių
kompiuterinio raštingumo lygio kėlimą.
Grėsmės
1. Neturėdama pakankamo finansavimo Centras atsilieka nuo informacinės
visuomenės formavimosi tempų įsigyjant ir atnaujinant technologijas,
keliant kvalifikaciją.
2. Dalies trenerių kompiuterinio raštingumo lygis ribotas, praktiškai įgyjami
tik vartojimo pagrindai.
IV. VIDINĖ ANALIZĖ
Valdymo struktūra. Centro steigėjas ir savininkas yra Druskininkų savivaldybė.
Centrui vadovauja direktorius.

Direktorius
1 et.

Ūkvedys
1 et.

Direktoriaus
pavaduotojas

Sporto
vadybininkas

Administravimo
specialistas

1 et.

1 et.

1 et.

Aplinkos ir ūkio
tvarkytojas

Treneris
6,55 et.

4 et.
Treniruoklių salės
administratorius
1 et.

Organizacinė struktūra.
Vardas, pavardė
Gintaras Šikšnys
Gintaras Grigas

Pareigybė
Ūkvedys, vykdantis direktoriaus
funkcijas
Direktoriaus pavaduotojas

Vadybinė kategorija
Neturi
Neturi

Centre veikia savivaldos institucijos, kurios dalyvauja sprendžiant ir tobulinant
ugdymo proceso, socialinius, finansinius ir kitus Sporto centro veiklos klausimus, inicijuoja
pokyčius mokykloje:
Centro taryba – aukščiausia Centro savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams,
treneriams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Centro taryba
atsiskaito ją rinkusiems Centro bendruomenės nariams;
Trenerių taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija trenerių profesiniams
bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti;
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Mokinių taryba – atstovauja mokinių interesams, stiprina sportinio ugdymo grupių
savivaldą.
Žmogiškieji ištekliai.
Ugdytiniai. 2019–2020 m. m. Centre mokosi 293 mokiniai, suformuota 21 sportinio
ugdymo grupė. Fiksuojant mokinių skaičiaus dinamiką Centre, matyti, kad nuo 2016–2017 m. m.
iki 2019–2020 m. m. mokinių skaičius Centre sumažėjo 11 mokinių.

Centro mokinių kaita 2016-2020 m.
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Mokinių skaičius
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Sportinio ugdymo grupės

Centre dirba 2 vadovaujantys darbuotojai, 10 pedagogų (trenerių), 8 kiti darbuotojai.
Treneriai ir jų kvalifikacija
Metai
Trenerių
Kvalifikacinės kategorijos
VI
Neturintys
skaičius
I
II
III
IV
V
kvalifikacinės
kategorijos

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

10
10
10
10

5
6
7
7

3
1
1
1

1

2
2
2
2

Visi treneriai tikslingai kelia savo dėstomo dalyko kvalifikaciją įvairiuose
kvalifikacijos tobulinimo kursuose, dalinamasi gerąja darbo patirtimi. Kasmet trenerių
kvalifikacijai tobulinti skiriama pakankamai lėšų. treneriai įgytą gerąją patirtį skleidžia metodinių
grupių, metodinės tarybos posėdžiuose. Kvalifikacijos tobulinimosi kursuose, seminaruose
dalyvaujantys treneriai pagrindinį dėmesį skiria teorinių ir praktinių žinių gilinimui, dėstomo
dalyko kompetencijų tobulinimui. Didžiąją mokyklos kolektyvo dalį sudaro vyrai. moterys. 100 %
trenerių turi aukštąjį išsilavinimą. Trenerių skaičius mokykloje nekinta. nežymiai. Trenerių
kolektyvas brandus - vidutinis amžius yra 52 metai.
Trenerių
amžius

Iki 25
m.

25-29
m.

30-34
m.

35-39
m.

40-44
m.

45-49
m.

50-54
m.

55-59
m.

60-64 Virš 65
m.
m.

7
0

Trenerių
skaičius

0

0

2

0

0

2
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Centro ugdymo struktūra.
Sportininkų skaičius, vykdomų sporto šakų programų pokyčiai.
Metai
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Mokinių
skaičius
303
307
283
294

Krepšinis Rankinis Lengvoji
atletika
73
42
17
68
45
17
64
60
17
68
47
17

Tinklinis Futbolas
21
23
19
31

99
96
71
76

Kalnų
slidinėjimas
29
30
29
30

Imtynės
42
28
23
25

Sportininkų skaičius rankinio sporto programoje sumažėjo, dėl baigusių programą ir
perkėlimo į aukštesnės pakopos ugdymo grupes, vadovaujantis Sportinio ugdymo ir (ar) renginio
organizavimo rekomendacijų, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo ir (ar) renginio
organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) 1 priedu: „Formalųjį švietimą
papildančio sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir ugdymui skiriamas maksimalus
kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal sporto šakas ir (arba)
disciplinas“.
Grupių skaičiaus pokyčiai.
Metai

Grupių skaičius

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

20
21
22
21

Iš jų: pradinio
rengimo grupių
6
9
9
9

Iš jų: meistriškumo
ugdymo grupių
11
11
12
11

Iš jų: meistriškumo
tobulinimo grupių
3
1
1
1

2020 metais keliant sportininkus į aukštesnės ugdymo pakopos grupes ir dėl baigusių
Centrą sportininkų sumažėjo mokomųjų grupių skaičius futbolo ir krepšinio sporto programose.
Sportininkų ugdymas organizuojamas Centro sporto bazėse: M. K. Čiurlionio 97-2 ir
universaliame sporto aikštyne Ateities g. 13 bei savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų sporto
bazėse.
Sportininkų priėmimas į Centrą. Sportininkai į Centrą priimami, vadovaujantis
Centro direktoriaus 2017 m. sausio 9 d įsakymu Nr. V1-9 patvirtinta mokinių priėmimo į Centrą
tvarka. Centre sudaryta sportininkų priėmimo komisija, kuri priima sportininkus vadovaujantis
Sportinio ugdymo ir (ar) renginio organizavimo rekomendacijų, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl
sportinio ugdymo ir (ar) renginio organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ (toliau –
Rekomendacijos) 1 priedu: „Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupių sudarymo
rodikliai ir ugdymui skiriamas maksimalus kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per
savaitę pagal sporto šakas ir (arba) disciplinas“.
Sportininkų kaitos pokyčiai. Didžiausia sportininkų skaičiaus kaita vyksta keliant
sportininkus į aukštesnės pakopos meistriškumo grupes, komplektuojant pradinio rengimo grupes,
dėl sportininkų sveikatos sutrikimų ir dėl sportininkų baigusių Centrą skaičiaus.
Metai

Sportininkų skaičius

2016/2017
2017/2018
2018/2019

303
307
283

Sportininkų išbrauktų iš
Centro sąrašų skaičius
123
114
96

Priimtų sportininkų
skaičius
178
174
110

8
2019/2020

294

80

92

Sportininkų pažangos ir pasiekimų vertinimas. Centro sportininkų sportinių
pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Sportinio ugdymo ir (ar) renginio organizavimo
rekomendacijų, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.
rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo ir (ar) renginio organizavimo rekomendacijų
tvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) 1 priedu: „Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo
grupių sudarymo rodikliai ir ugdymui skiriamas maksimalus kontaktinių akademinių ugdymo
valandų skaičius per savaitę pagal sporto šakas ir (arba) disciplinas“ bei Centre patvirtintais sporto
šakų kontroliniais normatyvais.
Mokestis už neformalųjį švietimą. Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m.
birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-63 yra nustatytas 7 eurų mokestis už neformalųjį švietimą rankinio,
krepšinio, futbolo, lengvosios atletikos ir tinklinio programoje, 10 erų – kalnų slidinėjimo
programoje. Mokesčio už mokslą lengvatos taikomos sportininkams vadovaujantis 2014 m. sausio
13 d. direktoriaus įsakymų Nr. V1-41 patvirtintu Druskininkų sporto centro teikiamo neformaliojo
švietimo mokesčio mažinimo tvarkos aprašu.
Dalyvavimas varžybose, sporto renginių, varžybų organizavimas ir vykdymas.
Vienas Centro uždavinių yra: vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir
sveikatą stiprinančius renginius savivaldybės gyventojams ir svečiams. Nacionalinėse vaikų,
jaunučių, jaunių ir jaunimo, suaugusių krepšinio, rankinio, lengvosios atletikos, tinklinio, futbolo,
kalnų slidinėjimo, imtynių pirmenybėse bei čempionatuose 2019-2020 m. m. dalyvavo 19
sportininkų komandų.
Druskininkų savivaldybėje suorganizuota sporto renginių: įvairios tarptautinės
varžybos, nacionalinės ir regioninės varžybos, savivaldybės įvairių sporto šakų čempionatai, sporto
šventės, moksleivių sporto varžybos, seniūnijų žaidynės.
Metai
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Centro sportininkų komandų
dalyvavimas nacionalinėse sporto
varžybose
18
17
19
19

Suorganizuota sporto renginių
81

79
74
45

Pažangos vertinimas ugdymo procese. Mokinių ugdymo pažangai vertinti taikomi
ir derinami šie vertinimo metodai - formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis.
Formuojamasis vertinimas atliekamas žodžiu, komentaru nuolat bendradarbiaujant
mokiniui ir treneriui - sporto mokytojui, siekiama stiprinti daromą pažangą, numatyti perspektyvą,
skatinti mokinį analizuoti savo pasiekimus ir kelti ugdymosi motyvaciją, sudaryti galimybes
mokiniams ir treneriams - sporto mokytojams geranoriškai bendradarbiauti:
- mokslo metų pradžioje ir pabaigoje treneris aptaria su mokiniais pasiektus rezultatus
sporto varžybose, analizuoja sėkmės ar nesėkmės priežastis, suplanuoja asmeninį arba komandinį
siektiną rezultatą per ateinančius mokslo metus.
- po kiekvienų varžybų treneris aptaria su mokiniais pasiektą rezultatą, pasiekti
mokinių rezultatai fiksuojami varžybų protokoluose.
- mokslo metų pradžioje treneris - sporto mokytojas testuoja naujus, pradėjusius
mokyklą lankyti mokinius, teikia jiems ir jų tėvams rekomendacijas dėl pasirinktos sporto šakos,
gali siūlyti rinktis kitą sporto šaką.
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- apie mokinių pasiektus rezultatus treneris informuoja mokyklos administraciją,
aptaria mokyklos posėdžiuose, informuoja mokinių tėvus, teikia informaciją žiniasklaidai.
Diagnostinis vertinimas taikomas siekiant išsiaiškinti mokinio tam tikro ugdymosi
laikotarpio pasiekimus ir pažangą:
- pagrindinis ir objektyviausias mokinių vertinimas - sporto varžybose pasiektas
rezultatas, šis vertinimas trunka visus mokslo metus, mokiniai dalyvauja sporto varžybose 2-12
kartų priklausomai nuo sporto šakos ir amžiaus;
- mokslo metų pradžioje formuojant grupes ir reikalui esant kalendorinių metų
pradžioje tikslinant grupių sąrašus, treneris pateikia Centro direktoriui meistriškumo pakopų
mokiniams suteikimo mokinių sąrašus dėl meistriškumo pakopų suteikimo;
- mokyklos direktorius, įsakymu suteikia mokiniams meistriškumo pakopas;
- mokiniams gali būti suteikta aukštesnė meistriškumo pakopa, jeigu per tą laiką
mokinys pasiekė geresnį rezultatą;
Apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus visą mokymo programą arba jo dalį:
- išduodami (arba neišduodami) neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai;
- neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai išduodami pagal patvirtintą tvarką;
- jeigu neišduodamas neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas, gali būti išduota
mokslo pasiekimų pažyma.
Mokinių pažanga.
Pokytis Centro veikloje
Trumpas aprašymas (kaip pokytis pasiektas)
Palyginus 2018-2019 m. m. ir 2019- 1. Trenerių taryboje (2018 m. gruodžio 18 d. Nr. T –
2020 m. m. pasiektus rezultatus pagal 12) susitarta dėl vykdomo ugdymo proceso stebėjimo
mokinių asmens sportinio meistriškumo ir atvirų treniruočių vedimo Druskininkų savivaldybės
lygį, pagal sporto varžybose užimtą vietą mokytojams, treneriams, tėvams. Treneriai dalinasi
arba pasiektą rezultatą apibrėžiančių gerąją patirtimi (kolega – kolegai).
rodiklių grupėje, mokinių pasiekimai 2. 2018 m. pakeistas ir pagerintas Druskininkų sporto
padidėjo 5,6 %. Jeigu 2018-2019 m. m. centro salės apšvietimas.
Meistriškumo pakopų (toliau – MP) 3. 2019-2020 m. apšiltintos ir užsandarinom sporto
rodiklius pasiekė ir įvykdė 57 mokiniai centro salės langus ir sienas.
(19,4 %; mokinių skaičius Centre 2019 4. Treniruotėse mokymasis yra individualizuojamas ir
m. – 293), tai 2019-2020 m. m. MP diferencijuojamas, o sunkumus patiriantiems
rodiklius pasiekė ir įvykdė 73 mokiniai mokiniams parengiamos individualios ugdymo
(25 %; mokinių skaičius Centre 2020 m. užduotys.
– 292)
1. 9-13 metų Druskininkų sporto centro
mokiniai treniruojasi „Atgimimo“
mokyklos futbolo stadione.
2. Iškovojami pasiekimai futbolo sporto
šakos pirmenybėse: 2019-2020 m.
sezono Pietų Lietuvos regiono vaikų
U10 (gim. 2010 m.) A grupės futbolo
pirmenybėse iškovota II vieta.

1. 2018 m. „Atgimimo“ mokyklos stadione atlikti
rekonstrukcijos darbai.
2. 2019-2020 m. „Atgimimo“ mokyklos futbolo
stadione įrengti 4 mobilūs futbolo vartai ir futbolo
aikštės kamuolių gaudyklės. Įsigyti 4 mobilūs futbolo
vartai pagerino treniruočių vykdymo kokybę – vienu
metu gali treniruotis daugiau mokinių. Įrengtos
gaudyklės pagerino treniruotės glaudumą, nes
mokiniams po atliekamų smūgiu į kamuolį, nereikia
toli bėgti pasiimti kamuolio. Pagerėjo treniruočių
saugumas ir vykdymas, nes kamuolio smūgiavimas į
vartus, kai nebuvo kamuolio gaudyklių, buvo
keliamas pavojus aplinkinių namų gyventojų turtui
(langams).
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3. Druskininkų SC vykdo Lietuvos
moksleivių pietų regiono U9, U10, U11
amžiaus futbolo pirmenybes.

3. Atsirado galimybė „Atgimimo“ mokyklos stadione
organizuoti ir vykdyti Lietuvos moksleivių pietų
regiono įvairaus amžiaus futbolo pirmenybes.

Pagal sportinio ugdymo ir rengimo programas ugdomų ir rengiamų asmenų sportinių
pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo ir (ar) renginio
organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) 1 priedą „Formalųjį švietimą
papildančio sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir ugdymui skiriamas maksimalus
kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal sporto šakas ir (arba)
disciplinas“ nustatytais meistriškumo rodikliais. Rekomendacijų priede nurodyti meistriškumo
rodikliai, pasiekti olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, tarptautinėse
suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių amžiaus grupių aukšto meistriškumo sporto varžybose, Lietuvos
Respublikos suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių amžiaus grupių čempionatų varžybose.
Mokinių skaičius, padariusių asmeninę pažangą ir įvykdžiusius MP rodiklius.
Metai Mokinių Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai
skaičius
MP 9 MP 8 MP 7 MP 6 MP 5 MP 4 MP 3 MP 2 MP 1
2017 34
2
28
4
2018 57
9
39
8
1
2019 73
10
44
15
4
Projektinė veikla 2016-2019 m.
Metai
2016

Projektai
inventoriaus

Sportinio
ir
įsigijimas
IX Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių
I etapo organizavimas
Alytaus apskrities bendrojo ugdymo
mokyklų klasių krepšinio varžybos
Programa
Lietuvai“

2017

Finansavimo šaltiniai
įrangos
KKSD

„Užauginkime

Ronaldo

Neformaliojo švietimo programa
sportininkų atostogų metu.
„Tarptautinė jaunųjų kalnų slidininkų
stovykla“ .
„Tarptautinė jaunųjų krepšininkų
stovykla“.
„Sporto sveikatos stovykla Centro
rankininkėms“.
X Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I
etapo organizavimas
Alytaus apskrities bendrojo ugdymo
mokyklų klasių krepšinio varžybos

Suma (Eur)
1622,00

KKSD

500,00

Alytaus rajono
savivaldybė.
Alytaus miesto
savivaldybė.
Lietuvos futbolo
federacijos paramos
fondas.
Druskininkų
savivaldybė,
tėvų lėšos.

5792,40

Kūno kultūros ir
sporto rėmimo
fondas
Alytaus rajono
savivaldybė

500,00

5792,00
400,00
2684,00

5792,40
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„Mini rankinis“ inventoriaus įsigijimas
2018

2019

„Sporto įrangos
įsigijimas“
„Mokomės plaukti
vandenyje“
„Tinklinio įrangos
įsigijimas“
„Mokomės plaukti
vandenyje“

Lietuvos rankinio
federacija
KKSD

500,00

ir saugiai elgtis

KKSD

7000

ir inventoriaus

ŠMSM Sporto
rėmimo fondas
ŠMSM Sporto
rėmimo fondas

6804

ir

inventoriaus

ir saugiai elgtis

3000

12854

Planavimo struktūra. Planavimo struktūrą sudaro Centro strateginis planas,
metinis veiklos planas, ugdymo planas, mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai, Metodinės tarybos
veiklos planai. Planams sukurti sudaromos darbo grupės (strateginiam planui, ugdymo planui,
metiniam veiklos planui), o pasiūlymai ir idėjos planams teikiami metodinės grupės susirinkime
ir pasitarimų metu.
Strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti kasmet rengiamas metinis
veiklos planas. Plane numatomos per metus vykdomos priemonės. Kasmet atliekama tų metų
Centro veiklos stebėsena ir analizė, strateginių nuostatų koregavimas, nustatomi prioritetai.
Išvados:
1. Centre yra susitarta dėl planavimo struktūros ir planavimo formų.
2. Siekiant dermės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių, planai tarpusavyje yra
derinami.
3. Planavimo formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant kuo didesnio viso
Centro bendruomenės veiklos efektyvumo.
Finansiniai ištekliai. Centro direktorius yra Centro finansinių išteklių valdytojas.
Centras finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ir mokinio krepšelio lėšų. Papildomos lėšos
pritraukiamos iš renginių organizavimo, gaunant projektų finansavimą ir 2% GPM lėšas. Visi
Centro finansiniai ištekliai valdomi skaidriai, įstatymų numatyta tvarka. Teikiamos finansinės
ataskaitos Centro tarybos posėdžių metu. Skelbiami Centro internetinėje svetainėje.
Išvada:
1. Ugdymo įstaiga racionaliai planuoja ir panaudoja finansinius išteklius.
Dokumentų, reglamentuojančių vidaus tvarką, sistema. Centre sudarytos darbo
tvarkos taisyklės. Jos visiems yra aiškios, priimtinos, jų laikomasi. Metodinėse grupėse yra visi
vidaus tvarką reglamentuojantys dokumentai. Vidaus tvarkos dokumentai yra skelbiami Centro
interneto svetainėje, taip pat ir sportininkų elgesio taisyklės. Treneriai su naujai priimamais jų veiklą
reglamentuojančiais dokumentais supažindinami dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.
Išvada:
1. Centre yra parengti mokyklos tvarką reglamentuojantys dokumentai, kurie nulemia
sklandžią Centro veiklą.
Ryšių sistema. Visi Centro kompiuteriai prijungti prie internetinio ryšio, yra 4
telefono abonentai. Naudojamasi elektroniniu paštu, mokinių ir mokytojų registrais, švietimo
valdymo informacine sistema ŠVIS, dokumentų valdymo sistema „Kontora“. Bankų pavedimai,
vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetines
sistemas. Sportininkams, jų tėvams žinios apie Centro veiklą skelbiamos interneto tinklalapyje
http://www.druskininkųsc.lt
Išvada:
1. Centro ryšių sistema tenkina pagrindinius bendruomenės poreikius. Reikėtų
modernizuoti interneto prieigos tinklą. Esantys maršrutizatoriai ne visada pajėgūs aptarnauti
turimas ryšio priemones.

12
Centro pastatas, patalpos, materialinis techninis aprūpinimas, atitikimas
standartams. Centro pastate esančios patalpos, kurių bendras plotas 2456,35 m²: sporto salė 785,6
m², treniruoklių salė 200 m², metodinis kabinetas 20,70 m². Pagalbinės patalpos atitinka higienos
normas. Per neapšildytus pastato konstrukcinius elementus (pastato stogo denginys ir išorinės
sienos) prarandama daug šiluminės energijos, kas padidina pastato išlaikymo kaštus. Universaliame
sporto aikštyne, Ateities g. 13, įrengtos žiūrovų tribūnos su 225 sėdimų vietų. Jose įmontuotos
sėdimos kėdės, kurios yra nepatvarios ir dažnai lūžta. Būtina kasmet pakeisti sulūžusias kėdes,
reikalinga stadiono renovacija.
Išvada:
1. Reikalinga Centro salės sienų ir stogo apšiltinimas.
2. Reikalingas stadiono infrastruktūros renovacija.
Vidaus ir išorės darbo kontrolės sistema. Centre sukurta ugdomojo proceso ir
švietimo priežiūros sistema. Priežiūrą vykdo direktorius ir direktoriaus pavaduotojas. Stebėsenos
rezultatai su treneriais aptariami individualiai, trenerių tarybos ir metodinės grupės posėdžiuose.
Ūkinės veiklos kontrolę vykdo ūkvedys.
SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) ANALIZĖ
Stiprybės
Šiuolaikiškų sporto bazių plėtra mieste
užtikrinanti kokybišką ugdymo procesą ir
įvairių sporto renginių ir varžybų
organizavimą.
Kvalifikuotas trenerių kolektyvas.
Geri trenerių ir sportininkų tarpusavio
santykiai

Silpnybės
Jaunų kvalifikuotų trenerių stoka.
Nepakankamai aprūpinama sportinio
inventoriumi, įranga, reikalinga šiuolaikiniam
mokomajam procesui ir dalyvavimui
varžybose.

Ugdymo proceso įvairovė.

Labiau
individualizuoti,
diferencijuoti
ugdymo turinį, pasitelkiant kuo įvairesnius
mokymo būdus, formas, stilius, edukacines
aplinkas.

Atnaujinamos edukacinės aplinkos.

Nepakankamai aktyvi mokinių savivalda.

Vyrauja demokratiškas vadovavimo stilius.

Nepakankamas bendruomenės (sportininkų,
tėvų, pedagoginio personalo)
bendradarbiavimas.

Rengiami projektai ir programos papildomam
finansavimui gauti.
Moksleivių užimtumas vasaros metu, sporto –
sveikatingumo stovyklų vykdymas.
Saugi ir šiuolaikiška aplinka.

Tobulinta pedagogų ir kitų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo sistema.
Nepakankamas dėmesys skiriamas itin gabių
sportininkų poreikiams jų ugdymo
organizavimui.

Didėja gyventojų domėjimasis kūno kultūra ir
sportu, daugiau įvairaus amžiaus žmonių kurie Nepakankamas finansavimas biudžeto lėšomis
užsiima fiziniu aktyvumu.
pasirengti Lietuvos sporto šakų federacijų
organizuojamiems čempionatams,
pirmenybėms.
Būtina Centro pastato ir stadiono renovacija.
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Galimybės
Efektyviai panaudoti esamas sporto bazes
mokomajam procesui, varžybų vykdymui ir
sudaryti galimybes miesto bendruomenės
aktyvaus poilsio poreikiams tenkinti.

Grėsmės
Nenuoseklus, nekryptingas strateginių
įsipareigojimų laikymasis.

Aktyvinti mokinių savivaldą.

Švietimo kaitos strategija per menkai siejasi
su kitomis ekonominių ir socialinių reformų
strategijomis.

Pastebėti ir ugdyti gabius bei talentingus
sportininkus.

Nemodernizuotas trenerių rengimas,
kvalifikuotų trenerių trūkumas.

Kūrybiškai naudoti šiuolaikines technologijas.

Gilėja

Dalyvauti tarptautiniuose projektuose.
Didinti tėvų įsitraukimą į bendruomenės
veiklą.

Emigracija didins Lietuvoje be tėvų priežiūros
likusių mokinių skaičių, todėl sudėtingės
Centro ir sportininkų tėvų komunikacija, o tai
kels grėsmę sėkmingam mokymui(si).

Plėsti bendradarbiavimą su socialiniais
partneriais.

Aktualėja grįžtančių iš užsienio mokinių
ugdymas ir jų ugdymo(si) poreikių tenkinimas.

Plėtoti sporto klubų veiklą, didinti
sportuojančių gyventojų skaičių.

Didėjant imigracijai, tikėtina, kad Centre
plėsis daugiakultūrinė aplinka, o treneriai
neturės pakankamai patirties ir pasirengimo
dirbti tokioje aplinkoje.

Naudoti įvairias bendradarbiavimo strategijas
ugdomojoje veikloje.

šeimos, kaip

vertybės, krizė.

Ryškėja netikslingai naudojamų IT įtaka
Formuoti teigiamą visuomenės ir darbdavių sportininkų sveikatai.
požiūrį į sveikatą, kaip didžiausią vertybę, kūno
kultūros priemonėmis didinti gyventojų fizinį Demografiniai pokyčiai.
aktyvumą.
Mokinių skaičiaus mažėjimas.
Vykdyti prevencines programas.
Gerinti bendruomenės narių
bendradarbiavimą, įtraukiant juos į bendras
veiklas.

Reformos švietimo sistemoje.
Nepakankamas finansavimas sportininko
rengimui, dalyvavimui varžybose ir sporto
stovyklose.

Sukurti gabių sportininkų ugdymo ir
skatinimo sistemą.
Rengti projektus, programas, sudarant
platesnes galimybes sportininkų saviraiškai.
Turtinti ir modernizuoti ugdymo materialinę,
techninę ir informacinę bazę, gerinat
ugdymo(si) kokybę.
STRATEGINĖS IŠVADOS
Stipriųjų pusių panaudojimas galimybėms realizuoti:
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1. Sutelkta stipri kompetentingų, atsakingų trenerių komanda, gebanti išsikelti
strateginius tikslus ir kurti atvirą naujovėms, modernią, saugią, fiziškai ir emociškai sveiką
mokyklą.
2. Kuriama tinkama ir saugi šiuolaikiška edukacinė aplinka, skatinanti siekti geresnės
ugdymo kokybės kiekvieno sportininko ir trenerio asmeninės ūgties ir maksimalios pažangos.
Stipriųjų pusių panaudojimas grėsmėms išvengti:
1. Ryšiai su socialiniais partneriais, kitomis institucijomis padės telkti bendruomenę,
suteiks galimybę dalintis gerąja patirtimi, viešinti Centro veiklas, kurti gerą Centro įvaizdį.
Silpnųjų pusių neutralizavimas pasinaudojant galimybėmis:
1. Trenerių dalyvavimas seminaruose leis patobulinti ugdymo proceso
diferencijavimą pagal sportininkų gebėjimus, kompetencijas.
2. Įvairių vertinimo būdų ir metodų panaudojimas skatins sportininkų treniravimosi
motyvaciją, pasitikėjimą savimi.
3. Dalyvavimas šalies varžybose, tarptautiniuose sporto renginiuose, projektuose,
padės kelti sportininkų elgesio kultūrą, pilietinę savimonę.
4. Sutelkta stipri kompetentingų, ambicingų ir atsakingų trenerių komanda, kuri geba
išsikelti strateginius tikslus ir kurti atvirą naujovėms, modernią, saugią, fiziškai ir emociškai sveiką
mokyklą.
5. Treniravimosi sąlygų gerinimas, Centro pastato renovavimas, tinkamas edukacinių
aplinkų sukūrimas paskatintų siekti geresnės ugdymo kokybės, kiekvieno sportininko ir trenerio
asmeninės ūgties ir maksimalios pažangos.
Silpnųjų pusių stiprinimas:
1. Orientuoti sportininkus į atsakingą treniravimąsi, naudojant šiuolaikines
technologijas, netradicines edukacines erdves.
2. Treniruočių metu ir neformaliojoje veikloje taikyti metodus, skatinančius fizinį
aktyvumą.
3. Tobulinti treniruotės turinį, įtraukti sportininkus į aktyvų ugdymo(si) procesą.
4. Skatinti visų bendruomenės narių – trenerių, sportininkų, tėvų – komandinį darbą,
nuolat bendrauti ir bendradarbiauti ugdymo(si) klausimais, dalintis patirtimi.
5. Įvertinus tai, kad prastėja vaikų ir jaunimo fizinis pajėgumas, jie nepakankamai
fiziškai aktyvūs ir toliau aktualu gerinti vaikų ir jaunimo fizinį parengtumą.
6. Toliau išlieka aktualus uždavinys – rengti ir įgyvendinti sporto visiems ir
sveikatinimo Programas, intensyviau plėtojant sporto visiems ir sveikatingumo programas,
intensyviau plėtojant sporto visiems, sporto, sveikatos klubų veiklą savivaldybėje, ypatingą dėmesį
skiriant sveikos gyvensenos diegimui visose ugdymo įstaigose.
V. CENTRO STRATEGIJA
Centro misija – suteikti kiekvienam Centro mokiniui galimybę ir reikiamas sąlygas
ugdytis pagal Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo
programas, suteikiant dorinės, sociokultūrinės bei pilietinės brandos pagrindus, sudarant sąlygas
įgyti atitinkamos programos baigimo išsilavinimą atitinkantį dokumentą.
Centro vizija – sistemingai gilinti mokinio pasirinktos sporto šakos žinias, ugdyti
gebėjimus ir formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, siekti aukšto sportinio
meistriškumo pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo etapuose.
Vertybės – pilietiškumas, kūrybiškumas, bendruomeniškumas, demokratiškais ir
humaniškais principais bendradarbiaujanti bendruomenė.
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VI. STRATEGINIŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS
1. Tikslas. Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes
moderniai ir dinamiškai mokytis visą gyvenimą, pasirengti ateities iššūkiams ir gebėti veikti nuolat
kintančiame pasaulyje.
1.1. Uždavinys. Plėtoti vaikų neformaliojo švietimo aprėptį, suteikiant palankiausias
galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius.
1.2. Uždavinys. Gerinti ugdymo proceso kokybę bei užtikrinant teikiamų paslaugų
kokybę.
1.3. Uždavinys. Modernizuoti ugdymo techninę, informacinę, materialinę bazę bei
didinti Druskininkų sporto centro infrastruktūros energetinį efektyvumą.
2. Tikslas. Skatinti sveiko gyvenimo būdo puoselėjimą, sudarant tinkamas sąlygas
fiziniam aktyvumui ir sportui.
2.1. Uždavinys. Plėtoti sporto renginius ir paslaugas.
Veiklos plano
tikslo kodas
01

Veiklos plano 01 tikslo pavadinimas

Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes
moderniai ir dinamiškai mokytis visą gyvenimą, pasirengti ateities
iššūkiams ir gebėti veikti nuolat kintančiame pasaulyje.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Druskininkų savivaldybėje mokinai turi palankias sąlygas neformaliajam ugdymui ir mokymuisi
visą gyvenimą plėtoti. Programos tikslas užtikrina ugdymo kokybės gerinimą, ugdymo planų
įgyvendinimą, šiuolaikinės mokymosi aplinkos formavimą, apsirūpinimą intelektualiniais
ištekliais. Tikslas numato kokybišką neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimą ir ugdymo
sąlygų modernizavimą. Šis tikslas padės stiprinti švietimo įstaigų materialinius ir intelektualinius
resursus, tenkins vaikų, jaunimo pažinimo, ugdymo(si) ir saviraiškos poreikius.
Veiklos plano 01 Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio pavadinimas
tikslo uždavinio
kodas
01
Plėtoti vaikų neformaliojo švietimo aprėptį, suteikiant palankiausias
galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams ir tenkinti specialiuosius
ugdymosi poreikius.
Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos
poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariai. Neformalusis vaikų švietimas daro
didelę įtaką formuojant vaikų pasaulėžiūrą ir gali sukurti palankias sąlygas ugdant sąmoningą,
pilietišką ir kūrybingą žmogų, gebantį sėkmingai integruotis į šiuolaikinę socialinę ekonominę
aplinką. Neformalusis vaikų švietimas padeda mažinti mokyklos nebaigusių mokinių skaičių,
gerinti švietimo rezultatus, sudaryti geresnes sąlygas patekti į darbo rinką. Įgyvendinant šią
programą didinamas prieinamumas visiems mokiniams dalyvauti formalųjį švietimą papildančio
sportinio ugdymo programose, gerėja neformaliojo švietimo kokybė. Siekiant užtikrinti vienodą
berniukų ir mergaičių užimtumą, didesnis dėmesys bus skiriamas mergaičių sportiniam ugdymui.
01 uždavinio
01 uždavinio priemonės pavadinimas
priemonės kodas
01
Druskininkų sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
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Įgyvendinant šią priemonę, Druskininkų sporto centre vykdomos 7 neformaliojo sportinio
ugdymo programos – krepšinis, futbolas, tinklinis, lengvoji atletika, kalnų slidinėjimas, rankinis,
laisvosios imtynės. Centre suformuota 21 ugdymo grupė.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-01-01

Druskininkų sporto
Skaičius
7
centre
įgyvendinamos
sportinio ugdymo
programos
01 priemonės veiklos pavadinimas

01 priemonės
veiklos kodas
01

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

7

8

8

Druskininkų sporto centre suformuotos ugdymo grupės.

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
2019 m. Druskininkų sporto centre suformuota 21 ugdymo grupė: 9 pradinio
rengimo, 11 meistriškumo ugdymo ir 1 meistriškumo tobulinimo grupės. Krepšinio sporto šakos
– 3 meistriškumo ugdymo ir 1 pradinio rengimo ugdymo grupės; rankinio – 1 pradinio rengimo
ir 2 meistriškumo ugdymo grupės; lengvosios atletikos – 1 pradinio rengimo ir 1 meistriškumo
tobulinimo grupės; tinklinio – 1 pradinio rengimo ir 1 meistriškumo ugdymo grupės; futbolo – 2
pradinio rengimo ir 3 meistriškumo ugdymo grupės; kalnų slidinėjimo – 1 pradinio rengimo ir 2
meistriškumo ugdymo grupės; imtynių – 2 pradinio rengimo ugdymo grupės.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-01-01-01

Druskininkų sporto
Skaičius
20
centre suformuotos
ugdymo grupės
01 priemonės veiklos pavadinimas

01 priemonės
veiklos kodas
02

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

21

22

22

Mokiniai, dalyvaujantys Druskininkų sporto centro vykdomose
neformaliojo švietimo programose.
01 priemonės 02 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Kasmet rugsėjo mėnesį Druskininkų sporto centro treneriai formuoja, papildo sportinio ugdymo
grupes mokiniais šiose sporto šakose: krepšinio, futbolo, tinklinio, lengvosios atletikos, kalnų
slidinėjimo, rankinio, laisvųjų imtynių.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-01-01-02

Mokiniai,
Skaičius
294
dalyvaujantys
Druskininkų sporto
centro vykdomose
neformaliojo
švietimo programose
01 uždavinio 02 priemonės pavadinimas

01 uždavinio
priemonės kodas
02

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

300

300

300

Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdymas.
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01 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Įgyvendinant priemonę bus organizuojamos neformaliojo vaikų švietimo sporto programos
mokinių atostogų metu, kurios leis užtikrinti mokinių užimtumą vasaros atostogų metu.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-01-02

Įgyvendinamos
Skaičius
1
neformaliojo vaikų
švietimo sporto
programos mokinių
atostogų metu
02 priemonės veiklos pavadinimas

02 priemonės
veiklos kodas
01

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

2

2

3

Neformaliojo vaikų švietimo sporto programų vykdymas

02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Didžiausią vaikų laisvalaikio dalį sudaro vasaros atostogos, kurios mūsų šalyje bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniams trunka gana ilgai – daugiau nei du mėnesius. Vaiko vasaros atostogos labai
svarbios, nes jų metu vaikas gali skirti laiką poilsiui, savišvietai, rekreacijai, sveikatinimuisi ir kt.
Vasaros atostogos keičia vaikų gyvenimo ritmą, kurį lemia namų, regiono, bendruomenės aplinka,
viešai prieinamos draugiškos vaikui ir šeimai aplinkos, laisvalaikio tradicijos. Poilsis vaiko raidai
yra toks pat svarbus kaip ir pagrindiniai maisto, būsto, sveikatos priežiūros ir lavinimosi poreikiai.
Programos paskirtis – padėti mokiniams įgyti visuminę sveikatos sampratą, išsiugdyti sveikatai
naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos
rinktis sveiką gyvenimo būdą, ugdyti vaikų ir paauglių asmenybes, bet kartu ir garsinti
Druskininkus, kaip aktyvų sportinį miestą.
Kiekvienais metais Druskininkų sporto centras rugpjūčio mėnesį organizuoja septynių sporto
šakų mokiniams dienines vasaros sporto stovyklas, kurios trunka iki penkiolikos dienų. Stovyklų
metu mokiniams vyksta rytinės ir dieninės treniruotės, mankštos, krosai, maudynės, pramogos,
konkursai, užsiėmimai, edukacinės programos, aktyvus poilsis krepšinio, futbolo aikštelėse.
Stovyklų dalyviams organizuojamas maitinimas, išvykos su dviračiais, pėsčiomis, ekskursijas po
Druskininkus ir jos apylinkes, įvairių sporto šakų varžybos. Prie įvairių edukacinių veiklų
vykdymo - apsilankymas Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre „AQUA“, „Uno“ parke ir
kitur.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-01-02-01

Sporto programų
Skaičius
160
170
dalyviai
Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio pavadinimas

Veiklos plano 01
tikslo uždavinio
kodas
02

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

180

186

Gerinti ugdymo proceso kokybę bei užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę

Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Siekiant gerinti ugdymo(si) kokybę, vaikų, jaunimo ir suaugusių užimtumą ir saviraišką Centras
nuolat ieško sprendimų, kaip plėsti jaunimo veiklos galimybes, planuoja ugdymo procesą
atsižvelgiant į kiekvieno bendruomenės nario, mokinio poreikius, plėtoja įvairias užimtumo
paslaugas, rengia ir įgyvendina bendruomenės užimtumo projektus, vaikų vasaros užimtumo
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programas. Įgyvendindamas projektus Centras apsirūpina reikalingu sportiniu inventoriumi,
sudaro sąlygas jaunimui ir suaugusiems atskleisti savo gebėjimus įvairiose sporto varžybose.
02 uždavinio
02 uždavinio priemonės pavadinimas
priemonės kodas
01
Mokinių saviraiškos skatinimas ir asmeninių kompetencijų ugdymas
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Vienas iš Centro uždavinių yra ieškoti talentingų sportininkų, rengti sportininkus Centro,
Savivaldybės, Lietuvos Respublikos rinktinėms. Treniruotėse įgyti gebėjimai atsiskleidžia sporto
varžybose. Šio uždavinio įgyvendinimui, siekiama mokinių ugdymo(si) kokybės, Centras sudaro
galimybes mokiniams dalyvauti Nacionaliniuose sporto šakų čempionatuose ir pirmenybėse. Bus
siekiama, kad bendrųjų kompetencijų ugdymas taptų mokyklos gyvenimo dalimi. Kiekvienos
kompetencijos ugdymas bus kruopščiai planuojamas, integruojamas į dalyko ugdymo turinį bei
varžybinę veiklą. Ugdymo efektyvumą gali ženkliai padidinti mokyklos vadovų ir trenerių
bendras darbas, visiems kartu planuojant suderintą bendrųjų kompetencijų ugdymą mokykloje ir
racionaliai pasidalijant kompetencijų ugdymo uždavinius ir atsakomybę.
Skirsime daugiau dėmesio neformaliojo ugdymo integracijai, mokymo proceso organizavimui,
mokinių emocinio intelekto ugdymui, mokymosi aplinkai, kuri skatintų mokinius atsiskleisti,
įgyvendinti savas idėjas, kurti. Bendrųjų kompetencijų ugdymas stiprins mokinio pasitikėjimą
savimi, padės jam siekti asmeninės pažangos.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-02-01

Druskininkų sporto
Skaičius
14
centro komandų
dalyvavimas
nacionaliniuose
sporto šakų
čempionatuose,
pirmenybėse
01 priemonės veiklos pavadinimas

01 priemonės
veiklos kodas
01

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

16

18

18

Mokinių dalyvavimas nacionaliniuose sporto šakų čempionatuose,
pirmenybėse
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Druskininkų sporto centro mokiniai dalyvauja 7 sporto šakų (futbolo, laisvųjų
imtynių, kalnų slidinėjimo, krepšinio, lengvosios atletikos, rankinio, tinklinio) Lietuvos sporto
federacijų, sąjungų ir kitų organizacijų organizuojamuose čempionatuose ir pirmenybėse.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-02-01-01

Mokinių
Procentas 50
dalyvavimas
nacionaliniuose
sporto šakų
čempionatuose,
pirmenybėse
02 uždavinio priemonės pavadinimas

02 uždavinio
priemonės kodas

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

52

55

58
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02

Ugdyti trenerių profesines kompetencijas, siekiant užtikrinti kiekvieno
trenerio asmeninį tobulėjimą
02 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokinių sportiniai rezultatai, jų augimas didžiąja dalimi priklauso nuo trenerių kompetencijos.
Nuolatinis ir tikslingas trenerių kvalifikacijos tobulinimas gali užtikrinti sėkmingą Centro
uždavinių įgyvendinimą bei aukštą ugdymo kokybę. Treneriai tobulina savo kompetencijas,
dalyvauja sporto šakų federacijų, sporto medicinos, pedagogikos, psichologijos ir kituose
organizuojamuose seminaruose, kursuose vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos patvirtinta nauja kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarka, kurios
tikslas – užtikrinti specialistų, dirbančių ugdomąjį darbą kūno kultūros ir sporto srityje,
kvalifikacijos lygį bei nuolatinį jų tobulėjimo procesą. Norint išlaikyti turimą arba įgyti aukštesnę
kvalifikacinę kategoriją treneris turi nuosekliai tobulinti savo žinias, skleisti gerąją patirti. Įgiję
teorinių ir praktinių žinių treneriai taikys naujas mokymo metodikas, gerės mokinių parengimas
ir jų pasiekimai. 2019 m. Centre dirbo 10 pedagogų (trenerių), iš kurių vienas įvykdė I ir vienas
treneris III kvalifikacinę kategoriją, o 7 treneriai – neįvykdė I kvalifikacinės kategorijos
reikalavimų.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-02-02

Trenerių
Skaičius
9
kvalifikacijos
kėlimas
02 priemonės veiklos pavadinimas

02 priemonės
veiklos kodas
01

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

10

10

10

Treneriai dalyvaujantys kvalifikacijos tobulinimo kursuose

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Siekiant įgyvendinti Lietuvos sportui keliamus uždavinius, treneriai privalo nuolat mokytis,
lavintis, keistis, tobulinti savo profesinį meistriškumą. Tobulinant praktinius gebėjimus, treneriai
įgyja naujesnių teorinių žinių, tobulina profesinio mokymo turinį, ko pasėkoje įvaldo naujų
metodikų, kvalifikacinių įgūdžių. Įgyti įgūdžiai ir nauja patirtis leis pritaikyti naujas mokymo
metodikas treniruotėse, skatins trenerių ir mokinių meistriškumą.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-02-02-01

Treneriai
Procentas 80
dalyvaujantys
kvalifikacijos
tobulinimo kursuose
02 uždavinio priemonės pavadinimas

02 uždavinio
priemonės kodas
03

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

90

90

100

Plėtoti mokinių, tėvų (globėjų) ir trenerių bendravimą ir bendradarbiavimą

02 uždavinio 03 priemonės aprašymas
Viena iš Centro vertybių – bendruomenės bendradarbiavimas. Centro mokinius, jų tėvus sieja
mokymosi Centre santykiai ir bendri švietimo tikslai. Tėvai (globėjai, rūpintojai), spręsdami
vaiko ugdymo(si) klausimus, privalo bendradarbiauti su Centro administracija, treneriais.
Treneriai turi ne tik užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą, ugdyti tvirtas
mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę,
bet ir nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir
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pasiekimus, šviesti tėvus, įtraukti juos aktyviai dalyvauti Centro veikloje. Bendradarbiavimo
formų plėtra Centre sudarys geresnes sąlygas treneriams ir tėvams mokytis vieniems iš kitų, kartu
spręsti iškilusias vaiko ugdymo(si), socialines problemas. Glaudžiai bendradarbiaujant su tėvais,
gerės ugdytinio pasiekimai ir elgesys, treneriai ir tėvai pradės geriau suprasti ir gerbti vieni kitus.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-02-03

Vykdoma veikla Vienetas
1
mokinių, tėvų
(globėjų) ir trenerių
bendravimas ir
bendradarbiavimas
03 priemonės veiklos pavadinimas

03 priemonės
veiklos kodas
01

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

1

1

1

Mokinių, tėvų (globėjų), trenerių bendrų veiklų ir renginių organizavimas

03 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Tėvai spręsdami vaiko ugdymo(si) klausimus, privalo bendradarbiauti su Centro administracija.
Treneriai turi nuolat bendrauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir įtraukti juos į bendras Centro
veiklas, renginius. Bendradarbiavimo formų plėtra Centre sudarys geresnes sąlygas treneriams ir
tėvams mokytis vieniems iš kitų, kartu spręsti iškilusias vaiko ugdymo(si) ir kitas problemas.
Glaudžiai bendradarbiaujant su tėvais, gerės mokinio ugdymas ir pasiekimai.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-02-03-01

Mokinių, tėvų
Skaičius
1
2
(globėjų), trenerių
bendrų veiklų ir
renginių
organizavimas
Veiklos plano 01 tikslo 03 uždavinio pavadinimas

Veiklos plano 01
tikslo uždavinio
kodas
03

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

3

3

Modernizuoti ugdymo techninę, informacinę, materialinę bazę bei didinti
Druskininkų sporto centro infrastruktūros energetinį efektyvumą.
Veiklos plano 01 tikslo 03 uždavinio aprašymas
Užtikrinant ugdymo(si) aplinkos kokybę Centras turi užtikrinti bendrojo naudojimo patalpų,
sporto ir treniruoklių salių, universalaus sporto aikštyno tinkamą priežiūrą, siekti ekonomiškumo
naudojant skirtas lėšas bazių išlaikymui, modernizuoti informacinę techninę bazę, tobulinti
sklaidos apie Centro veiklas būdus, taikant šiuolaikiškas priemones. Sėkmingas ugdymo procesas
priklauso nuo materialinės bazės būklės, ją reikia nuolat atnaujinti ir stiprinti. Ugdymo procesas
privalo būti aprūpintas būtinomis techninėmis priemonėmis.
03 uždavinio
03 uždavinio priemonės pavadinimas
priemonės kodas
01
Druskininkų sporto centro salės stogo apšiltinimo darbų projektas
03 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Vykstant švietimo kaitai, formuojant naują požiūrį į ugdymo(si) proceso kaitą, būtina sudaryti
saugią, sveiką, estetišką ugdymo(si) aplinką, aprūpinti švietimo įstaigas naujausiomis
mokymo(si) priemonėmis, informacinėmis technologijomis. Druskininkų sporto centras planuoja
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apšiltinti ir renovuoti sporto salės stogą, parengiant darbų atlikimo projektą bei parengiant
projektą stogo renovacijos finansavimui.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-03-01

Salės stogo
Vienetas
0
apšiltinimo darbų
projekto parengimas,
renovacija
01 priemonės veiklos pavadinimas

01 priemonės
veiklos kodas
01

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

1

1

1

Salės stogo modernizavimas

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Projektas „Druskininkų sporto salės stogo modernizavimui“ finansuoti. Bus ieškoma fondų į
kuriuos būtų galima teikti šį projektą.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-03-01-01

Projekto parengimas Vienetas
0
ir pateikimas
projektų konkursui
03 uždavinio priemonės pavadinimas

03 uždavinio
priemonės kodas
02

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

1

1

1

Universalaus sporto aikštyno infrastruktūros rekonstrukcija

03 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Universalaus sporto aikštyne (Ateities g. 13) esantys bėgimo takai, futbolo aikštė, krepšinio
aikštelė bei tribūnos žiūrovams reikalauja rekonstrukcijos. Stadione reikia pakeisti futbolo
aikštelės dangą, bėgimo takų ir krepšinio aikštelės dangą, pakeisti bėgimo takų latakus, žiūrovų
kėdes.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-03-02

Universalaus sporto Vienetas
0
aikštyno
infrastruktūros
rekonstrukcijos
projekto rengimas ir
pateikimas Švietimo
mainų paramos
fondui
02 priemonės veiklos pavadinimas

02 priemonės
veiklos kodas
01

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

1

1

1

Projekto „Universalaus sporto aikštyno infrastruktūros rekonstrukcijos“
įgyvendinimas
02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Gavus finansavimą iš Švietimo mainų paramos fondo, pradėsime įgyvendinti projektą
„Universalaus sporto aikštyno infrastruktūros rekonstrukciją“.
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Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-03-02-01

Projekto
Procentas 0
„Universalaus sporto
aikštyno
infrastruktūros
rekonstrukcijos“
įgyvendinimas gavus
finansavimą
03 uždavinio priemonės pavadinimas

03 uždavinio
priemonės kodas
03

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

20

30

50

Informacinių technologijų atnaujinimas

03 uždavinio 03 priemonės aprašymas
Dėl kompiuterinės įrangos gedimų, siekiant užtikrinti kokybišką informaciją apie Centro veiklą,
varžybų, sportinių renginių organizavimą, būtina kiekvienais metais atnaujinti kompiuterinę
techniką su programine įranga bei kitą inventorių reikalingą Centro veiklai vykdyti bei darbui
dirbant treneriams ir Centro administracijai nuotoliniu būdu.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-03-03

Kompiuterių su
Vienetas
0
programine įranga
įsigijimas
03 priemonės veiklos pavadinimas

03 priemonės
veiklos kodas
01

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

1

1

2

Trenerių metodinio kabineto įrengimas

03 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Kiekvienais metais Centro metodiniame kabinete įrengti po vieną kompiuterinę darbo vietą
treneriams treniruočių pasirengimui, statistikos apdorojimui, ugdymo planų ir ataskaitų rengimui.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-03-02-01

Kompiuterinių darbo Skaičius
0
vietų treneriams
įrengimas
metodiniame
kabinete
Veiklos plano 02 tikslo pavadinimas

Veiklos plano
tikslo kodas
02

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

1

1

2

Skatinti sveiko gyvenimo būdo puoselėjimą, sudarant tinkamas sąlygas
kūno kultūrai ir sportui
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Šia programa siekiama, kad kūno kultūra ir sportas taptų svarbiu kiekvieno šalies gyventojo
poreikiu. Įvairių socialinių sluoksnių gyventojai skatinami sportuoti, rūpinamasi jų fiziniu
pajėgumu, sveikata, aktyviu poilsiu, ypač vasaros atostogų metu. Jaunimas skatinamas atskleisti
savo fizinius gebėjimus besivaržant Lietuvos sporto žaidynėse, tarptautinėse sporto arenose. Bus
siekiama kuo daugiau gyventojų įtraukti į savarankiškas ir organizuotas sporto pratybas.
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Veiklos plano 02
tikslo uždavinio
kodas
01

Veiklos plano 02 tikslo 01 uždavinio pavadinimas
Plėtoti sporto renginius ir paslaugas

Veiklos plano 02 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Organizuoti ir vykdyti Savivaldybės gyventojams fizinio aktyvumo ir sporto renginius;
organizuoti aukšto meistriškumo sporto pratybas, aukšto meistriškumo sporto treniruočių
stovyklas; fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistų arba instruktorių
mokymus; fizinio aktyvumo pratybas; vykdyti visuomenės skatinimą dalyvauti fizinio aktyvumo
veiklose. Sudaryti sąlygas Savivaldybės bendruomenei užsiiminėti fiziniu aktyvumu
sveikatingumo grupėse; vykdyti vaikų socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programas,
užimti paauglius ir jaunimą vasaros atostogų metu.
Įgyvendinant uždavinį, siekiama aprūpinti ir modernizuoti sporto ir treniruoklių sales, nauja
sportine įranga, kas pagerintų treniruočių ir varžybų organizavimo sąlygas vietos, šalies ir
užsienio sportininkams, gerinti sporto bazes ir sąlygas sportuoti seniūnijose – sporto salės
bendrojo ugdymo įstaigose prieinamos seniūnijų bendruomenei. Gerinti paslaugų kokybę. Teikti
sporto projektus sporto bazių atnaujinimui, sportinių veiklų finansavimui gauti įvairiems fondams
ir agentūroms.
01 uždavinio
01 uždavinio priemonės pavadinimas
priemonės kodas
01
Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Centras per sportą skatina vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieško talentingų sportininkų,
organizuoja vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikį, vykdo papildomą ugdymą kūno kultūros ir
saviraiškos bei meistriškumo srityse, įgyvendina fizinio ugdymo ir sporto politiką Savivaldybės
teritorijoje, ieškoti talentingų mokinių, kurie sportiniais pasiekimais padėtų formuoti gerą
Savivaldybės įvaizdį, ugdo ir rengia sportininkus Centro, Savivaldybės ir šalies rinktinėms, teikia
švietimo ugdymo įstaigoms informaciją sporto klausimais, vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja
Savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę
sveikatai.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-02-01-01

Vykdoma Centro
Vienetas
1
veikla
01 priemonės veiklos pavadinimas

01 priemonės
veiklos kodas
01

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

1

1

1

Suorganizuota vietinių ir tarptautinių sporto renginių

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
2020 m. Centras organizavo ir vykdė Savivaldybės gyventojams fizinio aktyvumo ir sporto
renginius, aukšto meistriškumo sporto pratybas, aukšto meistriškumo sporto treniruočių
stovyklas.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

P-02-01-01-01

Suorganizuota
vietinių ir

Skaičius

54

63

71

78
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01 priemonės
veiklos kodas
02

tarptautinių sporto
renginių
01 priemonės veiklos pavadinimas
Lietuvos mokyklų žaidynės

01 priemonės 02 veiklos aprašymas ir vykdytojas
2019 m. Centras pradėjo organizuoti Lietuvos mokyklų žaidynių I etapo (mokyklų atskirų
sporto šakų) varžybas Druskininkų savivaldybėje, kurios vykdomos Lietuvos bendrojo ugdymo
mokyklų 1–12 klasių mokiniams.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-02-01-01-02

Lietuvos mokyklų
Vienetas
1
žaidynių vykdymas
01 priemonės veiklos pavadinimas

01 priemonės
veiklos kodas
03

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

1

1

1

2022 m. XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimas Druskininkuose

01 priemonės 03 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse dalyvauja viso pasaulio lietuviai. Pirmosios žaidynės surengtos
1978 m. Lietuvos tautinės olimpiados pavyzdžiu Kanadoje. Pasaulio lietuvių sporto žaidynės yra
mėgėjiškas sporto renginys, kuriame svarbiausia yra bendravimas ir buvimas kartu. Sportas
sukuria unikalią galimybę vienyti tautą, pasklidusią po visą platų pasaulį. Nuo 1991 metų pasaulio
Lietuvių sporto žaidynės rengiamos Lietuvoje. Pagrindinis žaidynių tikslas yra skatinti užsienio
Lietuvius įsitraukti į Lietuvos sporto gyvenimą, tęsti tautinio bendravimo, jaunosios išeivių kartos
lietuvybės išsaugojimo tradicijas.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-02-01-01-03

XI Pasaulio lietuvių Procentas 0
sporto žaidynių
organizavimas
01 priemonės veiklos pavadinimas

01 priemonės
veiklos kodas
04

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

20

30

50

Sporto veiklose dalyvaujantis jaunimas

01 priemonės 04 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Jaunimas skatinamas atskleisti savo fizinius gebėjimus, besivaržant įvairiose sporto šakų
varžybose, dalyvaujant fizinio aktyvumo ir sporto renginiuose. Siekiama kuo daugiau jaunimo
įtraukti į savarankiškas ir organizuotas sporto pratybas.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-02-01-01-04

Sporto veiklose
Procentas 16
dalyvaujančio
jaunimo dalis
01 priemonės veiklos pavadinimas

01 priemonės
veiklos kodas
05

Matavimo
vienetas

Centro parengti projektai

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

19

20

22

25
01 priemonės 05 veiklos aprašymas ir vykdytojas
2019 m. Druskininkų sporto centras pateikė Švietimo paramos fondui fizinio aktyvumo veiklos
projektą skatinantį fizinio aktyvumo plėtrą organizuojant „XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynes“
ir vykdant „Druskininkų savivaldybės antrokų mokymą plaukti“ ir projektą „Sporto inventoriaus
ir įrangos įsigijimą“.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-02-01-01-05

Centro parengti
Skaičius
1
projektai
01 priemonės veiklos pavadinimas

01 priemonės
veiklos kodas
06

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

2

2

3

Centro finansuoti sporto projektai

01 priemonės 06 veiklos aprašymas ir vykdytojas
2020 m. Druskininkų sporto centro pateikti 2 projektai Švietimo mainų paramos fondui, tik
vienas gavo finansavimą veiklos srityje „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“. Projekto
vykdymo metu buvo įsigytas dirbtinės žolės dangos vejai prižiūrėti įrenginys su papildomais
darbų atlikimui padargais.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-02-01-01-06

Centro finansuoti
Skaičius
1
sporto projektai
01 uždavinio priemonės pavadinimas

01 uždavinio
priemonės kodas
02

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

1

2

2

Druskininkų sporto centro sporto projektų finansavimas

01 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Sporto projektų finansavimo tikslas – skirti lėšas įsteigtiems sporto klubus, asociacijoms,
viešosioms įstaigoms, skatinant sporto klubų veiklą, rengiant ir įgyvendinant Centro ir vietos
bendruomenės gyvybingumą didinančius projektus, rengiant ir įgyvendinant paauglių užimtumo
projektus mokinių atostogų metu. Druskininkų savivaldybės sporto klubai vykdo savarankišką
sportinę veiklą, rengia ir vykdo sporto projektus, gaudami lėšas iš Druskininkų savivaldybės.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-02-01-02

Vykdomas sporto
Vienetas
klubų, asociacijų
finansavimas
02 priemonės veiklos pavadinimas

02 priemonės
veiklos kodas
01

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

1

1

1

1

Sporto klubų, asociacijų projektų koordinavimas

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Vykdydami sporto projektų veiklas, sporto klubų nariai dalyvauja įvairiose regioninėse,
nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose atstovauja Savivaldybę bei Lietuvą. Centras koordinuoja
ir administruoja sporto klubų veiklą, užtikrina sporto klubų veiklai skiriamų lėšų įsisavinimą.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
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Kodas

Kriterijus

Matavimo
vienetas

2019 m.
faktas

2020 m.
planas

2021 m.
planas

2022 m.
planas

P-02-01-02-01

Finansuotų sporto
projektų skaičius

Skaičius

10

11

12

14

VII. LAUKIAMI REZULTATAI ĮGYVENDINUS STRATEGINIUS TIKSLUS
1. Centro savivaldos stiprinimas, pokyčio projekto veiklų įgyvendinimas padės vystyti
dialogo ir susitarimų kultūrą Centre, puoselės pozityviausias Centro tradicijas ir vertybes, kurti
naujas: sportininkų, trenerių ir tėvų sutelktumą priemonių įgyvendinimui, aktyvesnį bendruomenės
narių dalyvavimą Centro renginiuose, veikloje, idėjų inicijavime, planavime.
2. Atnaujintos patalpos ir aprūpinimas modernia įranga leis ekonomiškiau naudoti
sportinei veiklai skirtas lėšas, sudarys geresnes darbo ir veiklos sąlygas Centro bendruomenei.
3. Šventinių renginių organizavimas didins bendruomenės bendradarbiavimą
puoselėjant ir kuriant Centro tradicijas, didins sportininkų motyvaciją siekti aukštesnių sportinių
rezultatų.
4. Sukurta bendruomenės informavimo ir švietimo sistema padės tobulinti Centro ir
tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą, sudarys sąlygas nuosekliai ir kokybiškai skleisti informaciją
apie Centro veiklą, vykdyti pedagoginį tėvų švietimą.
5. Sukurta sportininkų skatinimo tvarka padės gerinti sportininkų ugdymo(si)
galimybes, kels sportininkų motyvaciją siekti aukštų sportinių rezultatų.
6. Parengti ir įgyvendinami projektai sudarys platesnes galimybes savivaldybės
bendruomenei tenkinti jų saviraiškos poreikius.
VIII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
1. Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vyksta sistemingai. Kiekvienų
mokslo metų pabaigoje analizuojamas progimnazijos metinio plano įgyvendinimas,
teikiamos rekomendacijos darbo grupei, rengiančiai metinį veiklos planą.
2. Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vyksta sistemingai viso jo įgyvendinimo
metu. Strateginis planas gali būti koreguojamas kiekvienų metų pabaigoje.
3. Strateginio plano įgyvendinimą prižiūri Centro taryba.
4. Centro direktorius ir pavaduotojai nuolat kontroliuoja, stebi ir įvertina, ar Centras
įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai vykdo pavestus uždavinius ar vykdomų
programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginį veiklos planą.
5. Centro strateginio plano tikslai ir uždaviniai įgyvendinami kasmet sudarant Centro
metinį veiklos planą.
_________________________________
PRITARTA
Druskininkų sporto centro tarybos
2020 m. kovo 12 d. protokolas Nr. K2-5
Direktorius

Vilmantas Matkevičius

Priedas
2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO BIUDŽETAS*
Nr.

EUR
Viso 2020
m. EUR

Pavadinimas

Viso

3

Savivaldy
bės
biudžeto
lėšos

VIP

5

6

8

9

Pajamos už
turto
pardavimą

Kitos
privačios
ir tikslinės
lėšos

11

12

13

14

01

Tikslas. Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes moderniai ir dinamiškai mokytis visą gyvenimą, pasirengti ateities iššūkiams ir gebėti veikti nuolat kintančiame pasaulyje.

04

Uždavinys. Plėtoti vaikų neformaliojo švietimo aprėptį, suteikiant palankiausias galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius.

12

Priemonė. Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas.
21,9

10

ES ir
valstybes
biudžeto
lėšos

2

Druskininkų sporto
centro veikla
02
Druskininkų sporto
centro sporto
projektų
koordinavimas
Viso 01 ir 02 priemonei:

7

2021 m. 2022 m.
Kitų
projektų
kompensu
otos lėšos

1

01

4

iš jų (finansavimo šaltiniai)**:
iš jų:
KPPP
BiudžiaSkolinvietinė
tinių
tos lėšos
rinkliava už
įstaigų
naudojimąsi
pajamos
kurorto viešąja
infrastruktūra

357,8

344,6

322,7

12

12

12

369,8

356,6

334,7

21,9

12

Viso 04 uždaviniui:

369,8

356,6

334,7

21,9

Viso 01 tikslui:

369,8

356,6

334,7

21,9

02

Tikslas. Skatinti sveiko gyvenimo būdo puoselėjimą, sudarant tinkamas sąlygas fiziniam aktyvumui ir sportui.

02

Uždavinys. Plėtoti sporto renginius ir paslaugas.

01

Priemonė. Sporto veiklose dalyvaujantis jaunimas.

01

12

1,2

15

16

340,5

342,5

12

12

1,2

352,5

354,5

12

1,2

352,5

354,5

12

1,2

352,5

354,5

Druskininkų sporto
centro vaikų
neformaliojo
ugdymo vykdymas
(MK)
Viso 01 priemonei:

20,1

20,1

22

23

20,1

20,1

22

23

Viso 02 uždaviniui:

20,1

20,1

22

23

Viso 02 tikslui:

20,1

20,1

22

23

374,5

377,5

VISO:

389,9

356,6

354,8

21,9

12

1,2

* Asignavimai - priemonių ar veiklų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos Savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšos. Savivaldybės biudžeto asignavimų suma turi atitikti Savivaldybės
biudžete atitinkamai įstaigai numatomus skirti asignavimus.
** Formoje pateikiami galimų finansavimo šaltinių pavydžiai. Pildant formas nurodomi aktualūs finansavimo šaltiniai suderinti su Finansų ir apskaitos skyriumi.

