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I. PASIEKIMAI IR PAŽANGOS 

 

1 . Ugdymosi tikslai, pasiekimai ir jų vertinimas * 

I srities   2 aspektas “Vaikai ir tėvai žino planuojamus ugdymo tikslus ir rezultatus. Juos aptaria 

mokslo metų pradžioje“, (labai svarbu) įvertinta (V). 

 

Išvados. Sporto centre patvirtintos 2 ilgalaikio sporto šakų rengimo programos (krepšinis, 

rankinis), kuriose tikslingai, laipsniškai ugdomos mokinių kompetencijos. Mokslo metų 

pradžioje planuojami ugdymo tikslai ir uždaviniai, atsispindi grupės plane - programoje 

Apklausos duomenimis 67% mokytojų įvardija, kad ne visada aptaria mokslo metų siektinus 

sportinius ir veiklos tikslus bei lūkesčius, 33 % mokytojų tai daro reguliariai. Apklausti 

mokiniai teigia 69,2%  jog kalba metų pradžioje, 30,8% tvirtina jog nekalba. Mokytojams 

daugiau kalbėti su tėvais ir mokiniais ir taip siųsti informaciją apie planuojamus vaiko 

tikslus ir uždavinius. 
 

3.  Grįžtamasis ryšys  2 aspektas „Mokytojai reguliariai aptaria vaiko ugdymosi eigą, 

pasiekimus bei pažangą su tėvais(globėjais/rūpintojais) (labai svarbu), įvertinta (V) 

Išvados  Apklausos duomenimis 55% mokytojai teigia jog ne visada laiku ir reguliariai aptaria 

situaciją su tėvais, 33% mokytojų  informuoja tėvus apie vaiko pasiekimus ir daromą pažangą.  

Tėvai tvirtina 71% jog mokytojas pakankamai laiko skiria daromai vaiko pažangai, vertinimo 

būdai sutrantami ir aiškūs, 74% teigia jog bendrauja esant reikalui. Apklausti vaikai tvirtina 

71%, jog pakankamai skiria aptarti daromai jo pažangai. 14% mokiniai teigia jog tai daro kai 

paklausia. Dažniau teikti grįžtamą ryšį tėvams apie vaikų daromą pažangą, nurodant 

stipriąsias savybes ir kur reikalinga pagalba, konsultuoti ir patarti kas galėtų padėti 

siekti aukštesnių rezultatų. 

 

II. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

2. Veiklų prieinamumas  1aspektas „Nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis, 

 koreguojama paslaugų pasiūla, užtikrinamas jų teritorinis prieinamumas“ (labai svarbu), 

įvertinta (V). 

Išvados. Sporto centras vertina ugdymo paslaugų poreikį Molėtų rajone. Siekdami išsiaiškinti 

apie teikiamų paslaugų kokybę ir apie naujų paslaugų poreikį. Vykdome mokinių, tėvų, 

mokytojų  apklausą. Mokytojai teigia 45% jog ne sistemingai aptariama paslaugų poreikis, ko 

norėtų tėvai ir vaikai. Nuo 2020/2021 m. m. pradžios sporto centre pradėtos vykdyti aerobinės 

gimnastikos, lengvosios atletikos ugdymo programos. Pasitelkus Sporto rėmimo fondo lėšas, 

pradėtas vykdyti “Fizinio aktyvumo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje, skatinant aerobikos ir 



fitneso, rankinio bei krepšinio sporto šakų masiškumą“ projektas. Nuo šių mokslo metų 

pradžios Sporto centras pradėjo neformaliojo švietimo paslaugas teikti 

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijoje.   „Ežerūnas“ - Alantos gimnazijoje. Pradėjome 

fizinio aktyvumo užsiėmimus suaugusiems aerobikos, krepšinio, rankinio sporto šakose. 

Atlikus grupių ir mokinių judėjimo analizę 2020/21 m . m. lankančių sporto centro  užsiėmimus 

sumažėjo iki 250(270) vaikų. Karantino laikotarpiu, mokiniai neturėjo galimybės lankyti 

sporto centro užsiėmimus. 14 mokinių Sporto centre baigė sporto šakų programas. 

 

4. Personalo vadyba. 1,2 aspektas „Aiški tvarka ir procedūros dėl mokytojų pavadavimo, 

darbuotojų paieškos ir įdarbinimo“ 

 „Veikia darbuotojų motyvavimo ir kvalifikacijos tobulinimo skatinimo sistema, sudaromos 

sąlygos nuolatiniam mokytojų bendrųjų kompetencijų ugdymui.“ Įvertinta(V) 

Išvados. Sporto centre vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

2011-09-15 įsakymu Nr. V-1680 “Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos 

aprašu”. Detalesnis reglamentavimas numatytas 2020-10-01 Sporto centro direktoriaus 

įsakymu Nr. V1-73 patvirtintose Darbo tvarkos taisyklėse.  33% mokytojų anketoje tvirtina, 

jog Sporto centre veikia aiški mokytojų priėmimo, pavadavimo, darbuotojų paieškos į darbą 

tvarka, bet 45% mokytojų mano jog ne visai aiški tvarka. 22% mokytojų mano jog nėra aiškios 

tvarkos.  Sporto centro darbuotojai motyvuojami ir skatinami, vadovaujantis 2017-01-17 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir 

komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.  Šio įstatymo pagrindu, parengta Molėtų 

r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, kuriame 

numatyta skatinimo tvarka, su šiuo tvarkos aprašu supažindinti visi įstaigos darbuotojai. 

Vadovaujantis  mokytojų anketomis 45% teigia kad nežino už ką gali būti skatinami, 56% 

mokytojų  susipažinę su kvalifikacijos tobulinimo sistema.  

Papildomai mokytojus supažindinti su Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro 

darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. 

 

      

 

 BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

 

1 aspektas „Sporto centras įtraukia bendruomenę, ypač tėvus(globėjus/rūpintojus) į veiklos 

planavimą įvertinta (V),  

3 aspektas „Kartu su bendruomenės nariais nustatomos ugdymo priemonių, edukacinių aplinkų 

kūrimo poreikis įvertinta (V). 

Išvados. Sporto centro taryba sudaryta iš tėvų, mokinių ir bendruomenės atstovų, tiesiogiai 

dalyvauja sporto centro veiklų planavime. 2021 m. sporto centro taryba organizavo 6 

susirinkimus įvairiais klausimais ( dėl stojimo į l. atletikos rankinio ir aerobikos federacijas, 

dėl  veiklos plano, dėl Sporto centro nuostatų pakeitimo, dėl ugdymo plano patvirtinimo ir k.t.). 

Apklaus mokytojus 56% teigia jog nepilnai ir 22% ir visai neitraukti į veiklų planavimą. Tik 

22% mokytojų žino jog tėvai įtraukti į Sporto centro veiklos planavimą. Apklausos 

duomenimis tėvai teigia- 88 %, visai nedalyvauja veiklos planavime. Reikia pasistengti ir 

aktyviau įtraukti tėvus ir bendruomenės atstovus į Sporto centro veiklos planavimą ir 

aplinkos kūrimo procesą. 

 

 

 



 III. UGDYMOSI APLINKOS 

1. Fizinė ugdymo(si ) aplinka ir priemonės  5 aspektas Įrengtos poilsio ir bendravimo zonos“ 

.“ ( labai svarbu) įvertinta(Ž). 

 

Išvados. Išskirtinai poilsio patalpų mokiniams nėra, jie naudojasi persirengimo kambariais ir 

sporto sale. Atsižvelgiant į tai, kad į Sporto centro patalpas  mokiniai ateina sportuoti, tos 

erdvės atitinka keliamus higienos ir sporto reikalavimus. Apklausti mokytojai 44 % teigia jog 

nėra specialiai tam tinkamų poilsio ir bendravimo zonų. 33% mokytojų mano jog vaikai gali 

kitose erdvėse. Pagal galimybes planuoti įrengti poilsio 

ir bendravimo zoną. 

 

2. Psichologinė aplinka.  2 aspektas  „Vaikų, mokytojų ir vadovų tarpusavio santykiai 

grindžiami pagarba ir pasitikėjimu.“ ( labai svarbu) įvertinta(V). 

 

Išvados. Vaikų, mokytojų ir vadovų tarpusavio santykiai grindžiami tarpusavio supratimo, 

nuomonių išklausymo, diskusijų, kolektyvinių sprendimų priėmimo principais. Vaikai gerbia 

mokytoją (anketa apie ugdymo kokybę), o mokytojai gerbia vaikus. Mokytojai pasitiki savo 

vaikais, bendrauja dalykinėmis ir bendromis  temomis. Visi apklausti mokytojai 66% teigia, 

kad tarpusavio santykiai su mokytojais ir vadovais  pakankamai geri. 33% mokytojo nepalaiko 

šios nuomonės. Tėvai, taip pat konstatuoja, kad mokytojų ir vaikų santykiai pagristi 

pasitikėjimu ir yra geri. 

Vertinant Sporto centro darbuotojų mikroklimatą, galima teigti, kad tarpusavio 

santykiuose yra poreikis didinti pasitikėjimą, pagarbą vieni kitiems, ugdyti tolerancijos 

lygį, susikurti bendruomeniškumo atmosferą. 

 

 


