
                PATVIRTINTA 

                                                                                                     Telšių sporto ir rekreacijos centro  

                direktoriaus 2021 m. liepos 16 d. 

                įsakymu Nr. V-35 

 

TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

SPORTINIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO SPORTINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Telšių sporto ir rekreacijos centro (toliau – Centras) formalųjį švietimą papildančio sportinio 

ugdymo ir neformaliojo sportinio ugdymo programų stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato Centro sportinio ugdymo stebėsenos (toliau – Stebėsena) paskirtį, uždavinius, Stebėsenos 

organizavimo ir vykdymo būdus, Stebėseną atliekančių darbuotojų teises ir pareigas. 

2. Stebėsenos objektas – formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo ir neformaliojo 

sportinio ugdymo programos (toliau – Treniruotė), pagal patvirtintus mokslo metų sportinio ugdymo 

planus, atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. 

įsakymu Nr. V-976 (2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1236 redakcija) patvirtintas Sportinio 

ugdymo organizavimo rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos). 

3. Stebėseną vykdo Centro direktorius ir vedėjas ugdymui. 

4. Stebėsena vykdoma vadovaujantis Rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, 

Centro veiklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, trenerio pareigybės aprašymu, Centro sportinio 

ugdymo planu. 

 

II SKYRIUS 

STEBĖSENOS PASKIRTIS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Stebėsenos paskirtis – atlikti Treniruočių stebėseną ir (į)vertinti jų kokybę. 

6.  Stebėsenos uždaviniai: 

6.1. stebėti, analizuoti ir vertinti su Treniruočių įgyvendinimu susijusius duomenis, Treniruočių 

įgyvendinimą, jų atitiktį reglamentuojančius dokumentus; 

6.2. teikti informacinę ir metodinę sportinio ugdymo pagalbą sporto šakų treneriams. 

 

 

III SKYRIUS 

STEBĖSENOS VYKDYMO BŪDAI IR ORGANIZAVIMAS 

 

7. Stebėsena vykdoma: 

7.1. stebint ir analizuojant trenerių pateiktus duomenis, dokumentus ir informaciją; 

7.2. stebint Treniruočių (jų dalį) įgyvendinimą vietoje. 

8. Trenerių pateiktų duomenų, dokumentų ir informacijos stebėjimas ir analizė vykdoma pagal 

šiuos rodiklius: 

8.1. dokumentų (prašymų dėl priėmimo į Centrą, sutarčių su tėvais/globėjais, mokinių sveikatos 

pažymėjimų, sutikimų tvarkyti asmens duomenis) savalaikis pateikimas; 

8.2. Treniruočių lankomumas ir lankomumo pokytis – pagal trenerio pateiktą informaciją apie 

mokinių Treniruočių lankymą; 

8.3. atsiliepimai apie Treniruočių įgyvendinimo kokybę, užpildant anketą (priedas Nr. 1). 

Vedėjas ugdymui informuoja Centro direktorių apie atvejus, kai per mėnesį apie Treniruočių lankymą  

pateikiama daugiau kaip 30 procentų neigiamų atsiliepimų; 

8.4. Treniruočių įgyvendinimo Stebėsena atliekama vedėjui ugdymui nuvykus į Treniruotės 

įgyvendinimo vietą ir užpildant formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo ir neformaliojo  
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sportinio ugdymo programų lankymo formą (priedas Nr. 2). Vedėjas ugdymui, užpildęs  priedą Nr. 2, 

su juo pasirašytinai supažindina trenerį.  

9. Siekiant sportinio ugdymo kokybės, Treniruotės lankomos tokiu principu: 

9.1. iš anksto numačius, bet ne rečiau kaip kartą per sportinio ugdymo metus; 

9.2. atsiradus neigiamoms aplinkybėms pagal šio aprašo 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. punktus. 

10. Nurodytoje Treniruočių vietoje, pagal Treniruočių tvarkaraštį, neradus vykdomos 

Treniruotės, nedelsiant informuojamas Centro direktorius ir pildomas priedas Nr. 2. Sekančią darbo 

dieną nuskenuotas priedas Nr. 2 elektroniniu paštu išsiunčiamas treneriui su prašymu pasirašyti ir jį 

siųsti Centro direktoriui. Taip pat kartu su priedu Nr. 2 treneriui išsiunčiamas reikalavimas per tris 

darbo dienas pateikti pasiaiškinimą. Jei per nustatytą terminą treneris pasiaiškinimo nepateikia, Centro 

direktorius turi teisę toliau spręsti klausimą dėl nuobaudos skyrimo. 

11. Atlikus Treniruočių stebėseną, su jos rezultatais žodžiu supažindinamas Centro direktorius. 

12.  Iš tėvų (globėjų), gyventojų gauti skundai dėl Treniruočių įgyvendinimo nagrinėjami teisės 

aktų numatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

STEBĖSENĄ ATLIEKANČIŲ DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

13. Stebėseną atliekantis vedėjas ugdymui turi teisę: 

13.1. lankytis Treniruočių įgyvendinimo vietose, stebėti ugdymo procesą, trenerių darbą; 

13.2. gauti iš trenerių dokumentus, reikalingus Stebėsenai vykdyti; 

13.3. pareikšti savo nuomonę treniruočių kokybės klausimais; 

13.4. siūlyti treneriams galimus probleminių klausimų sprendimo būdus;  

13.5. pagal savo kompetenciją konsultuoti trenerius. 

14. Stebėseną atliekantis vedėjas ugdymui privalo: 

14.1. vykdyti Treniruočių stebėseną pagal šio Aprašo 7.1., 7.2. punktus; 

14.2. objektyviai ir nešališkai reikšti savo nuomonę; 

14.3. laiku pateikti informaciją, susijusią su Treniruočių įgyvendinimu Centro direktoriui ir 

treneriams; 

14.4. vadovautis etikos, teisingumo principais. 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Šis Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Centro direktoriaus įsakymais. 

16. Stebėsenos metu sukaupta informacija naudojama sportinio ugdymo procesui tobulinti, 

kokybei gerinti. 

17. Šis Aprašas viešinamas Centro internetinėje svetainėje www.tsrc.lt.   

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsrc.lt/


                                                                                   Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo  

                                                                        ir neformaliojo sportinio ugdymo programų 

                                                                 stebėsenos tvarkos aprašo priedas Nr. 1 

 

 

ANKETA APIE FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO SPORTINIO UGDYMO IR 

NEFORMALIOJO SPORTINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

Prašome užpildyti anketą, gauti duomenys bus naudojami sportinio ugdymo procesui 

tobulinti, kokybei gerinti. Anketos pasirinkimus pažymėkite (X). 

 

 

(sporto šaka) 

 

*žvaigždute pažymėtos anketos dalys, kurias pildyti privaloma. 

Informacija apie asmenį, pildantį anketą* 

Tėvai (globėjai)  

Mokinys  

Pildo kartu (tėvai/globėjai, vaikas)  

 

 

Informacija apie programos dalyvį 

Vardas, pavardė  

Amžius  

 

 

Klausimai apie treniruotes* TAIP/ labiau 

sutinku 

NE/labiau  

nesutinku 

Treniruotės vyko reguliariai, pagal tvarkaraštį   

Treniruočių laikas mane tenkino   

Treniruočių vieta mane tenkino   

Bendravimas su treneriu mane tenkino   

Treniruotėse naudojamas inventorius/įranga ir 

treniruočių metodai mane tenkino 

  

Treniruočių kokybę bendrai vertinu teigiamai   

 

 

Jūsų komentaras apie treniruočių įgyvendinimo ir kokybės gerinimą* 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                   Ačiū už skirtą laiką! 

 

 

      _________________________________ 

 

 

 



                                                                                  Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo  

                                                                        ir neformaliojo sportinio ugdymo programų 

                                                                 stebėsenos tvarkos aprašo priedas Nr. 2 

 

 

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO SPORTINIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO 

SPORTINIO UGDYMO PROGRAMŲ LANKYMO FORMA 

 

Treniruotės lankymo data ir laikas  _________________________________________________ 

 

Bendra informacija 

Trenerio vardas, pavardė  

Sporto šaka  

Ugdymo grupės pavadinimas  

Treniruotės vykdymo vieta  

Stebėtojo vardas, pavardė, 

pareigos 

 

 

Informacija apie treniruotę Atitinka Iš dalies Neatitinka Pastabos 

Treniruočių laiko atitiktis pagal 

tvarkaraštį.  

    

Treniruotės vieta atitinka saugos 

ir sveikos aplinkos keliamus 

reikalavimus. 

    

Ugdymo priemonės atitinka 

saugos reikalavimus ir 

treniruočių turinį. 

    

Mokinių amžius atitinka pagal 

tarifikuotą grupę. 

    

Mokinių skaičius atitinka pagal 

tarifikuotą grupę. 

    

Treniruotės turinio paskirtis 

atitinka ugdymo programą. 

    

 

Treniruotės turinys 

Tema   

Veiklos apibūdinimas  

 

 

 

Trukmė  

 

Dokumentai      

Prašymai dėl priėmimo į Centrą     

Sutartys su tėvais (globėjais)     

Mokinių sveikatos pažymos     

Sutikimai tvarkyti asmens 

duomenis 

    

 

Išvada apie lankymąsi  

Bendro pobūdžio pastebėjimai 
(dėl organizavimo ir pan.) 

 

 



 

Pastabos/pažeidimai  

 

 

Bendra treniruočių vertinimas 
(stipriosios, silpnosios pusės, 

koreguotini dalykai, neatitikimai, 

siūlymai, rekomendacijos). 

 

 

 

 

Pildo treneris 

Trenerio vardas, pavardė ____________________________________________________________ 

 

o Susipažinau ir sutinku   ___________________________ 

                                                                        (parašas) 

o Susipažinau, nesutinku ir pateikiu argumentus           

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

                                                                                                                 (parašas) 

 

 

 

 

 

 


