
 

  

 

   PATVIRTINTA 

                 Telšių sporto ir rekreacijos centro 

                 direktoriaus 2018 m. sausio 4 d. 

                                 įsakymu Nr. V-3 

 

       2018 METŲ TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO VEIKLOS PLANAS 

1. Tikslas.  Organizuoti mokinių formalųjį švietimą papildantį sportinį ugdymą. Analizuoti ugdymo procesą, numatyti šio proceso tobulinimo 

būdus, siekiant kokybinių pokyčių. Vykdyti suaugusiųjų poreikius atitinkančią sportinę veiklą rajone. Analizuoti sportinių renginių poreikį ir 

kokybę, numatant gerinimo būdus bei suaugusiųjų pritraukimo užsiimti sportine veikla galimybes. 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas  Rezultatai 

1.1.Tikslingai 

vykdyti 

ugdymo 

procesą 

1.0. Atlikti darbuotojų metinį veiklos vertinimą 
Direktorius, vedėjas 

ugdymui 
Sausio mėn. Vertinimo rezultatai 

1.1. Parengti 2018 m. veiklos planą 

Direktorius, vedėjas 

ugdymui, vedėjas 

suaugusiųjų sportui 

Sausio mėn. 2018 m. veiklos planas 

1.2. Parengti mokinių sporto renginių metinį 

kalendorių 
Vedėjas ugdymui Sausio mėn. 

Mokinių sporto renginių 

kalendorius 

1.3. Parengti suaugusiųjų sporto renginių metinį 

kalendorių 

Vedėjas suaugusiųjų 

sportui 
Sausio mėn. 

Suaugusiųjų sporto renginių 

kalendorius 

1.4. Parengti ir patvirtinti veiklos mėnesinius 

planus 

Direktorius, vedėjas 

ugdymui, vedėjas 

suaugusiųjų sportui, ūkio 

dalies vedėjas, 

sekretorius referentas 

Sausio – gruodžio 

mėn. 
Mėnesiniai planai 

1.5. Sudaryti 2017/2018; 2018/2019 m. m. 

trenerių tarifikaciją 
Vedėjas ugdymui 

Sausio, rugsėjo 

mėn. 
Tarifikacija 

1.6. Sudaryti treniruočių tvarkaraštį Vedėjas ugdymui 
Sausio, rugsėjo 

mėn. 
Treniruočių tvarkaraštis 

1.7. Paruošti metinę statistinę ataskaitą Lietuvos 

kūno kultūros ir sporto departamentui 
Vedėjas ugdymui Sausio mėn. Metinė statistinė ataskaita 

1.8. Peržiūrėti etatų sąrašus Direktorius 
Sausio, rugsėjo 

mėn. 
Etatų sąrašai 

1.9. Pildyti kvalifikacijos tobulinimų programų 

registrą KTPRR, mokinių registrą, švietimo 

valdymo informacinės sistemos registrą 

Vedėjas ugdymui 
Sausio, gruodžio 

mėn. 
Registrų ataskaitos 

1.10. Parengti ugdymo planą  Vedėjas ugdymui Rugsėjo mėn. Ugdymo planas 
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1.11. Parengti pedagoginių darbuotojų sąrašus Sekretorius referentas Rugsėjo mėn. 
Pedagoginių darbuotojų 

sąrašai 

1.12. Parengti sporto šakų ugdymo programas ir 

pateikti tvirtinimui 
Treneriai Pagal poreikį 

Sporto šakų ugdymo 

programos 

1.13. Parengti treniruočių krūvio planą pagal 

meistriškumo ugdymo grupes 
Treneriai Rugsėjo mėn. Treniruočių krūvio planai 

1.14. Patikrinti ir įvertinti sporto bazių, įrenginių 

ir inventoriaus patikimumą, užtikrinti mokinių 

saugumą treniruočių ir varžybų metu 

Direktoriaus, ūkio dalies 

vedėjas, treneriai 

Rugsėjo mėn. 

ir mokslų metų 

eigoje  

Saugi mokinių ugdymo 

aplinka 

1.15. Užtikrinti mokesčių už papildomą ugdymą 

mokėjimą  

Vedėjas ugdymui, 

treneriai 

Pagal mokesčių 

rinkimo tvarkos 

aprašą 

Užtikrinta ugdymo kokybė 

1.16. Išduoti mokinių pažymėjimus Vedėjas ugdymui Pagal poreikį  
Užtikrintas mokinių 

atvykimas į treniruotes 

1.17. Archyvuoti dokumentus, vadovaujantis 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais 
Sekretorius referentas 

Sausio – gruodžio 

mėn. 
Suarchyvuoti dokumentai 

1.18. Organizuoti ugdomąją veiklą Vedėjas ugdymui Nuolat Užtikrinta ugdomoji veikla 

1.19. Organizuoti aptarnaujančio personalo 

veiklą  
Ūkio dalies vedėjas Nuolat Užtikrinta ugdomoji veikla 

1.20. Užtikrinti Centro funkcionavimą (šilumos, 

elektros energijos, ryšio, vandens paslaugas) 
Ūkio dalies vedėjas Nuolat 

Užtikrintas ūkio dalies 

funkcionavimas 

1.21. Sudaryti mokymo sutartis su mokinių 

tėvais (globėjais) 

Treneriai, vedėjas 

ugdymui, direktorius 

Du kartus per 

metus (naujai 

įstojusiems) 

Užtikrinta ugdomoji veikla 

1.22. Įvertinti mokinių sportinius rezultatus 
Treneriai, vedėjas 

ugdymui 
Nuolat Įvertinta ugdymo kokybė 

1.23. Mokinių meistriškumo pakopų nustatymas 
Vedėjas ugdymui, 

treneriai 
2 kartus per metus 

Mokinių meistriškumo 

pakopos 

1.24. Vykdyti ugdomojo proceso stebėseną 
Direktorius, vedėjas 

ugdymui 
Nuolat Įvertinta ugdymo kokybė 

1.25. Vertinti trenerių darbo dokumentų kokybę 
Direktorius, vedėjas 

ugdymui 
Nuolat Įvertinta ugdymo kokybė 

1.26. Vertinti trenerių veiklos rezultatus  
Direktorius, vedėjas 

ugdymui 
Nuolat Įvertinta ugdymo kokybė 

1.27.  Organizuoti trenerių tarybos posėdžius Direktorius 
Sausio –  gruodžio 

mėn. 

Trenerių tarybos posėdžių 

nutarimai 
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1.28. Organizuoti Centro tarybos posėdžius 

Direktorius, vedėja 

ugdymui, Centro tarybos 

pirmininkas 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Centro tarybos posėdžių 

nutarimai 

1.29. Parengti ir patvirtinti veiklą 

reglamentuojančius dokumentus 

Direktorius, vedėjas 

ugdymui, vedėjas 

suaugusiųjų sportui, ūkio 

dalies vedėjas, 

sekretorius referentas 

Pagal poreikį Centro dokumentai 

 

1.30. Suvesti duomenis apie trenerius Pedagogų 

registre, suvesti ir pateikti 4-mokykla ataskaitos 

duomenis 

Sekretorius referentas 
Sausio –  gruodžio 

mėn. 

Duomenys pedagogų 

registre 

2. Tikslas. Sudaryti sąlygas tobulinti sportinį meistriškumą, atsižvelgiant į mokinių sportinius pasiekimus. Tenkinti mokinių prigimtinius, 

kultūrinius, socialinius bei pažintinius poreikius, siekiant bendrų tikslų ieškoti naujų bendradarbiavimo su tėvais, socialiniais partneriais formų. 

Tenkinti suaugusiųjų poreikį sistemingai sportuoti, organizuojant įvairių šakų pirmenybes ir kaimo seniūnijų sporto žaidynes. Skatinti seniūnijų 

sporto žaidynių varžybas seniūnijose, siekiant aukštų rezultatų tolimesniuose etapuose. 

2.1. Siekti 

sportinių 

rezultatų ir 

vystyti 

sportinę 

veiklą rajone 

2.2.1. Organizuoti draugiškas ir kontrolines 

varžybas 
Treneriai Nuolat  

Draugiškos ir kontrolinės 

varžybos 

2.2.2. Dalyvauti vaikų, jaunučių, jaunių ir 

jaunimo, suaugusiųjų Lietuvos ir tarptautinėse 

varžybose. 

Treneriai 

Pagal Centro 

mokinių sporto 

renginių programą 

Sportiniai rezultatai 

2.2.3. Formuoti visų sporto šakų komandas 

atstovauti rajonui jaunučių sporto žaidynėse. 

Treneriai, vedėjas 

ugdymui 

Sausio- gruodžio 

mėn. 
Rajono rinktinės 

2.2.4. Organizuoti ir vykdyti rajono seniūnijų 

žaidynes 

Vedėjas suaugusiųjų 

sportui 

Pagal Centro 

suaugusiųjų sporto 

renginių programą 

Rajoninės seniūnijų 

žaidynės 

2.2.5. Organizuoti komandas dalyvauti seniūnijų 

zoninėse ir finalinėse varžybose 

Vedėjas suaugusiųjų 

sportui 

Pagal nuostatus ir 

varžybų kalendorių 

Seniūnijų zoninės ir 

finalinės varžybos. 

2.2.6. Organizuoti ir vykdyti įvairių sporto šakų 

suaugusiųjų rajono pirmenybes 

Vedėjas suaugusiųjų 

sportui 

Pagal Centro 

suaugusiųjų sporto 

renginių programą 

Rajono pirmenybės 

2.2.7. Organizuoti ir vykdyti tradicinius 

renginius, atminimo varžybas, turnyrus 

Vedėjas ugdymui, 

Vedėjas suaugusiųjų 

sportui 

Pagal Centro 

mokinių ir  

suaugusiųjų sporto 

programą 

Tradiciniai sporto renginiai 

ir varžybos 

2.2. Gerinti 

ugdymosi 
2.2.1. Mokyti mokinius teisėjavimo  varžybose 

taisyklių, ugdyti teisėjavimo įgūdžius 
Treneriai Nuolat Teisėjų ugdymas 



4 

 

aplinką, 

stiprinti 

ugdytinių 

motyvaciją  

2.2.2. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais  

Direktorius, vedėjas 

ugdymui, Vedėjas 

suaugusiųjų sportui, ūkio 

dalies vedėjas, treneriai 

Nuolat  Bendradarbiavimas  

2.2.3. Rengti programas, projektus ir jų 

ataskaitas 

Vedėjas ugdymui,  

vedėjas suaugusiųjų 

sportui,  ūkio dalies 

vedėjas 

Sausio –  gruodžio 

mėn. 

Lėšų pritraukimas veiklai 

vykdyti 

2.2.4. Vykdyti tėvų susirinkimus 
Vedėjas ugdymui, 

treneriai 

Sausio –  gruodžio 

mėn. 
Susirinkimai 

2.2.5. Supažindinti mokinius su pirmąja pagalba 

ir jos teikimo būdais 
Treneriai 

Sausio –   gruodžio 

mėn. 
Žinios mokiniams 

2.2.6. Supažindinti mokinius su savikontrole ir 

siekti, kad kiekvienas mokinys sugebėtų ją 

vykdyti 

Treneriai 
Sausio –  gruodžio 

mėn. 
Žinios mokiniams 

2.3. Kelti 

darbuotojų 

kvalifikaciją 

2.3.1. Tobulinti kvalifikacines kompetencijas, 

siekti aukštesnių trenerių kvalifikacijos 

kategorijų 

Darbuotojai, treneriai Nuolat Profesinis meistriškumas 

2.3.2. Dalyvauti dalykiniuose kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose, seminaruose, 

konferencijose 

Direktorius, vedėjas 

ugdymui, treneriai, 

vedėjas suaugusiųjų 

sportui 

Sausio –   gruodžio 

mėn. 
Profesinės žinios 

2.3.3. Dalyvauti pedagoginiuose, 

psichologiniuose kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose, seminaruose, konferencijose 

Direktorius, vedėjas 

ugdymui, treneriai, 

vedėjas suaugusiųjų 

sportui 

Sausio –  gruodžio 

mėn. 
Profesinės žinios 

2.3.4. Mokslinės, metodinės literatūros paieška ir 

skaitymas 
Treneriai 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Asmeninės kompetencijos 

ugdymas 

2.3.5. Teikti informaciją apie pedagoginių 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
Sekretorius referentas Spalio mėn. 

Duomenys apie 

kvalifikacijos kėlimą 

2.3.6. Trenerių gerosios patirties sklaida Treneriai 
Sausio – gruodžio 

mėn. 
Profesinės žinios 

2.4. Skatinti 

tarptautinių 

ryšių 

plėtojimą 

2.4.1. Pagal galimybes dalyvauti tarptautinėse 

varžybose  

Vedėjas ugdymui, 

treneriai 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Tarptautinis 

bendradarbiavimas 

2.4.2. Bendradarbiavimas su užsienio šalių 

sportininkais, komandomis. 

Treneriai, vedėjas 

suaugusiųjų sportui 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Tarptautinis 

bendradarbiavimas 
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3 Tikslas. Informuoti visuomenę apie Centro vykdomą veiklą, išskirtinumą, pasiekimus. Teikti metodinę pagalbą sporto bendruomenei. 

3.1. Formuoti 

tinkamą 

Centro įvaizdį 

3.1.1. Informacinių straipsnių ir skelbimų 

talpinimas interneto svetainėje 

Sekretorius referentas, 

vedėjas suaugusiųjų 

sportui 

Sausio – gruodžio 

mėn. 
Informacijos sklaida 

3.1.2. Parengti informacinius straipsnius rajono 

spaudai 

Vedėjas ugdymui, 

vedėjas suaugusiųjų 

sportui, treneriai 

Sausio – gruodžio 

mėn. 
Informacijos sklaida 

3.2. Bendra-

darbiavimas 

ir metodinė 

pagalba kitų 

įstaigų 

darbuotojams 

3.2.1. Teikti metodinę pagalbą rajono kūno 

kultūros mokytojams 
Treneriai 

Sausio – gruodžio 

mėn. 
Metodinė pagalba 

3.2.2. Teikti metodinę pagalbą rajono seniūnijų 

sporto specialistams, sporto klubams 

Vedėjas suaugusiųjų 

sportui 

Sausio – gruodžio 

mėn. 
Metodinė pagalba 

4 Tikslas. Užtikrinti mokinio ugdymuisi saugias, palankias ir patrauklias ugdymo aplinkas. Planuoti ūkinį ir finansinį darbą pagal Centro sąmatą ir 

kitas lėšas. Aktyvinti žalingų įpročių prevenciją suaugusiųjų tarpe per sportinę veiklą. 

4.1. Žalingų 

įpročių 

prevencijos 

integravimas į 

treniruočių 

procesą. 

4.1.1. Motyvaciniai pokalbiai su mokiniais ir jų 

tėvais. 

Treneriai, vedėjas 

ugdymui 
Pagal poreikį Pokalbiai 

4.1.2. Suteikti žinių apie sveiką gyvenseną, kūno 

kultūrą, higienos reikalavimus 
Treneriai 

Sausio – gruodžio 

mėn. 
Žinios mokiniams 

4.1.3. Žalingų įpročių prevencija kaimo 

seniūnijose per fizinio aktyvumo skatinimą ir 

didinimą.  

Vedėjas suaugusiųjų 

sportui 

Sausio – gruodžio 

mėn. 
Metodinė pagalba 

4.2. Kurti 

patrauklią ir 

saugią Centro 

aplinką 

4.2.1. Inicijuoti sporto salės (Kęstučio 20 A) 

kapitalinį remontą 

Direktorius, ūkio dalies 

vedėjas 

 Sausio – gruodžio 

mėn. 

Apšiltintas stogas, sienos, 

vidaus apdaila. 

4.2.2. Prižiūrėti sporto bazes ir atlikti 

einamuosius remontus  

Direktorius, ūkio dalies 

vedėjas 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Tvarkingos ir saugios sporto 

bazės 

4.2.3. Įsigyti reikalingų prekių, paslaugų, 

sportinio inventoriaus Centro vykdomos veiklos 

užtikrinimui 

Direktorius, ūkio dalies 

vedėjas 
2018 01 – 2018 12 Užtikrinta Centro veikla 

 

        SUDERINTA 

        Telšių rajono savivaldybės administracijos 

        Švietimo ir sporto skyriaus 

        2018 m. kovo 21 d. raštu Nr. ŠV1-31 

  


