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PRITARTA
Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymu
Nr. A1-153
PATVIRTINTA
Palangos sporto centro direktoriaus
2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. (1.3)-V-3
PALANGOS SPORTO CENTRO 2021–2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS
I SKYRIUS
ĮVADAS
Palangos sporto centro (toliau tekste – Centras) strateginį planą rengė Centro
direktoriaus 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. (1.3)-V-428 „Dėl sporto centro strateginio plano
2021-2023 metams rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės sudarymo“ patvirtinta darbo
grupė, į kurios sudėtį buvo įtraukta Centro administracija, treneriai ir sportininkų tėvai.
Centro strateginis planas – dokumentas, atspindintis Centro strategijos rengimo etapus,
analizės rezultatus, strateginius tikslus ir uždavinius, priemones bei išteklius, įgalinantis organizuoti
Centro veiklą, telkti bendruomenę sprendžiant aktualiausias neformaliojo vaikų švietimo ir ugdymo
problemas, įgyvendinant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Palangos miesto savivaldybės
keliamus reikalavimus.
Rengiant Centro strateginį planą 2021-2023 metams buvo laikomasi viešumo,
partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo principų. Vadovautasi Palangos miesto strateginiu
planu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu ir kitais
dokumentais, Centro veiklos įsivertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, situacijos analize,
bendruomenės narių pasiūlymais bei prognozuojamais finansiniais ištekliais.
Palangos sporto centro 2021 – 2023 metų strateginį veiklos planą sudaro 5 dalys –
Įvadas, SSGG analizė, Misija ir Vizija, Veiklos plano prioritetas ir tikslai, Strateginio plano
įgyvendinimo priežiūra.
II SKYRIUS
SSGG (STIPRYBIŲ – SILPNYBIŲ – GALIMYBIŲ – GRĖSMIŲ) ANALIZĖ
Atliekant SSGG analizę buvo išskirtos šios stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės,
į kurias svarbu atsižvelgti, vykdant veiklas 2021–2023 metais.
STIPRYBĖS
Šiuolaikiškos sporto bazės (universali sporto arena,
lengvosios atletikos maniežas, lengvosios atletikos
stadionas su 9 bėgimo takais, futbolo aikštė, teniso
kortai), 4 pliažinio tinklinio aikštelės užtikrina
kokybišką ugdymo procesą, įvairių sporto renginių,
varžybų ir sporto festivalių organizavimą.
Dirba kvalifikuotas trenerių kolektyvas. Vykdomos
planingos, tikslingos treniruotės padeda pasiekti gerų
rezultatų.
Įstaiga pakankamai aprūpinama sportiniu
inventoriumi, įranga, reikalinga šiuolaikiniam
mokomajam procesui ir sportine apranga dalyvavimui
varžybose.

SILPNYBĖS
Didelė pradinio rengimo grupių mokinių
kaita. Nestabili komandos sudėtis, kenčia
sportiniai rezultatai.

Neužtikrinamas kokybiškas mokomojo
proceso, sporto renginių ir varžybų
medicininis aptarnavimas. Neturime
medicinos darbuotojo etato.
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Centro turimas transportas užtikrina ugdytinių
nuvykimą į varžybas.
Centro ugdytiniams netaikomas mokestis už
paslaugas. Tai suteikia vienodas galimybes nepaisant
socialinės padėties visiems vaikams lankyti
užsiėmimus.
Ugdytinių užimtumas vasaros metu, sporto –
sveikatingumo stovyklų vykdymas. Ugdytiniai
turiningai praleidžia laiką, sportuoja ir pasiruošia
naujam sportiniam sezonui.
Tinkamai išnaudojamos turimos sporto bazės ir
teikiamos papildomos Centro paslaugos suteikia
galimybę sukaupti papildomų lėšų ir jas panaudoti
mokomajam treniruočių procesui organizuoti, bazių
priežiūrai, turimų transporto priemonių eksploatacinių
išlaidoms apmokėti, sportiniam inventoriui ir įrangai
įsigyti.
GALIMYBĖS
Efektyviai panaudoti esamas sporto bazes mokomajam
procesui ir varžybų vykdymui, sudaryti galimybes
miesto bendruomenės aktyvaus poilsio poreikiams
tenkinti.
Panaudojant regiono rekreacines – sveikatingumo
zonas, turimas sporto bazes ir kvalifikuotų specialistų
patirtį, organizuoti įvairaus lygio sporto renginius,
varžybas ir sporto festivalius.
Bendradarbiavimo su tėvais įvairovė. Organizuojami
tėvų susirinkimai, bendros treniruotės, varžybos kartu
su vaikais išvykos į turnyrus sudaro galimybę
glaudesniam bendradarbiavimui tarp trenerio,
ugdytinių ir tėvų.
Dalyvaujant respublikiniuose, Europos projektuose ir
programose turimų sporto bazių atnaujinimas.
Galimybė dideliam ugdytinių skaičiui dalyvauti
varžybose ir siekti sportinių rezultatų.

Gerosios patirties sklaidos, atvirų
treniruočių organizavimo stoka.
Nepakankama trenerių savišvieta.
Nepakankamai veikli Centro taryba.

Šiuolaikiškos futbolo bazės su dirbtine
danga,. lengvosios atletikos apšilimo
tako, šiuolaikiškų lauko krepšinio
aikštelių stoka, kuri užtikrintų mokomojo
treniruočių proceso ir varžybų
organizavimo proceso kokybę.

GRĖSMĖS
Nedidelis moksleivių skaičius Palangos
miesto bendro ugdymo mokyklose
įtakoja atrankos kokybę komplektuojant
pradinio rengimo grupes.
Mažėjantis mokinių fizinis aktyvumas šiuolaikinių technologijų neigiama įtaka.
Vasaros metu kurorto paslaugų, pramogų
neigiama įtaka moksleivių aktyviai
fizinei veiklai.
Perspektyvių sportininkų išvažiavimas į
didžiųjų miestų sporto gimnazijas,
klubus. Dėl to kenčia komandų sudėtis,
trenerio darbas ir planai.
Blogėjanti moksleivių sveikatos būklė
neigiamai atsiliepia sportinei atrankai.

III SKYRIUS
MISIJA IR VIZIJA
Misija
Plėtoti ir organizuoti sporto renginius, sudarant tinkamas sąlygas moksleiviams fiziškai lavintis,
siekti sportinių rezultatų ir ugdyti sveiką, fiziškai aktyvią miesto bendruomenę.
Vizija
Sporto centras – tai švietimo įstaiga su šiuolaikiška sporto baze, puoselėjanti sporto vertybes.
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IV SKYRIUS
PLANO PRIORITETAS IR TIKSLAI
Prioritetas: Švietimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas
Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

1.
Kokybišk
ų
švietimo
paslaugų
teikimas

1.1.
Užtikrinti
kokybišką
ir
šiuolaikišką
švietimo
paslaugų
teikimą

1.1.1. Ugdymo
programų
įgyvendinimas
ir pasiekimai

Priemonės
įgyvendinimo
rodiklis
1.1.1.1. Pradinį
išsilavinimą
įgijusių mokinių
dalis iš baigusiųjų
skaičiaus
1.1.1.2. Pagrindinį
išsilavinimą
įgijusių mokinių
dalis iš baigusiųjų
skaičiaus
1.1.1.3. Vidurinį
išsilavinimą
įgijusių mokinių
dalis iš baigusiųjų
skaičiaus
1.1.1.4. Egzaminų
rodikliai (PUPP,
BE) mokinių dalis
iš baigusių
programą mokinių
skaičiaus
1.1.1.5. Kursą
kartojančių
mokinių dalis iš
bendro mokinių
skaičiaus
1.1.1.6. Vaikų,
ugdomų pagal
priešmokyklinio
ugdymo programą
skaičiaus pokytis
(+,– per 3 metus)
1.1.1.7. Vaikų,
ugdomų pagal
ikimokyklinio
ugdymo programą
skaičiaus pokytis
(+,– per 3 metus)
1.1.1.8.
Nepateisintų
pamokų dalis iš
bendro praleistų
pamokų skaičiaus
1.1.1.9. Vaikų
ugdomų pagal
neformaliojo
ugdymo programą
skaičius

Finansavi
mo
šaltinis
-

Rodiklio paaiškinimas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SB

Įgyvendinamos Neformaliojo
vaikų švietimo ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo
programos – sporto šakų:
aerobinės gimnastikos,
badmintono, bokso, dziudo,
futbolo, krepšinio, lengvosios
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atletikos, teniso, tinklinio,
plaukimo. 2021 m. – 640
ugdytinių, 2022 m. – 650;
2023 m. – 650.

1.1.2.
Mokinių
saviraiškos,
socializacijos
ir kt.
programų,
olimpiadų,
varžybų ir kt.
renginių
organizavimas

1.1.1.10. Praleistų
pamokų pokytis
1.1.1.11. Mokinių,
kuriems
mokykloje buvo
suteikta
psichologinė ar /ir
specialioji
pedagoginė ir
specialioji
pagalba, dalis nuo
bendro mokinių
skaičiaus
1.1.2.1. Mokyklos
vykdomų
olimpiadų
skaičius (
varžybų, turnyrų)

-

-

-

-

SB,
SB (SP)

1.1.2.2. Mokyklos
vykdomų
saviraiškos,
socializacijos ir
kitų programų
skaičius

SB
SB (SP)

1.1.2.3. Mokyklos
vykdomų renginių
(parodų,
konkursų, sporto
varžybų ir kt.)
skaičius

SB,
SB (SP)

1.1.2.4. Gautas
savivaldybės,
respublikinių ir
ES projektų
vykdymui
finansavimas
1.1.2.5.
Dalyvavusių
švietimo ir mokslo
ministerijos
organizuojamose
respublikinėse

-

SB

Varžybos, turnyrai skirti ryšių
palaikymui su kitomis
Lietuvos ir užsienio sporto
organizacijomis, ugdytinių
sportinio meistriškumo
kėlimui, patirties
pasidalijimui.
2021 m. – 32 vnt., 2022 m. –
32 vnt., 2023 m. – 35 vnt.
Centro vykdomų mokinių
programų skaičius: Palangos
miesto dienų renginiai, 4
sporto ir poilsio stovyklos,
geriausių sportininkų
apdovanojimo šventė, rugsėjo
1 d. piknikas, bėgimas „Žalia,
raudona, geltona“, Vasario 16
d. renginys, Kovo 11 d.
„Šimtas metimų Lietuvai“,
renginiai „Pažink naują
sporto šaką‘. 2021 m. - 10;
2022 – 10; 2023 – 10.
Dešimties Palangos sporto
centro sporto šakų
čempionatai.
2021 m. – 40 vnt. (300
ugdytinių), 2022 m. – 40 vnt.
(300ugdytinių), 2023 m. – 40
vnt.( 300 ugdytinių).
-

Pagal ugdytinių meistriškumą
ir jų fizinį pasiruošimą,
sudaromos sąlygos visiems
dalyvauti įvairaus lygio,
amžiaus Lietuvos moksleivių
pirmenybėse, čempionatuose,
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olimpiadose
skaičius

1.1.2.6.
Laimėjusių miesto
olimpiadose 1-3
vietas mokinių
skaičius
1.1.2.7.
Respublikinių
olimpiadų
nugalėtojų
skaičius (ŠMM
organizuojamų)

1.1.2.8.
Dalyvavusiųjų
tarptautiniuose ir
respublikiniuose
konkursuose,
parodose ir kt.
renginiuose
skaičius.

1.1.3.
Mokytojų
kvalifikacija

-

SB

SB

1.1.2.9.
Respublikinių ir
tarptautinių
konkursų laureatų
ir diplomantų
skaičius

SB
SB (SP)

1.1.3.1. Atestuotų
pedagogų dalis iš
bendro mokytojų
skaičiaus

SB
SB(SP)

1.1.3.2.
Kvalifikaciją
kėlusių mokytojų
dalis iš bendro
mokytojų
skaičiaus

SB
SB (SP)

sporto žaidynėse. Kasmet
planuojama dalyvauti.
2021 m. – 20 varžybų (190
ugdytiniai)
2022 m. – 22 varžybų (200
ugdytiniai.)
2023 m. – 22 varžybų (200
ugdytiniai).
-

Sudaromos
sąlygos
kuo
didesniam skaičiui ugdytinių
siekiančiam aukštų sportinių
rezultatų realizuoti save ir
garbingai atstovauti Palangai.
Numatoma iškovoti prizinių
vietų 2021 – 20 vnt., 2022 –
20 vnt., 2023 – 20 vnt.
Kokybiškas ugdymo procesas
– prielaida talentingiausiems
mokiniams garbingai
atstovauti Palangai
respublikinėse varžybose.
Numatomas 2021 m. – 300
ugdytinių, 2022 m. – 300
ugdytinų, 2023 m. – 300
ugdytinių.
Gabiausių ugdytinių
delegavimas į Lietuvos
rinktines kasmet po 4
ugdytinius.
Aukšto meistriškumo ir
mokomųjų grupių ugdytinių
pasiekimai pirmenybėse,
čempionatuose, sporto
žaidynėse, numatomi – 2021
m. – 30 sportininkų, 2022 m.
– 30 sportininkų, 2023 m. –
35 sportininkų.
Ugdytiniai, startuojantys
Lietuvos rinktinių sudėtyje,
Baltijos šalių, Europos,
pasaulio čempionatuose:
2021 m. – 3, 2022 m. – 3.,
2023 – 3.
Atestuotų pedagogų skaičius.
2021 m. – 95 proc., 2022 –
100 proc., 2023 – 100 proc.

Treneriai domisi savo sporto
šakos metodinėmis
naujovėmis. Planuojama, kad
kvalifikaciją tobulins 2021 m.
– 95 proc., 2022 m. – 100
proc., 2023 – 100 proc.
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1.1.3.3. Mokyklos
bendruomenei
organizuotų
seminarų, kursų
skaičius

1.1.4. Mokinių
pavėžėjimo
organizavimas
1.1.5. Mokinių
maitinimo
organizavimas

2.
Saugios ir
sveikos
ugdymo(s
i)
aplinkos
kūrimas

2.1.
Sudaryti
saugią ir
sveiką
mokymosi
aplinką

2.1.1.
Mokymosi
bazės
turtinimas ir
modernizavim
as

SB (SP)

Centro administracija
rūpinasi Centro
mikroklimatu, darbuotojų
kvalifikacija. Aktualiomis
temomis kolektyvui bus
organizuojami bendri kursai,
seminarai. 2021 m. – 3 vnt.,
2022 m. –3 vnt., 2023 m. – 3
vnt.
Skatiname trenerius dalintis
gerąja patirtimi. Miesto
pedagogams planuojama
organizuoti atvirų veiklų:
2021 m. – 1 vnt., 2022 m. – 1
vnt., 2023 m. – 1 vnt.

1.1.3.4. Miesto ir
respublikos
pedagogams
organizuotų
seminarų,
konferencijų,
kursų skaičius
1.1.4.1. Pavežamų
mokinių skaičiaus

SB
SB (SP)

-

-

1.1.5.1.
Maitinamų
mokinių skaičius
1.1.5.2.
Nemokamą
maitinimą
gaunančių
mokinių (ugdomų
pagal
priešmokyklinio
ugdymo ir
bendrojo ugdymo
programas)
skaičiaus
2.1.1.1. Įsigyto ir
atnaujinto
inventoriaus
skaičius

-

-

-

-

SB
SB (PN)
SB (SP)

Užtikrinti sporto bazių
priežiūrą ir tinkamumą
mokomajam treniruočių
procesui organizuoti ir
respublikinių varžybų
vykdymui. Planuojama įsigyti
inventoriaus 2021 m. –346
vnt.; 2022 m. –180 vnt., 2023
m. – 200 vnt. Centrinio
stadiono inventoriaus
įsigijimas: 2021 m..,
informacinė švieslentė – 1
Vaikiški futbolo vartai – 2
vnt.,
Grandininis pjūklas 1 vnt.,
Trimeris (žoliapjovė) 1 vnt.,
Siaurapjūklis – 1 vnt.,
Akumuliatorinis suktukas – 1
vnt.,
Laistymo sistema – 6 vnt.,
Skersavimo staklės – 1 vnt.,
Linijų dažai – 300 ltr.,
Patalynės komplektai – 40
vnt.,
Minkštasuolis – 2 vnt.,
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Rankšluoščių pakabukai 24
vnt.,
Rakinamos spintelės – 55
vnt.,
Ofiso kėdės – 4 vnt.,
Guminiai borteliai (tinklinio
aikštelei) – 120 vnt.,
Kamuolių gaudyklės – 6 vnt.,
Paplūdimio tinklinio aikštelės
įranga – 20 vnt.,
Gatvės krepšinio stovai – 2
vnt.,
Pliažinio tinklinio aikštelė – 2
komplektai.
Krepšinio tinkleliai – 50 vnt.,
Lauko krepšinio aikštelės
danga – 1 vnt.,
Tinklinio tinklai – 8 vnt.,
Futbolo tinklai – 10 vnt.,
Sporto salių valymo
inventorius .:
Dulkių siurblys 2 vnt.,
Grindų plovimo mašina 1
vnt.,
Barkodų skaitytuvas – 2 vnt.
Belaidis kasos aparatas – 1
vnt.
Seifas – 2 vnt.
2021 m. pasato Birutės g. 36.
Lauko sienų dažymas.
2022 m. krovininio
automobilio iki 7 t.
įsigijimas.
2.1.1.2. Klasių
(grupių), kuriose
atnaujinti baldai,
skaičius
2.1.1.3. Mokymo
priemonių
įsigijimas,
atnaujinimas
2.1.1.4. Bibliotekų
fondų turtinimas
2.1.1.5. Įsigytų
kompiuterių ir
kitų IT priemonių
skaičius
2.1.1.6. Įsigyto
sporto
inventoriaus
skaičius

-

-

-

-

-

-

SB
SB (SP)

SB

2021 m. – 1 kompiuteris,
Planšetės – 2 vnt.,
2022 m. – 1 kompiuteris,
2023 m. – 1 kompiuteris.
Inventorius mokomojo
treniruočių proceso
organizavimui: 2021 m. –
245 vnt.
Chronometrai / pulso metras
–3 vnt.
Bokso greičio kriaušė – 1 vnt.
Futbolininkų sienelė – 1 vnt.
Strateginė trenerio lenta – 2
vnt.,
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Teniso tinklai – 4 vnt.
Badmintono tinklai – 4 vnt.
Badmintono skraidukai 100
Teniso kamuoliukai 1
komplektas.
Teniso tinklai 4 komplektai
Krepšinio kamuoliai – 20
Futbolo kamuoliai – 20
Tinklinio kamuoliai - 10
Bokso pirštinės – 10

Svorinių kamuolių
komplektai (1,2,3,4,5 kg,)
– 3 vnt.
Pusiausvyros pagalvėlės 10 vnt.
Šokdynės – 20 vnt.
Driblingo akiniai – 10 vnt.
Plaukimo mokymo
priemonės – 10 vnt.
Aprangų skirtukai – 50 vnt.
Stalo teniso raketės – 6 vnt.

2.2.
Kurti
šiuolaikiniu
s
reikalavimu
s
atitinkanči
ą aplinką

2.2.1.
Mokymosi
aplinkos
turtinimas ir
modernizavim
as

2.1.1.7.
Įgyvendinamų
MTP plius ir kitų
ES projektų
skaičius

-

2.2.1.1. Teritorijos
aptvėrimas

-

2.2.1.2.
Atnaujintų
virtuvės įrenginių
ir įrangos skaičius
2.2.1.3. Pakeistų
langų skaičius

-

-

2021 m. – Pakeliamas
automobilių stovėjimo
aikštelės užtvaras 1 vnt..
-

-

-

2.2.1.4.
Apšvietimo
atnaujinimas ir
elektros
instaliacija

SB
SB (SP)

Užtikrinti higienos normas
atitinkantį sporto salių
apšvietimą. Kasmet pakeisti
perdegusias lempas – 30 vnt.
2021 m. universalios sporto
arenos pagrindinės salės
apšvietimo atnaujinimas – 14,
2022 m. lengvosios atletikos
maniežo (Ganyklų g. 2)
apšvietimo pakeitimas – 15
vnt.
2022 m. universalios sporto
arenos (Sporto g. 3)
apšvietimo pulto valdymas.

2.2.1.5. Grindų
dangos
atnaujinimas
2.2.1.6. Šildymo
sistemos remontas

SB
SB(SP)
SB (PN)
-

.
2021 m. Ganyklų g. 2
lengvosios atletikos maniežo
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šildymo/vėdinimo sistemos
įrengimas;
2.2.1.7. Patalpų
neįgaliesiems
pritaikymas
2.2.1.8.
Priešgaisrinės
signalizacijos
įvedimas

-

2021 m. (Ganyklų g. 18) pandusas 1 vnt.

-

2021 m. – (Ganyklų g. 18) –
1 vnt.;
2022 m. (Lengvosios
atletikos maniežas Ganyklų g.
2)- 1 vnt.;
2023 m. (Birutės al. 36) – 1
vnt.

2.2.1.9.
Sumontuotų
vaizdo kamerų
skaičius
2.2.1.10. Lauko
aikštelių įrenginių
atnaujinimas ir
sutvarkymas

-

2.2.1.11. Archyvo
įrangos gerinimas

2.2.1.12. Higienos
normų vykdymo
užtikrinimas

3.
Mokinių
laisvalaiki
o
užimtumo

3.1.
Užtikrinti
kokybišką
mokinių
laisvalaikio
organizavi užimtumą

3.1.1.
Prevencinės
veiklos
vykdymas

3.1.1.1.
Organizuotų
prevencinių
programų
mokyklose
skaičius

SB

SB (SP)

SB
SB (SP)

-

Kasmet atliekamas lauko
sporto aikštelių paruošimas
sezonui ir jų priežiūra – 7 vnt.
(2348 kv. m); 2021 m.:
krepšinio lentų įsigijimas – 8
vnt., atsparūs lankai -8 vnt.,
tinkleliai krepšiams – 50 vnt.,
įbetonuojami pliažo tinklinio
stovai – 2 vnt., apsaugai ant
stovų – 2 vnt., pliažo tinklinio
linijų komplektas – 1 vnt.
Dažai linijų atnaujinimui 70
kg.
2021 m. patalpos
temperatūros ir drėgmės
matuoklis, 2022 m. –
elektroninės archyvavimo
sistema 1 vnt.,
Siekiant užtikrinti patalpų
atitikimą higienos normoms,
privalome kasmet įsigyti
valymo, dezinfekavimo
priemones.
2021 m. –250 vnt., 2022 m. –
120 vnt., 2023 m. – 120 vnt.
Pastoviai atnaujinti
vaistinėlių turinį – 10 vnt.
2021 m. Patyčių prevencijos
programa – 1 vnt., 2022 m. –
1 vnt. 2023 m. – 1 vnt.

mas

3.1.1.2.
Dalyvavimas
respublikiniuose
prevencijos
renginiuose ar
projektuose
skaičius

ŠMSM

Dalyvausime 2021-2023 m.
sporto rėmimo fondo projektų
atrankos konkursuose.
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3.1.2.
Mokinių
atostogų
organizavimas

3.1.2.1. Mokinių
užimtumo
atostogų metu
vykdomos veiklos
skaičius

SB (SP)

3.1.2.2. Vaikų
vasaros poilsio
stovyklų
programų skaičius

SB,
SB (SP)

Žemaitijos zonos – Vaikų,
jaunučių turnyrai – 7 vnt.;
respublikiniai jaunučių jaunių
turnyrai – 3 vnt.;
Tarptautiniai vaikų jaunučių
turnyrai – 2 vnt.
Pagal turimas finansines
galimybes vasaros pabaigoje
planuojama vykdyti
užmiesčio tipo sporto
sveikatingumo stovyklas:
2021 m. – 6 stovyklos
(krepšinio, lengvosios
atletikos, bokso, futbolo,
tinklinio, teniso, badmintono,
dziudo, aerobinės
gimnastikos) - dalyvių
skaičius – 150 ugdytinių;
2022 m. – 7 stovyklos
(krepšinio, lengvosios
atletikos, bokso, futbolo,
tinklinio, teniso, badmintono,
dziudo, aerobinės
gimnastikos,) – dalyvių
skaičius – 170;
2023 m. – 7 stovyklos
(krepšinio, lengvosios
atletikos, bokso, futbolo,
tinklinio, teniso, badmintono,
dziudo, aerobinės
gimnastikos ) – dalyvių
skaičius – 170 dalyvių.

V SYRIUS
STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
Palangos sporto centras 2021 – 2023 metų strateginiam planui įgyvendinti rengia metinius
veiklos planus, pagal jų įgyvendinimo lygį, koreguoja strateginį planą.
Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama visos veiklos metu.
Strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė, Centro direktorius,
direktoriaus pavaduotojai, vyr. buhalteris stebi ir vertina, ar Centras įgyvendina strateginius tikslus, ar
vykdomos priemonės yra efektyvios, bei pateikia strateginio plano priemonių įgyvendinimo analizę (forma
pridedama) Sporto centro ir trenerių taryboms bent kartą per metus. Tokiu būdu, visi turi galimybę
susipažinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, teikti siūlymus bei pageidavimus. Atsižvelgiant į juos,
Centro veiklos įsivertinimo išvadas, situacijos analizę bei prognozuojamus finansinius išteklius, atitinkamai
patikslinamas strateginis veiklos planas.
VI SKYRIUS
2020-2022 METŲ STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO MATAVIMO
RODIKLIAI

Priemonė
1

Priemonės
įgyvendinimo
rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Mato
vienetas

2

3

4

2021
m.
plana
s
5

2022
m.
plana
s
6

2023
m.
plana
s
7

11
Ugdymo
programų
įgyvendinimas
ir pasiekimai

1.1.1.

1.1.1.1. Pradinį
išsilavinimą
įgijusių mokinių
% nuo
baigusiųjų
skaičiaus
1.1.1.2.
Pagrindinį
išsilavinimą
įgijusių mokinių
% nuo
baigusiųjų
skaičiaus
1.1.1.4.
Egzaminų
rodikliai (PUPP,
BE) % nuo
baigusių
programą
mokinių
skaičiaus
1.1.1.5. Kursą
kartojančių
mokinių % nuo
bendro mokinių
skaičiaus
1.1.1.8.
Nepateisintų
pamokų dalis iš
bendro praleistų
pamokų
skaičiaus
1.1.1.9. Vaikų,
ugdomų pagal
formalųjį
švietimą
papildančias
neformaliojo
ugdymo
programas,
skaičius
1.1.1.10.
Praleistų
pamokų
skaičiaus
pokytis
1.1.1.11.
Mokinių,
kuriems
mokykloje buvo
suteikta
psichologinė ar
/ir specialioji
pedagoginė ir
specialioji
pagalba, % nuo
bendro mokinių
skaičiaus

SB (MK)
%

SB (MK)

%

SB (MK)

%

SB (MK)
%

SB (MK), SB

SB (MK), SB

vnt.

SB (MK)

vnt.

SB (MK)

%

620

650

650

12

1.1.2.

Mokinių
saviraiškos,
socializacijos ir
kt. programų,
olimpiadų,
varžybų ir kt.
renginių
organizavimas

1.1.2.1.
Mokyklos
vykdomų
olimpiadų
skaičius
1.1.2.2.
Mokyklos
vykdomų
saviraiškos,
socializacijos ir
kitų programų
skaičius
1.1.2.3.
Mokyklos
vykdomų
renginių
(parodų,
konkursų,
sporto varžybų
ir kt.) skaičius
1.1.2.4. Gautas
savivaldybės,
respublikinių ir
ES projektų
vykdymo
finansavimas.
1.1.2.5.
Dalyvausiančių
Švietimo ir
mokslo
ministerijos
organizuojamos
e respublikinėse
olimpiadose
skaičius
1.1.2.6.
Laimėjusių
miesto
olimpiadose 1 –
3 vietas
mokinių
skaičius
1.1.2.7.
Respublikinių
olimpiadų
nugalėtojų
skaičius
(ŠMSM
organizuojamų)
1.1.2.8.
Dalyvausiančių
tarptautiniuose
ir
respublikiniuose
konkursuose,
parodose ir kt.
renginiuose
skaičius

SB, SB (SP)

vnt.

28

30

35

SB, SB (SP)

vnt.

9

9

9

SB, SB(SP)

vnt.

40

40

40

SB

Eur

-

-

-

SB

vnt.

190

200

200

SB

vnt.

-

-

-

SB

vnt.

20

20

20

SB

vnt.

300

300

300
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1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

2.1.1.

Mokytojų
kvalifikacija

Mokinių
pavėžėjimo
organizavimas

Mokinių
maitinimo
organizavimas

Mokymosi
bazės
turtinimas ir

1.1.2.9.
Respublikinių ir
tarptautinių
konkursų
laureatų ir
diplomantų
skaičius
1.1.3.1.
Atestuotų
pedagogų dalis
iš bendro
mokytojų
skaičiaus
1.1.3.2.
Kvalifikaciją
kėlusių
mokytojų dalis
iš bendro
mokytojų
skaičiaus
1.1.3.3.
Mokyklos
bendruomenei,
mokytojams
organizuotų
seminarų, kursų
skaičius
1.1.3.4. Miesto
ir respublikos
pedagogams
organizuotų
seminarų,
konferencijų,
kursų skaičius
1.1.4.1.
Pavežamų
mokinių
skaičius nuo
bendro mokinių
skaičiaus
1.1.5.1.
Maitinamų
mokinių
skaičius
1.1.5.2.
Nemokamą
maitinimą
gaunančių
mokinių
(ugdomų pagal
priešmokyklinio
ir bendrojo
ugdymo
programas)
skaičius
2.1.1.1. Įsigyto
ir atnaujinto
inventoriaus
skaičius

SB (SP)

vnt.

30

35

35

%

95

100

100

SB, SB (SP)

%

95

100

100

SB (SP)

vnt.

3

3

3

SB, SB (SP)

vnt.

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SB, SB (PN),
SB(SP)

vnt.
24

20

20

SB

14
modernizavima
s

2.2.1.

Mokymosi
aplinkos
turtinimas ir
modernizavima
s

2.1.1.2.Klasių
(grupių),
kuriose
atnaujinti
baldai, skaičius
2.1.1.3.
Mokymo
priemonių
įsigijimas,
atnaujinimas
2.1.1.4.
Bibliotekų
fondų
turtinimas
2.1.1.5. Įsigytų
kompiuterių ir
kitų IT
priemonių
skaičius
2.1.1.6. Įsigyto
sporto
inventoriaus
skaičius
2.2.1.1.
Teritorijos
aptvėrimas
2.2.1.2.
Atnaujintų
virtuvės
įrenginių ir
įrangos skaičius
2.2.1.3.
Pakeistų langų
skaičius
2.2.1.5. Grindų
dangos
atnaujinimas
2.2.1.6.
Šildymo
sistemos
remontas
2.2.1.7. Patalpų
neįgaliesiems
pritaikymas
2.2.1.8.
Priešgaisrinės
signalizacijos
įvedimas
2.2.1.9.
Sumontuotų
vaizdo kamerų
skaičius
2.2.1.10. Lauko
aikštelių
įrenginių
atnaujinimas ir
sutvarkymas
2.2.1.11.
Archyvo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SB, SB (PN)

vnt.

1

1

1

SB

vnt.

245

200

200

SB

kv. m.

1

-

-

SB (PN)

vnt.

-

-

-

SB (PN)

vnt.

-

-

-

SB, SB (PN)

kv. m.

SB (PN), SB

vnt.

1

1

1

SB

vnt.

1

-

-

SB

vnt.

1

1

1

SB (SP)

vnt.

3

-

-

SB

vnt.

7

7

7

SB (SP)

vnt.

3

2

2

-
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3.1.1.

Prevencinės
veiklos
vykdymas

Mokinių
3.1.2
atostogų
.
organizavimas

įrangos
gerinimas
2.2.1.12.
Higienos normų
vykdymo
užtikrinimas
3.1.1.1.
Organizuotų
prevencinių
programų
mokykloje
skaičius
3.1.1.2.
Dalyvavimas
respublikiniuose
prevencijos
renginiuose ar
projektuose
skaičius
3.2.2.1.
Mokinių
užimtumo
atostogų metu
vykdomos
veiklos skaičius
3.1.2.2.. Vaikų
vasaros poilsio
stovyklų
programų
skaičius

SB, SB (SP)

vnt.

250

120

120

SB

vnt.

1

1

1

SB(VB)

vnt.

7

7

7

6

7

7

vnt.
SB (SP)

vnt.
SB, SB (SP)

_______________________________________________

