ŠIRVINTŲ SPORTO CENTRO
DIREKTORĖS ALINOS ZAPOLSKIENĖS
METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2022 m. sausio 19 d. Nr.
Širvintos
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Atsižvelgiant į Širvintų sporto centro strateginį planą, kuris patvirtintas Širvintų rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 9-142 ir Širvintų sporto
centro 2021 metų veiklos planą, kuris patvirtintas Širvintų sporto centro l. e. direktoriaus pareigas
2021 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-132-(1.3.) išsikeltą tikslą: „Sudaryti sąlygas visiems
norintiems vaikams sportuoti ir užtikrinti ugdymo kokybę“, buvo iškelti šie uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas vaikams lankyti centre kultivuojamų sporto šakų treniruotes.
Įgyvendinant šį uždavinį, vaikams sudarytos galimybės pasirinkti iš 6 kultivuojamų sporto šakų.
2021 metais viso dirbo 10 mokytojų.
Mokytojų
skaičius
10

Pagal sporto šakas

Pagal kvalifikacines
kategorijas
7 – mokytojai metodininkai
1 – vyresnysis mokytojas
2 – mokytojai

2 – žolės riedulio
2 – futbolo
2 – stalo teniso
2 – plaukimo
1 – lengvosios atletikos
1 – krepšinio

Sporto centrą 2021 m. spalio 1 d. lankė 305 mokiniai.
Mokinių skaičiaus kaita:
Sporto šaka
Žolės
riedulys
Futbolas
Stalo tenisas
Plaukimas
Lengvoji
atletika
Krepšinis
Iš viso

2017-2018 m. m.
Mokinių Grupių
66
5

2018-2019 m. m.
Mokinių Grupių
66
5

2019-2020 m. m.
Mokinių
Grupių
62
5

2020-20221
Mokinių
Grupių
38
3

48
30
35
6

4
4
3
1

51
33
41
6

4
4
3
1

48
31
35
6

4
4
3
1

67
30
106
9

5
4
8
1

45
230

3
20

44
241

3
20

45
227

3
20

55
305

4
25

Grupių ir mokinių skaičiaus struktūra (2021-2022 m. m.)

Sporto šaka

Pradinio
rengimo
1 m.

Futbolas

2/29

2 m.

Mokymo grupių/mokinių skaičius
Meistriškumo
ugdymo
5
1 m.
2 m. 3 m. 4 m.
m.
2/24
1/14

Meistriškumo
tobulinimo
1 m.

2 m.

Viso
grupių,
mok., val.
5/67

16

20

4

Žolės
riedulys

2/26
17

Stalo tenisas
2/34
8

Plaukimas

1/10
9
3/40
16

2/14
21
2/22
12

1/12
12

1/6
12
1/10
8
1/9
5

Lengvoji
atletika
Krepšinis
Iš viso:

2/25
8

1/15
6

1/15
8

6/88

5/65

7/75

40
3/38
29
4/30
42
8/106
44
1/9
5
4/55
22

1/10

1/9

2/20

2/26

1/12

25/305
182

82 mokiniai įvykdė meistriškumo pakopų rodiklius, parengta 17 Lietuvos rinktinės narių. Puikūs
metų sportiniai pasiekimai šalies ir tarptautinėse varžybose. Iškovoti Lietuvos suaugusiųjų,
jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų čempionų bei prizininkų medaliai.
Per metus surengtos 6 aukšto meistriškumo sporto varžybos, kuriose dalyvavo 300 dalyvių ir
46 fizinio aktyvumo renginiai (mėgėjų, draugiškos varžybos, šventės, konkursai), kuriuose dalyvavo
1030 dalyvių, išmokyti plaukti 55 mokiniai.
Mokinių kontingentas pagal mokymosi įstaigas.
Mokymosi įstaiga
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija
Širvintų „Atžalyno” progimnazija
Širvintų pradinė mokykla
Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija
Vilniaus r. Maišiagalos LVD gimnazija

2020–2021 m. m.
67
91
128
9
10

2021 metai sporto pasiekimai.
Sporto
šaka

Varžybų pavadinimas, užimta vieta

Sportininko vardas,
pavardė, komanda

Treneris

Žolės
riedulys

Europos vaikinų U-19 čemp. III div. – 4 v.
(Kroatija)
Lietuvos vyrų čemp. – 1 v.
Lietuvos vyrų u. p. čemp. – 1 v.
LŽRF taurė u. p. – 1 v.
Lietuvos jaunių u. p. pirmenybės – 1 v.
Europos merginų U-18 čemp. III div. – 2 v.
(Zagrebas).
Lietuvos mot. čemp. A div. – 4 v.
Lietuvos mot. u. p. čemp. A div. – 4 v.
Lietuvos U-18 pirm. – 1 v.
Lietuvos U-18 u. p. pirm. – 2 v.
Lietuvos mok. U-14 pirm. – 1 v. ir 3 v.

komanda
komanda
komanda
komanda
komanda
komanda
komanda

R.Chmeliauskas

komanda
komanda
komanda
komanda
komanda

A.Janutaitė

Stalo
tenisas

Lietuvos vyrų 3 lygos lygos kom. čemp. – 3 v.
Lietuvos jaunučių čempionatas – 1 v.
Tarptautinis turnyras Utenoje – 1 v.
Lietuvos mini jaunučių komand. čemp. – 1 v.

Lietuvos vaikų (2009 m. ir j.) kom. pirm. – 6 v.

Stalo
tenisas

Lietuvos vyrų 3 lygos lygos kom. čemp. – 3 v.
Lietuvos jaunučių čempionatas – 1 v.
Tarptautinis turnyras Utenoje – 1 v.
Lietuvos mini jaunučių komand. čemp. – 1 v.

Lietuvos vaikų (2009 m. ir j.) kom. pirm. – 6 v.

Lengvoji
atletika

P.Paliukėnas,
D.Mučinis,
A.Griška,
E.Bareckas
K.Fedotova,
K.Sperskaitė,
V.Vaitkūnaitė,
U.Lisauskaitė
komanda
A.Griška
P.Paliukėnas,
D.Mučinis,
A.Griška,
E.Bareckas
K.Fedotova,
K.Sperskaitė,
V.Vaitkūnaitė,
U.Lisauskaitė

Tarptautinis metimų festivalis – 4 v. (Rokiškis)

K.Kulševičiūtė

Lietuvos jaunučių čempionatas – 10 v.
(Klaipėda)

E.Matukaitė

Jurbarko r. jaunučių čempionatas – 2 v.- 3 v.
Futbolas

komanda
A.Griška

Lietuvos „Wellkid lygos“ vaikų U-9, U13
Utenos apskrities čempionatas – 1 v.

V.Lisevičienė

G.Ušackas

V.Lisevičienė

A. Kmitas

K.Kulševičiūtė
E.Matukaitė
komanda

S.Barevičius

komanda

Lietuvos moterų I lygos čemp. – 5 v.

komanda

Regioninės moterų lygos čemp. – 4 v.

komanda

Vilniaus apskrities pirmenybės (2010 m. g. ) –
5 v.

G.Ušackas

komanda

V.Skirmantas

Paskelbus Lietuvoje karantiną, mokytojai susidūrė su aktualiais mokymo iššūkiais. Karantino
laikotarpiu treniruotės buvo vedamos nuotoliniu būdu naudojant įvairias mokymo ir socialinių tinklų
platformas. Mokymosi tempas nebuvo toks intensyvus, todėl nutarta didesnį dėmesį skirti aktyviam
vaikų vasaros poilsio organizavimui. Vasaros atostogų metu organizuotos stovyklos, kuriose
dalyvavo 107 mokiniai. Mokiniai stovyklavo prie jūros, Širvintų rajone. Surengtos pažintines
ekskursijos. Stovyklose dalyvavo sporto centro auklėtiniai.
2. Tobulinti ugdymo aplinką.
Širvintų sporto centras panaudos pagrindai valdo perduotą turtą esantį Vilniaus g. 81,
Širvintos. 2021 m. balandžio 28 d. šiose patalpose duris atvėrė nauja, moderni treniruoklių salė. Joje
turi galimybę sportuoti ne tik visi rajono gyventojai, bet ir sudarytos galimybės mokiniams vesti
fizinio ugdymo pamokas. Mokiniai jau spėjo susipažinti su naujais treniruokliais, kurių pagalba
galima ugdyti jėgą, greitį ir ištvermę kitokioje aplinkoje. Darbas su treniruokliais – tai nauja patirtis
fizinio ugdymo pamokose. Treniruoklių salėje dirba salės treneris.

Atlaisvinus karantino sąlygas, leista vykdyti veiklą baseinams, 2021 m. rugsėjo 3 d. duris
atvėrė ir naujutėlė treniruoklių salė esant Širvintų sporto centre (Kalnalaukio g. 41). Joje noriai
sportuoja visi rajono gyventojai, bei sudarytos galimybės nemokamai sportuoti visiems sporto centro
vaikams.
2021 m. rugpjūčio mėn. 18 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-182
sporto centrui perduota valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise turtas, pastatas, kuriame yra
įrengta universali sporto salė pritaikyta krepšiniui, tinkliniui, salės futbolui, rankiniui, tenisui, įrengta
nauja aerobikos salė. Tame pačiame komplekse veikia jau pernai duris atvėręs plaukimo baseinas su
pirtimis, sūkurine vonia, kaskadomis, vaikų zonomis, treniruoklių salė. Įrengtos ir visos reikalingos
pagalbinės patalpos, dušinės, persirengimo kambariai, trenerių, administracijos patalpos,
automobilių stovėjimo, vaikų žaidimų aikštelės. Atsidarius naujajai sporto salei žymiai pagerėjo
vaikų lankančių krepšinio, stalo teniso, futbolo treniruotes ugdymo sąlygos.
Nuolat prižiūrimas valdomos turtas. Šukuojama ir valoma universalios dangos aikštelė, bei
futbolo stadionas, atsakingai prižiūrimas jo parengimas tinkamam naudojimui. Tam tikslui nupirktas
vejos traktorius – žoliapjovė. Dėl žmonių saugumo naujai įrengtos kameros baseino, sporto klubo
patalpose.
3. Tobulinti sporto mokytojų profesinį pasirengimą.
Sporto centro mokytojai nuolat kelia savo kompetencijas dalyvaudami įstaigos, kaip
besimokančios bendruomenės, ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiklose: stebėdami ir aptardami
ugdomąsias veiklas, reflektuodami praktinę veiklą, dalindamiesi patirtimi dalykinėse grupėse.
Dalyvaudami neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose: neformalaus švietimo programose,
seminaruose, konferencijose, projektuose. Trenerių išklausyti kursai: XXI a. Treneris-sunkumai ir
iššūkiai. Stalo teniso mokymai. „Sporto mokslas ir Tokijas – 2021“. „Pliometrinių pratimų ir
nestabilaus paviršiaus priemonių taikymo galimybės ir principai“. „Jėgos ir galingumo testavimo,
treniravimo ir planavimo naujovės“. Fizinio ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursuose.
Trenerio „abėcėlė“. Lengvosios atletikos trenerių kvalifikacijos tobulinimo kursai
Dopingas lengvojoje atletikoje. Plaukimo trenerių instruktorių seminaras. Gilindamas bendrąsias ir
specialiąsias kompetencijas savišvietos būdu, analizuodamas mokytojų veiklą reglamentuojančius
dokumentus.
4. Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tarpe.
Širvintų sporto centras vykdė Lietuvos mokyklų žaidynes Širvintų rajono mokyklų tarpe.
2021 m. šios varžybos dėl karantino ribojimų buvo sustabdytos. Bendrojo lavinimo mokykloms
rekomenduota vykdyti tik savo mokyklos varžybas.
Antrasis tikslas „Plėtoti kūno kultūrą ir sportą rajone, sudaryti palankią aplinką rajono
gyventojams laisvalaikio užimtumui, kūno kultūrai ir sportui bei sveikatos stiprinimui. Šiam
tikslui pasiekti buvo išsikelti šie uždaviniai:
1. Populiarinti įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, sporto šventes, atminimo
varžybas ir kitus renginius.
2021 metais Širvintų rajono gyventojams organizavome jau tradicija tapusį Kovo 11-osios
pagarbos bėgimą. Tradiciją kvietėme išlaikyti, tačiau saugiai ir nesibūriuojant: kvietėme bėgti
savo pasirinktu laiku, laisvai pasirinktu maršrutu ir finišuoti prie KOVO 11-osios ženklo šalia
Širvintų rajono savivaldybės. Kiekvienas bėgimo dalyvis gavo atminimo medalį. Bėgime dalyvavo
per 400 bėgikų!
2021 m. birželio 12-13 dienomis Širvintose vyko paplūdimio tinklinis, iš visos Lietuvos
suvažiavę paplūdimio tinklinio mėgėjai išbandė savo jėgas ir įgūdžius Širvintų r. savivaldybės merės
Živilės Pinskuvienės taurėms laimėti. Dėl šių taurių, Širvintų paplūdimyje varžėsi 11 vyrų/vaikinų
ir 12 MIX komandų iš Trakų, Ukmergės, Rokiškio, Molėtų, Vilniaus ir, žinoma – iš Širvintų.
Nugalėtojams taures bei medalius įteikė ir tolimesnės sportinės sėkmės linkėjo Širvintų r.

savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė. Visi paplūdimio tinklinio dalyviai ir prizininkai galėjo
pasidžiaugti nuostabiais prizais kuriuos įsteigė Širvintų r. savivaldybė.
2021 m. birželio 29 d. vyko apdovanojimų vakaras, apdovanoti stalo teniso bei žolės riedulio
čempionatų prizininkai: Lietuvos stalo teniso čempionato (2009 g. m. ir jaunesnių) asmeninio
čempionato 1 vietos, Lietuvos stalo teniso komandinio čempionato (2009 g. m.) 1 vietos bei
Lietuvos jaunučių (2008 g. m.) asmeninio stalo teniso čempionato 3 vietos nugalėtojas Augustas
Griška, Lietuvos stalo teniso komandinio čempionato (2009 g. m.) 1 vietos nugalėtojai: Dominykas
Mučinis, Paulius Paliukėnas, Eligijus Bareckas, Lietuvos žolės riedulio merginų U-15 pirmenybių
1 vietos, Lietuvos moterų žolės riedulio B diviziono čempionato 1 vietos nugalėtojos: Gustė
Stankutė, Andrėja Jarmalavičiūtė, Deimantė Vietrinaitė, Augustė Jarmalavičiūtė, Gustė
Dabrovolskaitė, Arijielė Pajaujytė, Lietuvos žolės riedulio merginų U-15 pirmenybių 1 vietos
nugalėtojos: Miglė Jaščemskaitė, Ema Vitkovskaja, Evelina Mačiulskytė, Beata Perednytė,
Lietuvos moterų žolės riedulio B diviziono čempionato 1 vietos nugalėtojos: Kamilė Liekytė,
Karolina Urbonavičiūtė, Martyna Ragauskaitė, Goda Smailytė, Viktorija Dalinkevičiūtė, Gabrielė
Mačiulskytė, Kamilė Radzevičiūtė. Taip pat merės ir Seimo nario padėkos bei dovanos perduotos
ir Širvintų ̨ „Baltic Champs – Ježvitas“ komandos žolės riedulininkams, Lietuvos vyrų čempionate
iškovojusiems 1vietą bei vaikinų treneriui Romualdui Chmeliauskui.
2021.08.28 suorganizuotas renginys Širvintų rajono seniūnijų sporto žaidynės, kurių šūkis SPORTUOK! PRAMOGAUK! PAŽINK! Veiklos vyko keliose miesto erdvėse, miesto paplūdimyje
ir futbolo stadione. Šlapia, lietumi pakrikštyta, bet smagi ir turininga sporto šventė, kuria širvintiškiai
ir miesto svečiai išlydėjo vasarą. Paskutinį vasaros šeštadienį nuo pat ryto iki išnaktų buvo ką veikti
visiems – nuo mažiausių iki vyriausių ir netgi mylimiems keturkojams. Rytą pradėjome
kineziterapijos ir ėjimo su šiaurietiškomis lazdomis užsiėmimais. Pirties edukacijos su žymiausiu
Lietuvos pirtininku, pasaulio čempionu Vladu Jokubausku, kurio edukacinė pirties programa sulaukė
didžiausio dalyvių susidomėjimo. Rankų lenkimo varžybas, padėjo pravesti Lietuvos rankų lenkimo
klubo „Iron arm“ treneris Aurimas Balsevičius. Didelio sportininkų susidomėjimo
susilaukė krepšinio bei futbolo varžybos. Įtemptoms varžyboms nekliudė net užklupęs lietus.
Dalyviai protą pramankštino šaškių varžybose, o mažiausieji jėgas galėjo išmėginti paspirtukų
lenktynėse. Visi dalyviai ir svečiai galėjo pasivaišinti tikras totoriškas plovu. Šventę vainikavo
azartiška naktinio paplūdimio tinklinio kova.
2021 m. lapkričio mėnesį startavo Širvintų rajono pirmenybės merės Živilės Pinskuvienės
taurei laimėti. Pirmenybių tikslas - populiarinti krepšinio, tinklinio, futbolo sportą Širvintų rajono
gyventojų tarpe, užimti gyventojų laisvalaikį, propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
Išaiškinti pajėgiausias rajono komandas. Varžybos vykdomos Širvintų sporto centro sporto salėje
(Kalnalaukio g. 41). Krepšinio varžybų pradžia lapkričio 5 d., rungtyniaus penktadieniais,
sekmadieniais pagal sudarytą varžybų tvarkaraštį. Tinklinio varžybų pradžia lapkričio 7 d.,
rungtyniaus sekmadieniais pagal sudarytą varžybų tvarkaraštį. Futbolo varžybų pradžia lapkričio 14
d., rungtyniaus sekmadieniais pagal sudarytą varžybų tvarkaraštį. Pirmenybėse dalyvauja visi rajone
anksčiau gyvenę ir šiuo metu gyvenantys gyventojai, susibūrę į komandas.
2. Plėtoti sportinę veiklą seniūnijose.
Širvintų sporto centras atsakingas už sporto klubų finansavimą. Lėšos Širvintų rajono kūno
kultūros ir sporto projektams iš dalies finansuoti yra numatomos Širvintų sporto centro biudžete.
2021m. paraiškas pateikė ir finansavimas buvo skirtas penkiems sporto klubams:
• Širvintų futbolo klubas Širvintos
• Širvintų sporto klubas
• Širvintų stalo teniso ir teniso sporto klubas
• Širvintų žolės riedulio klubas Inta
• Širvintų sporto klubas Briedis
• VšĮ „UHB Kikboksas“

3. Širvintų sporto centro atviros jaunimo erdvės veikla.
Tiklsai:
1.
2.
3.
4.
5.

Įtraukti jaunimą į kokybišką užimtumą;
Pritraukti daugiau jaunuolių patiriančių soc. atskirtį;
Teikti individulius konsultacijas, kontaktiniu bei nuotoliniu būdu;
Kokybiškai vykdyti darbą su JST savanoriais;
Padėti spręsti jaunimo problemas, socialiniu, neformaliu bei psichologiniu būdu.

Vertinimo rodiklis

Veikla

Veiklos patvirt.

1. Jaunimo užimtumas
Įtraukti jaunimą į Suorganizuota virš 50 renginių Širvintų rajono Apie visus renginius
kokybišką užimtumą. jaunuoliams.
parengti įrašai, kurie
skelbiami Facebook
socialiniame tinkle,
ŠAJE paskyroje.
2. Jaunuolių pritraukimas į veiklas
Pritraukti
daugiau Unikalių jaunuolių skaičius – 144
jaunuolių patiriančių Pasikartojantys / nuolatiniai – 15
socialinę atskirtį.
Per visus metus apsilankiusiųjų – 1173
Vykdytas mobilus darbas trijose seniūnijose.

Širvintų
atviros
jaunimo
erdvės
lankytojų
sąrašas,
google registracijos
formos.

3. Individualios konsultacijos
Teikti individulius
konsultacijas,
kontaktiniu bei
nuotoliniu būdu

Individualiose konsultacijos dalyvavusių
jaunuolių skaičius - 30

Jaunuolių
individualių
konsultacijų sąrašas,
google registracijos
formos.

4. Savanorystė
Kokybiškai vykdyti
darbą su JST
savanoriais

2021 m. 6 mėn. trukmės JST programą baigė 3 Pasirašytos sutartys
savanoriai

5. Jaunimo problemų sprendimas
Padėti spręsti
jaunimo problemas,
socialiniu,
neformaliu bei
psichologiniu būdu.

Rudenį vykdėme 5 susitikimus su LSGG
mokiniais tiek mokykloje, tiek ŠAJE.

Įgyvendintų
sąrašas

veiklų

Organizavome komandines bei individualias
konsultacijas jaunimui su psichologu.

Parengti ir vykdyti 1.Visuomenės sveikatos priemonė: stovykla
projektai
„Širvinta“ -950 Eur
2. JRD prie SADM: „ŠAJE‘21“ - 8 325 Eur
3. Širvintų rajono jaunimo iniciatyvų
finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis:
„Tarptautinė jaunimo diena Širvintų miesto
paplūdimyje“ – 300 Eur

Dokumentai,
projektinės paraiškos

4. Širvintų rajono jaunimo iniciatyvų
finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis:
Širvintų atviros jaunimo erdvės 3 gimtadienis –
200 Eur
5. Širvintų rajono jaunimo iniciatyvų
finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis:
Lauko erdvių sukūrimas ir inventoriaus
įgalinimas – 500 Eur
Dalyvauta
kvalifikacijos
tobulinimo
kursuose,
seminaruose,
konferencijose

Jaunimo užimtumo specialistė dalyvavo
mokymuose, konferencijose, kursuose bei
seminaruose, įgijo jaunimo darbuotojo
sertifikatą, dalyvavo konferencijoje „ Emocinis
palaikymas išmaniajame darbe su jaunimu“ׅ.

Baigimų
pažymėjimai,
sertifikatai,
rekomendacijos

Kita veikla

Atnaujintos Širvintų atviros jaunimo erdvės
patalpos lauko bei vidaus koridorius, savanorių
kambarys, 3 darbuotojų kabinetai. Atnaujinta
lauko erdvė, nupirkti lauko baldai, lemputės,
žaidimai, sporto įranga bei priemonės.

Nuotraukos

Įsigyta reikiama technika, papildytos darbui
skirtos priemonės.
4. Informavimo priemonėmis skatinti gyventojus užsiimti kūno kultūra ir domėtis
sveika gyvensena.
Apie centro veiklą reguliariai talpinau centro interneto svetainėje www.sirvintusportas.lt,
socialiniame Facebook paskyroje, rašiau straipsnius į rajono žiniasklaidą. Tęsiau tikslingą
bendradarbiavimą su socialiniais partneriais: Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklomis,
ikimokyklinėmis įstaigomis, sporto šakų federacijomis, žiniasklaida, ugdytinių tėvais,
aptarnaujančiomis įstaigomis, rėmėjais. Socialinius partnerius kviečiau į renginius, varžybas.
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
(toliau –
užduotys)

1.1. Inicijuoti
naujų sporto
programų
įgyvendinimą,
stiprinti esamas
programas

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)

Įsteigti naujų
sporto šakų grupę.

Įsteigta bent 1
naujos sporto šakos
grupė.
Sustiprintas
krepšinio šakos
mokymas.

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

CheerSport Academy Širvintose pradėjo
vykdyti savo veiklą, širvintiškiams
sudaryta galimybė sportuoti gimnastikos
sporto šaką.
Krepšinio sporto šakos sustiprinimui
priimtas naujas krepšinio mokytojas.

1.2. Skatinti
bendradarbiavimą
su tėvais.

1.3. Užtikrinti
mokinių
užimtumą
vasaros metu.
Projekto
„Mokausi
plaukti ir saugiai
elgtis
vandenyje“
koordinavimas

Surengti nemažiau
nei 3 tėvų
susirinkimai.
Ne mažiau nei 50
proc. tėvų
dalyvauja
projektuose ir
integruotoje
veikloje.

Per 2021 m. suorganizuoti 5 tėvų
susirinkimai, kurių tikslas tėvų
informavimas įvairiais klausimais,
reikalingo inventoriaus, sutarčių
sudarymo, apmokėjimo tvarka,
supažindinimas su sporto centro, baseino
tvarka.

Organizuoti
vasaros stovyklas.

Suorganizuotos ne
mažiau nei 3
vasaros stovyklos.

Vasaros atostogų metu
suorganizuotos 4 stovyklos, kuriose
dalyvavo 107 mokiniai. Mokiniai
stovyklavo prie jūros, Širvintų
rajone. Surengtos pažintines
ekskursijos.

2-3 klasių
mokiniai išmoks
plaukti.

Bendradarbiauti su
plaukimo
federacija, pilnai
koordinuoti
projekto vykdymą.

Pasirašyta sutartis su Lietuvos plaukimo
federacijos informacijos ir paslaugų
biuru dėl projekto finansavimo. Visi
Širvintų rajono antrokai dalyvauja
projekte „Mokausi plaukti ir saugiai
elgtis vandenyje“.

Sistemingai
organizuojami
tėvų susirinkimai,
taikomos tėvų
informavimo
formos.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
-

