
Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo

istaigq (iSskyrus auk5t4sias mokyklas)

vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4

organizuojandiq skyriq vedejq veiklos
vertinimo nuostatq

I priedas

Akmends rajono sporto centras

(5vietimo istaigos pavadinimas)

Mantas Madius

(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

METU VEIKLOS ATASKAITA

2020-01-20 Nr.

(data)

Nauioii Akmene

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Svietimo istaigos strateginio plano ir rnetinio veiklos plano jgyvendinimo kryptys irsvariausi rezultatai bei rodikliai)

Akmenes rajono sporto centras organizuodamas ir vykdydamas savo veikl4 2020 m.

vadovavosi istaigos 2020-2022 metq strateginio veiklos planu beijo tikslais.

l. Tikslas. Pl€toti fizini akfyvumg ir sport4, sudaryti palanki4 aplink4 bendrojo

lavinimo moksleiviams ir rajono gyventojams fizinio aktyvumo uiimtumui ir
sportui bei sveikatos stiprinimui.

Sis strateginis tikslas yra tgstinis ir ilgalaikis. Kad fizinis aktyvumas ir sportas taptq svarbiu
kiekvieno rajono gyventojo poreikiu, ivairiq socialiniq sluoksniq gyventojai buvo skatinami bUti
fiziSkai aktyviais ir sportuoti, siekiama kuo daugiau gyventojq itraukti j savarankiSkus ir
organizuotus spofto uZsiemimus, sportinius renginius visiems, varZybas.
2020 m. Akmends rajono spofto centro ugdymas del paskelbto karantino daugiau nei 5 menesius



vyko nuotoliniu bldu. Organizuoti iprastus sporto renginius buvo uZdrausta, tadiau tikslui pasiekti

buvo igyvendinti Sie uZdaviniai:

o Organizuoti, vykdyti sportiniai renginiai, varZybos, turnyrai.
o Vykdytos Lietuvos mokyklq Zaidynes, Akmenes rajono bendrojo ugdymo mokyklq

moksleiviams.
Sio strateginio tikslo pasiekimai buvo vertinami efekto kriterijais:

o Organizuotai, reguliariai sportuojandiq skaidiumi (sporto centro aukletiniq skaidiumi)
Akmenes rajono sporto centre 2020 metais 17 ugdymo grupiq uZsiemimus lanke 247 aukletiniai,
Krep5inio, futbolo, stalo teniso, bokso ir lengvosios atletikos sporto uZsiemimus vede 9 mokytojai.
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2 Tikslas. Sudaryti s4lygas visiems norintiems sportuoti, ugdyti talentingus
sportininkus, deramai atstovauti rajon4 ir Lietuv4 ivairaus rango varZybose.

Tikslui pasiekti numatyti uZdaviniai :

o Vykdyti ugdymo proces4 pagal neformaliojo Svietimo ir formalqii Svietim4
papildandio ugdymo sporto krypties programas, suteikiandias papildom4 kompetencij4;

o UZtikrinti ugdymo kokybg, stebeti ir analizuoti mokiniq paLangq,, vykdyti
neformaliojo vaikq Svietimo kokybes isivertinim4;

o Sudaryti s4lygas visiems Akmenes rajone norintiems siekti sportiniq
rezultatq nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos;

. IeSkoti tobulesniq skatinimo formq ne tik sportininkams, bet ir juos ugdantiems
mokytojams;

o Siekti ir toliau atnaujinti turimas sporto bazes (stadiono begimo takq
atnaujinimas, lengvosios atletikos sektoriq atnaujinimas, pilnq matmenq futbolo aikites
rekonstrukcija, Naujosios Akmenes sporto rlmq ir baseino renovavimas), bei ieSkoti
galimybiq statyti nauj as.

Sio strateginio plano tikslo pasiekimai buvo vertinami Siais efekto kriterijais:

o Centro aukletiniq ir grupiq komplektq skaidius 2020-2022 m.

CrLrpes/ mokin iq skaidius Strateginiame veiklos plane planuotas ir pasiektas kriterijus

2020 planuotas 2020 pasiektas

PR (pradinio rengimo)/
mokiniu skaidius

81120 6197

MU (rneistri5ku rno u gdyrno)/
mokiniu skaidius

10fi20 9lt l3

MT (meistriSkumo tobu lin irno)/
aukletiniu skaidius

2t32 2123

Lietuvos ir tarptautiniuose visq sporto Sakq ir amZiaus grupiq

J

t--



dempionatuose laimetq medaliq skaidius;
2020 metais Akmenes rajono sporto centro aukletiniai del karantino neturejo galimybes
sudalyvauti visuose metq pradZioje numatytuose l,ietuvos dempionatuose, todel ir iSkovotq
medaliq skaidius 2020 metais Siek tiek maZesnis. Lietuvos dempionatuose mDsq aukletiniai
iSkovojo 4 medalius.

Arvydas Dainys 2020m. Lietuvos rajonq jaunimo bokso dempionate,2020-02.13-15 d.,

Pasvalyje, svorio kategorijoje iki 75 kg. iSkovojo I viet4, 2020 m. Lietuvos Jaunimo bokso

dempionate,2020.02.23-27 d., PaneveZyje, svorio kategorijoje iki 75 kg. i5kovojo II viet4.
Austeja Puzonaite 2020 m. Lietuvos jaunudiq lengvosios atletikos dempionate,2020-01-18, Kaune,
1000 m. rungtyje iSkovojo III viet4.
Saule Statkute 2020 m. Lietuvos vaikq lengvosios atletikos dempionate,2020-02-29, PaneveLyje,
200 m. besime iSkovoio II vietm ovolo

Amiiaus grup6
(Lietuvos iempionatai,

I5kovotq medaliq skaiiius

pirmenybds 20r8 2019 2020

Vaiku 4 I

Jaunuiiu 2 0 I

Jauniu I I

Jaunimo 3 2

Suaususiuiu 2 2

Viso: 5 l0 4

o Investicijos i sporto baziq pletr4.

2020 metq IV ketv. buvo uZbaigtas 2016 metais parengtas sporto paskirties inZinerinio
statinio V. Kudirkos g.29A, Naujoji Akmene, supaprastintas rekonstrukcijos projektas. Per tris
metus dviem etapais igyvendintas futbolo aik5tes rekonstrukcijos projektas pladiai atvere vartus ne

tik Akmenes rajono, bet ir visai Lietuvos regiono futbolo bendruomenei.

Projektas didliqa dalimi buvo finansuotas Akmenes rajono savivaldybes leSomis

(404461,21 Eur). UZ 5i4 sum4 buvo atlikti Zemes, grunto paruoSimo, elektros galios ir LED
ap5vietimo instaliacijos irengimo, drenalo,lietaus surinkimo, aptverimo segmentine tvora, irengtas
elastinis gumos sluoksnis, dirbtines dangos montavimo ir uZpildo isigijimo darbai.

Lietuvos futbolo federacija (LFF) pagal dviSalg panaudos sutarti 10 metq laikotarpiui
Akmenes rajono sporto centrui skyre neatlygintinai valdyti ir naudoti dangq, kurios verte be PVM
80349,75 Eur. AikStes iSmatavimai 72x109 m. Artimiausios pana5ill matmenq dirbtines dangos

futbolo aik5tes randasi MaZeikiuose (1) ir Siauliuose (2),

Akmenes rajono savivaldybe 2020-10-27 pasira5d rangos darbq sutartj pagal kuri4 buvo

pradeta Naujosios Akmenes sporto r[rnq (Zemaitijos g. 2, Naujoji Akmene) rekonstrukcija. Del Sios

prieZasties Akmenes rajono spofto centras treniruokliq sales jrang4 perkele i sporto centrui pagal panaudos

sutarti priklausiandi4 bokso salg (Nepriklausomybes al. l78, Naujoji Akmene. Sioje saleje atliktas

kosnretinis remontas bei elektros instaliacijos darbai uL 456,93 Eur. Patalpos paruoStos treniruokliq sales

paslaugq teikimui.
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II SKYRIUS

METU VEIKLOS uZuuOTyS, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

1. Pagrindiniai pra6jusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys

(toliau -
uZduotys)

S iektin i

rezultatai

Rezu ltatq verti rrimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar

nustatytos uZduotys jvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1 . Tobulinti
ugdytiniq

asmeninds

Ugties matavimo
sistem4.

1.1.1.

Nuolatine
mokinio
individualios
paZangos

analize.

I . I .l .l . 2 karlus per uletus atliktas

fi zinio pajegurno patikrinimas.

1.1.1.2. III ketvirtyje paruo5tas ir
patvirtintas ugdytiniq
ind ividualios paZangos stebej imo,

fiksavimo ir vertinimo apraSas.

1 . I . I .3. lll ketvirdio pirm4 menes j

ir IV ketvirdio paskutinj menesj

suorganizuoti 2 pedagogq tarybos

posedZiai ir aptarla rnokiniq
individuali paLanga.

l. UgdytiniLl fizinio
pajegumo patikrinimas
vykdytas vien4 kartq. Antr4
kaft4 del karantino nejvyko.

2. Patvirtintas ugdytiniq
individual ios paZangos
stebejimo ir fiksavimo
tvarkos apraSas 2020-09-1 5

jsak. Nr. 1.3-3laV
3. Organizuoti trys pedagogq
tarybos posedZiai: 2020-06-
04, 2020-09- I 5 ir nuotolinis
posedis 2020-12-16, kuriuose
su kitais einamaisiais
klausirnais buvo aptariamas
jstaigos ind ividualios
paZangos stebejimo ir
fi ksavimo apra5o vykdyrnas,
bei pasiekiami rodikliai.

1.2. Uztikrinti
remejq paie5k4

ir projektines

veiklos

organizavim4.

I .2.1. Surasti

remejai ir
parengti

finansuojami
projektai
padeda

jgyvendinti

vykdomas

veiklas.

| .2.1.1. Pateikti 4 praSyrnai

jmonems del paramos jstaigai

organizuojant sporto renginius ir
komandq remimui.

1.2.1 .2. Iki IV ketvirdio pasira5yta

I paramos sutartis.

| .2.1 .3. Parengti ir jgyvendinti 2
projektai:

1 .2.1.4. projektas ,,Judejimas

l. Pateikti 5 pra5ymai

imonems del paramos

suteikimo.

2.Pasira5yta paramos sutartis

ir gauta finansine parama i5 5

remejq uL7562,51Eur.

3.Parengti ir jgyvendinti trys
projektai:

3.1 ,,Judejimas sveikata"

(3400,00 Eur),

3.2,,Vasarokime

sportuodami" (2000,00 Eur),

3.3,,Sportuoju ir stipreju"
( 1000,00 Eur) bei

5



sveikata" (iki 2020-1 2-19);

1.2.1.5. projektas,,Vasarokime

sportuodami" (iki 2020-08-29).

igyvendinta veikla Akmenes

rajono uZimtumo programai

igyvendinti (1 469,82 Eur).

L3. Organizuoti

Akmenes rajono

2020 m.

sportininkq ir
spolto

visuomenininkq
pagerbimo

vakar4.

1.3.1. Pagerbti

Akmenes

rajone fizinj
aktyvum4 ir
sport4

popu liarirrantys

specialistai,

organ izac ijos,

paskatinti

geflausrus

rezu ltatus

pasiekg

Akmenes

rajono

sportininkai ir
treneriai.

1.3.1. 1. Suorganizuotas renginys

,,AS MYLIU sPoRTA" 2o2o m.

gruodZio men.

1.3.1.2. Pagerbtq ir paskatintq

asmenq skaidius - 80.

Masinis renginys del

karantino nejvyko. Renginio

organizavimas nukeltas ir bus

vykdomas po karantino.

In icij uoti v irtual ioje erdveje

sporto centro aukletiniq,
pagal spofto Sakas padekos

rengi n iai-pasveikin irnai.

1.4. Uztikrinti
pedagogq

dalyvavim4

egzaminq

vykdyrno

kornisijose.

1.4.1.

Pedagogai

dalyvauja

mokykliniq ir
valstybiniq

egzaminq

vykdyrno

komisijose.

I .4.1 .l . DelegLroti pedagogai i
VBE ir MBE lietuviq kalbos ir
I iterat[ros, uZsien io kalbos,

fizikos, informacirriq

technologij q, istorijos, biologijos,
geografrj os ir rnatemati kos

egzaminq vykdymo komisijas (ne

rnaZiau kaip I pedagogas).

Br-rvo delegr"roti du jstaigos

darbuotojai i egzaminq

vykdymo kornisijas, tadiau jq
dalyvavimo neprireike.

1.5. Sutikrinti,
kad

buhalterineje

apskaitoje

apskaitomas

registruotinas

nekilnojamasis

turtas teises

aktq nustatyta

tvarka

(savivaldybes

nuosavybes

teise ir istaigos
patikejimo

teise) b[tq
iregistruotas

1.5.1.

Sutikrintas
buhalterineje
apskaito.le

apskaitomas

regr struotrnas

nekilnojarnasis

tufias

1 .5.1 .1 . Sutikrinta 100%

buhalterineje apskaitoje

apskaitomo registruoti rro

nekilnojamojo turto, teises aktq

n umatyta tvarka (Savivaldybes

nuosavybds teise ir jstaigos

pati kej i mo teise) j registruota

vie5uosiuose registruose - 80%
(patei kti nej registravi mo

prieZastj).

100 % sutikrinta

buhalteri neje apskaitoje

apskaitomas reg i struoti nas

neki lnojarnas is tuftas, teisds

aktq numatyta tvarka
jregistruota vieSuosiuose

regrstruose.

2020- | 2-2 I d. pasiraSyta

nekilnojarnojo daikto

kadastriniq matavimq

atlikimo sutaftis Nr. 192,

pagal kuri4 2021-01-14

sklype, kuris randasi V.

Kudirkos g. 29 A, Naujoj i

Akmene (unikalus numeris

4400- 1 488-8 I 58) atlikti
tiksl inamiej i kadastrin iai

6



vlesuosluose

registruose.

matavimai, sLrsijg su spofto

paskirties in2inerinio statinio,

m i netu adresu, supaprasti nto

rekonstrukcijos projekto
jgyvend inimo darbais. Sis

projektas buvo uZbaigtas

2020 m.lV ketvirfyje. Gavus

Siuos duomenis RC bus

jregistruoti Siame objekte

esantys i nZinerin iai statiniai.

2. Uiduoffs, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies ddl numatytq rizikq (jei tokiq buvo)

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustafytos, bet ivykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1. Organizuoti Akmenes rajono 2020 n.
sportininkq ir sporlo visuomenininkq
pagerbirno vakar4.

Del nenumatyto paskelbto karantino visoje Salyje

ir sekant kitq rajonq pavyzdLiv, masinirengini
nusprgsta organizuoti po karantino.

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo jstaigos veiklai

3.1. lrangos ir tufto kraustyrno darbai prasidejus

Nauj osios Akmenes sporlo r[ mq rekon stru kc ij ai

Per labai trump4 laik4 reikejo sprgsti kur
perkraustyti sporto centru i priklausarrtj

turt4, planuoti treniruokliq sales paslaLrgq

teikirn4.

Atlikus kosmetinj remont4 ir elektros

in stal iacij os atnauj in i m4 tren iruokli q sales

iranga perkelta j bokso salg

(Nepriklausomybes al. 17b, Naujoj i

Akmene). Karantinui pasibaigus ten bus

teikiamos treniruokIiq sales paslaugos, o

gautos pajarnos naudojamos Akmenes

rajono sporto centro veiklos reikmems

apmoketi.

Iranga, kurios sandeliavimui reikalingas

Sildymas (gimnastikos ir Suolio j auk5tj

diIZiniai, kamuoliai ir kita), bet Siuo rnetu

del sporto sales rekonstrukcijos

nenaudosime ar neturime tinkamam

sandeliavimui perkeleme i Akmenes rajono
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jaunimo ir suaugusiqjq Svietimo centro,

Ramudiq gimnazijos,,,Sau letekio"
progi mrrazijos patalpas. Po Naujosios
Akmenes sporto rlm q rekonstrukc ijos

trenirLrokliq sales ir kita jranga bus perkelta
j naujuosius sporto rumus.

3,2. Futbolo aik5tes su dirbtine veja irengimas ir jos

atidarymas.

Sekmingai uZbaigtas futbolo aikStes su

d i rbtine vej a rekonstrukcijos proj ektas.

Suorgan izuotas iSkilmingas atidarymas

pakviediant Lietuvos futbolo federacijos,

Siauliq apskrities futbolo federacijos,

rangovrl atstovus. Surengtas vaikq futbolo
turnyras, kuriame dalyvavo vaikq
komandos i5 visos Siauliq apskrities, bei

suZaistos draugiSkos atidarymo rungtynes

tarp Akmenes rajono ir Vilniaus

,,Prelegentq" komandq, kurioje ZaidLia

bLrvg garstis futbolininkai, Zurnalistai bei

atlikejai. Naujoji aikSte sudarys puikias

galirrybes Akmenes rajono rnoksleiviams

lankyti futbolo uZsiemimus bei visai Siauliq

apskridiai organizuojant ivairaus rango

varLybas.

3.3. LEAN vadybos sistemos diegirnas jstaigoje. LEAN vadybos sistemos mokymuose gyvai

ir nuotoliniu budu nuo 2020-06-08

dalyvavo 9 jstaigos darbuotojai. Buvo
jgytos Zinios LEAN metodq ASAICHI ir
KAIZEN jgyvendinimui. Pradeta naudotis

myKPI.eu elektronine platforma.

3.4. Reprezentaciniq Akmenes rajono komandq

steigimas.

Prisideta prie komandq atstovaujandiq

Akrnends rajonui, dalyvaLrjandiq RKL A
divizione, FUTSAL A lygoje, III LFF

lygoje ir Lietuvos maZojo futbolo

TxTZempionate, steigimo ir varZybq

proceso organizavimo namq ir iSvykq metu.

5 iose komandose registruojam i

perspektyviausi ir aukSdiausio lygio
Akmenes rajono sporto centro aukletiniai.
Norint i5laikyti aukSto rneistriSkumo

ugdytinius tokiq komandq turejimas rajone

yra puiki siekiamybe ir motyvacija
jauniesiems jstaigos ugdytin iams.



4. Pakoreguotos pra6jusiq metg veiklos uZduotys (iei tokiq buvo) ir rezultatai

III SKYRIUS

GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigybds apra5yme nustafytas funkcijas vertinimas

(pi ldoma, aptariant ataskaitq)

IV SKYRIUS

PASIEKTU REZULTATI/ VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

UZduotvs Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis veftinama,
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.1

Verlinirno kriterijai PaZymimas atitinkamas

langelis:

I - nepatenkinamai;

2 - patenkinamai;

3 - gerai;

4 - labai gerai

5.1 . lrrfonnacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas lr 2a 31 4a

5.2. IStekliq (ZmogiSkqjq, laiko ir materialirriLl) paskirstyrnas lr 2a 31 4a

5.3. Lyderystds ir vadovavimo efektyvumas lr 2a 31 4o

5.4. Ziniq, gebejimq ir igudZiq panaudojirnas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatq

lr 2a 31 4t

5.5. Bendras jverti n i nras (paZyrn irnas vid urkis) lr 2a 3r 4t

6. Pasiektq rezultatq vykdant uZduotis isivertinimas



UZd uodi q ivykdymo apra5yrnas
PaZyrnimas

atitinkamas langelis

6.1. Visos uZduotys jvykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai *

6.2.ULduotys i5 esmes jvykdytos arba viena rrejvykdyta pagal sutartus

veftinimo rodiklius Gerai E

6.3. fvykdytane maLiau kaip puse uZduodiq pagal sutarlus vertinimo rodiklius Patenkinarnai E

6.4. Puse ar daugiau uZduotys nejvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

7. Kompetencijos, kurias nor6tq tobulinti

7.1. Skaitmeninio ugdymo turinio k[rimo, valdymo ir igyvendinimo kompetencija

7.2. Komandinio darbo (konfliktq valdymo ir problemq sprendimo, bendradarbiaujant su

darbuotojais ir mokiniq tevais) kompetencija

V SKYRIUS

KrTU METU VETKLOS UzOUOryS, REZULTATAI IR RODTKLTAT

8. Kitq metq uZduotys

(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai

1 kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)

1. 1. Tobulinti ugdytiniq
individual ios paZangos

stebejimo ir fiksavimo tvarkos

apraS4 bei jo jgyvendinirn4;

NLrolatine ir tgstine rnokinio
individualios paZangos

analize.

2 kartus per metus atlikti visuotinj

istaigos aukletiniq:

1) judesiq ir atletiniq
gebejimq vertinimq
(Eurofi t fi zinio pajegumo

testas);

2) spofto Sakos pagrindq

vertinimq.

o ljoh maLiau

n epate n ki na m4 rezultatq (Eu rofi t)

l0



pasiekusiq moksleiv iq (antruoju

testavimu).

o l5% rnoksleiviq
pagerino asmenin ius rezultatus:

1)judesiq ir atletiniq
gebejimq vertinime;

2) sporto Sakos pagrindq

vertinime.

05-06 ir 09- I 0 menesiais po

atliktq testavimq suorganizuoti 2

pedagogq tarybos posedZius ir
aptarti mokiniq individuali4
paLangE.

1 .2. Mokytojq kornpetencijq
stiprinimas.

Sudaryti s4lygas dalyvauti
specializuotuose
mokymuose pagal sporto
Sakas, Tai padetq tobuleti ir
teikti patrauklias
Siuolaikiniam jaunimui
paslaugas.

Sudaryti sqlygas, kad
mokytojai galetq iSklausyti ne

maZiau kaip 80 valandq
specializuotq mokymq pagal
ugdomas sporto Sakas.

1.3. Akmenes rajono sporlo centro
moksleiviq ir visq rajono
gyventojq uZimtumo didin imas
vasaros atostogq metu;

Fizinio uZimturno ir
aktyvumo didinir-nas

Organ izuoj amos veiklos vasaros
atostogq metu:
sporline stovykla ( l), varZybos ir
pirmenybes (2), sporlo renginiq
organizavimas ski rtq Naujosios
Akmenes miesto Sventei (3

skirtingq sporto Sakq varZybos),
sistem ingas tren iruodiq vykdymas
laLrko aikStynLrose (60
uZsiemirnu).

1.4. Reprezentaciniq
Akmenes rajono kornandq
steigirnas ir tinkamas rajono
atstovavimas 5al ies dempionatuose.

Sukomplektuoti futbolo ir
krepSinio suaugusiLtj q

komandas galindias
konkurencingai atstovauti
rajon4 Salies

dempionatuose sudarant
tinkamas s?lygas
treniruotdms, namq ir
i5vykos varZyboms.

Prisideti prie kornandq steigirno
atstovaujandiq Akmenes rajonui ir
dalyvaujandiq RKL A divizione ,

FUTSAL A lygoje, III LFF lygoje
ir Lietuvos rnaZojo futbolo
TxTZernpionate.
SLrdaryti tinkamas s4lygas SiLl

komandLl treniruotdms bei
dalyvavimui pagal federacijr-1

varLybq tvarkara5dius
patvi rtintose varZybose.

ll



9. Rizika, kuriai esant nustafytos uZduofys gali btiti neivykdytos (aplinkyb€s, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

(pildoma suderinus su Svietimo jstaigos vadovu)

9. l. Karantino pratgsimas.

9.2. ZmogiSkqjq iStekliq trr"rkumas.

VI SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:
veiklos ataskait4 uZ atliktas metines uZduotis

Akmenes rajono sporto
vertiname labai gerai.

centro direktoriaus 2020 m

Pirmininkas

(mokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos israigoje -

savivaldos institucijos igaliotas asmuo /

darbuotoj q atstovavim4 j gyvend inanti s asm uo)

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

Eligijus Puzonas_ 2020-02-01

(vardas ir pavarde) (data)(paraSas)

Akmenes rajono savivaldybes meras

(valstybinesSvietimoistaigossavininko (paraSas)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos

(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;

savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Vitalii us Mitrofanovas

(vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas
t2



SusipaZinau.

Akmenes rajono sporto centro direktorius Mantas Madius

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

l3


