
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SPORTO CENTRO VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO

2022 m. spalio    d.   Nr. A-

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 29

straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo

tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu

T-149 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“, siekdama padėti Akmenės rajono sporto centrui užtikrinti formalųjį švietimą

papildančio ugdymo programų kokybę, kurti ir plėtoti programų kokybės kultūrą, didinti jų įvairovę ir

dalyvaujančių vaikų skaičių:

1. Į p a r e i g o j u Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto

skyrių organizuoti Akmenės rajono sporto centro veiklos išorinį vertinimą.

2. T v i r t i n u  Akmenės rajono sporto centro veiklos išorinio vertinimo planą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos

skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                                 Aromeda Laucienė
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                                  PATVIRTINTA

                                                                                Akmenės rajono savivaldybės administracijos

                          direktoriaus

                                                                     2022 m. spalio     d. įsakymu Nr. A-

AKMENĖS RAJONO  SPORTO CENTRO VEIKLOS IŠORINIO

VERTINIMO PLANAS

Etapas Veiklos Laikas/trukmė Vykdytojai Pastabos
1 2 2 3 4

Pasirengimas Savivaldybės 

administracijos lygmens:

1. Akmenės rajono sporto 

centro (toliau – Centras) 

veiklos kokybės išorinio 

vertinimo plano parengimas

ir paskelbimas Savivaldybės

interneto svetainėje, Centro 

informavimas.

2. Veiklos kokybės išorinio 

vertinimo grupės 

sudarymas.

3. Centro įsivertinimo 

medžiagos pateikimas 

vertinimo grupės nariams.

Vertinimo laiko, darbo 

sąlygų derinimas.

Iki

2022 m. lapkričio 1 d.

Iki

2022 m. lapkričio 14 d.

Iki

2022 m. lapkričio  25

d.

Švietimo,

kultūros ir

sporto skyriaus

vyriausioji

specialistė Zita

Stanislauskienė

Centras:

1. Pateikia įsivertinimo 

medžiagą Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriui 

(toliau – Skyrius).

2. Bendruomenės 

informavimas apie išorinį 

vertinimą.

Iki

 2022 m. lapkričio 1 d.

Iki

 2022 m. lapkričio  5

d.

Centro

direktorius

Mantas Mačius

Išorinis

vertinimas

Savivaldybės 

administracijos lygmens:

1. Centro įsivertinimo 

medžiagos, veiklos 

dokumentų analizė.

2. Veiklos kokybės išorinio 

vertinimo grupės vizitas 

Centre:

2.1. Pokalbiai su mokiniais, 

tėvais (globėjais, 

rūpintojais), mokytojais, 

vadovais. 

2.2. Ugdymo proceso 

stebėjimas. Renkami 

duomenys pagal Akmenės 

rajono savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo

ir jo teikėjų veiklos kokybės

užtikrinimo tvarkos aprašo 

(toliau – Tvarka) 2 priede 

nustatytus veiklos kokybės 

vertinimo rodiklius.

Iki

2022 m. gruodžio 6 d.

2022 m. gruodžio 7-9 

d.

Veiklos

kokybės išorinio

vertinimo grupė
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Centras:

Informacijos ir dokumentų 

teikimas, dalyvavimas 

pokalbiuose, diskusijose ir 

kt.

2022 m. gruodžio 7-9

d.

Centro

direktorius

Mantas Mačius

ir bendruomenė

Atsiskaitymas

ir

informavimas

Savivaldybės 

administracijos lygmens:

1. Susitarimų dėl 5 stipriųjų 

ir 3 tobulintinų veiklos 

aspektų priėmimas.

2. Užpildytų Tvarkos 2 ir 4 

priedų pateikimas Akmenės 

rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui,  

Centrui.

3. Tvarkos 4 priedo 

pateikimas Lietuvos 

mokinių neformaliojo 

švietimo centrui.

Iki

 2023 m. gruodžio 23

d.

Veiklos

kokybės išorinio

vertinimo grupė

Centras:

1. Susipažinimas su 

vertinimo rezultatais ir 

kokybės vertinimo išvada.

2. Bendruomenės 

supažindinimas su 

vertinimo išvadomis.

3. Centro interneto 

svetainėje skelbiamas 

Tvarkos 4 priedas.

Iki

2023 m. sausio 10 d

Centro

direktorius

Mantas Mačius

Tobulinimas Savivaldybės 

administracijos lygmens:

Siūlymai veiklos kokybei 

gerinti

Iki

2023 m. sausio 20 d

Veiklos

kokybės išorinio

vertinimo grupė

Centras:

Veiklos kokybės tobulinimo

plano parengimas, 

suderinimas su Skyriumi.

Iki

2023 m. sausio 31 d

Centro

direktorius

Mantas Mačius




