
Forma patvirtinta 

Šilalės rajono savivaldybės mero 

2018 m. birželio 7 d. potvarkiu 
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ŠILALĖS SPORTO MOKYKLA 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

Direktorė, Gitana Jurgutienė 
(pareigos, vardas, pavardė) 

 

METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

________________ Nr.___________ 
                                                                          (data) 

 

1. Einamųjų metų užduotys. 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

1.1.  Stiprinti žmogiškuosius 

išteklius, tobulinti savo 

kvalifikaciją bei sudaryti 

sąlygas kelti kvalifikaciją  

įstaigos darbuotojams. 

Užtikrinti kvalifikacijos 

kėlimą ne mažiau kaip 50 

procentų įstaigos darbuotojų, 

tobulinti įstaigos veiklą, 

mažinant administracinę naštą, 

tobulinant procesus įstaigoje. 

1. Užtikrintas kvalifikacijos 

kėlimas pedagoginiams bei 

administracijos darbuotojams 

– ne mažiau kaip 16 val., o 

kitų pareigybių darbuotojams 

– ne mažiau kaip 3 val. per  

metus. 

2. Įstaigoje suorganizuoti ne 

mažiau kaip 2 mokymai.  

3. Pateikti  pasiūlymai dėl 

įstaigos veiklos tobulinimo, 

administracinės naštos 

mažinimo ne mažiau kaip 2. 

1.2. Socialinių partnerių 

paieška ir paramos 

pritraukimas 

Įstaigos materialinės bazės 

turtinimas pritraukiant 

papildomų pajamų 

1. Parengti 5 projektai per 

metrus. 

2. Pritraukta papildomo 

finansavimo, paramos už  

20 000 Eur. 

3. Naujai įsigyto turto už 

10 000 Eur. 

4. Pateikta pasiūlymų  ir dėl 

materialinės bazės gerinimo ir 

jų įgyvendinta ne mažiau kaip 

2. 

1.3. Įstaigos funkcionalumo 

užtikrinimas 

Savalaikis įstaigos tinklų 

(baseinas) paruošimas 

naudojimui, higienos ir 

priežiūros priemonių 

įsigijimas, gedimų šalinimas 

1. Atitikimas higienos normų 

HN 109:2005 (baseinas), HN 

15:2005 (kavinė),  HN 

20:2006 (sporto salė) 

reikalavimams. 
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2. Savalaikis gedimų šalinimas 

stabdant įstaigos veiklą ne 

ilgiau kaip 2 dienas. 

3. Darbuotojai aprūpinti darbo 

įrankiais ir priemonėmis. 

4. Atliktas vėdinimo sistemos  

ir apšvietimo remontas. 

 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti). 

(pildoma kartu suderinus su  vadovu) 
2.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.). 

2.2. Pasikeitę Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

2.3. Nepakankami finansiniai ištekliai 

 

Savivaldybės meras                                                     _______________         Jonas Gudauskas 
                                                                                        (parašas)                         (vardas, pavardė)                                                            
 

Su metinėmis veiklos užduotimis susipažinau: 

 

Šilalės sporto mokyklos 

direktorė                                                                    _______________          Gitana Jurgutienė 
                              (pareigos)                                                          (parašas)                              (vardas, pavardė) 

 

____________________ 

        (data) 


