
Ugdymo organizavimo veiksmingumo vertinimas 

2022 m. gegužės mėn. 

Atsakymai su aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 

Ugdytinių apklausa (137 iš 155) 
 (meistriškumo ugdymo ir tobulinimo grupių gdytiniai) 

3 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS 3 ŽEMIAUSIOS VERTĖS 

2. Aš pasitikiu savo treneriu – 3,91 

10.  Aš su kitais vaikais ir treneriais kuriu / 

konstruoju įvairias mokymosi priemones – 

2,83 

15. Treneris padeda atpažinti mano pažangą – 

3,86 

13. Mūsų klausia nuomonės, ką mes norėtume 

keisti sporto centro aplinkoje – 3,39 

6. Trenerio skirtos užduotys skatina mane 

aktyviai veikti – 3,85 

12. Mūsų klausia, ką mes norėtume pagerinti 

sporto centro treniruotėje / veikloje – 3,50 

Tėvų apklausa (169 iš 307) 

6. Mano vaikas Centre gali save realizuoti – 

3,81 

5. Centre sudarytos ugdymo galimybės 

vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių – 2,59 

24. Mano vaiko ugdymas atitinka jo ugdymosi 

galimybes ir gebėjimus – 3,81 

15. Man reguliariai suteikiama galimybė 

pareikšti savo atsiliepimus apie Centro 

veiklą (pvz., tėvų susirinkimuose) – 3,06 

20. Jei mano vaikas turėtų problemų Centre, 

treneriai / vadovai iš karto su manimi 

susisiektų – 3,74 

2. Centre koreguojama paslaugų pasiūla – 3,14 

21. Treneriai / vadovai padeda mano vaikui, 

jeigu ugdantis jam kyla sunkumų - 3,74 
 

22. Mano vaikui veiklos krūvis Centre yra 

optimalus – 3,74 
 

Trenerių apklausa (14 iš 14) 

37. Centras viešai skelbia sporto renginius 

bendruomenės nariams – 3,93 

56. Centras vykdo programas, pritaikytas 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams – 2,57 

2. Treneriai / vadovai tikslingai tobulina 

bendrąsias kompetencijas – 3,86 

11. Sudarytos ugdymo galimybės socialinę 

atskirtį patiriantiems ar rizikos grupės 

vaikams – 2,93 

3. Treneriai / vadovai tikslingai tobulina 

specialiąsias (dalykines ir didaktines) 

kompetencijas – 3,79 

10. Sudarytos ugdymo galimybės vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – 

3,0 

12. Aš planuoju veiklas ir užduotis, 

atsižvelgdamas(-a) į ugdytinių galimybes – 

3,79 

41. Man užtenka Centre ugdymo priemonių 

ugdymo(si) tikslams pasiekti – 3,0 

 
46. Aš naudojuosi partnerių turimais ištekliais, 

priemonėmis – 3,0 



Ugdytinių apklausa 

 

Tu esi: 
 Berniukas 90 

 Mergaitė 47 

VISO 137 

Sporto šaka, 

kurioje sportuoji: 

 Boksas 19 

 Dziudo 32 

 Futbolas 2 

 Krepšinis 49 

 Lengvoji atletika 20 

 Šachmatai 17 

 Šaudymas 9 

 

Klasė, kurioje 

mokaisi: 

 1 kl. 2 

 2 kl. 2 

 3 kl. 10 

 4 kl. 11 

 5 kl. 17 

 6 kl.  17 

 7 kl. 10 

 8 kl. 21 

 9 kl. (I gimnazijos) 16 

 10 kl. (II gimnazijos) 13 

 11 kl. (III gimnazijos) 9 

 12 kl. (IV gimnazijos) 8 

 

Atstumas nuo Tavo 

namų iki Centro: 

 Arčiau negu 3 km 76 

 3-5 km 22 

 5-10 km 16 

 Toliau negu 10 km 23 

 

Kelionė į sporto 

centrą ir atgal: 

 Ateinu pats 78 

 Atvažiuoju visuomeniniu transportu 6 

 Atveža tėvai 60 

 Atveža mokyklinis autobusiukas 0 

 

Veiklų 

prieinamumas 
3,82 

1. Sporto centre aš galiu save realizuoti. 3,74 

2. Aš pasitikiu savo treneriu. 3,91 

3. Jei kyla problemų ar sunkumų, aš drąsiai kreipiuosi į savo 

trenerį. 
3,82 

 

Ugdymo programa 3,74 

4. Treneris temas / veiklas sieja su jau išmoktomis temomis, 

vykusiomis veiklomis. 
3,73 

5. Sporto centre aš galiu save išbandyti įvairiose veiklose. 3,66 

6. Trenerio skirtos užduotys skatina mane aktyviai veikti. 3,85 

 

Bendradarbiavimas 

ir bendravimas 
3,48 

7. Sporto centro įranga ir priemonės (pvz., sporto įranga, 

inventorius) yra šiuolaikiškos. 
3,60 

8. Sporto centro įranga ir priemonės (pvz., sporto įranga, 

inventorius) atitinka mano poreikius. 
3,71 

9. Įrangos ir priemonių (pvz., sporto įrangos, inventoriaus) 

užtenka mums visiems. 
3,64 



10.  Aš su kitais vaikais ir treneriais kuriu / konstruoju įvairias 

mokymosi priemones. 
2,83 

11. Treneris treniruotėse taiko įvairią įrangą ir priemones. 3,68 

12. Mūsų klausia, ką mes norėtume pagerinti sporto centro 

treniruotėje / veikloje. 
3,50 

13. Mūsų klausia nuomonės, ką mes norėtume keisti sporto 

centro aplinkoje. 
3,39 

 

Ugdymo 

individualizavimas 
3,83 

14. Treneris skatina kelti asmeninius tikslus ir jų siekti. 3,84 

15. Treneris padeda atpažinti mano pažangą. 3,86 

16. Treneris visuomet padeda tiems ugdytiniams, kuriems 

sunkiau sekasi.  
3,84 

17. Treneris skiria man laiko, jeigu noriu ką nors aptarti. 3,83 

18. Treneris rūpinasi manimi.  3,81 

19. Treneris į aktyvų dalyvavimą treniruotėje / veikloje įtraukia 

visus ugdytinius. 
3,82 

20. Man pateikiamas krūvis yra nei per lengvas, nei per sunkus. 3,84 

21. Veikla treniruotėje man yra nei per lengva, nei per sunki. 3,83 

 



Tėvų apklausa 

2022 m. gegužės mėn. 

Pažymėkite, 

kurioje sporto 

šakoje sportuoja 

Jūsų vaikas: 

 Bokso 15 

 Dziudo 26 

 Futbolo 14 

 Krepšinio 53 

 Lengvosios atletikos 15 

 Šachmatų 18 

 Šaudymo 17 

 

Pažymėkite, 

kurioje klasėje 

mokosi Jūsų 

vaikas: 

 1 kl. 9 

 2 kl. 16 

 3 kl. 14 

 4 kl. 19 

 5 kl. 26 

 6 kl.  16 

 7 kl. 11 

 8 kl. 21 

 9 kl. (I gimnazijos) 8 

 10 kl. (II gimnazijos) 15 

 11 kl. (III gimnazijos) 10 

 12 kl. (IV gimnazijos) 4 

 VISO 169 

Jūsų dėmesys 

Centrui: 

 man rūpi ir yra įdomus Centro gyvenimas 93 

 kartais domiuosi tuo, kas vyksta Centre 50 

 mane mažai domina Centro veikla 3 

 

Atstumas nuo Jūsų 

namų iki Centro: 

 Arčiau negu 3 km 83 

 3-5 km 22 

 5-10 km 23 

 Toliau negu 10 km 21 

 

Veiklų 

prieinamumas 
3,43 

1. Centre nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis. 3,26 

2. Centre koreguojama paslaugų pasiūla. 3,14 

3. Centre užtikrinamas paslaugų teritorinis 

prieinamumas. 
3,20 

4. Reikiamą informaciją apie Centrą lengvai randu 

internete (įstaigos svetainėje / socialiniame tinkle).  
3,50 

5. Centre sudarytos ugdymo galimybės vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.  
2,59 

6.Mano vaikas Centre gali save realizuoti. 3,81 

7. Centre nėra patyčių. 3,46 

8. Jei kyla ugdymosi problemų, treneriai / vadovai su 

mumis susisiekia. 
3,68 

9. Centre taikoma aiški ir lanksti paslaugų kainodara. 3,68 

10. Centras informuoja mus apie renginius ir 

susitikimus. 
3,71 

11. Esame informuojami apie Centro teikiamas 

paslaugas. 
3,72 



 

Bendradarbiavimas 

ir bendravimas 
3,37 

12. Centro treneriai / vadovai  įtraukia tėvus / globėjus / 

rūpintojus į veiklų planavimą 
3,19 

13. Centro įranga ir priemonės (pvz., sporto įranga, 

inventorius) yra šiuolaikiškos.  
3,44 

14. Centro įranga ir priemonės (pvz., sporto įranga, 

inventorius) atitinka mano vaiko poreikius. 
3,60 

15. Man reguliariai suteikiama galimybė pareikšti savo 

atsiliepimus apie Centro veiklą (pvz., tėvų 

susirinkimuose).  

3,06 

16. Centras geranoriškai reaguoja į tėvų pateiktus 

klausimus, pastabas ar išsakytą kritiką. 
3,33 

17.  Aš domiuosi renginiais, vykstančiais Centre.  3,58 

 

Ugdymo 

individualizavimas 
3,71 

18. Mano vaiko treneriai / vadovai domisi mokinių 

poreikiais. 
3,65 

19. Ugdymas(is) Centre organizuojamas taip, kad 

atitiktų mūsų vaiko gebėjimus, patirtį. 
3,62 

20. Jei mano vaikas turėtų problemų Centre, treneriai / 

vadovai iš karto su manimi susisiektų. 
3,74 

21. Treneriai / vadovai padeda mano vaikui, jeigu 

ugdantis jam kyla sunkumų. 
3,74 

22. Mano vaikui veiklos krūvis Centre yra optimalus.  3,74 

23. Mano vaiko treneriai / vadovai treniruoja / ugdo 

pagal jo gebėjimus. 
3,68 

 24. Mano vaiko ugdymas atitinka jo ugdymosi 

galimybes ir gebėjimus. 
3,81 

 

 



Trenerių apklausa 

2022 m. gegužės mėn. 

Jūsų lytis: 
Vyras 11 

Moteris 3 

  

Jūsų kvalifikacinė 

kategorija (galimas 

tik vienas 

atsakymas): 

Pirma 4 

Antra 2 

Trečia 5 

Ketvirta 2 

Penkta 0 

Šešta 0 

Be kategorijos 1 

  

Jūs savo dalyvavimą 

Centro gyvenime 

apibūdintumėte 

vienu iš šių teiginių 

(galimas tik vienas 

atsakymas): 

 Man labai rūpi Centro gyvenimas, esu labai aktyvus 

pedagoginės bendruomenės narys 
9 

Man rūpi Centro gyvenimas, tačiau nesu labai aktyvus 

pedagoginės bendruomenės narys 
4 

Kartais domiuosi tuo, kas vyksta Centre, man svarbiausia – 

pravesti treniruotes 
1 

 

Trenerio 

kvalifikacija ir 

nuolatinis 

tobulėjimas 

 

3,56 

1. Trenerių kvalifikacija atitinka teisės aktuose numatytus 

reikalavimus. 
3,64 

2. Treneriai / vadovai tikslingai tobulina bendrąsias 

kompetencijas. 
3,86 

3. Treneriai / vadovai tikslingai tobulina specialiąsias (dalykines 

ir didaktines) kompetencijas. 
3,79 

4. Mūsų Centre taikomos kolegiškos paramos formos (pvz., 

„kolega kolegai“). 
3,36 

5. Treneriai / vadovai tarpusavyje dalinasi informacija, gerąja 

patirtimi.  
3,36 

6. Treneriai / vadovai padeda vienas kitam. 3,36 

 

Veiklos 

prieinamumas 

 

3,45 

7. Centro treneriams / vadovams svarbu gauti ugdytinių ir tėvų 

atsiliepimus apie suteiktas paslaugas. 
3,64 

8. Centro treneriai / vadovai kartu aptaria gautus ugdytinių ir 

tėvų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas. 
3,21 

9. Į atsiliepimus apie Centro vykdomą veiklą yra atsižvelgiama. 3,50 

10. Sudarytos ugdymo galimybės vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių.  
3,00 

11. Sudarytos ugdymo galimybės socialinę atskirtį patiriantiems 

ar rizikos grupės vaikams. 
2,93 

12. Aš planuoju veiklas ir užduotis, atsižvelgdamas(-a) į 

ugdytinių galimybes. 
3,79 

13. Mūsų Centre mes visi drauge esame atsakingi už geras 

ugdymosi galimybes. 
3,64 

14. Taikoma aiški ir lanksti paslaugų kainodara. 3,50 

15. Centre reguliariai atnaujinama informacija apie Centro 

ugdytinių laimėjimus ir bendrus projektus. 
3,57 

16. Centre patraukliai pateikiama informacija apie Centro 

ugdytinių laimėjimus ir bendrus projektus. 
3,79 



17. Ugdytinių tėvai / globėjai / rūpintojai informuojami apie 

teikiamas švietimo paslaugas, organizuojamus renginius. 
3,43 

 

Ugdymo programa 

 

3,65 

18. Rengdamas(-a) ugdymo programą atsižvelgiu į teisės aktus 

ir / ar reikalavimus.  
3,71 

19. Rengdamas(-a) ugdymo programą remiuosi nuoseklumo ir 

logiškumo principais.  
3,71 

20. Mokomąją medžiagą susieju su ugdytinių interesais. 3,57 

21. Treniruočių / veiklos turinį atnaujinu pagal individualius 

ugdytinių ugdymosi poreikius. 
3,64 

22. Mano parinkti metodai padeda ugdytiniams veikloje būti 

aktyviems. 
3,64 

23. Aš skiriu tokias užduotis, kuriose ugdytiniai mokosi 

aktyviai veikdami. 
3,64 

 

Personalo vadyba 

 

3,29 

24. Darbuotojų paieška vykdoma siekiant pritraukti 

kompetentingus darbuotojus. 
3,14 

25. Centre prioritetas teikiamas darbuotojų profesionalumui.  3,43 

26. Centre aiški trenerių pavadavimo tvarka. 3,07 

27. Centre laikomasi trenerių pavadavimo tvarkos. 3,29 

28. Centre aiški darbuotojų paieškos ir įdarbinimo tvarka. 3,14 

29. Centre laikomasi darbuotojų paieškos ir įdarbinimo tvarkos. 3,21 

30. Centre veikia darbuotojų motyvavimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo sistema. 
3,36 

31. Centro vadovybė sudaro sąlygas profesiniam tobulėjimui.  3,57 

32. Kvalifikacijos tobulinimas turi ilgalaikį poveikį ugdymui. 3,50 

33. Treneriai / vadovai tarpusavyje dalijasi savo veiklos 

praktine patirtimi. 
3,21 

34. Teikiame vieni kitiems skatinantį ir konstruktyvų grįžtamąjį 

ryšį. 
3,14 

35. Centro treneriai / vadovai dalijasi informacija ir padeda 

vieni kitiems.  
3,36 

 

Bendradarbiavimas 

ir bendravimas 

 

3,34 

36. Aš įtraukiu tėvus / globėjus / rūpintojus į veiklų planavimą. 3,36 

37. Centras viešai skelbia sporto renginius bendruomenės 

nariams. 
3,93 

38. Aš stengiuosi pakviesti mano darbo partnerius (pvz., 

kolegas, kitų įstaigų atstovus) į sporto renginius. 
3,36 

39. Centras vykdo projektus kartu su vietos bendruomene. 3,50 

40. Administracijos ir darbuotojų komunikacija vyksta 

sklandžiai.  
3,57 

41. Man užtenka Centre ugdymo priemonių ugdymo(si) 

tikslams pasiekti.  
3,00 

42. Centro įranga ir priemonės (pvz., sporto įranga ir 

inventorius) atitinka ugdytinių poreikius. 
3,29 

43. Įrangos ir priemonių užtenka visiems ugdytiniams. 3,43 

44. Aš pats (pati) kuriu edukacines aplinkas. 3,43 

45. Aš kartu su ugdytiniais kuriu /konstruoju ugdymo(si) 

priemones. 
3,36 

46. Aš naudojuosi partnerių turimais ištekliais, priemonėmis. 3,00 

47. Centras gerina paslaugų kokybę. 3,43 



48. Treneriai / vadovai su tėvais / globėjais / rūpintojais 

reguliariai aptaria ugdymo paslaugų kokybę. 
3,14 

49. Tėvai dalyvauja Centro veikloje. 3,07 

50. Treneriai / vadovai su tėvais / globėjais / rūpintojais 

reguliariai aptaria jų vaiko pasiekimus ir pažangą. 
3,29 

 

Ugdymo 

individualizavimas 

 

3,48 

51. Aš skatinu ugdytinius išsikelti asmeninius tikslus ir jų siekti. 3,64 

52. Aš skatinu ugdytinius atpažinti pažangą siekiant tikslų.  3,71 

53. Aš parenku veiklas pagal individualius ugdytinių ugdymosi 

poreikius. 
3,57 

54. Aš pritaikau treniruotės / veiklos tikslus ir uždavinius pagal 

individualius ugdytinių poreikius. 
3,71 

55. Aš tobulinu ugdymo turinį atsižvelgdamas(-a) į ugdytinių 

ugdymosi rezultatus, tempą, kitus poreikius.   
3,43 

56. Centras vykdo programas, pritaikytas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams. 
2,57 

57. Aš stengiuosi, kad ugdytiniams, turintiems ugdymosi 

sunkumų, būtų laiku suteikiama reikiama pagalba. 
3,07 

58. Skiriu ugdytiniams užduotis pagal jų individualius 

gebėjimus. 
3,57 

59. Diferencijuoju ugdymuisi ir veiklai skirtą medžiagą pagal 

individualius gebėjimus. 
3,71 

60. Esant tam tikroms situacijoms ugdymo procesas gali vykti 

ne pagal išankstinį planą. 
3,57 

61. Savo treniruotėse iš ugdytinių tikiuosi jų gebėjimus 

atitinkančių rezultatų. 
3,71 

 

  


