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     PRITARTA 

     Vilniaus krepšinio mokyklos tarybos posėdyje 

  2019 m. lapkričio 12 d. protokolo Nr.1 

     2019 m. gruodžio 2 d. Įsakymas Nr. V-1.6-157  

 

VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLA 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

    I. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

 

Įstaigos pavadinimas, 

kodas 

Vilniaus krepšinio mokykla, kodas 190010326 

Įsteigimo data ir 

veiklos pradžia 

1958 m. gruodžio 31 d. Vilniaus kompleksinės mokyklos sudėtyje. 

1970 m. sausio 1 d. įsteigta Vilniaus miesto specializuota vaikų ir 

jaunių sporto mokykla. 

Adresas Birželio 23-osios g.10 A, Vilnius. 

Švietimo veiklos rūšis Neformalusis vaikų švietimas . 

Vizija Sudaryti optimaliausias sąlygas sportuoti ir siekti aukštų sportinių 

rezultatų.  

 

Misija Siekti, kad sportu būtų gerinama vaikų sveikata, ugdomos fizinės 

savybės, keliamas sportinis meistriškumas ir ruošiami sportininkai 

Respublikos rinktinėms.  

 

Vertybės Kiekvienas mokykloje turi jaustis saugus, treniruotis savitarpio 

pagarba grįstoje aplinkoje, vystyti savo individualias galias 

Tikslas  

 

Ugdyti fiziškai sveiką, dvasiškai susiformavusią asmenybę ir 

visokeriopai skatinti moksleivių fizinį aktyvumą ir užimtumą, 

gerinti jų sveikatą, plėsti gabių vaikų paiešką ir atranką, siekti 

sportinių rezultatų, užtikrinti krepšinio sporto šakos mieste 

rinktinių parengimą ir dalyvavimą svarbiausiose varžybose, 

įtraukti vaikus su negalia į mokyklos veiklą, suteikti neįgaliesiems 

tokias pat galimybes, užtikrinti jų dalyvavimą sportinėje veikloje, 

skatinti gyvenimo džiaugsmo, prasmės ir malonumo gyventi 

suvokimą. 

 

Svarbiausi 

uždaviniai, 

įgyvendinant 

užsibrėžtą tikslą, yra 

šie: 

Gerinti mokyklos vadybinę veiklą, tobulinti darbo planavimą. 

Užtikrinti ugdymo proceso kokybišką organizavimą. 

Vykdyti ugdomojo proceso priežiūrą. 

Tinkamai atstovauti Vilniaus miestą miesto, respublikos, 

tarptautiniuose renginiuose, čempionatuose. 

Gerinti trenerių profesinį pasirengimą. 

Bendrauti su mokyklos bendruomene, tėvais (globėjais), švietimo 

įstaigų bendrojo lavinimo įstaigomis ir sporto organizacijomis. 

Vykdyti informacinį darbą. 

Užtikrinti medicininę kontrolę ir darbų saugą. 

Gerinti mokyklos finansinę veiklą. 

 

Sportininkų skaičius 1129 sportininkai 

Grupių skaičius 71 grupė  

Iki mokyklinio rengimo 1 grupė 

Pradinio rengimo: 32 grupės 

Meistriškumo ugdymo: 33 grupės 

Meistriškumo tobulinimo:  3 grupės                       
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Didelio meistriškumo: 2 grupės 

 

Darbuotojai Iš viso įstaigoje dirba: 51   darbuotojas 

Iš jų treneriai-sporto mokytojai: 29 

Administracija ir aptarnaujantis personalas: 22  

 

Trenerių-sporto 

mokytojų kvalifikacija 

Pirmos kategorijos treneriai: : 2 

Antros kategorijos treneriai : 3 

Trečios kategorijos treneriai: 6                                                                            

Ketvirtos kategorijos treneriai : 5 

Penktos kategorijos treneriai: 1 

Be kategorijos treneriai : 12 

 

Sportininkų 

kvalifikacinės 

kategorijos 

Be kategorijos: 723 

6 kategorija: 168 

5 kategorija: 162 

4 kategorija: 51 

3 kategorija : 25 

 

 

II. FUNKCIJOS IR STRŪKTŪRA 

 

Vilniaus krepšinio mokyklos (toliau – VKM) sandarą, suderinęs su Kultūros, švietimo ir 

sporto departamento direktoriumi, nustato Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 

VKM plėtojama krepšinio sporto šaka. 

VKM: 

- nustato darbo organizavimo tvarką; 

- organizuoja mokinių ugdymą ir sporto renginius; 

- teikia pagalbą rizikos grupės vaikams; 

- sudaro sąlygas mokiniams siekti dvasinės ir fizinės harmonijos, sportuoti, dalyvauti 

varžybose bei sveikatos stiprinimo renginiuose, kultūringai leisti laisvalaikį, dalyvauti poilsio 

ir sporto stovyklose. 

VKM komplektuojama iš Vilniaus miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų ir kitų 

mokymo įstaigų mokinių, vaikų, paauglių ir jaunimo. 

Mokymo procesas vykdomas keturiais etapais: pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, 

meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo. 

Sportininkų ir sportuojančių ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į bendruosius 

šalies piliečio ugdymo reikalavimus, žmogaus fizinių ir psichinių savybių raidos 

dėsningumus, lyties ir amžiaus, kada pasiekiami geriausi tos sporto šakos rezultatai, 

ypatumus, optimalų sporto varžybų poreikį. 

 

 

 

 

 

 

 

III. MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

Numatyti uždaviniai: 

- Gerinti mokyklos vadybinę veiklą, tobulinti darbo planavimą. 

- Užtikrinti ugdymo proceso kokybišką organizavimą. 

- Vykdyti ugdomojo proceso priežiūrą. 

- Tinkamai atstovauti Vilniaus miestą miesto, respublikos, tarptautiniuose renginiuose, 

čempionatuose. 
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- Gerinti trenerių profesinį pasirengimą. 

- Bendrauti su mokyklos bendruomene, tėvais (globėjais), švietimo įstaigų bendrojo lavinimo 

įstaigomis ir sporto organizacijomis. 

- Vykdyti informacinį darbą. 

- Užtikrinti medicininę kontrolę ir darbų saugą. 

- Gerinti mokyklos finansinę veiklą. 

 

PASIEKTI REZULTATAI:   

1. GERINTI MOKYKLOS VADYBINĘ VEIKLĄ, TOBULINTI DARBO PLANAVIMĄ 

Numatyti uždaviniai: 

- Stiprinti mokyklos valdymą, gerinti mokyklos įvaizdį. 

- Stiprinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis. 

- Pritarti mokyklos veiklos planui. 

Pasiekti rezultatai: 

1.1. 2018-2019 mokslo metais buvo vykdomi Mokyklos tarybos posėdžiai, kuriuose buvo 

spręstos mokyklos ūkinės bei finansinės problemos 

1.2. Pritarta 2019-2020 m. mokyklos veiklos planui.  

1.3. Vyko trenerių-pedagogų tarybos posėdžiai, o esant būtinybei kviečiami ir neeiliniai 

trenerių-pedagogų tarybos posėdžiai.  

1.4. Patvirtinti varžybų kalendoriai, suderinti treniruočių tvarkaraščiai, nustatyti trenerių darbo 

krūviai, sudaryti darbuotojų atostogų grafikai. 

1.5. Kas savaitę vykdomi administracijos darbuotojų pasitarimai, kuriuose aptariami nuveikti 

ir būsimi darbai. 

1.6. Gerindami savo vadybinius ir organizacinius įgūdžius, mokyklos  darbuotojai  dalyvavo 

šiuose mokymuose  

Eil. 

Nr. 

 

1. Pirmosios medicinos pagalbos mokymo programoje, Vilnius. 

2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo 

programoje., Vilnius. 

3. Sporto organizacijų strateginis bei kasdienis planavimas, Vilnius. 

  

                                   

  

 

1.7. Kiekvieną mėnesį renkami 2 geriausi berniukų ir mergaičių mokyklos žaidėjai, kurie yra 

apdovanojami mūsų rėmėjų specialiais prizais.                                                                               

1.8. Mokykloje įvyko turnyrai tarp grupių: velykiniai „Velykos 2019“, Kovo 11-osios, 

„Krepšinio mokyklos taurei laimėti“, kalėdiniai „Kalėdos 2018“. 

1.9. Tarptautiniai turnyrai: Naujametinis vaikų krepšinio turnyras „Vilnius 2018“, , NEYBL 

krepšinio turai, Vaikų gynimo dienai pažymėti. 

1.10. Dalyvauta visuose Vilniaus miesto masiniuose renginiuose,projekte „ Vasaris –

sveikatingumo mėnuo“, Olimpinės dienos šventėje, LKF projekte perspektyviems 

krepšininkams „ Talentų karta“ 2019/2020 m. kur mūsų mokyklą atstovauja 2 krepšininkės : 

Urtė Ratavičiūtė (trI.Revinskienė) ir Vytautė Adomaitytė (tr.I.Revinskienė) bei iš berniukų 

R.Veličko (tr. O.Dindaitė-Mukienė)  . 

1.11. 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr.M 1.7-32 mokyklos moksleiviams, baigusiems 

krepšinio mokykloje krepšinio programą įteikti Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai .  

 

 

2. UŽTIKRINTI UGDYMO PROCESO KOKYBIŠKĄ ORGANIZAVIMĄ 

Numatyti uždaviniai: 

- Pareigybinių nuostatų koregavimas. 

- Mokymo grupių tarifikacija. 

- Mokomojo sportinio darbo metinis išplanavimas. 
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- Varžybų ir renginių 2019 m. kalendoriaus sudarymas. 

- Vasaros sporto ir poilsio stovyklų organizavimas. 

 

Pasiekti rezultatai: 

2.1. Pakoreguoti pareiginiai aprašai. 

2.2. Sukomplektuotos mokymo grupės pagal amžių ir meistriškumą. 

2.3. Siekiant stiprinti mokomąjį sportinio darbo procesą ir skleisti gerąją patirtį, organizuotas 

parodomųjų treniruočių stebėjimas. Parodomosios treniruotės vyko keturiose mokymo 

grupėse: treneriai O. Dindaitė-Mukienė, G. Regina, D. Velishaieva, D. Semionov. 

2.4. Patvirtinti varžybų ir renginių 2019 m. kalendoriai. 

2.5. Įvykdyta 11 vasaros sporto ir poilsio mokomųjų stovyklų , kuriose viso dalyvavo 233 

mūsų mokyklos auklėtiniai. 

2.6. Įvykdyta 2 miesto tipo stovyklos 2019 birželio mėn. I pamaina – birželio 10-14 dienomis, 

II pamaina 17-21 dienomis. Viso dalyvavo 9-12 metų  58 vaikai. 

 

3. UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA  

Numatyti uždaviniai: 

- Mokomųjų grupių inspektavimas. 

- Treniruočių lankomumo analizė ir aptarimas. 

 

Pasiekti rezultatai: 

3.1. Patikrintos naujai komplektuojamos šešios PR1 mokymo metų grupės. 

3.2. Patikrintos keturiasdešimt viena PR, MU, MT mokymo grupės po du kartus, rezultatai 

aptarti trenerių pedagogų tarybos posėdžiuose. 

3.3.Sutvarkyta mokymo grupių dokumentacija. 

  

4. TINKAMAI ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTĄ MIESTO, RESPUBLIKOS, 

TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE, ČEMPIONATUOSE 

Numatyti uždaviniai: 

- Bendradarbiavimas su bendrojo lavinimo mokyklomis.  

- Bendradarbiavimas  su ugdytinių tėvais. 

- Bendradarbiavimas su LKF, MKL, LMKL, LMK“A“L. 

- Panaudos sutarčių pasirašymas. 

- Dalyvavimas 2018-2019 m. MKL, LMKL, LMK“A“L, NKL, RKL,“ GELAN“ miesto 

pirmenybėse, 2019 m . „Pirmasis iššūkis“, EYBL, EEGBL čempionatuose. 

- Atstovavimas įvairaus amžiaus Lietuvos krepšinio rinktinėms Europos ir pasaulio 

čempionatuose. 

 

Pasiekti rezultatai: 

4.1. Pagerėjo santykiai su mokyklomis vaikų atrankos klausimais, daugiau mokyklų įsileidžia 

trenerius vykdyti vaikų atranką. 

4.2. Pagerėjo mikroklimatas, trenerio G.Reginos gim. 2005 m. berniukų grupėje. 

4.3. Pasirašytos panaudos sutartys su bendrojo lavinimo mokyklomis, kas leido sudaryti darbo 

vietas vykdyti treniruočių procesui ir rungtynėms. 

4.4. 2018/2019 m. VKM geriausi MKL-e   sportiniai rezultatai: 

 

Jaunių vaikinų „A“, divz.. 2001 m.gim. U -18 1 vieta  

Jaunių vaikinų „A“divz. 2002 m. gim. U-17 1 vieta   

Jaunių  merginų, „ A“diviz.  2001 m. gim. U-18 2 vieta 

 

4.5. MKL pasibaigus visiems rinktinių vasaros čempionatams sudarė sąrašą, kurios Lietuvos 

krepšinio mokyklos paruošė  žaidėjus Lietuvos rinktinėms:Vilniaus krepšinio mokyklai 

atstovavo : 

Europos jaunimo vaikinų U20 krepšinio čempionatas -5 vieta  , Lietuvos rinktinei atstovavo 

P.Poška(tr.S.Milašius),D.Bučas (tr.S.Milašius),J. Leganovič, L.Kišūnas( S. Milašius). 
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Europos jaunimo merginų U20 krepšinio čempionatas - 11 vieta Lietuvos rinktinę atstovavo 

D. Donskichytė,E Zabotkaitė,P. Sribikytė, G.Kuzminskytė (tr. I.Revinskienė). 

Pasaulio jaunimo vaikinų U19 krepšinio čempionatas – 4 vieta Lietuvos rinktinę atstovavo S. 

Jarumbauskas(tr. D. Semionov), D. Vilys (tr. R. Kairys).  

Europos jaunių vaikinų  U18 krepšinio čempionatas– 7 vieta Lietuvos rinktinę atstovavo A. 

Tubelis(tr.V.Tupčiauskas),E.Jarmolajevas,E.Naruševičius(trE.Justa),A.Marčiulionis, 

A.Šimonis (tr. R. Penikas) 

Europos jaunių merginų U-18 krepšinio čempionatas – 13 vieta Lietuvos rinktinę atstovavo 

A.Zdanavičiūtė , J. Miknaitė (tr. J. Cicėnienė). 

Europos jaunučių merginų U16 krepšinio čempionatas – 2 vieta Lietuvos rinktinę atstovavo A. 

Zdanavičiūtė ( tr. J. Cicėnienė). 

Europos jaunučių  vaikinų U16 krepšinio čempionatas – 9 vieta, Lietuvos rinktinę atstovavo 

E. Butkus(tr. A.Šležas).  

                                                                                                                         

EYBL – 1 vieta  2001m. gim.VKM vaikinų komanda (tr.V.Tupčiauskas ir E.Justa). 

 

Vilniaus miesto stipriausiai vyrų komandai „RYTAS“ , dalyvaujančiai Europos taurės ir LKL 

varžybose, paruošti žaidėjai : M. Blaževič, D. Sirvydis , K. Giegraitis, Ą. Tubelis, E. Tubutis. 

NKL lygoje dalyvaujančiai Vilniaus „PERLO“ komandai atstovauja šie Vilniaus krepšinio 

mokyklos   

 auklėtiniai:L.Gudavičius,A.Marčiulionis,E.Butkus,P.Rimkus,S. Jermalajevas,A.Šimonis. 

RKL lygoje ir miesto „GELAN“ čempionate dalyvauja mūsų mokyklos perspektyviausi 

krepšininkai RYTAS-2 – MRU komandoje, kurią treniruoja treneris G. Regina. 

 

Buvo organizuotos Vilniaus miesto bendro ugdymo mokyklų žaidynių krepšinio varžybos, 

kuriose 2 amžiaus grupėse varžėsi 480 mokinių iš 40 miesto mokyklų.  

Jaunesnėje grupėje , gimę 2007 m. ir jaunesni varžėsi 20 mokyklų. Pirmąją vietą ir pagrindinį 

prizą VIDAL rėmėjų taurę iškovojo Taikos progimnazijos komanda. 

Vyresnių grupėje varžėsi 20 vaikinų ir 2 merginų komandos. Pirmąją vietą iškovojo 

S.Daukanto gimnazijos vaikinų ir merginų komandos. 

 

5. GERINTI TRENERIŲ PROFESINĮ PASIRENGIMĄ 

Numatyti uždaviniai: 

- Trenerių profesinio meistriškumo tobulinimas. 

 

Pasiekti rezultatai: 

5.1. Treneriai dalyvavo Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos seminaruose Panevėžyje, 

Kaune. 

5.2. Vilniaus Krepšinio mokyklos organizuotuose seminaruose , kuriuos vedė treneris G. 

Kievinas (pasidalino žiniomis gautom iš tarptautinio trenerių seminaro Belgrade) ir buvęs 

NBA žaidėjas Š. Marčiulionis. 

 

6. BENDRAUTI SU MOKYKLOS BENDRUOMENE, TĖVAIS (GLOBĖJAIS), 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BENDROJO LAVINIMO ĮSTAIGOMIS IR SPORTO 

ORGANIZACIJOMIS. 

Numatyti uždaviniai: 

- Bendradarbiavimas su bendrojo lavinimo mokyklomis.  

- Gerinti santykius tarp ugdytinių, jų tėvų. 

- Spręsti socialines ir buitines sportininkų problemas. 

 

Pasiekti rezultatai: 

6.1. Įvykę mokymo grupių tėvų susirinkimai, pagerino mikroklimatą grupėse, išaugo 

sportiniai rezultatai, pagerėjo lankomumas 

6.2. Susitikimai su bendro lavinimo mokyklų direktoriais, pagerino darbo sąlygas vykdyti 

mokomąjį ir varžybų procesą 
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7. VYKDYTI INFORMACINĮ DARBĄ 

Numatyti uždaviniai: 

- Tvarkyti ir papildyti nauja informacija internetinį puslapį. 

- Informuoti mokyklos ir miesto bendruomenę apie mokykloje vykdomus sporto renginius, 

varžybas. 

- Skleisti gerąją patirtį metodikoje. 

 

Pasiekti rezultatai: 

7.1. Įdiegtas naujas tinklapio dizainas. 

7.2. Patobulinta tinklapio sistema. 

7.3. Įdiegta daugiau galimybių aiškiau ir tiksliau bendruomenės informavimui apie mokykloje 

vykdomą veiklą. 

7.4. Socialiniuose tinkluose Facebook`e,  skatinamos nuolatinės diskusijos tarp mokinių, tėvų, 

trenerių ir miesto bendruomenės. 

7.5. Supažindinama visuomenė su mokykloje vykdomais renginiais, rezultatais. 

7.6. Parengta reklama spaudai, televizijai, internetinei svetainei apie naujų mokinių priėmimą į 

mokyklą. 

7.7. Nuolatinis bendradarbiavimas su šalies ir užsienio sporto organizacijomis vykdant bei 

dalyvaujant respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose, turnyruose. 

7.8. Vykdomi seminarai treneriams tarptautinio Naujametinio turnyro „Vilnius 2019“, EYBL, 

EEGBL turų Vilniuje  metu.  

 

8. UŽTIKRINTI MEDICININĘ KONTROLĘ IR DARBŲ SAUGĄ 

Numatyti uždaviniai: 

- Instruktažo darbo saugos klausimais vykdymas. 

- Savalaikis mokyklos darbuotojų, moksleivių sveikatos tikrinimas. 

- Reikalingo inventoriaus ir sportinės aprangos įsigijimas.  

- Medicininis aptarnavimas varžybų metu. 

 

Pasiekti rezultatai: 

8.1. Laiku pristatomos medicininės administracijos ir kitų darbuotojų pažymos. 

8.2. Treneriai pristato naujai formuojamų mokymo grupių vaikų sveikatos pažymas. 

8.3. Treneriai pristato paraiškas dalyvauti varžybose su medicinos  viza. 

8.4. Varžybas aptarnavo mokyklos gydytoja, slaugytoja.  

 

9. GERINTI MOKYKLOS FINANSINĘ VEIKLĄ 

Numatyti uždaviniai: 

- Savalaikis mokesčio už sportininkų ugdymą surinkimas ir atsiskaitymas su BĮ „Biudžetinių 

įstaigų buhalterinė apskaita“. 

- Atleistų sportininkų nuo mokesčio už papildomą ugdymą apskaita. 

- 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paraiškų pateikimas VMI ir jų apskaita. 

 

Pasiekti rezultatai: 

9.1. Laiku surenkami mokesčiai ir savalaikis atsiskaitymas su BĮ „Biudžetinių įstaigų 

buhalterinė apskaita“ leido nepertraukiamai vykdyti mokyklos veiklą. 

9.2. Vykdoma apskaita atleistų sportininkų nuo mokesčio už papildomą ugdymą leido suteikti 

pagalbą sunkiai besiverčiančioms šeimoms. 

9.3. Surinkta daugiau 2 proc. paraiškų į BĮ„Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“. 

 

 

 

Parengė 

L.e.direktoriaus pavaduotojo  ugdymui pareigas 

Vytautas Poteliūnas 
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