2019 METŲ VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“
VEIKLOS ATASKAITA

I. Įstaigos pristatymas.
1.1. Vilniaus sporto mokykla „Tauras“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens
teises. Adresas Žygio g. 46, Vilnius ir Kaštonų g. 2, Vilnius. Įstaigos kodas 190010479 . El. paštas
smtauras@gmail.com
Mokykloje kultivuojamos 9 sporto šakos: rankinis, tinklinis, stalo tenisas, regbis, žolės riedulys,
beisbolas, šaškės, šachmatai, badmintonas.
1.2. Vilniaus sporto mokykloje „Tauras“ dirbo darbuotojai: administracijos darbuotojai- 8, ūkio
dalies darbuotojai - 15 ir treneriai - 42. Visi pedagogai atestuoti.
1.3. Administracija:
Direktorius – Juozas Pilkauskas, išsilavinimas - aukštasis, pedagoginio darbo stažas – 29 m.,
vadybinio darbo stažas – 33 m.
Pavaduotojas ugdymui – Valdemaras Liachovičius, išsilavinimas- aukštasis, pedagoginio darbo
stažas – 25 m, vadybinio darbo stažas – 21 m.
Skyriaus vedėja – Audronė Gustienė, išsilavinimas-aukštasis, pedagoginio darbo stažas – 30 m.,
vadybinio darbo stažas – 11 m.
Metodininkė – Reda Marčiulaitytė, išsilavinimas-aukštasis, pedagoginio darbo stažas – 1 m.
Specialistė – Aistė Bruzgulytė , išsilavinimas-aukštasis, pedagoginio darbo stažas – 1,5 m.
Specialistas – Klaidas Janeika, išsilavinimas-aukštasis, pedagoginio darbo stažas – 9 m.
1.4. Mokinių skaičius.
2018-2019 m. m.: rankinis – 289, tinklinis – 324 , stalo tenisas – 118, žolės riedulys – 86, regbis –
102, šaškės – 54, šachmatai –140, badmintonas – 14 , beisbolas – 23. Iš viso: 1150
1.5. Mokyklos materialus turtas.
Mokyklos pastatas pastatytas 1973 metais. Mokyklos patalpos 1662 kv. m. bendro ploto. 2012
metais pastatytas priestatas su požeminiu 46 vietų garažu. Mokykloje yra dvi sporto salės (26x43,5)
ir (18x36), dvi stalo teniso sporto salės, viena šaškių ir dvi šachmatų salės. Mokykla turi du
mikroautobusus.

II. Sporto mokyklos lankančių vaikų skaičiaus dinamika:

Mokyklą
lankančių
vaikų skaičius

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018-2019

m. m.

m. m.

m. m.

m. m.

m. m.

m. m.

1165

1219

1158

1251

1227

1150

2. 1. MOKYKLOJE KULTIVUOJAMŲ SPORTO ŠAKŲ PADĖTIS
ŠIANDIEN IR PERSPEKTYVOS

Rankinis
Mokykloje užsiėmimus lankė 289 mokiniai, kurie sudaro 20 grupių. Dirbo 8
rankinio treneriai. Rankiniui buvo skirta 218 val. savaitinio darbo krūvio. Mokyklos
moksleiviai pagrinde treniravosi

Žygio g. 46 esančiose sporto salėje. Tačiau to

neužtenka, todėl treniruotės vyko 10 bendrojo lavinimo mokyklų. Mokyklos auklėtiniai
dalyvavo visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose. Kiekvienais metais per 50
sportininkų dalyvauja Lietuvos suaugusių čempionatuose.
Problemos: sporto bazių ir trenerių trūkumas.

Tinklinis.
Mokykloje užsiėmimus lankė 324 mokiniai, kurie sudaro 20 grupių. Dirbo 10
tinklinio treneriai. Tinkliniui skirta 221 val. savaitinio darbo krūvio. Dauguma
treniruočių vyko 15 bendrojo lavinimo mokyklose, Moksleivių sveikatos centre, LEU
sporto salėje. Varžybos vyko Žygio g. 46 esančiose sporto salėje. Mokyklos auklėtiniai
dalyvavo visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose. Apie 20 sportininkų dalyvauja
Lietuvos suaugusių čempionatuose.
Problemos: sporto bazių ir trenerių trūkumas.

Stalo tenisas
Mokykloje užsiėmimus lankė 118 mokiniai, kurie sudarė 14 grupių. Dirbo 8 stalo
teniso treneriai. Stalo tenisui buvo skirta 191 val. savaitinio darbo krūvio. Mokyklos
moksleiviai pagrinde treniravosi Žygio g. 46 esančiose sporto salėse. Taip pat
treniruotės vyksta ir stalo teniso klubuose ir vienoje bendrojo lavinimo mokyklų bazėje.
Mokyklos auklėtiniai dalyvavo visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose. Per 10
sportininkų dalyvauja Lietuvos suaugusių čempionatuose.
Problemos: sporto bazių trūkumas.

Žolės riedulys
Mokykloje dirbo 4 treneriai. Mokykloje užsiėmimus lanko 86 mokiniai, kurie
sudarė 6 grupes. Žolės rieduliui skiriama 78 val. savaitinio darbo krūvio. Dauguma
treniruočių ir varžybų vyko Žygio g. 46 esančioje sporto salėje ir 3 bendrojo lavinimo
mokyklų bazėse. Mokyklos auklėtiniai dalyvavo visų amžiaus grupių Lietuvos
čempionatuose. Apie 20 mokyklos auklėtinių

dalyvavo Lietuvos suaugusių

čempionatuose.
Problemos: nėra pakankamai vietų kur treniruotis žiemą, vasarą sąlygos
patenkinamos. Sporto bazių ir trenerių trūkumas.

Regbis
Mokykloje dirbo 3 treneriai. Mokykloje užsiėmimus lankė 102 mokiniai, kurie
sudarė 6 grupes. Sporto šakai skiriamas 78 val. savaitinio darbo krūvio. Treniruotės
vasarą vyko Vingio stadiono atsarginėje aikštelėje (sąlygos neblogos). Žiemą sporto
mokyklos auklėtiniai treniruojasi 8 bendrojo lavinimo mokyklose ir VŠĮ „Sportas ir
poilsis“ universalioje sporto arenoje. Mokyklos auklėtiniai dalyvavo visų amžiaus
grupių Lietuvos čempionatuose. Apie 20 mokyklos auklėtinių

dalyvavo Lietuvos

suaugusių čempionatuose.
Problemos: nėra kur treniruotis žiemą, vasarą sąlygos patenkinamos. Sporto bazių
ir trenerių trūkumas.

Badmintonas
Dirbo vienas treneris su viena grupe. Mokykloje užsiėmimus lankė 23 mokiniai.
Badmintonui skiriama 18 val. savaitinio darbo krūvio. Treniruotės vyko dviejose
bendrojo lavinimo mokyklose. Trys mokyklos auklėtinai dalyvavo Lietuvos suaugusių
čempionatuose.
Problemos: trūksta trenerių.

Šaškės
Dirbo du treneriai. Surinktos 6 grupės, kuriose buvo 54 vaikai. Skiriama 58 val.
savaitinio darbo krūvio. Treniruotės vyko bazėje (Kaštonų g. 2). Mokyklos auklėtiniai
dalyvavo visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose. 5 mokyklos auklėtiniai
dalyvavo Lietuvos suaugusių čempionatuose.
Problemos: trūksta patalpų. Treneriams nėra jaunos pamainos. Reikia atnaujinti
bazę.

Šachmatai
Dirbo penki treneriai. Surinkta 15 grupių, kuriose buvo 140 vaikai. Skiriama 130
val. savaitinio darbo krūvio. Treniruotės vyko 3 bendrojo lavinimo mokyklose ir bazėje
(Kaštonų g. 2). Mokyklos auklėtiniai dalyvavo visų amžiaus grupių Lietuvos
čempionatuose. 10 mokyklos sportininkų dalyvavo Lietuvos suaugusių čempionatuose.

Problemos: trūksta jaunų trenerių. Reikia atnaujinti bazę.

Beisbolas
Dirba vienas treneris su viena grupe, kurioje 23 vaikai. Buvo skirta 8 val.
savaitinio darbo krūvio. Treniruotės vyksta VŠĮ „Sportas ir poilsis“ universalioje sporto
arenoje. Mokyklos auklėtiniai dalyvavo savo amžiaus Lietuvos čempionate ir įvairiuose
turnyruose.
Problemos: sporto bazių trūkumas.

Mokykla kiekvienais metais organizuoja ir vykdo vasaros sporto stovyklas bei
mokomąsias treniruočių stovyklas prieš svarbiausias varžybas. Nepertraukiamas metų
ugdymo procesas turi didelės įtakos sportininkų meistriškumo kėlimui ir moksleivių
vasaros užimtumui.

II. Įstaigos veiklos rezultatai
Mokyklos organizacinė ir ūkinė veikla pagal 2019 m. veiklos planą buvo sistemingai
vykdoma: sportininkai treniravosi pagal 2018/2019 m. m. ugdymo planą, dalyvavo įvairaus rango
varžybose pagal sudarytą varžybų kalendorių ir pasiekė gerų sportinių rezultatų Pasaulio, Europos ir
įvairaus amžiaus Lietuvos čempionatuose, Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse, įvairiuose
turnyruose. 2018 – 2019 m. m. SPORTO MOKYKLOS „TAURAS“ SPORTININKŲ PASIEKIMAI:
TINKLINIS (Priedas Nr. 1), ŠACHMATAI (Priedas Nr. 2), ŠAŠKĖS (Priedas Nr. 3),
BADMINTONAS (Priedas Nr. 4), STALO TENISAS (Priedas Nr. 5), RANKINIS (Priedas Nr. 6),
BEISBOLAS (Priedas Nr. 7), REGBIS (Priedas Nr. 8), ŽOLĖS RIEDULYS (Priedas Nr. 9)
Mokyklos treneriai organizavo ir vykdė dienines ir išvažiuojamąsias vasaros poilsio
sportines stovyklas mokykloje ir įvairiuose Lietuvos regionuose. Mokyklos darbuotojai kėlė
kvalifikaciją seminaruose, mokymuose, kursuose, dalyvavo konferencijose (9) (Priedas Nr.10 ),
treneriai vykdė sportininkų testavimą (du kartus per metus), atviras treniruotes, dalinosi gerąja
pedagoginio darbo patirtimi su kolegomis, vykdė prevencinį darbą su sportininkais alkoholio,
narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų žalos sportininko organizmui klausimais, dalyvavo
edukaciniuose renginiuose, ekskursijose, bendradarbiavo su tėvais saugaus elgesio, pažangumo,
treniruočių lankomumo, sportinių pasiekimų klausimais, bendradarbiavo su bendrojo lavinimo
mokyklomis, sprendžiant mokinių užimtumo ir sporto salių panaudos klausimus. Mokykloje veikė
mokyklos taryba, trenerių taryba, metodinė taryba ir sporto šakų metodinės grupės. Mokykla

ieškojo papildomo finansavimo šaltinių, rengė programas-projektus finansavimui gauti, įsigyta
reikiamo sportinio inventoriaus, sportinės aprangos.
Ūkinė veikla:
1. Suremontuota apatinė stalo teniso sporto salė – siena apkalta „OSB“ plokštėmis.
2. Suremontuotos stalo teniso dvi rūbinės (berniukų, mergaičių).
3. Išdažytas sporto mokyklos koridorius ir fojė.
4. Suremontuoti laiptai prie paradinio įėjimo.
5. Vykdomi planiniai, neplaniniai ir einamieji darbai.

PRITARTA
Mokyklos trenerių tarybos
2020 m. gegužės 20 d.
nutarimu Nr.2

PRITARTA
Mokyklos tarybos
2020 m. gegužės 20 d.
nutarimu Nr. 2

DALYVAVIMAS SEMINARUOSE,
MOKYMUOSE, KONFERENCIJOSE 2019 M.
Eil.
Nr.

Data ir vieta

Renginio pavadinimas

Dalyvių vardai ir
pavardės

Dalyvių
skaičius

1.

2019-03-23/24 VILNIUS

Seminaras rankinio treneriams.

Raimondas
Maldžius,
Taisa Grišina,
Gintaras
Paškevičius,
Klaidas Janeika

4

3.

2019-05-24 LOA

Seminaras “Olimpinis
ugdymas neformaliajame
švietime"

Gina Bidvienė

1

5.

2019-06-10/14 EHF

Seminaras treneriams „EHF
youth coaches workshop“

Karolis Kaladinskas 1

6.

2019-10-29 VILNIUS

Sporto psichologijos seminaras
„Kaip atsitiesti po nesėkmių
sporte“

V. Valys

1

7.

2019-10-18/20 VILNIUS

Seminaras: Žolės riedulio
vartininkų rengimas ir specifika

R. Čaikauskas

1

8.

2019-11-21 VILNIUS

Seminaras: Specialiosios
pedagogikos ir specialiosios
psichologijos

V. Valys

1

9.

2019-11-28 VILNIUS

Seminaras: Atletų judesių
mokymo, krūvio planavimo ir
treniravimo naujovės

V. Daškevičiūtė

1

