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2012 m. VEIKLOS PLANO ATASKAITA
Plaukimo mokykla “Delfinas” – neformaliojo vaikų švietimo mokykla. Mokykloje
kultivuojamos dvi sporto šakos – plaukimas ir dailusis plaukimas.
Mokyklos tikslas - išmokyti kuo daugiau vaikų plaukti, tuo pačiu skatinti juos pasirinkti
plaukimo sporto šaką bei ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti miestą ir šalį
tarptautiniuose renginiuose. Organizuoti sistemingą Šiaulių plaukimo mokyklos “Delfinas” sportinę
veiklą, gerinti mokomąjį ir sportinį procesą. Gerinti auklėjamąjį ir metodinį darbą, tobulinti trenerių
kvalifikaciją, ruošti sportininkus į miesto ir Lietuvos įvairaus amžiaus rinktines. Gerinti mokyklos
materialinę ir techninę bazę.
Pagal 2012 m. mokyklos veiklos planą vykdėme šiuos uždavinius: mokyklos mokomojo
darbo organizavimas ir veiklos administravimas, kryptingas sportininkų ruošimas mokyklos, miesto
ir Lietuvos Respublikos rinktinėms, jaunos asmenybės ugdymas, sportininkų bei trenerių
saviraiškos skatinimas, vidaus renginių organizavimas ir draugiškų ryšių plėtojimas bei optimalių ir
saugių darbo sąlygų sudarymas, finansinių išteklių valdymas.
Šiaulių miesto plaukimo mokykloje „Delfinas“ 2012 m. gruodžio 31 d. dirbo 38 darbuotojai,
iš jų 10 trenerių.
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I. SPORTO MOKYKLOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Metų pradžioje (pagal 2011-2012 m. rugsėjo 1 d. tarifikaciją) buvo tarifikuotos 33
mokomosios grupės ir 403 sportininkai. Metų eigoje nustojo sportuoti 201 moksleivis, buvo priimti
56 moksleiviai, perkelta į aukštesnio meistriškumo grupes 202 sportininkai. Pagal 2012 m. sausio 2
d. tarifikaciją buvo tarifikuotos 27 mokomosios grupės ir 329 sportininkai. Metų eigoje nustojo
sportuoti 127 moksleivis, buvo priimta 56 moksleiviai, perkelta į aukštesnio meistriškumo grupes
202 sportininkai. Metų pabaigoje (2012 m. gruodžio 31 d.) mokyklos sąrašuose buvo tarifikuota 21
sporto grupė, iš kurių 15 grupių yra plaukimo, o 6 – dailiojo plaukimo grupės. Bendras mokomųjų
grupių skaičius ir moksleivių skaičius jose bei moksleivių skaičius, pagal meistriškumą atsispindi
pateiktose diagramose:
Mokomųjų grupių skaičius 2012 12 31 d.
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2012 m. Lietuvos plaukimo suaugusių, jaunimo ir jaunių rinktinei atstovavo 10 plaukimo
mokyklos „Delfinas“ sportininkų.
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Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkai įvairaus rango varžybose pasiekė puikių
rezultatų, 2012 m. pasiekti trys Lietuvos rekordai, 2 sportininkai įvykdė Lietuvos plaukimo meistro
kvalifikacinį normatyvą bei 5 sportininkai įvykdė kandidato į Lietuvos plaukimo meistro
reikalavimus. Buvo sudarytos sąlygos Evai Gliožerytei dalyvauti Europos plaukimo jaunimo
čempionate. Po kiekvienų respublikinių varžybų buvo atlikta pasiektų rezultatų analizė.
Treneriai K. Jankevičius ir V. Staškuvienė parengė keturis Lietuvos plaukimo rinktinės
narius, Lietuvos mergaičių iki 15 metų rekordininkę bei Lietuvos plaukimo čempionato nugalėtoją
ir daugkartinę prizininkę Aliną Taran, Lietuvos sporto meistrę Simoną Raudonytę bei Lietuvos
plaukimo čempionato prizininkus I. Jurkutę ir M. Kasperavičių.
Treneris R. Šuipis 2012 m. parengė Lietuvos plaukimo suaugusiųjų rinktinės narę, Lietuvos
mergaičių iki 15 metų rekordininkę, daugkartinę Lietuvos plaukimo čempionę ir prizininkę,
Europos plaukimo jaunimo čempionato dalyvę Evą Gliožerytę, kuri taip pat yra įtraukta į olimpinės
pamainos rinktinės sąrašus, besirengiančių 2016 m. Rio de Žaneiro Olimpinėms žaidynėms. R. Šuipis
taip pat parengė Lietuvos sporto meistrą, Lietuvos plaukimo čempioną ir jaunių pirmenybių
prizininką bei Lietuvos plaukimo jaunimo rinktinės narį R. Dobrovolskį, Lietuvos plaukimo
čempionato ir jaunių pirmenybių prizininką D. Lušį ir prizininkę A. Astrauskaitę bei kandidatę į
Lietuvos sporto meistres V. Valiūtę.
Trenerė E. Vielavičiūtė parengė Lietuvos vaikinų iki 15 metų rekordininką, kandidatą į
Lietuvos sporto meistrą, Lietuvos jaunučių plaukimo čempioną ir jaunučių pirmenybių nugalėtoją
T. Paceržinską, daugkartinį Lietuvos jaunučių pirmenybių prizininką ir kandidatą į Lietuvos sporto
meistrą L. Tamulį bei Lietuvos vaikų pirmenybių nugalėtojas G. Pleikytę, F. Budriūtę, G.
Lingaitytę, R. Drevinskaitę, V. Vainauskaitę, P. Urboną ir T. Mockų.
Trenerė J. Dimšienė parengė Lietuvos dailiojo plaukimo vaikų-jaunučių čempiones A.
Kasperavičiūtę, D. Juciūtę ir A.Vandytę.
Trenerė K. Zajauskienė parengė Lietuvos dailiojo plaukimo vaikų čempiones U.
Dambrauskaitę ir G. Ulinskaitę.
Tris kartus per metus sudaryti sportininkų sąrašai dėl atleidimo nuo mokesčio mokėjimo už
baseiną. Nuo 2012 m. sausio 2 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. nuo mokesčio mokėjimo už baseiną
buvo atleisti Lietuvos plaukimo suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių rinktinių nariai – 10 sportininkų.
Nuo 2012 m. balandžio 1 d. nuo mokesčio mokėjimo už baseiną buvo atleistas 21 sportininkas, o
nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. – 16 sportininkų. Taip pat nuo mokesčio mokėjimo už baseiną buvo
atleisti vaikai, pristatę pažymas apie gaunamą socialinę pašalpą.
2012 metais plaukimo mokykla „Delfinas“ surengė septyniolika varžybų, kuriose dalyvavo
1379 sportininkai. Surengta varžybų Šiauliuose:
 Tarptautinių 3
285 dalyviai
panaudota 15820,00 lt.
 Respublikinių 3
84 dalyviai (mūsų)
panaudota 1135,59 lt.
 Miesto
11 1010 dalyvių
panaudota 10301,16 lt.
Tarptautinės varžybos išvykose
13 panaudota 29829,42 lt.
111 dalyvių.
Respublikinės varžybos išvykose
16 panaudota 28945,80 lt.
262 dalyviai.
Draugiškos varžybos išvykose
9
panaudota 1556,66 lt.
101 dalyvis.
Surengtos šešios mokomosios treniruočių stovyklos, jose dalyvavo 37 sportininkai, panaudota
13740,28 Lt.:

2012 m. rugsėjo 24-29 d. - dailiojo plaukimo treniruočių stovykla, 4 dalyvės ir 1 trenerė,
panaudota 2672,45 lt.
2012 m. liepos 4-16 d. – mokomoji treniruočių stovykla, 2 dalyviai.
2012 m. birželio 13-27 d. – mokomoji sportinė treniruočių stovykla, 9 sportininkai ir 1
treneris, panaudota 8626,77 Lt.
2012 m. birželio 4-17 d. – mokomoji treniruočių stovykla, 1 dalyvė.
2012 m. birželio 1-19 d. – dailiojo plaukimo treniruočių stovykla, 16 sportininkių ir 1 trenerė,
panaudota 1202,80 Lt.
2012 m. balandžio 2-7 d. – mokomoji treniruočių stovykla, 5 dalyviai, panaudota 1238,26 Lt.
Taip pat buvo organizuota geriausių plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkų pagerbimo
šventė, kuri vyko 2012 m. gruodžio 28 d. Šventės metu buvo apdovanoti Lietuvos rekordininkai ir
sporto meistrai, 2012 m. Lietuvos plaukimo rinktinių nariai, įteiktos nominacijos trenerių
paskirtiems sportininkams, už asmeninius pasiekimus 2012 m. ir norą siekti sportinių rezultatų bei
apdovanotas 2012 m. geriausių Šiaulių miesto plaukikų penketukas. Šventėje dalyvavo virš šimto
mokyklos sportininkų.
II. PLAUKIMO MOKYKLOS ORGANIZACINĖ VEIKLA
2012 metais pravesti 5 trenerių tarybos darbo posėdžiai. Sudarytos sąlygos mokyklos
darbuotojams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose. Dalyvauta 5 kvalifikacijos kėlimo
seminaruose panaudota 546,70 lt., dalyvavo 8 dalyviai.
Baseino paslaugomis naudojosi 22458 lankytojų. Iš jų: Ežero g. baseine – 14600 žm., Dainų
g. baseine – 7858 žm.
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Buvo pateiktos keturios paraiškos Šiaulių miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto bei
sporto klubų žaidimų komandų plėtros programų projektų finansavimo lėšoms gauti, dėl Lietuvos
plaukimo jaunimo rinktinės narės Evos Gliožerytės pasiruošimo Europos jaunimo čempionatui ir
Alinos Taran pasiruošimo atviram Lietuvos čempionatui, dėl Šiaulių miesto plaukimo mokyklos
„Delfinas“ perspektyvių sportininkų skatinimo bei Šiaulių miesto gimnazijų ir progimnazijų
moksleivių plaukimo varžybų organizavimo. Programoms lėšų nebuvo skirta. Bendradarbiaujant su
kitomis Šiaulių miesto organizacijomis buvo gauta labdara:
Labdara/parama (pinigais) – 7777,00 lt.
Labdara/parama (daiktais) – 505,72 lt.
Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą 2 proc. – 2686,88 lt.

III. BAZIŲ MATERIALINIS APRŪPINIMAS
Plaukimo mokyklos „Delfinas“ remonto darbams 2012 m. buvo panaudota 158,8 tūks.lt.
Ežero g. 11 a baseine atlikti darbai:
1. Sutvarkyta sporto salė (įrengtas grindinis šildymas ir pakeista grindų danga, sutvarkytos
sporto salės sienos ir apšvietimas).
2. Atnaujinta baseino vonia (nuimta sena plėvelė, baseino vonia naujai ištepta hidroizoliacija,
išklijuotos plytelės atitinkančios baseinams keliamus reikalavimus).
3. Sutvarkyta rekuperacinė oro vėdinimo sistema ir drėgmės surinkėjai (pakeisti oro filtrai,
servo pavaros, variklių diržai).
4. Moterų ir vyrų dušuose pakloti nauji (neslidūs) kilimėliai.
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