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ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO „DELFINAS“ SPORTINIO UGDYMO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Sportinio ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

sportinio ugdymo nuotoliniu būdu organizavimą Šiaulių plaukimo centre „Delfinas“ (toliau – 

Plaukimo centras). Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, nustato Plaukimo centro ugdytinių (toliau – 

sportininkai), sportinio ugdymo formas bei metodus, apibrėžia tėvų (globėjų), trenerių, 

administracijos funkcijas ir atsakomybes.  

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI SPORTINĮ UGDYMĄ NUOTOLINIU BŪDU  

 

2. Plaukimo centras organizuoja nuotolinį sportinį ugdymą, kuris remiasi Plaukimo centre 

taikomomis informacinėmis sistemomis ir (ar) virtualiomis aplinkomis: socialinio tinklo Facebook 

uždara grupė, Messenger, Zoom, el. paštas ir kt. 

3. Plaukimo centras įvertina trenerių turimas technologines galimybes, skaitmenines 

priemones, internetą ugdymui nuotoliniu būdu ir informuoja trenerius, kaip bus organizuojamas 

nuotolinis sportinis ugdymas. Suteikiama galimybė pasirinkti jam priimtiną bendravimo būdą 

informacinėmis sistemomis ir (ar) virtualioje aplinkoje. 

4. Treneris pats privalo užtikrinti, kad jo pasirinkto nuotolinio darbo vieta atitiktų darbuotojų 

darbo saugą ir sveikatos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.  

5. Treneris privalo iš anksto pasirūpinti, kad su juo būtų galima susisiekti mobiliuoju ryšiu ar 

kita iš anksto sutarta virtualia ryšio priemone.  

 

III SKYRIUS 

SPORTIO UGDYMO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS 

 

6. Trenerio vaidmuo: 

6.1. su sportininkais sportinio ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu dirba Plaukimo centro 

treneriai; 

6.2. įvertinęs savo kompetencijas ir sportininkų galimybes, ugdymui parenka virtualias 

aplinkas (socialinio tinklo Facebook uždara grupė, Messenger, Zoom ar kt.); 

6.3. treneris kiekvienai treniruotei parengia planą su užduotimis ir jį pateikia sportininkams 

jiems priimtinu būdu;  

6.4. pirmadienį iki 15.00 val. pateikia visos savaitės nuotolinio ugdymo planus direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui.  

6.5. savaitės planą derina ir koreguoja, atsižvelgdamas į direktoriaus ir direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui pastabas ir rekomendacijas (nurodo sportinio ugdymo grupę, treniruotės 

datą, temą, pagrindines veiklas, individualias užduotis, jų atlikimo terminą, nuotolinio bendravimo 

būdus, prieigą, ataskaitų teikimo būdą ir kt.); 



6.6. ataskaitas už pravestas savaitės treniruotes (priedas Nr. 1) treneris teikia direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui iki sekančio pirmadienio 12.00 val. savaitės plane nurodytu būdu. 

7. Tėvų (globėjų) vaidmuo: 

7.1. sukuria saugią erdvę sportininkui dalyvauti tiesioginėje nuotoliniu būdu vedamoje 

treniruotėje; 

7.2. pagal galimybes užtikrina sportininko galimybes dalyvauti tiesioginėje treniruotėje arba 

sutaria su treneriu dėl kito treniruotės laiko; 

7.3. sutartoje su treneriu virtualioje aplinkoje teikia su sportiniu ugdymu nuotoliniu būdu 

susijusius klausimus, pastebėjimus, konsultuojasi dėl individualių treniruočių laiko; 

7.4. informuoja trenerį apie sportininko ligą ar kitas priežastis, dėl kurių sportininkas negalės 

dalyvauti treniruotėje ar atlikti trenerio plane skirtų užduočių.  

8. Sportininko vaidmuo: 

8.1. nustatytu ir(ar) suderintu dėl treniruotės vykdymo laiku, dalyvauti treniruotėje; 

8.2. neturint galimybės prisijungti prie treniruotės pagal tvarkaraštį, treniruotę atlikti 

savarankiškai sportininkui tinkamu metu tą pačią dieną ir apie tai informuoti grupės trenerį; 

8.3. kilus neaiškumams dėl treniruočių plano ar laiko, konsultuotis su treneriu. 

9. Administracijos vaidmuo: 

9.1. direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir specialistas bendradarbiauja su treneriais ir pagal 

poreikį su sportininkais dėl treniruočių planų sudarymo, treniruočių organizavimo ir vykdymo 

pasirinktu ir suderintu virtualiuoju būdu; 

9.2. pagal poreikį organizuoja tiesioginius pasitarimus (naudojant virtualią aplinką) 

treneriams dėl sportinio ugdymo nuotoliniu būdu. 

 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Organizuojant sportinį ugdymą nuotoliniu būdu, ši apraše nurodyta tvarka, gali keistis dėl 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodymų ir(ar) rekomendacijų dėl darbo organizavimo ir 

ugdymo nuotoliniu būdu. 

11. Šis aprašas nustos galioti Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantino dėl 

koronaviruso Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigą ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro nurodymu stabdyti nuotolinį ugdymą. 

12. Darbuotojui, kuris nesilaiko nuotolinio darbo reikalavimų, nurodytų šiame Apraše, 

taikoma drausminė atsakomybė Lietuvos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 

 

 

______________________ 


