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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos stateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir
pateikiami svaxiausi rezultatai bei rodikliai)

2018-2020 metq Joni5kio sporto centro strateginiame plane buvo mrmatltos Sios veiklos
efektyr.umo ir gerinimo kryptys ir prioritetai:
I .Ugdymo aplinkos gerinimas.
2.Vaikq ir suaugusiqjq uZimtumo ir sveikos gyvensenos propagavimas.
3. Patrauklios aplinkos kiirimas.

fglvendinant ugdymo aplinkos gerinimo kypti didZiausias demesys buvo kreipiamas i istaigos
darbuotojq profesiniq kompetencijq gerinim4. 2019 m. Joni5kio sporto cenho mok)'tojai dalyvavo
kflno kulttiros mokyojq metodinio biirelio veikloje (dalintasi ger4j4 patirtimi su Kelm€s rajono
klno kulturos mo$tojais). Siekiant dalykinirl ir metodiniq Ziniq mokytojai vyko I Lietuvos
lengvosios atletikos. imtyniq. krepSinio. futbolo. karate federacijq organizuojamus seminarus ir
mokymus. Stiprinant vadybines ir organizacines Zinias sporto centro lengvosios atletikos
mokyojas dalyvavo LTOK rengiamuose ,,Sporto administratoriaus" kursuose. Visi JoniSkio sporto
cenho mokltojai atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo pakeitimo istatymo Nr. XI-1281
48 straipsnio reikalavimus.
Bendradarbiauj ant su socialiniais partneriais sportinio ugdymo programos lgyvendinamos
dalyvaujant ivairaus amZiaus grupiq imtyniq dempionatuose, MKL U17 ir U18, Lietuvos stalo
teniso asociacijos lygq, Lietuvos tinklinio lygos U13 ir U14, Lietuvos shotokan karate federacijos.
Lietuvos lengvosios atletikos federacijos dempionatuose ir pirmenybdse. Devyniolika Lietuvos
dempionatq prizininkq uZ aukStus sportinius rezultatus gavo Joni5kio rajono savivaldybes tarybos
numatytas pini gines premij as.

Propaguojant teigiam4 vaikq poZiuri i ktno kultur4 ir sveikat4, bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais, vykdltos 15 sporto Sakq rajono bendrojo lavinimo mokyklq Zaidynes, organizuotos 12

sporto Sakq zonines ir tarpzoninds varZybos, uZtikintas dalyvavimas finaliniame mokyklq
Zaidyniq etape. Joni5kio r. Marces Katili[tes mokykla Lietuvoj e uZeme pirm4j4 viet4 kaimo
vietoviq mokyklq tarpe, o JoniSkio M. Slan6iausko progimnazija ir,,Au5ros" gimnazij a pateko tarp
deSimties geriausiq miesto vietoviq mokyklttr.
Bendradarbiaujant su Joni3kio rajono sporto klubais surengtos Joni5kio rajono tinklinio,
papltdimio tinklinio, Sachmatq, Sa5kiq, sales futbolo, Siauliq regiono neigaliqjq, JoniSkio rajono
trediojo amZiaus universiteto Zaidynds.

Lietuvos seniiinijq sporto Zaidynese Joni5kio raj ono komanda uLtm€ 20 viet4 tarp 54 savivaldybiq
komandq, o JoniSkio senilnija uZeme 13 viet4 tarp 119 seniunijq komandq.
Kartu su Joni5kio turizmo ir verslo informacijos centras ir Zagares regioninio parko direkcija
vykdlti du nauji masiniai renginiai ,,Begam uZ laiming4 vaikystg" ir ,,Zagalbs krosas", kuriuose
dalyvavo 320 dallviq. Stengiamasi, kad jie taptq tradiciniai, juose kviediami dalyvauti aplinkiniq
rajonq ir Latvijos spono megejai.
Siekiant formuoti teigiam4 sporto centro ivaizdi bendradarbiauj am4 su rajono ir regiono

Ziniasklaida, Zinios apie mokiniq, klubq pasiekimus, skelbimai talpinami intemetineje svetaindje.



II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l. ra metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai fturiais

vadovauj antis
vertinama, ar

nustat).tos uZduotys
frykdy'tos)

Pasiekti rezultatai ir iu rodikliai

1.1. Gerinti
ugdymo kokybg

Dides ugdy.tiniq
nratwhrr

lankymo
motyvacij a,

JoniSkio sporto
centro prestiZas

Sporto varZybose
dalyvaus 50 proc.
ugdytiniq.
Dallvauti Lietuvos
MKL, LTF, LFF
organizuoj amuose
dempionatuose ir
varZybose. UZimti ne
maZiau trijq priziniq
vietq Lietuvos
imtyniq vaikq,
jaunudiq, jaunimo
dempionatuose, dvi
prizines vietas
Lietuvos stalo teniso
jaunudiq dempionate,
dalyvauti ir uiimti
komanding prizing
vietq Lietuvos jauniq
ir sporto vildiq
Zaidynese. Teikti
-*:-:-:-l-,,^

savivaldyb6s
piniginiams
apdovanojimams

Joni5kio sporto centro komandos
dalyvavo Lietuvos sporto Sakq
federacijq organizuoj amuose
dempionatuose ir pirmenybese.
Lietuvos imtyniq dempionatuose
i5kovotos delynios prizines vietos,
Lietuvos stalo teniso dempionatuose
iSkovotos dvi prizines vietos.
Lietuvos lengvosios atletikos
dempionatuose iSkovotos keturios
prizines vietos.
Lietuvos sporto federacijq s4junga

jauniq ir sporto vildiq Zaidyniq
nevykde.
LTF varZybose dalywauj andios
komandos aprupintos apranga ir
inventoriumi.
Joni5kio rajono savivaldybes
administracijai teikta devyniolikos
sportininkq kandidatuos
skatinamosioms premijoms gauti

1.2. UZtikinti
kokybiSk4 sporto
centro lankytojq
aptamavim4

Negauta
oficialiai
pareik5tq
neigiamq
atsiliepimq,
pastabu, skundu

Negauta pastabq del
Joni5kio sporto
centro darbuotojq
nekorektiSko elgesio

Negauta pastabq del JoniSkio sporto
centro darbuotoj q nekorektiSko
elgesio

1 .3. Sudaryti
sqlygas mokl.tojq,
darbuotoj q
kompetencijoms
ugdyti

{g1tq gebejimq
ir kompetencijrl
taikymas
sudarys s?lygas
siekti
aukStesn6s
ugdymo
kokybes,
pageres darbo
kokybe

Mokl.tojai,
darbuotojai daiyvaus
ne maZiau kaip 10

kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose

2019 m. darbuotoj ams sudarytos
s4lygos kompetencij oms ugdyti :

2019 -02-09,,Pagalbos teikimas
staigios mirties i5tiktam Zmogui"
(paZymejimo Nr. KTC-KHL-5796),
20 19 -02- lS,,Siuolaikine kuno
kulturos pamoka"(paZymej imo Nr.
1 44), 2019 -04-24,,Siuolaikine kuno
kultlros pamoka netradicinej e

aplinkoje" (paiymejimo Nr. 598,



s92, s9 1), 2019 -12-19,,Efektyvi
komunikacij a, siekiant s6kmingo
organizacij q bendravimo ir
bendradarbiavimo" (paZymejimo
Nr. 283 6, 2806, 2820), 2019-12-1 |
,,Dokumentq valdymo pertvarka
Lietuvoj e, nauj i reikalavimai.
iSSukiai, butini darbai"
(paZymej imo Nr. 1 3 59), 20 19 -02-0 5
,,Ra5tvedybos mokymai.
Dokumentq valdymo naujoves ir
aktualij os"(paZymej imo Nr.
EPSM 1 1 8/02l0s t 01), 2019 -02-2r
,,Pedagogrl (mokyklos vadoul
pavaduotoj q, skyriq vedejq)
vertinimas" (paZymej imo Nr.
27 1 54), 20 19-12- 09 ..7kiirybinio
m4stymo metodai. 77 kiirybi5ki
sprendimai" (paZymej imo Nr,
I 508), 20 1 9-04-04,,Reikalavimai
personalo dokumentacijos
valdymui" (paZymejimas), 2019 -04-
09 ,,Socialinio ir emocinio ugdymo
itaka mokejimo mokytis
kompetencij ai" (paZymej imo
Nr.493)2019-03-l2,.Viesqjq 

I

pirkimq organizavimo ir vykdymo 
I

geroji praktika: pirkimq vykdymo 
I

efektywmo strategija 2019 m." 
I

(pazymdj imo Nr. I 25 I 6"), 201 9- | 0- 
|

03 .,RuoSiantis finansiniq meq 
I

pabaigai vie5ojo sektoriaus 
I

subjektuose: 20 | 9 m. teises aktq I

pakeitimai" (paZym€jimo Nr. 
I

1 5538), 2019-06-19,,Naujas
mokytojq etalinio darbo 

I

apmokejimo modelis" lpazymej imo 
I

Nr.992).2019-01-0l..Darbo 
I

uZmokesdio apskaiiiavimas i. 
i

apskaita nuo 2019-0l-01" 
I

(pazymdiimo Nr. BM-032). I

1.4. Tobulinti
vadybines
kompetencij as

Dalyvavimas
kvalifikacijos
keiimo
mokymuose,
konferencijose

Dalyvauta
kvalifikacij os k6limo
mokymuose ne
maZiau 18 val.

2019 m. dalyvauta kvalifikacij os
kelimo kursuose. seminaruose,
konferencij ose : 2019 -03 -26
,,Svietimo lyderystes samprata"
(paZym6j imo Nr . LL3 -l 9 / 1 5 43 8,
2019-03-27,,Pretendentq i Svietimo
istaigq vadorus kompetencijq
ugdymas" (paZymej imo Nr.
1 2803 9), 2019 -06-19,,Naujas
mokytojq etatinio darbo
apmokejimo modelis" (paZymeiimo



Nr. 991), 2019-10-18,19
,,Savivaldybiq adrninistracij os

sporto padalinirl vadovq
konferencij a" (pa4ma), 20 19 -09 -

12, 13 ir 2019-ll-14 ,,Pedagogq
vadybinig kompetencij q
tobulinimas" (paZymej imas Nr.
1201), 2019-12-09,,7kurybinio
m?stymo metodai. 77 kflrybi5ki
sprendimai" (paZym€j imo Nr.
1.507),2019-12- 1 9 ,,Efektyvi
komunikacij a, siekiant sekmingo
organizacij q bendravimo ir
bendradarbiavimo" (paZymej imo
Nr.2805.

UZduo.,
s, nellYKoyros ar flTKo i5 dalies d6l numa ei tokiu buvo

UZduotys PrieZastys, rizikos
2.1. LSFS nevykde Lietuvos jauniq ir
sporlo vildiq Zaidyniq

Negauta finansavimo Zaidynems vykdli

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet irykdytos
ei buvo atlikta veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1 . AtsiZvelgus i tevq praBymus, ikurtos
papildomos gimnastikos visiems gnrpes JoniSkio
ikimokyklinio ugdymo f staigose

Padidejo sportuojandiqjq skaidius

III SKYRIUS
PASIEKTV REZVLTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

t uZduotis isivertinimas

UZduodiq f rykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

Iangelis
5.1 . UZduotys i[/kd]'tos ir virSijo kai kuriuos sutarfus vertinimo rodiklius Labai gerai r'
5.2. UZduotys i5 esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E



5.3. fvykdytos tik kai kurios u.Zduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys noivykdltos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6. 1. Vadovavimo Zmonems
6) 1l

Direktorius
(Svietimo isaigos vadovo pareigos)

sf&d-
(paraias) |

Tomas Aleknavidius
(vardas ir pavardd)

2020-0t-06
(data)



6

IV SKI'RIUS
VERTINIMO PAGRJNDIMAS IR SI[ILYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir sirilymai: Pagal pasiektus 2019 m. rezultatus, sitlome sporto

Centro tarybos pirmininkas
(mokykloje - mokyklos tarybos
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

Vidmantas Filatovas 2020-0\-11
(vardas ir pavardd) (data)

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(pamSas) (vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

- IV SKYRIUS
KITV METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti neivykdytos (aplinkybCs, kurios gali
turdti neigiamos itakos irykdyti Sias uiduotis)

suderinus su Svietimo istaisos vadolu

9. Kitq metq uiduotys
nustatomos ne maiiau kaip 3 ir ne 5

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultaq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatltos

uZduotys ivykdltos)
9.1. UZtikrinti racionalq sporto
centro lesrl naudoj imQ

Pagal paskirti
naudoti joni5kio
sporto cenftui skirtas
165as

Metus uZbaigti be finansiniq
isiskolinimq. Iki 2020 m. gruodZio 31
d.

9.2. UZtikinti bendradarbiavima
su socialiniais oarlneriais

Organizuoti bendrus
sportinius ir
sveikatingumo
renginius

Organizuota ne maZiau 10 renginiq iki
2020 eruodZio 31 d.

9.3. Skatinti lyderystei palanki4
aplink4

Dalyvauti
seminaruose ir
konferenciiose

Sudary,ti darbuotoj ams s4lygas
dalyvauti ne maZiau 10 seminary,
kursq ar konferenciig

9.4. Tobulinti vadybines
kompetencij as

Dallvauti
kvalifikacijos kelimo
mokymuose,
konferencijose

Daiyvauta kvaiifi kacij os kdlimo
mokvmuose ne maZiau 18 val.

10.1. MaZesnis nei amas istaieos biudZetas



10.2. T uZimtumas
10.3. teises aktai

(Svietimo istaigos savininko teises ir (paralas) (vardas ir pavardd) (data)
pareigas iglendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau

(Svietimo isaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavard€) (data)


