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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos shateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)
2018-2020 metq Joni5kio sporto centro strateginiame plane buvo numatltos Sios veiklos
elektyvumo ir gerinimo kryptys ir prioritetai:
l.Ugdymo aplinkos gerinimas.
2.Vaikq ir suaugusiqjq uZimtumo ir sveikos gyvensenos propagavimas.
3. Patrauklios aplinkos klrimas.
lglwendinant ugdymo aplinkos gerinimo kypti didZiausias demesys buvo kreipiamas i ugdymo
kokybes bei mokytojq ir administracijos darbuotojq profesiniq kompetencijq gerinim4. Joni5kio
sporto mokl.tojai dalywavo k[no kultlros mokyojq metodinio ratelio veikloje, dalinosi ger4i4

patirtimi su kolegomis i5 Joni5kio , Kelm€s, BirZq, Kurlenq ir Prienq rajonq. Siekiant dalykiniq ir
metodiniq Ziniq mo$tojai vyko i Lietuvos lengvosios atletikos, imtyniq, kep5inio ir futbolo
federacijq seminarus ir renginius. Stiprinant vadybines ir organizacines Zinias sporto centro
direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir metodininkas dallwavo LTOK rengiamuose ,,Sporto
administratoriaus" I etapo kursuose. Pateiktos parai5kos juose dallwauti 2019 metais. Visi
Joni5kio sporto centro mokl.tojai atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo pakeitimo

istatymo Nr. XI-1281 48 straipsnio reikalavimus. Du mokytojai (lengvosios atletikos ir krep5inio)
siekia atestuotis neformaliojo Svietimo mokl.tojo metodininko kvalifikacinei kategorijai gauti.
Sportinio ugdymo turinio programos realizuotos dallwaujant Lietuvos vaikq, jaunudirl. jauniq,
jaunimo ir suaugusiqjq imtyniq, MKL II diviziono U16 ir U17, Lietuvos vaikq ir jauniq futbolo
asociacijos U14 ir U16 dempionatuose, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos rengiamuose
pirmenybese, Lietuvos stalo teniso asociacijos A, B, C ir D lygq varZybose, Joni5kio sporto cenfio
Sokejos kviestos i LKL ir NKL varZybq parodomas programas, sekmingai dalyvauta Lietuvos
jaunudiq ir sporto vildiq Zaidynese (uZimta pirmoji vieta penktoje rajonq grupeje.l. Cempionatq ir
Zaidyniq prizininkai apdovanoti JoniSkio rajono savivaldybes tarybos piniginemis premijomis.
Propaguojant teigiam4 poZifiri i sveikat4 ir akqvq suaugusiqjq uZimtum4, svarbiausias uZdavinys -
rykdyti Lietuvos mokyklq Zaidiniq sportines varLybas, organizuoti Joni3kio rajono sporto Sakq

pirmenybes ir Lietuvos seniunijq sporto Zaidyniq varZybas.
JoniSkio rajone r.ykd1'tos 14 sporto rungdiq miesto ir kaimo vietoviq mokyklq Zaidyniq varZybos.
Joni5kio sporto cenfas, bendradarbiaujant su Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centru,
organizavo kvadrato, stalo teniso, tinklinio, ,,Dr4sls, stiprus, vikrus" pradiniq ir vyresniq klasiq
mergaidiq ir bemiukq zonines ir tarpzonines varZybas. DZiugina mokiniq sportiniai pasiekimai:
Joni5kio r. Marces Katiliutes mokykla Lietuvoje uZeme pirmqi4 viet4 kaimo vietoviq mokyklq
tarpe, o Joni5kio M.Slandiausko progimnazija ir ,,Au5ros" gimnazija pateko tarp deiimties
geriausiq miesto mokyklq.
Bendradarbiaujant su Joni5kio rajono sporto klubais surengtos Joni5kio rajono krep5inio, tinkiinio,
Sachmatq, Sa3kiq, futbolo, paplldimio tinklinio ir lengvosios atletikos pirmenybes.
Auk5ti sportiniais pasiekimai pasiekti Lietuvos seniiinijq sporto Zaidynir+ finalin6se varZybose.
Joni5kio rajonas bendroje iskaitoje uZeme ketvirt4j4, o Joni5kio rajono seniDnijos komanda antr4j4
vi



Vykdant seniiinijq Zaidynes bendradarbiauta su Lietuvos klno kulttros ir sporto departamentu,

kuris skyre dalini finansavimq joms organizuoti.
Karlu su socialiniais partneriais (JoniSkio turizmo ir verslo informacljos centras, Zagares

regioninio parko direkcija) vykdyti du nauji masiniai renginiai ,,Begam uZ laiming4 vaikystE" ir
,,Zagares krosas", kuriuose dalyvavo 300 dalyviq. Stengiamasi, kad iie taptq tradiciniai, juose

kviediami dalyvauti aplinkiniq rajonq ir Latvijos sporto megejai.
Pl6tojant saugi4 ir patraukli4 aplink4 Joni5kio r. savivaldybes administracija sporto centrui

perdave sportininkams paveZeti 1 9 vietq autobus4. Nauj am autobusui le3q nebuvo skirta. Joni5kio

rajono savivaldybds Svietimo , kultiros ir sporlo skyriui buvo pateikti siflymai del sportininkq ir
jq mokl'tojq skatinimo tvarkos pakeitimq, kurie motpuotq siekti gerq sportiniq rezultatq.

Siekiant formuoti teigiam4 sporto centro ivaizdf bendradarbiaujam4 su rajono ir regiono

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

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. ra metu veiklos

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rczultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis
vertinama, ar

nustatltos uzduotys
iwkdrtos)

Pasiekti rezultatai ir iu rodikliai

1.1. Uztikrinti
racionalq
sporto centro
leSq naudojim4

Pagal paskirti
panaudotos
Joni5kio sporto
centrui skirtos
leSas

Metus uZbaigli be
finansiniq

isiskolinimq iki 2018
m. gruodZio 31 d.

Sporto centro i5laikymui skirtos
leSos naudotos skaidriai ir taupiai.
Sprendimai del le5q panaudojimo
derinti su centro savivaldos
institucij omis. Nauj ai varZybose

dalyvauj andios komandos
apr[pintos apranga ir invenloriumi.

1.2. UZlikrinti
bendradarbiavi
mq su

socialiniais
partneriais

Dallwauti ir
organizuoti
bendrus
sportinius ir
sveikatinimo
rengininius

Dalyvauti ir
organizuoti ne maZiau
10 renginiq iki 3.m.
gruodZio 15 d.

Bendradarbiauj ant su Joni5kio r.
bendroj o ugdymo mokyklomis
vykdltos mokyklq Zaidyniq
rajonines, zonines ir tarpzonin6s 14

sporto Sakq varZybos. Puoselejant
bendradarbiavim4 su Joni5kio
rajono sporto klubais: ,,{Zuolas" -
vykdytos tinklinio ir papliidimio
tinklinio pirmenybds;

,,Sidabra' - stalo teniso
pirmenybes;

,,Streles" - sales futbolo
pirmenybes;

,,Kova" - klubo sudetyje mokiniai
dallvavo tarptautiniuose tumyruose
Latvijoje ir Estijoje;
JoniSkio neigaliqiq draugija -
Siauliq regiono neigaliqiq Zaidynes;

KKSD - gautos dalines leSos ir
organizuotos seniunii q Zaidl'nesl



Joni5kio turizmo ir verslo
informacijos centru - renginys

,,Begam uZ laimingq vaikystg";
x
zagares regronlnro parKo olreKcua

- renginys ,,Zagares krosas";
Svietimo kultlros ir sporto
skyriumi - renginys ,,Sporto diena"

1.3. Uztikrinti
darbuotojq
kvalifikacijos
kelim4

Dallvauti
seminaruose ir
konferencij ose

Dallvauti ne maZiau
10 seminarq, kursq ir
konferencijq iki 5. m.
gruodZio 15 d.

2018 m. darbuotojai dalyvavo
seminaruose ir mokymuose:

,,Vadybin0s kompetencijos ir
sprendimai mokykloje: Gerosios
mokyklos link" (paZymejimo Nr.
i37), ,,VSS apskaita: pokydiai,
problemos. pastebej imai" 1 Nr.
12116), ,,Darbo apmokej imo,
apmokestinimo, kitq i5mokq ir
darbo santykiq aktualijos
biudZetinese istaigose" ( Nr.
12309),,,Asmens duomenq
apsaugos reikalavimq nauj oves :

ruo5iames pokydiams Siandien"
(Nr. 25225), ,,Svietimo istaigq
darbo uZmokesdio reforma nuo
2018-09-01:' (Nr. BM-07),,,
Krep5ininkq ugdymo aspektai" Q',Ir.
929), ,,Mobilizacij o s sistema,
ginkluota ir neginkluota gynyba"
(Nr. 4760). ..Technin jai lengvosios
atletikos kursai" (sertifikatas -
paiy ma)..,Korupc ij os prevencij a.

kontrole ir atsakomybe" (Nr.
54241), ,,Teises aktq, kurie aktualls
vieSoj o sektoriaus subjektq
pasikeitimai per 2018 -2019 metus'
(l.Jr. 13344). Dalywauta: Lietuvos
kep5inio federacijos, Lietuvos
imtyniq federacij os, Lietuvos
futbolo federacijos, Lietuvos
ti nk I i nio federacijos alaskaitinese
metinese konferencii ose.

2. Uiduo ar iwkdvtos i5 dalies d6l numa buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.t.
2.2.
z.J.

2.5.



3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildoma, iei buvo atlikta pap veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. {kurtos krep5inio ir gimnastikos visiems grupes

JoniSkio ikimokyklinio ugdymo istaigose

Padidejo sportuojandiqjq skaidius

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatltos uZduotys

Siektini rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

t uZduotis

UZduodiq lrrykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis
5.1. UZduoWs iwkdrtos ir virSiio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai /
5.2. UZduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E
5.3.|\ykdltos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys nejrykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6.1. Vadovavimo Zmonems k
6.2. S valdvmo ir

Direktorius
(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas)

Tomas Aleknavidius 2019-01- 18
(vardas ir pavarde) (data)



5

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRJNDIMAS IR SIIILYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Pagal pasiektus 2018 m. rezlultatus, sifllome sporto
cenffo direktoriaus metq veikl4 ivertinti labai gerai.

Vidmantas Filatovas 2019-01-18Centro tarybos pirmininkas
(mokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos lstaigoje
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

(Svietimo istaigos savininko teises ir (paraSas) (vardas ir pavardd) (data)

pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkrl susirinkimo) igalioto asmens
parelgos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos fvertinimas

IV SKYRIUS
KITU METV VEIKLOS UZDUOTYS, RI,ZULTATAI IRRODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys

(para5as) (vardas ir pavardd) (data)

nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne 5

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar nustatltos
uZduotys ivykdytos)

9.1 . Gerinti ugdymo kokybg Dides ugdyiniq
pratybq lankymo
motyvacija

Sporto varZybose dalyvaus 50 proc.
ugdltiniq.
Dalyvauti Lietuvos MKL, LTF, LFF
organizuojamuose dempionatuose ir
varZybose. U2imti ne ma'Ziau trijq
priziniq vietq Lietuvos imtyniq vaikq,
jaunudiq, jaunimo dempionatuose, dvi
prizines vietas Lietuvos stalo teniso
jaunudiq dempionate, dalywauti ir
uZimti komanding prizing viet4
Lietuvos jauniq ir sporto vildiq
Zaidynese. Teikti prizininkus
savivaldybds piniginiams
apdovanojimams

9.2. Uztikinti \okybisk4 sporto
centro lankltojq aptamavim4

Negauta oficialiai
pareik5tq neigiamq
atsiliepimq, pastabq,

skundu

Negauta pastabq ddl Joni5kio sporto
centro darbuotojq nekorekti3ko elgesio

9.3. Sudaryti s4lygas mokytojq,
darbuotojq kompetencij oms
usdyti

{gytq gebdjimq ir
kompetencijq
taikymas sudarys

Mo$tojai, darbuotojai dalyvaus ne
marZiau kaip 10 kvalifikacij os

tobulinimo rensiniuose



s4lygas siekti
auk5tesnds ugdymo
kokybes, pageres
darbo kokybe

9.4. Tobulinti vadybines
kompetencij as

Dalyvavimas
kvalifikacijos kelimo
mokymuose,
konferenciiose

Dalyvauta kvalifi kacijos kelimo
mokymuose ne maZiau I 8 val.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btrti neivykdytos (aplinkyb6s' kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

(Svietimo istaigos savininko teises ir (para5as) (vardas ir pavardd) (data)

pareigas igynrendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as) (vardas ir pavardd) (data)

suderinus su Svietimo vadovu
10.1. Zmoni5kieii faktoriai (darbuotoiu kaita, laikinas nedarbingumas ir kt.)
10.2. Teises aktu kaita ar iq nebuvimas
10.3. Force majore (ivykiai ar aplinkybes, kuriq negalima nei numaty.ti arba isvengti, nei kuriomis
priemonemis paSalinti, arba nepakankamas finansavimas


