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Joni5kio spono centro d irektoriaus
201 8 m. geguZes 25 d.
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JONISKIO SPORTO CENTRO
2OI8- 2O2O M, STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
IVADAS

l. JoniSkio sporto centro (toliau Centras) 2018-2020 metq strateginis veiklos planas numato k;no
kulturos ir sporto, mokiniq ir suaugusiqiq sportinio Svietimo strategines kryptis, jq !gyvendinimo
priemones, materialin j apr[pinim4, laukiamus rezultatus, kontroles mechanizmus.

2. Strateginio veiklos plano tikslas uZtikrinti efektyvq Centro darb4 ir mokymosi kokybg, telkti
Centro narius sprendZiant aktualias problemas, numatyti veiklos prioritetus, pokydius 2018 -2020
metais.

3. Strategini veiklos plan4 renge Joni5kio spofio centro direktoriaus 201'7 m. gruodZio 29 d.
isakymu Nr. V-757 sudaryta darbo grupe.

4. Strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis pagrindiniais Svietimq reglamentuojandiais
teises aktais: Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, JoniSkio rajono savivaldybes 2018-2020 metq
strateginiu veiklos planu, Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcija, JoniSkio sporto centro nuostatais,
kitais galioj ani iais teises aktais.

II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

5. JoniSkio sporto mokykla jkurta 1954 m. rugsejo I d.,2010 m. balandZio 22 d. JoniSkio rajono
savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T-89 rnokyklai suteiktas JoniSkio sporto centro pavadinimas.

6. Nuo 2015 metq sporto centro mokiniq grupese skaidius i5augo iki 374 mokiniq. Skaidiaus
didejim4 leme karate grupes ir futbolo grupiq JoniSkyje jk[rimas. 2017-2olg m. m. yra sudarytos 2g
grupes. Futbolo grupes lanko 80, stalo teniso 24, graikq-romenq imtyniq 16, krepsinio 72, Lolds
riedulio 14, lengvosios atletikos 62, tinklinio 36, aerobikos 56, karate 14 mokiniq. Sporto centre dirba
19 mokyojq. Visi dirbantys mokytojai turi aukstAji pedagoginj issilavinimq arba Svietimo ir mokslo
ministro nustatyta tvarka i5klausg pedagoginiq ir psichologiniq Ziniq kurs4.

7' JoniSkio spodo centras organizuodamas sportini mokomAjl darb4 bendradarbiauja su Joni5kio
rajono bendrojo lavinimo mokyklomis: Joniskio ,,Saules" pagrindine mokykla, JoniEkio ,,Ausros.,
gimnazija, Joni5kio M. Slandiausko progimnazija, Zagard,s gimnazija, Skaistgirio gimnazija, Joni5kio
rajono GasdiDnq pagrindine mokykla. Siq mokyklq sporto bazese vyksta sporlo centro mokiniq pratybos
ir varZybos.
Siekiant sudaryti geresnes ugdymo s4lygas, sporlininkq ir mokyojq kvalifikacijos tobulinimui uLmegzri
rysiai su Estijos Voru, Talino, Piarnu, Latvijos Rygos, Jelgavos, Kalnciems, Liepojos miestq sporto
organizacijomis.

8. Centro aukletiniai dalyvauja Lietuvos jaunudiq ir jauniq sporto Zaidynese. Kompleksine
iskaita vykdoma atsizvelgiant j miestq, rajonq ir savivaldybiq gyventojq skaidiq. pagal gyventojq skaidiq
miestai, rajonai ir savivaldybes suskirst)'tos i6 grupes. JoniSkio rajonas priklauso 5 grupei. 2011m.,
2012 m., 2014 m. 20 15 m., 2016 m. Joniskio spoftininkai tapo Lietuvos sportJ zaidynrq grupes
nugaletojais, o 2013 ir 2017 metais buvo uZimta antroji vieta.

9. Gabiausi Centro mokiniai mokosi Lietuvos olimpiniame spofto centre ir Siauliq spono
gimnazijoje.
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10. centras organizuoja Joniikio rajono ir Lietuvos mokyklq Zaidyniq varZybas.
dalyvauja 15 sporlo Sakq varZybose. Mokykloms kompensuojamos kuro islaidos uZ keliones
tarpzonines ir finalines varZybas.

I l. Centras organizuoja sportini suaugusiqjq laisvalaikj, vykdo
Joni5kio rajono gyventojams, seniDnijq sporto Zaiclynes, renginius
vykdomos septyniq sporto Sakq Joniskio rajono pirmenybes, dvi Zmoniq
spofio Sakq seni[nijq Zaidyniq varZybos.

Mokiniai
jzonines,

sportinius renginius ir varZybas
Zmondms su negalia. Kasmet
su negalia sporto Sventes, SeSiq

III SKYRIUS
ISORINE ANALIZE

1 2.Politiniai veiksniai.
12. 1. Centras savo veikl4 grindZia:
12.1 . 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija;
l2.l .2. Lietuvos Respublikos jstatymais;
12. 1.3 Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais:
12. 1 .4. Joni5kio rajono savivaldybes 20 r 8-2020 metr{ strateginiu veiklos pranu;
I 2. 1.5. Centro nuostatais.
12.1.6. Kitais teises aktais.
13. Ekonomin iai r eiksniai.
l3 l . Del leiq stokos nepraderos lgyvendinti laisvalaikio ir spofto komplekso statybos.
13.2. Finansavimo trDkumas neleidZia uztikrinti ef'ektyvaus mokytoiq nloky.o valdymo,

uZsienio valstybiq patirties peremimo, koordinuoti aktualiq programq, mokytojq lvalifikaci;ai kelti.
l3'3. Vien biudZeto le5q nepakanka visapusiSkai finansuoti Centro veiilos, todel ugdymo planq

lgyvendinimui naudojamos 2 proc. fiziniq asmenq pajamq mokesdio, projektines leios, mokiniai moka
JoniSkio rajono savivaldybes tarybos nustatlt? 2,90 Eur mokestj.

14. Soc ialin iai r eiksniai.
14. I . Centro veiklq jtakoja spafti socialines politikos kaita.
14.2. Dicleja visuomenes diferenciacija, daugeja mokiniq i5 socialines rizikos Seimq, 20 proc.

mokiniq gyvena toli nuo mokyklos.
14.3. Tevai maZai domisi mokiniq veikla.
14.4. Vyrauja rySkus gimstamumo maZejimas ir emigracija.
14.5. Siekiant socialines integracijos, patirties sklaidos, Ziniq paZangos pratybos vykdomos

Zagareje, Skaistgiryje, Kriukuose, vykdani varZybas bendradarbiaujama su caluoiq Marces Katiliutes
mokykla, GasdiDnq pagrindine mokykla.

15. Tech nologin iai veiksn iai.

.. 15'1 Naujq mokymo metodq taikymas pratybose, igrdZiq ir mokejimq proceso aktyvinimas
reikalauja taikyti informacines ir komunikacines priemones. Dalis mokytojil veifsmingai jas naudoja
renginiq, pratybq metu.

.. .. 15.2. Edukaciniq aplinkq runkcionalum4, informacin j rastingum4, dalij im4si ger4i4 patirtimi
padidintq mokytojq metodinio kabineto sukUrimas.

IV SKYRIUS
VIDINE ANALIZE

.. 16. Centras savo veikla organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Svietimo istatymu, nelormaliojo vaikq Svietimo koncepcija, ioniskio rajono savivaldybes tarybos
sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaui lsakymais, c;ntro nuostat;is ir vidaustaisyklemis, centro tarybos 

_ 
ir mokytoiq tarybos nutarimais, 

'direktoriaus 
lsakymais, Mokltoi q

atestac ines komisijos nutarimais
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l7' Centro administracing struktura sudaro: direktorius. direktoriaus pavaduotojas ugdymui, duspecialistai- metodininkai. centre dirba buhaltere, du vairuotojai ir l9 mokytojq (g turintis mokltojometodininko, 6 vyr' mokytojai, 4 mokytojo kvarifikacines kategorijas ii t" isHau.gs pedagoginiq
psichologiniq Ziniq kurs4). Mokytojai vykdo 9 sporto Sakq praryoas.

l8' Centro finansinius isteklius sudaro savivaldybes biudzeto, mokinio kepselio neformaliam
Svietimui,. mokesdio uZ ugdym4, 2 proc. nuo mokesdiq moketojq pajamq mokesdio, pajamq iSnepagrindines veiklos leSos.

19. Planavimo sistema.
19.1' centro planavimo struktur? sudaro: strateginis veiklos pranas, ugdymo planas, metinisveiklos planas, ugdymo turinio programos, mokytojq ateitacijos prog.un-'u. plan-ams sukurti sudaromosdarbo grupes, jie aptariami mokytojq ir sporto centro iarybos posedZiuose.
20. Ry3iq sistema.

..20'l' Centre kompiuterizuotos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, specialistq-
metodininkq, vyr. buhalteres darbo vietos.

20.2. Informacija apie Centro veiklq teikiama interneto svetaineie.
20 3 Siekiant sistemingai, kryptingai skleisti informacijq. kurtiteigiam4 ir realq jstaigos ivaizdj,informacija teikiama Ziniasklaidos institucijonis, bendradarbiaujama su 

"kitomis 
1rt"ig"ri, ir sportoklubais.

21. Apskaitos ir kontroles srstema.
2 l. I . Apskait4 vykdo Centro vyr. buhalteris.
2l 2 Apskaita vedama paqal biu.dzetiniq istaigq buhalterines apskaitos organizavimo taisykles.
21.3. Buhalterinei apskaitai naudojamos ,,VSaI(f S,,, ,,LABBId,,, ,,eONU"USn.ogrumos.

. 2l 4 centro finansing-Okine kontroliuoja centro direkiorius, savivaldybes t ontioii?.iuu, ir auditotamyba, centralizuotas vidaus audito skyrius.
21.5. lstaigos veiklos prieZi[r4 vykdo Svietimo . kulturos ir sporto skyrius.
21.6. Ugdymo proceso prieZi[r4 vykcro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

V SKYRIUS
SSGG ANALIZES

l. Reikalavimus atirinkantis mokytojq iSsilavinimas
ir kvalifikacija.
2. Pastovus arba didejantis mokiniq skaidius.
3. Vykdomos devyniq sporto iakq programos.
4. Sekmingi ugdltiniq rezultatai ialies ir
tarptautinese varZybose.
5. 

_Geras 
kolektyvo mikroklimatas, mokyojai

dalinasi gerqj4 patiftimi ir mokymo medZiaga.
6. ULmegzti bendradarbiavimo rySiai su kitimis
neformal iojo Svietimo jstaigomis.
7. Vykdomos Joni5kio rajono septyniq sporto Sakq
pirmenybes. u2tikrinamas rajono sen i0nij q
sportininkq dalyvavimas Lietuvos sen iunij q
Zaidyniq zonindse ir finalinese varZybose. 

'

8_. Racionalus turimq finansiniq ir materialiniq
iStekliq panaudojimas.

l. Nepakankami ry5iai su mokiniq tevais.
2. TrDksta Ziniq dirbant su vaikais, turindiais
specialiqjq poreikirl.
3. Nera sporto centro materialines bazes.
4. Priimant mokinius nera atrankos.
5. MaZai infornracijos teikiama apskrities
Zin iasklaidai.
6. Skiriamu leSq nepakanka ugdyriniq
iSvl kimui j respublikines ir rirprautines
varZybas.



Galimybds Grdsmds

l. Steigti grupes didesnese kaimo vietovese
(GasdiDnai, Gataudiai).
2. Ie5koti papildomq le5q rengiant projektus,
programas, pritraukiant remej us.

3. Bendradarbiar imo su socialiniais panneriais
pletojimas ir bendrq tikslq su sporto klubais
siekimas.
4. Naujo mikroautobuso isigij imas.
5. Materialiai gerinti grupiq pratybrl ir varZybq
bazg.

6. Aktyviai dalyvauti Lietuvos ir tarptautinese
varZybose.

l. Demografine situacija, emigracija, sunki
socialine Seimq padetis maZina domejimusi
klno kultlra ir spoftu.
2. Mal€jant mokiniq skaidiui dideja
konkurencija tarp neformaliojo Svietimo

istaigq.
3. Centras neturi savos spodo bazes.
4. Didinant mokesti gali maZeti mokiniq
skaidius grupese.
5. MaLai apmokamas darbas nepritraukia
jaunq specialistq, dideja pensinio amZiaus
mokytojq.
6. ApibreZtas mokiniq ir pratybq skaidius.

VI SKYRIUS
SPORTO CENTRO STRATEGIJA

22. Centro vizija - per sport4 skatinti vaikq irjaunimo savaranki5kum4,.padeti
ugdyti ir lavinti sveik4 asmenybg bei idiegti nor4 spoftuoti vis4 gyvenim4, pletoti saviraiSk4.

23. Centro misija per masiSkum4 siekti meistri5kumo.
24. Savo veikloje centras vadovaujasi lygiateisi5kumo, kilnaus elgesio, neSali5kumo, saugaus

elgesio, dopingo draudimo, tgstinumo principais.
25. Prioritetai, tikslai ir uZdaviniai.

25.1. I PRIORITETAS. UGDYMO APLINKOS GERINIMAS

Tikslas 2s.1.1. GERTNTT PROGRAMU UGDYMO TURTNTO KOKyBq
25.1.2.

UZdaviniai 25.1.1.1. Pl6toti mokytoj q profesines kompetencijas

Veiksmai ir priemonds fvykdymo
terminai

Atsakingi asmenys Finansavimo
Saltinis

Laukiami
rezultatai

Skatinti ir sudaryti s4lygas
mokytojams dalyvauti
kvalifikacijos kelimo
kursuose ir seminaruose

2018 m
201 9 m
2020 m

Direktorius Savivaldybes
leSos

Augs
mokyojq
dalykines
Zinios

Tobulinti mokltoj rl gerosios
patirties sklaid4

201 8 m.
2019 m.
2020 m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Geres
ugdymo
pfoceso
kokybe

Siekti gldudaus
bendradarbiavimo su
bendrojo lavinimo mokyklq
mokytojais

201 8
2019
2020

m.
m.
m

Mokytojq taryba Centro
mokytojai
dalyvaus
metodinio
KUnO KU lturOS

mokytojLl
veiklo le



25.1.1.2. Ugdymo programq turini realizuoti Salies ir tarptautiniuose renginiuose
AtsiZvelgiant | finansines
galimybes, dalyvauti
Lietuvos dempionatuose ir
pirmenybese

2018 m.
2019 m.
2020 m.

Direktorius
Centro taryba

Savivaldybes
leSos

Pageres

Centro
jvaizdis, geres

rezultatai
Lietuvos
jaunudiq ir
jauniLl sporto
2aidynese

UZtikrinti, kad ugdy.tiniai
atstovautq Lietuvos
jaunudiq, jauniq ir jaunimo
rinktin6ms.

2018 m.
2019 m.
2020 m.

Direktorius Savivaldybes
leSos

Geres
ugdltiniq
motf/acija ir
rezultatai

Rengti parodom4sias
pratybas

201 8 m.
201 9 m.
2020 m

Direktoriaus
pavad uotojas

ugdymui,
mokytoiai

Geres sporto
Sakos lvaizdis

25.1.1.3. Itraukti i ugdom4j
Pletoti ry5ius su socialiniais
partneriais. Naujq socialin iq
parlneriq paieSka

4 veikla socialin ius partnerius

t ,0 tffi-foirekro,t,,r
| 2019 m. I Centro taryba

2020 m.

ir tdvus.
Bus
organizuojami
bendri
rengin iai,
p les is

renginiq
metodai ir
formos

Teikti tevams informacij4
apie mokiniq darom4
paLang4, sprqsti iSki I usias
problemas

2018 m.
201 9 m.
2020 m.

Administracija
Mokyojai

Geres
ugdymo
proceso

organizavimas

)<) rr PRIoRITETAS. vArKV rR SUaUCUS[!11.-nrruMAS rR SVETKOS
GYVENSENOS PROPOGAVIMAS

Tikslas 25.2.1'-Propaguotiteigiamqpaiiuriisveikat4,ga.r@
Olimpines id6jas, igyvendinti Lietuvos sporto asociacijU programas ir metodines
nuostatas,

UZdaviniai 25.2-.2.Formuotiteigiam4mokiniqpaziiiri!ukty@
sveikata,

v yKoyrl Lletuvos mokyklq
Zaidyniq yarZybas

201 8 m.
2019 m.
2020 m.

Specialistai -
metodininkai

Savivaldybes
leSos

Bus jvykdytos
Lietuvos
mokyklq
Zaidyniq

UZtrkrinti JoniSkio rajono
bendrojo lavinimo mokyklq
dalwavima zoninese

201 8 m.
201 9 m.
2020 m.

D irektorius
Direktoriaus
ravad uotoias

Savivaldybes
leSos

Mokyklq
komandos
dalwaus



tarpzonin€se ir finalinese
varZybose

ugdymui Lietuvos
mokyklq
Zaidynese

25.2.3. Aktyvinti sporto bendruomends nariq veikl4 kiino kulturos ir sporto srityje

Organizuoti JoniSkio rajono
spofto SakU pirmenybes

201 8

2019
2020

m.
m.
m.

Specialistai -
metodininkai,
mokytojai

Savivaldybes
leSos

JoniSkio
ral ono
gyventoJams

bus sudarytos
sqlygos
dalyvauti
spoftineje
veikloie

Vykdyti rajono
gyventojams sveikatinimo
renginius, kurti naujas k[no
kultlros ir sporto tradicijas

2018
20t9
2020

m
m
m

Direktorius,
specialistai -
metodininkai

Savivaldybes
leSos

Bus vykdomi
masiniai kDno
kultlros
renginiai,
dalyvaujama
projektinej e

veiklo je

Remti nevyriausybiniq
sporto organizacijq
iniciatyvas

Kasmet Direktorius Savivaldybes
ir projektines
leSos

Geres sporlo
organizacijq

lvaizdis,
nariai tenkins
savo poreikius
k[no kultlros
ir sporto
srityie

,<1 III PRIORITETAS. SAUGIOS IR PATRAUKLIOS APLINKOS CENTRE KURIMAS

Tikslas 25.3.1. Efektyviai ir saugiai iSnaudoti esamas edukacines erdves, lsigyti naujq mokymo
priemoniq,

UZdaviniai 25.3.2. Atnaujinti mokymo priemones.

fsigyti reikiamo | 201 8 m.
inventoriaus ir mokymo | 2019 m.
priemoniu | 2020 m.

Direktorius Savivaldybes
ir projektines
leSos

Geres
aprIpinimas
inventoriumi

Atnauj inti Centro 201 9 m.
transporl4 (isigyti 19 vietll
mikroautobus4)

Direktorius,
Centro taryba

Savivaldybes
leSos

Geres s4lygos
vykri i
renginius ir
varZybas

25.3.3. S.udary.ti s4lygas perspektyviems sportininkams tobuleti

Teikti pasiOlymus 201 9 m.
Svietimo, kult[ros ir sporto 2020 m.
skyriui del Joni5kio rajono
savivaldybes spofi ininkrl ir
jq mokytoiu skatinimo

Direktorius,
Centro taryba

Savivaldybes
leSos

Bus
tobulinamas
skatinimo
aprasas, geres
mokiniLt



motyvacU4
siekti
rezultatu

Remti Lietuvos rinktinei
atstovaujandiq mokiniq
dalywavim4 Salies ir
tarptautiniuose sporto
renginiuose

2018 m.
2019 m.
2020 m.

Direktorius Savivaldybes
leSos

UZtikrintas
sportininkq
i5vykimas !

mokomqsias
stovyklas ir
varZybas

Informuoti rajono
visuomeng per
Ziniasklaidos priemones,
Centro intemetineje
svetaindje apie pasiektus
geriausius sportinius
rezultatus

2018 m.
2019 m.
2020m.

Mokl'tojai,
specialistai -
metodininkai

Vyks
bendradarbia
vimas su

Ziniasklaidos
atstovais, bus
formuojamas
teigiamas
Centro

ivaizdis

VII SKYRIUS
PLANO STEBESENOS SISTEMA

26. UZ strateginio plano vykdymo prieZiDr4 atsakingas Centro direktorius.
27. Strateginio plano koregavim4 ir pakeitimus vykdo Centro direktoriaus isakymu sudaryta darbo

grupe.
28. Strateginio plano jgyvendinimo rezultatai aptariami Centro, mokytojq tarybos posedZiuose.
29. Darbo tikslq ir uZdaviniq igyvendinimo fiksuojama lenteleje

Tikslas
U2davinys
Priemones Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas

ISvados

PRITARTA
JoniSkio sporto centro
tarybos 2018 m. gegtrZes 25 d.
protokoliniu nutarimu Nr. CT-3


