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I SKYRlUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos ~vietimo jstaigos strateginio piano ir jstaigos metinio veiklos piano jgyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

2018-2020 met4 Joniskio sporto centro strateginiame plane buvo numatytos sios veiklos
efektyvumo ir gerinimo kryptys ir prioritetai:
l .Ugdymo aplinkos gerinimas.
2.Vaik4 ir suaugusiaj4 uzimtumo ir sveikos gyvensenos propagavimas.
3. Patrauklios aplinkos kurimas.
{gyvendinant ugdymo aplinkos gerinimo krypti didziausias demesys buvo kreipiamas i ugdymo
kokybes bei mokytoj4 ir administracijos darbuotoj4 profesini4 kompetencij4 gerinim'!. Joniskio
sporto mokytojai dalyvavo kuno kulturos mokytoj4 metodinio ratelio veikloje, dalinosi geraj'!
patirtimi su kolegomis is Joni skio , Kelmes, Birzl), Kursen4 ir Prien4 rajon4. Siekiant dalykini4 ir
metodini4 zini4 mokytojai vyko i Lietuvos lengvosios atletikos, imtyni4, krepsinio ir futbolo
federac ij 4 seminarus ir renginius. Stiprinant vadybines ir organizacines zinias sporto centro
direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir metodininkas dalyvavo LTOK rengiamuose ,,Sporto
administratoriaus" I etapo kursuose. Pateiktos paraiSkos juose dalyvauti 2019 metais. Visi
Joniskio sporto Centro mokytojai atitinka Lietuvos Respublikos svietimo jstatymo pakeitimo
jstatymo Nr. XI-1281 48 straipsnio reikalavimus. Du mokytojai (lengvosios atletikos ir krepsinio)
siekia atestuotis neformaliojo svietimo mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai gauti.
Sportinio ugdymo turinio programos realizuotos dalyvaujant Lietuvos vaik4, jaunuci4, jauni4,
jaunimo ir suaugusiaj4 imtyni4, MKL II diviziono U 16 ir U 17, Lietuvos vaik4 ir jauni4 futbolo
asociacijos Ul 4 ir U 16 cempionatuose, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos rengiamuose
pim1enybese, Lietuvos stalo teniso asociacijos A, B, C ir D lyg4 varzybose, Joniskio sporto centro
8okejos kviestos i LKL ir NKL varzyb4 parodomas programas, sekmingai dalyvauta Lietuvos
jaunuci4 ir sporto vilci4 faidynese (uzimta pirmoji vieta penktoje rajon4 grupeje) . Cempionat4 ir
faidyni4 prizininkai apdovanoti Joniskio raj ono savivaldybes tarybos piniginemis premijomis.
Propaguojant teigiam'! poziurj i sveikat'! ir aktyv4 suaugusiaj4 uz imtum'!, svarbiausias uzdavinys vykdyti Lietuvos mokykl4 fa idini4 sportines varfybas, organizuoti Joniskio rajono sporto sak4
pirmenybes ir Lietuvos seniunij4 sporto faidyni4 varzybas.
Joniskio rajone vykdytos 14 sporto rungci4 miesto ir kaimo vietovi4 mokykl4 zaidyni4 varzybos.
Joni skio sporto centras, bendradarbiaujant su Lietuvos mokini4 neformaliojo svietimo centru,
organizavo kvadrato, stalo teniso, tinklinio, ,,Dr'!siis, stiprus, vikriis" pradini4 ir vyresni4 klasi4
mergaici4 ir bemiuk4 zonines ir tarpzonines varzybas. Dziugina mokini4 sportiniai pasiekimai:
Joniskio r. Marces Katiliutes mokykla Lietuvoje uzeme pirmaj'! viet'! kaimo vietovi4 mokykl4
tarpe, o Joniskio M.Slanciausko progimnazija ir ,,Ausros" gimnaz ija pateko tarp desimties
geriausi4 miesto mokykl4.
Bendradarbiaujant su Joniskio rajono sporto klubais surengtos Joniskio rajono krepsinio, tinklinio,
sachmat4, saski4, futbolo , papliidimio tinklinio ir lengvosios atletikos pirmenybes.
Auksti sportiniais pasiekimai pasiekti Lietuvos seniiinij4 sporto faidyni4 finalinese vartybose.
Joniskio rajonas bendroje jskaitoje uzeme ketvirtaj'!, o Joniskio rajono seniunijos komanda antraj'!
viet'!.
Vykdant seniiinij4 faidynes bendradarbiauta su Lietuvos kuno kultiiros ir sporto departamentu,
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kuris skyre dalini finansavimci joms organizuoti.
Kartu su socialiniais partneriais (Joniskio turizmo ir verslo informacijos centras, Zagares
regioninio parko direkcija) vykdyti du nauji masiniai renginiai ,,Begam uz laimingq vaikysty" ir
,,Zagares krosas", kuriuose dalyvavo 300 dal yv i4. Stengiamasi, kad jie tapt4 tradiciniai, juose
kvieciami dalyvauti aplinkini4 rajon4 ir Latvijos sporto megejai.
Pletojant saugiq ir patraukliq aplinkq Joniskio r. savivaldybes administracija sporto centrui
perdave sportininkams pavezeti 19 viet4 autobusq. Naujam autobusui les4 nebuvo skirta. Joniskio
rajono savivaldybes Svietimo , kulturos ir sporto skyriui buvo pateikti siiilymai del sportinink4 ir
jq mokytoj4 skatinimo tvarkos pakeitim4, kurie motyvuot4 siekti ger4 sportini4 rezultat4.
Siekiant formuoti teigiamq sporto centro jvaizdi bendradarbiaujamci su rajono ir regiono
ziniasklaida, zinios apie mokini4, klub4 pasiekimus, skelbimai talpinami internetineje svetaineje.

II SKYRJ US
MET() VEIKLOS UZDUOTYS, REZULT AT Al IR RODIKLIAI

.

1 p agrm
. d'm1a1 IJraeJus1q met:q ve1'kl os rezuItat a1.

Met4 uzduotys
(toliau uzduotys)
1.1. Uztikrinti

racional4
sporto centro
les4 naudojimci

1.2. Uztikrinti
bendradarbiavi
mq SU
socialiniais
partneriais

Siektini
rezultatai

Paga! paskirtj
panaudotos
Joni skio sporto
centrui skirtos
Ies as

Dalyvauti ir
organizuoti
bendrus
sportinius ir
sveikatinimo
rengmm1us

Rezultat4 vertinimo
rodikliai (kuriai s
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos uzduotys
jvykdytos)
Metus uzbaigti be
finansini4
jsiskolinim4 iki 20 18
m. gruodzio 31 d.

Dalyvauti ir
organizuoti ne maziau
I 0 rengini4 iki s.m.
gruodzio 15 d.

Pasiekti rezultatai ir j4 rodikliai

Sporto centro islaikymui skirtos
lesos naudotos skaidriai ir taupiai.
Sprendimai de! les4 panaudojimo
derinti su centro savivaldos
institucijomis. Naujai varzybose
dalyvaujancios komandos
aprupintos apranga ir inventoriumi.
Bendradarbiaujant su Joniskio r.
bendrojo ugdymo mokyklomis
vykdytos mokykl4 faidy ni4
rajonines, zonines ir tarpzonines 14
sporto sak4 varzybos. Puoselejant
bendradarbiavimq su Joniskio
rajono sporto klubais: ,,f\:Zuolas" vykdytos tinklinio ir papludimio
tinklinio pirmenybes;
,,Sidabra" - stalo teniso
pirrnenybes;
,,Streles" - sales futbo lo
pirrnenybes;
,,Kova" - klubo sudetyje mokiniai
dalyvavo tarptautiniuose turnyruose
Latvijoje ir Estijoje;
Joni skio nejgali4.i4 draugija Siauli4 regiono nejgali4.i4 :Zaidynes;
KKSD - gautos dalines lesos ir
organizuotos seniunij4 :Zaidynes;
Joniskio turizmo ir verslo
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1.3. Uztikrinti
darbuotoj4
kvalifikacijos
kelim<l

Dalyvauti
seminaruose ir
konferencijose

Dalyvauti ne maziau
10 seminaf4, kurs4 ir
konferencij4 iki s. m.
gruodzio 15 d.

info rmacijos centru - renginys
,,Begam uz laiming<l vaikyst<(";
Zagares regioninio parko direkcija
- renginys ,,Zagares krosas" ;
Svietimo kulturos ir sporto
skyriumi - renginys ,,Sporto diena"
2018 m. darbuotojai dalyvavo
seminaruose ir mokymuose:
,, Vadybines kompetencijos ir
sprendimai mokykloje: Gerosios
mokyklos link" (pazymejimo Nr.
137), ,,VSS apskaita: pokyciai,
problemos, pastebejimai" ( Nr.
121 16), ,,Oarbo apmokej imo,
apmokestinimo, kit4 ismok4 ir
darbo santyki4 aktualijos
biudzetinese istaigose" ( Nr.
12309), ,,Asmens duomen4
apsaugos reikalavim4 naujoves:
ruosiames pokyciams siandien"
(Nr. 25225), ,,Svietimo jstaig4
darbo uzmokescio reforma nuo
2018-09-01" (N r. BM-07), ,,
Krepsinink4 ugdymo aspektai" (Nr.
929), ,,Mobilizacijos sistema,
ginkluota ir neginkluota gynyba"
(Nr. 4760), ,,Techniniai lengvosios
atletikos kursai" (sertifikatas paiyma), ,,Korupcijos prevencija,
kontrole ir atsakomybe" (Nr.
54241 ), ,,Teises akt4, kurie aktualus
viesojo sektoriaus subjekt4
pasikeitimai per 2018 -2019 metus'
(Nr. 13344). Dalyvauta: Lietuvos
krepsinio federacijos, Lietuvos
imtyni4 federacijos, Lietuvos
futbolo federacijos, Lietuvos
tinklinio federacijos ataskaitinese
metinese konferencijose.

2. Uzduotvs, nejvykdy tos ar jvy kdytos is dalies del numatytq rizikq Ciei tokiq buvo)

Uzduotys
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Priefastys, rizikos
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3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos
( ildoma, ·ei buvo atlikta a ildom , svari 'stai os veiklos rezultatams)

Uzduo s I veiklos
3.1 . Jkurtos krepsinio ir gimnastikos visiems grupes
Joniskio ikimok klinio u dymo ·stai ose

Poveikis svietimo .Stai OS veiklai
Padidejo sportuojanciaj4 skaicius

4. Pakoreguotos praejusiq metq veiklos uzduotys (jei tokiq buvo) ir rezultatai
Rezultat4 vertinimo
rodikliai (kuriais
Pasiekti rezultatai ir j4
Siektini rezultatai
vadovaujantis vertinama,
Uzduotys
rodikliai
ar nustatytos uzduotys
jvykdytos)
4.1.
4 .2.
4.3.
4.4 .
4.5.

III SKYRJ US
PASIEKTl) REZULTATl) VYKDANT UZDUOTIS JSIVE RTINIMAS IR
KOMPETENCIJ l) TOBULINIMAS
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• f1mmas
•
. pas1e. kt:q rezuItat:q vykd an t uzvduo f1s 1•s1ver

Pazymimas atitinkamas
!angel is

Uzduoci4 jvykdymo aprasymas
5. 1.
5.2.
5.3.
5.4.

Uzduotys jvykdytos ir virsij o kai kuriuos sutartus vertinimo rod iklius
Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertin imo rodik lius
jvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
Uzduotys nejvykdytos pagal suta1tus vertin imo rod iklius

Labai gerai ../
GeraiD
Patenkinamai D
Nepatenkinamai D

etenci·a

Direktorius
(~vietimo

jstaigos vadovo pareigos)

Tomas Aleknavicius
(vardas ir pavarde)

2019-01-18
(data)
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IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRI NDIMAS IR SIULYMAI
7. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: Pa al p7 s· ktus 2018 m. rezultatus, sililome sporto
centro direktoriaus met4 veikl<t ivertinti labai ge i.
Centro tarybos pirmininkas

_? ·

(mokykloje - mokyklos tarybos
~a~
jgaliotas asmuo, ~ vietimo pagalbos jstaigoje - ' /
savivaldos institucijos jgaliotas asmuo
I darbuotoj4 atstovavim<} jgyvendinantis asmuo)

/-J

te~ ~)

jsta;gos sav;n;nko
pare1gas 1gyvendm an ~ 1os mst1
:.
(dal inink4 susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

2019-0 l-18

(vardas ir pavarde)

(data)

'

8. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

(!v;~i;mo.

Vidmantas Filatovas

Joniskio rajono savivaldybes
meras

(vardas ir pavarde)
Gediminas Cepulis

1/J r

Galutinis met4 veiklos ataskaitos ive1iinimas -~-he::._~
---j--t--'e~1_a
_1__
IV SKY RI US
KIT1) METTJ VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metq uzduotys
(nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uzduotys)

Uzduotys

Siektini rezultatai

9. 1. Gerinti ugdymo kokyby

Dides ugdytini4
pratyb4 lankymo
motyvacija

9.2. Uztikrinti kokybi sk<t sporto
centro lankytoj4 aptarnavim<:t

Negauta oficialiai
pareikst4 neigian14
atsiliepim4, pastab4,
skund4
{gyt4 gebejim4 ir
kompetencij4
taikymas sudarys

9.3. Sudaryti S<tlygas mokytoj4,
darbuotoj4 kompetencijoms
ugdyti

Rezultat4 vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
uzduotys ivykdytos)
Sporto varzybose dalyvaus 50 proc.
ugdytini4.
Dalyvauti Lietuvos MKL, LTF, LFF
organizuojamuose cempionatuose ir
varzybose. Uzimti ne maziau trij4
prizini4 viet4 Lietuvos imtyni4 vaik4,
jaunuci4, jaunimo cempionatuose, dvi
prizines vietas Lietuvos stalo teni so
jaunuci4 cempionate, dalyvauti ir
uzimti komandiny priziny viet<t
Lietuvos jauni4 ir sporto vi!Ci4
faidynese. Teikti prizininkus
savivaldybes piniginiams
apdovanoj imams
Negauta pastab4 del Joniskio sporto
centro darbuotoj4 nekorektisko elgesio

Mokytojai, darbuotojai dalyvaus ne
maziau kaip 10 kvalifikacijos
tobulinimo rengini uose
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9.4. Tobulinti vadybines
kompetencij as

scilygas siekti
aukstesnes ugdymo
kokybes, pageres
darbo kokybe
Dalyvavimas
kvalifikacijos kelimo
mokymuose,
konferencijose

Dalyvauta kvalifikacijos kelimo
mokymuose ne maiiau 18 val.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali biiti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali
tureti neigiamos jtakos jvykdyti sias uzduotis)

( iJdoma suderinus SU svietimo 'stai

OS

vadovu)

10.3. Force majore (ivykiai ar aplinkybes, kuri4 negalima nei numatyti arba isvengti, nei kuriomis
priemonemis asalinti, arba ne akankamas finansavimas

-

(~vi~tim o. istaigo~ savi~in~o t~iszr

,,.
~~

Joniskio rajono sav1valdybes

meras

~s)

~~11- (),L

·g[t

(data)

pare1gas igyvendman~1os m st1tueije~-s-~
(dalinink4 susirinkimo) jga lioto as mens
pareigos)

(~viet imo

~~
istaigos vadovo pareigos)

(vardas ir pavarde)

;lOlj-tJl. - ,l£
(data)

