PATVIRTINTA
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l. e. direktoriaus pareigas
2018 m. sausio 02 d, įsakymu Nr. V-1-(1.3.)
ŠIRVINTŲ SPORTO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Širvintų sporto centras teikia viešąsias sporto, kūno kultūros, poilsio ir pramogų paslaugas
gyventojams, vykdo neformaliojo švietimo sportinio ugdymo vaikų ir jaunimo programas.
Biudžetinė savivaldybės įstaiga, sudaranti, siūlanti sąlygas užsiimti sportine veikla,
koordinuojanti sporto ir kūno kultūros veiklą Širvintų rajone. Centre dirba 22 darbuotojai. 20172018 mokslo metus sportininko ugdymo programas pradėjo virš 230 mokinių. Sportininkus ugdo 10
neformaliojo švietimo mokytojų: 7 mokytojai metodininkai, 3 vyresnieji mokytojai. Neformaliojo
švietimo mokytojai ir centro darbuotojai nuolat kelia profesinę kompetenciją. Vykdome šešių sporto
šakų sportininkų ugdymo programas: futbolo – 4, žolės riedulio – 5, stalo teniso – 4, plaukimo – 3,
lengvosios atletikos – 1, krepšinio – 3, iš viso: 20 sportinių grupių.
Visi Sporto centro mokytojai turi aukštąjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą. Centre
dirbančių mokytojų tikslas – užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą, reguliariai aktyviai sportuojant
pasirinktą sporto šaką, ieškoti talentingų sportininkų, siekti nuoseklaus talentingų sportininkų
meistriškumo didėjimo, jų rengimui tikslingai panaudoti vasaros laikotarpį. Sporto mokytojai
nuolatos dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose rengiamuose Širvintų
rajono švietimo centro, įvairių šalies sporto bei švietimo organizacijų. Sporto centras vykdo rajono
mokyklų žaidynes, Lietuvos mokyklų žaidynių zoninius, tarpzoninius, finalinius etapus,
organizuoja sportinius renginius rajono gyventojams, organizuoja bei sudaro palankias sąlygas
vykdyti atskirų sporto šakų varžybas, turnyrus. Bendradarbiaudamas su Lietuvos sporto šakų
federacijomis, vykdo Lietuvos mokinių čempionatus ir pirmenybes. Sporto centro auklėtiniai
sėkmingai dalyvauja respublikinėse jaunių, jaunučių sporto žaidynėse, šalies čempionatuose
įvairiose tarptautinėse bei respublikinėse varžybose.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Širvintų sporto centro 2018 m. veiklos plano tikslai:
1. Sudaryti sąlygas visiems norintiems vaikams sportuoti ir užtikrinti ugdymo kokybę.
Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas vaikams lankyti centre kultivuojamų sporto šakų treniruotes.
2. Tobulinti ugdymo aplinką.
3. Tobulinti sporto mokytojų profesinį pasirengimą.
4. Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tarpe.
2. Plėtoti kūno kultūrą ir sportą rajone, sudaryti palankią aplinką rajono gyventojams
laisvalaikio užimtumui, kūno kultūrai ir sportui bei sveikatos stiprinimui.
Uždaviniai:
1. Populiarinti įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, sporto šventes, atminimo varžybas ir
kitus renginius.
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2. Plėtoti sportinę veiklą seniūnijose.
3. Informavimo priemonėmis skatinti gyventojus užsiimti kūno kultūra ir domėtis sveika
gyvensena.
4. Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti įstaigos funkcionavimą ir efektyvų darbą.
III. PRIEMONĖS
Eil.
Nr.
1.

1.1.

Tikslas

Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus, mato
vienetas ir reikšmė
Centre kultivuojamų sporto šakų skaičius.
Sudaryti sąlygas visiems norintiems
Centro užsiėmimus lankančių mokinių skaičius.
vaikams sportuoti ir užtikrinti ugdymo
Centre dirbančių sporto mokytojų skaičius.
kokybę.
Varžybose dalyvavusių skaičius.
Uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikams lankyti centre kultivuojamų sporto šakų treniruotes.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.1.1

1.1.2.

Komplektuoti sporto
centre kultivuojamų
sporto šakų pradinio
rengimo,
meistriškumo
ugdymo,
meistriškumo
tobulinimo ir
bendrojo fizinio
rengimo mokymo
grupes, išlaikant
sporto šakos
tęstinumą.
Parengti ugdymo
planą.

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir
reikšmės
Mokomųjų grupių
skaičius, vnt.
Kultivuojamų
sporto šakų
skaičius, vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
Eur)

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2018 m.
rugsėjo
mėn.

Asignavimai
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Parengtas ugdymo
planas.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
sporto
mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
sporto
mokytojai

2018 m.
rugpjūčio
mėn.

Asignavimai
darbuotojų darbo
užmokesčiui

2018 m.
rugsėjo
mėn.

Asignavimai
darbuotojų darbo
užmokesčiui

2018 m.
gruodžio
mėn.

Asignavimai
darbuotojų darbo
užmokesčiui

1.1.3.

Sudaryti metinius
sportinio ugdymo
treniruočių planus.

Sudaryti metiniai
treniruočių planai.

1.1.4.

Parengti vykdomų
sporto centro 2018
m. varžybų
kalendorių.

Parengtas metinis
vykdomų varžybų
kalendorius.

1.2.

Uždavinys. Tobulinti ugdymo aplinką.

1.2.1.

Pagal galimybes
aprūpinti sportiniu
inventoriumi,
sportinėmis
reprezentacinėmis
aprangomis.

Įsigyto
inventoriaus ir
sportinių aprangų
komplektų
skaičius, vnt.

Direktorius

2018 m.
esant
poreikiui

Biudžeto lėšos

1.2.2.

Dalyvauti

Projektų skaičius,

Direktoriaus

2018 m.

Biudžeto lėšos,

3
projektinėje veikloje
siekiant aprūpinti
atskiras sporto šakas
inventoriumi.

vnt.

pavaduotojas
ugdymui,
sporto
mokytojai

1.2.3.

Sudaryti visų centro
ugdymo grupių
mokiniams
optimalias
treniruočių sąlygas.

Sudarytas
optimalus
treniruočių
tvarkaraštis.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
sporto
mokytojai

2018 m.

Biudžeto lėšos.

1.2.4.

Sudaryti visų centro
ugdymo grupių
auklėtiniams
optimalias sąlygas
dalyvauti jų
pasirengimo lygį
atitinkančiose
varžybose.

Dalyvavimas
varžybose.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
sporto
mokytojai

2018 m.

Biudžeto lėšos,
Projekto lėšos

1.2.5

Stiprinti materialinę
sporto mokyklos
bazę, pasitelkiant
mokinių tėvus,
rėmėjus

Parama,
GPM 2 %

Direktorius,
2018 m.
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
sporto
mokytojai
Uždavinys. Tobulinti sporto mokytojų profesinį pasirengimą.

Rėmėjų lėšos

1.3.1

Sporto mokytojų
kvalifikacijos
kėlimas.

Ne mažiau kaip 2
dienas per metus
sporto mokytojai
kels kvalifikaciją
seminaruose,
kursuose.

Asignavimai
darbuotojų darbo
užmokesčiui

1.3.2.

Sporto mokytojų
gerosios patirties
sklaida.

1.3.

1.3.3.

1.4.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
sporto
mokytojai

Projekto lėšos

2018 m.

Suderinus su
Sporto
2018 m.
Asignavimai
rajono kūno
mokytojai
darbuotojų darbo
kultūros mokytojų
užmokesčiui
metodiniu būreliu,
pravestų atvirų
treniruočių
skaičius, vnt.
Sporto mokytojų
Parengta sporto
Direktoriaus
2018 m.
Biudžeto lėšos.
veiklos vertinimas.
mokytojų
pavaduotojas
ugdytinių
ugdymui
pasiekimų
rezultatų suvestinė.
Uždavinys. Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tarpe.

1.4.1.

Širvintų rajono
bendrojo ugdymo
mokyklų atskirų
sporto šakų varžybų
vykdymas.

1.4.2.

Lietuvos mokyklų
žaidynių vykdymas.

Rajoninėse
mokyklų
varžybose
dalyvavusių
mokinių skaičius,
vnt.
Vykdytų Lietuvos
mokyklų žaidynių
varžybų skaičius,

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2018 m.

Asignavimai
darbuotojų darbo
užmokesčiui

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2018 m.

Asignavimai
darbuotojų darbo
užmokesčiui
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vnt,
2.

2.1.

Organizuotai sportuojančių
gyventojų skaičius.
Organizuotų sporto renginių
gyventojams skaičius.
Uždavinys. Populiarinti įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, sporto šventes, atminimo
Plėtoti kūno kultūrą ir sportą rajone, sudaryti palankią
aplinką rajono gyventojams laisvalaikio užimtumui,
kūno kultūrai ir sportui bei sveikatos stiprinimui.

varžybas ir kitus renginius.
2.1.1.

2.1.2.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.3.

Populiarių sporto
šakų rajone
(krepšinis, futbolas,
tinklinis ir kt.)
pirmenybių
rengimas.
Rengti kasmetinius
(tradicinius sporto
renginius).

Rajoninėse
varžybose
dalyvavusių
suaugusiųjų
skaičius, vnt.

Skatinti seniūnijas
aktyviau dalyvauti
Širvintų rajono
seniūnijų sporto
žaidynėse.
Sporto renginių
organizavimas ir
vykdymas
seniūnijose.

Širvintų rajono
seniūnijų
žaidynėse
dalyvavusių
skaičius, vnt.
Pagal galimybes
padėti organizuoti
sporto renginius
seniūnijose, vnt.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
sporto
mokytojai

2018 m.

Asignavimai
darbuotojų darbo
užmokesčiui,
biudžeto lėšos.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
sporto
mokytojai
Uždavinys. Plėtoti sportinę veiklą seniūnijose.

2018 m.

Asignavimai
darbuotojų darbo
užmokesčiui,
biudžeto lėšos.

Renginių skaičius,
vnt.

Direktoriaus
2018 m.
Asignavimai
pavaduotojas
darbuotojų darbo
ugdymui,
užmokesčiui
sporto
mokytojai
Direktoriaus
2018 m.
Asignavimai
pavaduotojas
darbuotojų darbo
ugdymui,
užmokesčiui
sporto
mokytojai
Uždavinys. Informavimo priemonėmis skatinti gyventojus užsiimti kūno kultūra ir domėtis
sveika gyvensena.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.
2.4.1.

Centro
internetiniame
puslapyje skelbti
informaciją apie
sporto renginius ir
sportininkų
pasiekimus.
Bendradarbiaujant su
žiniasklaida skelbti
straipsnius sporto
tematika.

Informatyvus
centro internetinis
puslapis, vnt.

Išlaikyti optimalų
etatų skaičių,
užtikrinant
efektyvesnį ir
tolygesnį darbo
krūvio paskirstymą.

Optimalus
darbuotojų
skaičius.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,

2018 m.

Biudžeto lėšos.

Straipsnių
spaudoje skaičius,
vnt..

Direktorius,
2018 m.
Biudžeto lėšos.
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
sporto
mokytojai
Uždavinys. Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti įstaigos funkcionavimą ir efektyvų darbą.
Direktorius

2018 m.

Asignavimai
darbuotojų darbo
užmokesčiui
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2.4.2.

2.4.3.

Administracijos
darbuotojų darbo
vietų aprūpinimas
kompiuterine įranga,
informacinėmis
kompiuterinėmis
technologijomis.
Centro atlygintinų
paslaugų teikimas
įstaigoms, įmonėms
ir gyventojams pagal
savivaldybės
patvirtintą tvarką ir
įkainius.

Reikiamų
priemonių
aprūpinimas.

Direktorius,
ūkvedys

2018 m.

Biudžeto lėšos.

Gautų pajamų
suma, eur.

Direktorius,
Vyr.
buhalteris.

2018 m.

Biudžeto lėšos

_________________________________________________________
PRITARTA
Sporto mokyklos tarybos 2017-12-20
posėdžio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. 4 –(1.5))

