Sraul4l n. xunSrNV spoRro MoKvKLA
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KurS6nai

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO
IGWENDINIMAS
Metinio veiklos plano tikslai ir uidaviniai:
Siekti, kad mokykla tant
yg$ryo institucija, atvira visuomenei, tenkinandii' Kur5enq - miesto ir
kaimiSkqiq senitniiq vaikq, paaugliq, jaunuoliq ir suaugusiqiq saviraiskos
1,.1.

Uidavinys

Tobulinti ugdymo program
metodika.
[diegtas elektroninis
dienynas.

Ind0lio ar proceso vertinimo
Nuo 2019 m. rugsejo menesio idiegus elektronini
di_enyn4, tapo patogesnis darbas mokytojams ii

Sukaupta metodine

Dalinamasi ger4ja darbo patirtimi, taikant
seminaruose, kursuose igytas teorines Zinias.
\aujoviq taikymas ugdymo procese: metodineje
dienoje Pavendiq mokykloje-daugiafunkciame

literattira panaudota
uZsiemimq metu ir sporto
renginiuose.

Jaunq tevq asociacijos Seimq Sventeje,
9_.rt ",
Kur5dnq
miesto Sventeje ,,Kur puodhiai... 2Ol-9,"
pristatyta sportinio testavimo
iranga, suorganizuoti
3 renginiai neigaliesiems.
Edukacine i5vyka U,rnges mGsto-sporto ir

i

Pldtoti ry5iai su
aplinkinemis sporto
mokyklomis, centrais.

rekreacijos centr4 (tema ,,sportinio ugdymo
organizavimas ir valdymas plungds miesto sporto
ir rekreacijos centre").
Neformaliojo vaikq Bvietimo projekto ,,Visu
greldiu pirmyn!" vykdyti susitikimai, varZybos,
pasidalijimai gerqa darbo patirtimi palangos
sporto centre, Anyk5diq ktno kulttiros ir sporto
centre, Kai5iadoriq Svietimo ir sporto paslaugq
ce-ntre, GargZdq sporto centrg plunges sporto ir
rekreacijos sporto centre, Siauliq lengvosios
atletikos ir sveikatingumo centre.

Pasiekti rczultatai:Vt
paaugliq, jaunuoliq ir suaugusiqjq saviraiskos poreikius
per sport4.
fikg,
I5vada: tikslas oasiektas.
Tenkinli individualq j udej im
mokinir+ kompetencij g ir kUrvbl5kumo usdvmui.

Veikla
Dalyvauta sporto
variybose, pirmenybese,
1.2.1.

dempionatuose,
Zaidynese.

Organizuotos vaikq
vasaros poilsio stovyklos.

L.2.2.

1.2.3.

ftraukti i sporting veiklq
ikimokyklinio amZiaus
vaikai, organizuojant
varZybas ir pristatant
mokyklos veikl4.

Organizuoti sporto
renginiai rajono
visuomenei ir dalyvauta
juose.

Ind6lio ar proceso vertinimo kriteriiai
Mokiniai sporto varZybq, pirmenybiq,
dempionatq, iaidyniq nugaletojai ir prizininkai
(priedas Nr. 1).
Suorganizuota 12 sporto stovyklq, kuriose
sudarytos s4lygos mokiniq kiirybi5kumo ugdymui
ir saviraiSkai.
Vykdytos arba padetos rengti bendros sporto
Sventes su lop5eliais-darZeliais:,,Futboliukas",
Sporto olimpiada, Kaledine futboliuko fiesta,
Daugeliq lopSelio-darZelio, Ginkiinq lop5eliodarZelio sporto Sventes, Ginktinq mokyklos
prie5mokyklines grupes sporto Svente.
2018 metq Siauliq rajono sporto apdovanojimai;
KurSenq miesto Sventes ,,Kur puodliai.* 2019*
Sventinis begimas ,,Kur56nams - 438"
metu.
Siauliq raj ono senionijq Zaidynes.
Dviradiq Zygis Kur5enq miesto flkininkq Sventes
,,Jomarkas 2019* metu.
Neigaliqjq dienos minejimas ,,AS ir Tu, tai
mes!".

-

Pasiekti rezultatai:
1 . Pletojama bendradarbiavimo kompetencija.
2. Tenkinami individualiis judejimo poreikiai ir gerinama fizine branda, sudarant s4lygas mokiniq
kompetencijq ir kiirybiSkumo ugdymui.
I5vada: tikslas pasiektas.
2. Tikslas
2.1. Uidavinys

Ugdyti harmoningq Zmogq, padeti kurti taikiq pilieting

visuomeng,
besiriipinandia Zmogaus orumo saugoi imu.
Taikyti naujus, patrauklius ugdymo metodus, efektyviai naudoti edukacines
erdves.
Veikla
Ind0lio ar proceso vertinimo kriteriiai

Efektyviai ir
2.1.1.

ekonomiSkai
eksploatuota sporto
baz6.
Atnaujintas ir
modemizuotas sporto
Saku inventorius.

Sutaupytos le5os skiriamos inventoriaus
atnaujinimui, mokytojq kvalifikacij os kelimui.
Kokybi3kos ugdymo pro grtrmos, gerosios patirties
sklaida.

Baigta renovuoti mokyklos pastato

2.1.2.

Sukurtos edukacines
erdves, pritaikytos vaikq
irjaunimo uZimtumo

didinimui

iSore,

sutvarkyta mokyklai priklausanti teritorija, kurioje
Siltuoju sezonu vyksta renginiai, neformaliojo
Svietimo uZsidmimai.
I5daZyta ir atnaujinta Mokyklos foje, pakabintos
apdovanojimq vitrinos. Foje pastatyti stalo teniso ir
stalo futbolo stalai. Sudarytos galimybes anksdiau i
uZsiemimus atdjusiems vaikams turiningai praleisti
laikq. Joje vyksta rajono bendrojo ugdymo
mokyklq fizinio ugdymo mokytojq metodiniai
pasitarimai, seminarai, Daugeliq mikrorajono
gyventoj q susitikimai.

[sigyti dviradiq stovai, apdovanojimq pakyla ir
kitas iikinis inventorius.
Renowotas administracinis pastatas prie stadiono,
isigyta sportinio testavimo iranga su kompiuteriu ir
kitos ugdymo priemones.

2.1.3.

Paslaugq teikimas
rajono bendruomenei.
Organizuoti ir vykdyti
gyventoj q laisvalaikio
uZimtumo renginiai.

Rengtos sporto Sakq
populiarinimo dienos 72.1.4.
iose bendrojo ugdymo
mokyklose.
Skleistos olimpines
vertybes (draugyste,
pagarba, tobulejimas)
idejos, siekiant
2.1.5.
igyvendinti Tarptautinio
olimpinio komiteto
olimpiniq vertybiq
programa.
Pasiekti rezultatai:
l. Naujos edukacines erdves, naudojama
bendruomeng.
2. Ugdomos bendrosios kompetencij os.
3. Stebimi pozityvDs vaikq elgesio pokydiai.
I5vada: tikslas pasiektas.

3. Tikslas
3.1. Uidavinys

3.1.1.

3.1.2.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais,
turiningas, sveikas gyventojq laisvalaikis.

Proj ektas,,Visu greidiu

pirmyn"

Mokyklos ir lop5eliai-darZeliai vyksta i Olimpinio
judejimo renginius.
Mokiniq sporto Svente,,Ruduo-2O I 9" Naisiuose.
LTOK kongresas.

testavimo iranga, bendri renginiai telkia rajono

Socialiai saugios ir sveikos mokyklos bendruomeoes forrnavirnas
Tgsti bendradarbiavim4 su tevais bei itrauk
veiklas.
Veikla
Inddlio ar proceso vertinimo kriteriiai
Rugsejo l-osios Svente Balsiq stovykloje.
Organizuotos tevq ir
Atskirq sporto Sakq 6-ios Bventines varZybos
vaikq Sventes, variybos,
(Kaledines, Velykines) su mokiniais ir tevais.
renginiai.
Iqunq tevq asociacijos Seimq Sventeie.
Bendruomenes stiprinimas bendra veikla:
Organizuota ir dalyvauta
sutvarkyta mokyklos aplinka, ma5inq stovejimo
akcijoje ,,Darom".
aikStelg, teritorij a apsodinta eglaitemis.
Edukacine i5vyka Plunges miesto sporto ir
Rengtos ekskursijos,
rekreacijos
centr4 (tema ,,Sportinio ugdymo
susitikimai su ivairiq
organizavimas
ir valdymas Plunges miesto sporto
istai gq bendruomenemis.
ir rekreacij os centre").
Tgstas
Geresni ry5iai
bendradarbiaujandiomis
bendradarbiavimas su
Sportininkq
testavimo
istaigomis.
irangos pagalba
bendrojo ugdymo
i5tirti Dr4sudiq mokyklos, Kur5dnq Stasio
mokyklomis,
Anglickio progimnazijos, Daugeliq mokyklos
seniunijomis,
mokiniai.
visuomeninemis
Pravestos Siauliq rajono seni[nijq Zaidynes.
organizacijomis ir
Trims neigaliqjq rajono komandoms pravesta
klubais.
rpqrto Svente.

i

3.1.3.

su

3.1.4.

Pasiekti rczultatai:
1. Mokyklos mokiniq ir mokytojq matomumas
ivairiuose renginiuose skleidZia gerqi4 Ziniq apie
.mokykl4.
2. skatina tevus dometis savo vaikq veiklomis ir patiems isitraukti i jas.
ISvada: tikslas pasi

4. Tikslas
4.1. Uidavinys

4.1.1.

4.1.2.

Didinti neformaliojo ugdymo uZsiemimu prieinamuma Siauliu raione.
AtsiZvelgiant i metodines rekomendacijas igyvendinti formalqji Svietimq

papildandio ugdymo programas.

Veikla

Inddlio ar Droceso vertinimo kriteriiai
KEno kult[ros ir pasaulio paZinimo pamoka
Kur5enq Stasio Anglickio progimnazij os 4-okams
,,Ar paZisti savo kiinq", igyvendinant,,Lyderiq
laikas 3" Savivaldyb6s pokydio projektq

Bendradarbiavimas su
bendrojo ugdymo
mokyklomis vedant
integruotas pamokas.

,,Ugdymas netradicinese erdvdse".
Anglq kalbos pamoka Kur5enq Stasio Anglickio
progimnazij os 5-okams,,Sporto Sakq ivairove".
Gamtos paZinimo pamoka KurSdnq Stasio
Anglickio pro gimnazij os 2-okams,,PaukSdiai".
Matematikos pamoka Ginktinq Sofijos ir
Vladimiro Zubovq mokyklos 6-okams
,Natiiralie.ii skaidiai ir nulis".

Formalqii Svietim4
papildandio ugdymo
programq stebesena ir
tobulinimas.

Konsultuoti SeSi neformalioj o Svietimo mokytoj ai
del programq tobulinimo.

Pasiekti rezultatai:
1. Gereja programq igyvendinimo kokybe.
2. Bendradarbiaujama su bendrojo ugdymo mokyklomis
I5vada: tikslas pasiektas.
5. Tikslas
5.1. Uidavinvs

IQrti

saugi4 frzing, socialing

ir emocing aplinka siekiant vaiko serovds.

Gerinti mokyklos \rrimo koncepcij4, vadovaujantis demokratiniais principais"
Inddlio ar proceso vertinimo kriteriiai
Judumo savaite 2019, kurios metu mokiniai
atvaliavg i uZsiemimus dviradiais ar vie5uoju
5.1.1.
Pletota saugi ugdymo (si) miesto transportu skatinami atSvaitais.
aplinka mokykloje.
Siuolaiki5kq ir patraukliq laisvalaikio uiimtumo
formrl didinimas : profesionalq varZybq
stebeiimas ira5uose.
Kiekvienos neformaliojo Svietimo grup6s
Patydiq prevencijos ir
mokiniai ir mokytojas susikiire taisykles, kuriq
elgesio bei emocijq
laikosi.
5.1.2.
valdymo programq
Efektyvus grupes valdymas, kuris padeda sukurti
ir palaikyti pozityvq, paremianti, saugq
igyvendinimas.
mikroklimata.
Pasiekti rezultatai : uZtikrinta psichotogi5kai sau
I5vada: tikslas pasiektas.

Veikla

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

. Pagrindi4iai pra0iusiq metu veikl, os rezultatai

Metq uZduotys
(toliau

-

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Patogesnis
darbas
1.1. Elektroninio

dienyno ivedimas.

1.2.

mokytojams.
Lengvesnis ir
greitesnis
komunikavima
s su tevais.

Rezultatq
vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatSrtos ulduotys
iwkdl.tos)
2019-09-01
ivestas

elektroninis
dienynas.

Atlikti

Siauliq r.
gyventojq
apklaus4 apie
Sporto mokyklos
teikiamas
paslaugas

Tyrimo rezultatai

Iki 2019-11-31
atliktas
tyrimas.

bus naudojami
planuojant 2020
metq vykdomas
veiklas.

Sporto sales
grindq
keitimas.

Iki 2019-1 1-30
pakeistos Sporto
mokyklos sporto
sales grindys.

ir

vykdoma veikla.
1.3. Parengti
parai5kq Ktino
kultUros ir sporto
remimo fondui
del le5q skyrimo
materialines bazes
gerinimui.
1.4. Dalyvauti
Lietuvos mokiniq
neformaliojo
ugdymo centro
,,Sveikatingumas

ir fizinis
aktSrvumas"

projekte (tgstinis
projektas).

1.5. Parengti

kvalifikacijos
kelimo program%
moderuoti
seminar4 sporto
tema.

Renginiai
skirti
bendradarbiavi
mui ir gerosios
patirties
pasikeitimui su
partneriais i3
kitq rajonq.

Pakviesti
lektoriai,
teorijos
taikymas su
praktika.

Pasiekti rczultatu ir jq rodikliai

tki20t9-06-24
pateikti parai5kq
del dalyvavimo
projekte,,Visu
greidiu pirmyn!".

Iki

2019-1 1-30
pravestas
seminaras sporto
bendruomenei.

2019 -09 -01 ivestas elektroninis

dienynas.

Gauti rczultatai panaudoti
me1n4 veikl4.
Taip pat lyginti 2018 m. su 2019 m.
rezultatais.
I5vada: gauti rezultatai parod0, kad
Sporto mokykla tapo labiau Zinoma,
jos veikla daugiau patenkintq
mokiniq ir tevu.
planuoj ant 2020

Apra5ymas 2.3. punkte.

Gautas finansavimas - 7000,00 Eur.
Neformalioj o vaikq Svietimo
projeklo ,,Visu greidiu pirmyn!"
vykdyti susitikimai, varZybos,
pasidalijimai ger4ja darbo patirtimi
Palangos sporto centre, Anyk5diq
kiino kulttiros ir sporto centre,
Kai5iadoriq Svietimo ir sporto
paslaugq centre, GargZdq sporto
centre, Plunges sporto ir rekreacijos
sporto centre, Siauliq lengvosios
atletikos ir sveikatinsumo centre.
Para5yta kvalifi kacij os kelimo
programa ir pravestas seminaras
tema,,Sportinio ugdymo
organizavimas ir valdymas Siauliq
r. Kur5dnq sporto mokykloje ir
Plunges miesto sporto ir rekreacijos
centrett.

2.

U'd uotys, neilykdytos ar ivykdytos

i5 dalies d6l

UZduotys
2.3.Parcngti parai5k4 Kiino kulttros ir
sporto remimo fondui del lesq skyrimo
materialines bazes gerinimui.

numatvtu riziku (iei tokiu buvo
PrieZastys, rizikos

Panaikintas K[no kultflros ir sporto remimo
fondas.

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
i buvo atlikta

veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos

3.1. Sukurtos edukacines erdves, pritaikytos vaikq

jaunimo uZimtumo didinimui.

3.2. Gautas finansavimas Siauliq rajono
savivaldybes remiamam Svietimo ir sporto veiklos
programos vaikq vasaros poilsio organizavimo
projektui ,,Palydekime vasara kartu* (1902.00 Eur)

ir

Poveikis Svietimo istaigos veiklai
I5daiyta ir atnaujinta Mokyklos foje,
pakabintos apdovanojimq vitrinos. Foj e
pastatyti stalo teniso ir stalo futbolo
stalai. Sudarytos galimybes anksdiau i
uZsiemimus atej usiems vaikams
turiningai praleisti laikq. Joje vyksta
rajono bendrojo ugdymo mokyklq
fizinio ugdymo mokytojq metodiniai
pasitarimai, seminarai, Daugeliq
mikroraiono gwentoiu susitikimai.
5 dienq stovykla geriausiems Sporto
mokyklos mokiniams, Rugsejo l-osios
Svente Balsiq stovykloje.

gqlos pradjusiq metg veiklos

4.

UZduotys

Siektini rezultatai

4.t

buvo)

ir rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdvtos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU YYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
5. Pasiek

rezu

nt uZduotis
UZduodiq ivykdymo apra5ymas

5.1. uzduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. UZduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Ivykdytos tik kai kurlos uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Uiduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

PaZymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai E
Gerai x

Patenkinamai
Nepatenkinamai

E
E

kurias nordt tobulinti
6.1.
6.2.

Ilona Vaiiiulieni
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(?7'
(paraSas)

/fru, ^n ,,/ruZ,- Z. o' &l,e-at(vardas ir pavarde)

(data)

&

