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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

. 
Siauliq r. Kur5enq fPorto mokykla (t9liry - Mokykla) yra viena iS 2 Siauliq rajono formalqji

Svietimq papildandiq istaigq, igyvendinandiq formalqji ugdyma papildandias progiamas. Mokyklos
paskirtis - pagal ilgalaikes programas sistemi5kai pterti tam iikros sporto iiti-rr Zinias, stiprinti
gebejimus ir igiidZius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas, tenkinti ruitq i,
jaunimo paZinimo, ugdymo ir saviraiSkos poreikius per sporting veikl4, padetijiems tapti aktyviais
visuomenes nariais.

Mokyklos strategini plan4 parenge 2019 m. spalio 17 d. Mokyklos direktoriaus isakymu Nr.
Y'276,,DeI mokyklos strateginio Svietimo plano 2020 -2023 metams rengimo grupes sudarymo,..
Grupes vadove - Ilona Vaidiuliene, Mokyklos direktore. Nariai - Arnas tuko5aiiis, direkioriaus
pavaduotojas ugdymui, neformaliojo Svietimo lengvosios atletikos vyresnysis mokytojas,
Valdemaras Mitkus, direktoriaus pavaduotojas tikio reikalams, neformaliojo Svietimo kiokuSin karate
vyresnysis mokytojas, Artflras Ankudinovas, metodininkas mokiniq sportui, neformaliojo Svietimo
futbolo mokytojas, Darius Le5kauskas, neformaliojo Svietimo futboio vyresnysis mokytt3as, Amas
Liulys, neformaliojo Svietimo krep5inio vyresnysis mokytojas;, Gediminas Jonu5kis, neibrmaliojo
Svietimo graikq-romenq imtyniq mokytojas metodininkas, Romualdas Juodis, metodininkas
suaugusiqjq sportui, neformaliojo Svietimo lengvosios atletikos mokytojas metodininkas.

Mokyklos strateginis planas - mokyklos bendruomenes veiksmq ir sprendimq visuma, jis
padeda Mokyklai igyvendinti ilgalaikius tikslus, diegti naujoves ir stimuliuoti kait4. Plane n*utytot
strategines kryptys, jq igyvendinimo priemones, pamatuoj am i rezultatai.

Planas parengtas remiantis LR Svietimo istatymu, Valstybines Svietimo strategijos 2013-2022
metq nuostatomis, Lietuvos paZangos strategija ,,Lietuva 2O3O*, Neformaliojo vaikq Svietimo
koncepcija, Lietuvos Respublikos kino kult0ros ir sporto istatymu, Siauliq rajono savivaldybes
strateginiu planu 2019-2023 metams, Siauliq rajono savivaldybes tarybos sprendimais Uei Siautiq.ujono
savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, atsiZvelgta i 2}l7-2}lg metq Mokyklos
strateginio plano igyvendinimo rezultatus.

|gyvendinant strategini plan4 bus telkiamos visos Mok-yklos bendruomenes pastangos,
pgiarfalliaytaml su Siauliq rajono savivaldybes administracijos Svietimo ir sporro skyriumi, rp6rto
klubais, Siauliq rajono ugdymo istaigomis, respublikos neformaliojo ugdymo istaigomis ir sporto
organizacijomis.

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS

Mokykla pradejo veikl4 1973 m. rugsejo 1 d. Pirmasis direktorius - Kgstutis Padgurskis.
Mokykloje buvo 2 sporto Sakos: rankinis ir stalo tenisas. Mokyklq lankO 70 vaikq: jaunqjq rankininkq
- 40 vaikq, stalo tenisininkq - 30 vaikq. Pirmieji rankinio treneriai - K. Padgurskis, V. 

-Giicius, 
kurie

dirbo Kur5dnuose, Me5kuidiuose, KuZiuo se, Ginkiinuose.
1978 m, stalo teniso veikla nutraukta ir isteigta orientavimosi sporto Saka. Sio sporto

uZsiemimai vyko Mokykloj e, Kurtuvenq mokykloj e.
1988 m. veikl4 pradeda lengvosios atletikos, krep5inio ir regbio sporto Sakos. Lengvoji atletika

kultivuota Auk5telkeje, GruzdZiuose, Varputdnuose, Siupyliuose, Kairiuose, Bubiuose, Favendiuose.
1990 m. uZdarytos regbio bei krepiinio sporto Sakos, ikurtos futbolo sporto Sakos grupes.
1994 m. Mokyklai pradejo vadovauti Vidmantas Janu5auskas.
1995 m. atkurtas krep5inis ir isteigta laisvqjq imtyniq sporto Saka.
1997 m.laisvosios imtynes perorganizuotos i graikq-romenq imtynes.
2000 m. pradedama teikti bokso sporto programa.
2001 m. atidaryta dziudo (merginq) sporto Saka. Direktoriaus pavaduotoju ugdymui pradeda

dirbti Arnas Luko5aitis.
2002 m. ikurta Zirginio sporto Saka.
20ll m. pradejo veikti kioku5in karate sporto Saka.
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2011 m. Siautiq rajono savivaldybe pagal panaudos sutarti Mokyklai skyre Kursenq Daugeliq
pagrindinei mokyklai priklausiusipastat4, esanti Liepq aleja 15.

2015 m. Siautiq rajolo savivaldybJ pagal'panaudos sutarti Mokyklai skyre Kursenq Daugeliq
pagrindinei mokyklai priklausius! stadion4 su administraciniu pastatu.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. panaikintas Siauliq rajono savivaldybes administracijos Svietimo ir
spgrto skyriaus Sporto poskyris ir Mokyklai pavestos papildomos funkcijos: sportinis ir rekreacinis
Svietimas, sporto klubq veikla, kita sportine veikla, 

-kurias 
kuruoja metodininkai mokiniq ir

suaugusiqjq sportui.
2019-2020 m. m. Mokykloje kultivuojamos 7 sporto Sakos: dziudo, futbolas, graikq-romenq

imtynes, kiokuSin karate, krep5inis, lengvoji atletika, Zirgq sportas. Mokykla isikUrusikur5inuose, o
Mokyklos sporto Sakq neformaliojo Svietimo mokytojai (oliau - motyto;ai) dirba Kur5enq Stasio
Anglickio progimnazrjoje, Kursenq Pavendiq mokykloje-daugiafunkciame centre, Ginkiinq Sofijosir Vladimiro Zubovq, Dr4sudiq mokyklose, Kur5enq Lauryno Ivinskio, n4ejkuieiq, Gruzi1ir4
gimnazijose.

2017 m. sporto Mokyklai pradejo vadovauti Ilona vaidiuliene.
2018 m. atlikta pagrindinio pastato (Liepq al. 15) renovacija iS Siauliq rajono savivaldybes

biudZeto le5q.
2019 m. administracinio pastato renovacij a i3 2014-2020 metq Europos Sqiungos fondq

investicij q veiksmq programos,,Kuriame Lietuvos ateiti.,.
Mokykloje dirba 15 mokytojq. Pedagogq kolektyvas stabilus, energingas, iniciatyws.

Pedagogai ir vadovai dalyvauja metodiniuose dalykiniuosl seminaruose, gilina Zi-nias, vadybinius
gebejimus respublikiniuose kvalifikacijos kelimo renginiuose, projektuose,lonkursuose.

Ugdymo procesas organizuojamas atsiZvelgiant i bendiojo ugdymo mokyklq pamokq
tvarkaraSdius, vaikq sveikat4, gydytojU rekomendacijas. Uisiemimq metu ugdomos fizines savybes,
stiprinama sveikata, ugdoma atsakomybe, partneryste ir kitos vertybes. lgyjamo, ur*rnir.r,
edukacines, socialines, profesines kompetencijos. Pagal turim4info.ntu.i3q, bevl-iiitrefdalis mokiniq,
baigusiq Mokykl4, renkasi fizinio ugdymo mokytojoar trenerlo profesij[.'

Mokykloje didZiausias demesys skiriamas Siauliq rajono gyventojq sporto poreikiq tenkinimui,
skatinant masini fizini_aktyvum4, tuo padiu ie5kant ir ugdant gabius sportininkus. perspektyviausi
Mokyklos mokiniai kelia savo meistri5kumq sporto gimnazijos", futUoto bei krep5inio akademijose,
gina rajono ir Lietuvos garbg.

ilI. ISORINES APLINKOS VEIKSNIU ANALIZE

Politiniai ir teisiniai veiksniai

Neformalusis vaikq Svietimas yra sudedamoji Lietuvos Svietimo sistemos dalis (Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymo 6 straipsnis).

Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme apibrdhiatrra neformaliojo vaikq Svietimo paskirtis:
tenkinti mokiniq paZinimo, ugdymosi ir savirai5kos poreikius, padeti jiems tapti aktyviais visuomenes
nariais; formahlii Svietimq papildandio ugdymo paskirtis - pagal ilgalaikes programas sistemi5kai
plesti tam tikros srities Zinias, stiprinti gebejimus ir igiidZius ir suteikti 

-asmeniui 
papildomas

dalykines kompetencij as.

2013-2020 metq vienu i5 valstybes Svietimo strateginiq tikslq yr& -,,(...) uztikrinant svietimo
prieinamum4 ir lygias galimybes, maksimaliai pletojant vaikq ir jaunimo neformaliojo Svietimo
aprepti suteikti mokiniams, studentams bei jaunimui palankiausias galimybes i5skleisti individualius
gebejimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi ir studiiq poreikius".

Pagrindiniai norminiai teises aktai, kuriais savo veikloje vadovaujasi Mokykla, yra: Mokyklos
nuostatai, Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcija, Lietuvos Respublikos biudZetiniq iitaigq
istatSimas, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymas, Valstybine Svietimo strategrja. Vykdant sporting
veiklq vadovaujamasi Lietuvos Respublikos kuno kulturos ir sporto istatymu, 

-Svietimo, 
mokslo ir

sporto ministro isakymais, kitais teises aktais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybes.
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Ekonominiai veiksniai

Mokykla - Siauliq rajono. savivaldybes finansuojama neformaliojo ugdymo biudzetine istaiga.uz uZsiemimus surinktos lesosr skiriamos varzybq islaidoms padengti.
Mokyklos tpglo bazes.qa,stataL_1era didelis, taip pat yra senas (195g m.). pastato i5orerenovuota 2019 m. Siuo metu butinas Sildymo sistemos ii nzistai nusidevejusiq patalpq remontas.
Mokykla teikia mokamas paslaugas rajono gyventojams: treniruoktiq-ir sporto saliq nuoma,rnventoriaus nuoma ir kt.
Kasmet Mokykla skatina ir apdovanoja mokinius, aktyviai dalyvaujandius uZsiemimuose irpasiekusius auk5tq laimejimq sporto srityje.
Mokykla dalyvauja projektineje veikloje, gautos le5os skiriamos vaikq vasaros uZimtumui,

bendradarbiavimui su kitq lajonq rporto mot<yt<tomis, sportininkq skatinimui.
Mokykla sekmingai bendradarbiuyu ty. Siauliqiajono sporto klubais, asociacijomis, kuriq

pagalba musq Mokyklos mokiniai turi galimybiq toliau t<eiti sportini meistri5k umq, var1ylis ivairioseorganizuoj amose varzybose bei turnyruose, vykii i varzybas uzsienyj e.
Mokyklos finansavimas yra stabilus, gautos iesor rt iriarnos inventoriaus isigijimui, mokymosiaplinkos atnaujinimui. Didele gresme Mokyklai yra patrauklesnes didesniq miestq ,portoorganizac[os, i kurias isvyksta m[sq paruosti sportininkai. 

'

Socialiniai veiksniai

Vienas i5 neformaliojo ugdymo uZdaviniq - sprgsti socialines integracijos problemas: maZiaugalimybiq turindiq, 
Xpglirq3 

poreikiq vaikq 
'integravimas 

i visuo-Jrrini" gyvenim4, socialiniqproblemq sprendimas2. Siauliq rajono savivaldybes Siietimo ir sporto skyriaus"siatistiniai a.ro-*y,
rodo, kad nuolat mailejamokyklinio aryziays uuit.l skaidius. Rajone procentaliai daugeja socialinlsrizikos s-eimq. Sie rei5kiniai itakoja Mokyklos veikl4. su..otumu 

^uiiuuteikiamq 
ugdymo paslaugq

mokesdiq, vis daugiau lesq reikia sportininkq apriipinimui botinomis priemonemis.
Mokykla veiklas. vykdo devyniose talorro ,gaymo istaigose. Il toliau nutolusiq vietoviq, delnepatogaus visuomeninio transporto tvarkaraSdio 

-bei 
ieiq stygiaus arba per jauno u ,iiuur,

gyventoj ams sudetinga pasiekti uZsiemimq viet4.
Mokyklos veiklai neigiam4 itak4 daro Sie veiksniai:

' gyventojq skaidiaus maZejimas (gimstamumo maZejimas ir emigracrja)3;t nogatyvEs socialiniai rei5kiniai CIaunq Zmoniq polinkis i alkoholizmg ir narkomanij4,
vertybiq krize, fizinis ir psichologinis smurtas Seimoie;;o didejantis nedarbo lygis.

Technologiniai veiksniai

Sporto srities apr[pinimas informacinemis technologijomis leidZia geriau organizuoti ugdymo
ir valdymo proces4, pladiau informuoti visuomeng apie fizlnio ugdymo i; $;;""dqbei efeftyviaurengti sportininkus varZyboms. Tobulejandioi informacinei iechnologijos sukuria galimybg
efektyvinti fizinio ugdymo ir sporto specialistq kvalifikacijos kelim4.

Mokykla turi 
_ 
savo internetini puslapi (http://www.srsm.l9, kuriame pateikiama aktuali

informacija Mokyklos bendruomenei. Informacines ir komunikacines technologijos padeda
mokiniams geriau isisavinti sporto Zinias, leidiiastebeti ir arralizuoti geriausiq pasaulio sportininkq
pasirodymus. Panaudojant informacines technologijas Mokyklai atsirida galimybe modernizuoti ir
tobulinti ugdymo procesQ. Svarbu Siuolaikines technologijas paversti efekty;ia pii"-orr., siekti, kad

t Siauliq rajono savivaldybes tarybos 2Ol4 m. rugsdjo

1av-rvaldybes formalqji 5vietimq papildandio ugOymo ir
dydZio pakeitimo,,

18 d. sprendimas Nr. T-200 ,,Del mokesdio uZ Siauliq rajono
neformaliojo Svietimo mokyklose teikiamq ugdymo paslaugq

2 Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo pakeitimo istatymas 20ll m,kovo l7 d. Nr. XI-l2gl (2015-07-10 redakcija)3 oficialios statistikos portalas, httpsT/osp.stat.gov.lt / (Ziflreta 20lg-12i.5)
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visi pedago gai, ypad vyresniosios kartos, igytq kompiuterinio ra5tingumo pagrindus, neatsiliktq nuo
spardiai besivystandios informaciniq technolo gij q paZango s.

Tadiau informacines technologijos, skatindamos jauno Zmogaus smalsumq, savaranki5kum4,
Ziniq paiesk4 gyvenimiSkoms situacijoms ivertinti ivairlais aspektais, kartais propaguoja abejotinas
socialines, etines, teisines bei gyvensenos aprai5kas. Dalis specialistq nesinaudoja Siuotait<inemis
technologijomis, del to iSkyla gresme tapti izoliuotiems nuo Ziniq apie naujausius sporto mokslo
laimej imus ar kito s specialiosio s informacij o s.

IV. VIDINES APLINKOS ANALIZE,

Teisin6 bazO

Mokyklos veikl4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos Svietimo istatymas, Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istatymas, Lietuvos Respublikos sporto istatymas, Svietimo, moksloir sporto ministro. isakymai, Siauliq rajono savivaldybes tarybos iprenaimai, Siauliq rajono
savivaldybes Administracijos direktoriaus isakymai, Neformaiioio ,ait q Svietimo t on."pciiu,
Mokyklos nuostatai, ugdymo planai, vidaus darbo taisykles, pareigines instrukcijos, kiti teises if.tli.

Organizacind struktiira

Mokykla igyvendindama savo uZdavinius atlieka Sias funkcijas: igyvendina formalqji Svietimq
papildandio ugdymo per sportq programas, vykdo vaikq ugdym4, organizuoja vaikq*uZimtumq
mokiniq atostogq metu, ruo5ia dziudo, futbolo, graikq-romenq imtyniq, kiokr5in karate, krep5inio,
lengvosios atletikos, Zirginio sporto sportininkus, parengia rajono rinktines narius var1yis Salies
varZybose ir turnyruose, dalyvauja savivaldybes, respublikos ir tarptautiniuose projektuor.. Mokyklu
teikia metoding pagalbq bendrojo ugdymo mokykloms, rajono oryanizacijoms sporto renginiq
organizavimo klausimais, organizuoja ir vykdo rajono mokiniq mokyklq Zaidynes, Lietuvos mokyklq
mokiniq Laidynl4 varZybas. Be to, teikia ivairias fizinio ugdymo ir sporto paslaugas rujoro
gyventojams: organizuoja ir vykdo masinius sveikatingumo, fizinio aktyvumo ir sporto renginius,
rengia ir vykdo gyventojq uZimtumo organizavimo programas. Organizuoja ir vykdo neigaliqiq
sporto renginius, taip prisidedami prie Zmoniq su negalia integracijos i visuomeng.

Mokyklos savivaldos institucij os

Mokyklos taryba Mokytojq taryba Tevq taryba Mokiniq taryba

Auk5diausioji
Mokyklos savivaldos
institucija,
atstovaujanti
mokiniams,
mokytojams, tevams
(globejams,
riipintojams) ir
Mokyklos
bendruomenei.
Mokyklos taryba
padeda demokrati5kai
valdyti Mokykl4,
sprgsti Mokyklai
aktualius klausimus.

Nuolat veikianti
Mokyklos savivaldos
institucija mokytojq
profesiniams ir
bendriesiems ugdymo
klausimams sprgsti
bei ugdymo kokybei
uZtilainti. J4 sudaro
Mokyklos direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, visi
Mokykloje dirbantys
mokytojai, kiti
pedagoginiai
darbuotojai.

Nuolat veikianti
Mokyklos savivaldos
institucija, skirta tevq
(globejq, r[pintojq)
veiklos ry5iq su
mokytojais ir
Mokyklos
administracija
koordinavimui.

Nuolat veikianti
Mokyklos mokiniq
savivaldo s institucij a.
Mokiniq taryb1
sudaro po 2 atstovus
i5 kiekvienos sporto
Sakos, kurie renkami
atviru balsavimu
sporto Sakos mokiniq
susirinkime trijq metq
laikotarpiui. Mokiniq
tarybai vadovaujajos
nariq iSrinktas
pirmininkas.
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Zmogi5kieji i5tekliai

Mokyklai vadovauja direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus
pavaduotojas tikio reikalams.

Mokykloje diba23 darbuotojai, i5jq- 15 mokyrojq.
Mokykloje dirba 4lengvosios atletikos, 3 krep5inio, 3 graikq-romenq imtyniq, 2 futbolo, 1

dziudo, 1 kiokuSin karate ir 1 Zirginio sporto mokytojai, bei 2 metodininkai: suaugusiqiq ir mokiniq
sportui.

. Turimi pedagoginiq darbuotojq Zmogi5kieji istekliai uZtikrina ugdymo programq
igyvendinim4. Aplinkos darbuotoj aiuhtilcrinarporto iazl4prieZiflr4, kad atitiktqf,ili.ror;;;;J:

Veiklos planavimo sistema

Mokyklos darbo_gruPes rengia ir igyvendina: strategin!, metini veiklos, ugdymo veiklos planq.
Parengti Mokyklos administracijos darbuotojq ir aptarnaujandio person*o plreigybiq aprasymai,
vidaus darbo taisykles, atskiras veiklos sritis- reglamentuojandios tvarkos. Su Siais dokumentais
darbuotoj ai yra susipaZing ir j ais vadovauj asi.

Mokytojai rengia metines ugdymo programas ir ilgalaikius planus.

Finansiniai ir materialiniai i5tekliai

Mokyklos finansinius isteklius sudaro Savivaldybes biudZeto lesos, specialiosios lesos uZ
suteiktas paslaugas, paramos leSos, gyventojq pajamq 2 proc. mokesdio leSos, p-3"ttirr", le5os.

Mokyklos bendras patalpq plotas 1502 m2. Pagal finansines galimybes materialine sporto baze
nuolat atnaujinama.20lg m. atlikta Mokyklos isores renovacija.

X'inansinds apskaitos tinkamumas

Mokykla yra sudariusi sutarti su Siauliq rajono savivaldybes Svietimo paslaugq centru del
buhalterines apskaitos tvarkymo.

Apskaita tvarkoma remiantis Lietuvos Respublikos istatymais, kitais apskait4
reglamentuoj andiais norminiais aktais, tvarkomis.

Informacinds sklaidos sistema

InformagrjQ apie Mokyklos veikl4 skelbiama:
o Siauliq rajono ir respublikineje Ziniasklaidoje;
o interneto puslapyje www.srsm.lt, socialiniq tinkrq puslapiuose;
o Siauliq raj ono iavivaldybes interneto puslapyj e wvur. siautiura3 .tto Mokykla turi elektronini paSt4 kursenusm@gmail.com;
o projektines veiklos metu - Siauliq rajone ir kituose miestuose;
o pristatoma renginiq, svendiq, metodiniq dienq ir susirinkimq metu;
o elektroninis dienynas;
o informacija iS lflpq i ltipas.

i li:tuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras fsakymas Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birZelio 25 d. [sakymo Nr. V-599 ,,Del Lietuvos higienos normos HN 26:2018 ,,Neformaliojo ,u[q Svietimo
progrumq vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo ZOtg m. Lapkridio e d. Nr. V-
1262
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Vidaus kontrolds sistema

Mokyklos veikla, jos rezultatyvumas, ekonomi5kumas, strateginiq, veiklos planr.l
igyvendinimas, ataskaitq patikimumas 

\gntloriuojamas istatymq ir vidauJ norminiq teises aktqnustatyta tvarka. Vidaus kontrolE atlieka direktorius, direkioriaus pavaduotojas ugdymui, Mokyklos
tatyba. Ukines veiklos efektyvum4 prizitiri direktoriaus pavaduotojas ukio ,Jikulu*r.

V. SSGG ANALIZE

STIPRIOSIOS PUSES SILPNOSIOS PUSES
Mokykla yra kompleksine neformalioj o
ugdymo istaiga, igyvendinanti dziudo,
futbolo, graikq-romenq imtyniq, kiokuiin
karate, krep5inio, lengvosios atletikos,
Zirgq sporto ugdymo programas. Kuruoja
mokiniq ir suaugusiqjq sport4 Siauliq
rajone.

Trtksta sporto Sakq specialistq ugdymo
programq igyvendinimui ir renginiq
pravedimui.

Renovuota Mokyklos pagrindinio ir
administracinio pastato iSore, vidus bei
sporto aik5tynai.

Siauliq rajone nera nei vienos multifunkcines
arenos ar manieilo, o esamq sporto bazi4bflkle
prasta, patalpos neatitinka Siuolaikiniq
reikalavimq tam kad uZsiemimai ir renginiai
bttu vedami kokvbiSkai.

Geras bendradarbiavimas su bendrojo
ugdymo mokyklomis, senitinij omis,
klubais, neigaliqi q draugii omis

Zmogi5kqjq i5tekliq trtikumas, partneriams
trtiksta specialistq kuruoj andiq sporto veikl4.

Gerej a mokyklos ivaizdis Kur5enuose,
nuolat tobulinamos pedagoginiq darbuotojq
kompetencijos, auk5ti sportiniai
pasiekimai.

Atokesnese nuo Kur5enq rajono mokyklose
ivaizdis keidiasi ne taip spardiai.
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Mokykla turi mokyklini autobus4, kuriuo
gali vykti ivarZybas ir renginius.

Gautas mokyklinis autobusas yra senas
reikalauj antis daug investicijq. Autobusas
nepritaikytas tolimoms kelionems. Jo
neuZtenka Mokyklos poreikiams.

Mokyklos finansinius i5teklius sudaro
Savivaldybes biudZeto leSos.

Mokykla neturi remejq, kurie skirt[papildorn4
finansavimA.

Gerai i5naudoj amos informacij os sklaidos
priemones, bendradarbiauj ama su
Ziniasklaida, aktyviai naudoj ami socialiniai
tinklai, diegiamas elektroninis dienynas.

Nemodernus, turintis maiai funk.ijq Mokyklos
intemetinis puslapis.

GALIMYBES GRESMES
Nauj q specialistq paie5ka
bendradarbiaujant su Siauliq universitetu ir
kitais pedagogq rengimo centrais.

Konkurencij a su didiiaisiais miestais
Darbuotojai renkasi didesnius miestus, kur
vaikq skaidius ir darbo uZmokestis didesni,
geresnes darbo s4lygos.

Srauliq rajono savivaldybes ir projektq
pagalba modernizlroti turimas sporto bazes.

Netinkami, nefinansuojami projektai. LeSq
trtikumas.

Atsakingq Zmoniq uZ sport4 skyrimas
visose SiaUliq rajono seni[nijose

LeSq, etatq tr[kumas.

Papildomq finansavimo Saltiniq paieska,
rajono gyventojq itraukimas i projekting
veikl4.

Gyventojq maZejimas.

Naujo (9 vietq) autobusiuko isigijimas.
(Savaranki5kas mokytojq vykimas i
varZybas, inventori4us transportavimas).

Naujas transportas skiriamas bendrojo ugdymo
mokykloms ir kitoms istaigoms.

Informaciness[@
Siauliq rajono gyventojus-i sporting veiklq.
Atnauj inti Mokyklos internetini puslaoi.

Asmens duomenq apsauga.

VI. VEIKLOS STRATEGIJA

Vizija

Mokykla, turinti atitinkanti visus reikalavimus sporto kompleks4, skatinanti aktyviai sportuoti,
siekti fizinio tobulumo ir sportinio meistri5kumo visqiajono Uenaroio ugdymo mokyklq moiinius ir
suaugusius.

Misija

Mokykla bendradarbiaudama su kitomis istaigomis fu organizacijomis skatina vaikq, paaugliq,
jaunimo ir suaugusiqjq savirai5k4 per spo$4, ie5ko talentingq sportininkq, rengia rportirinLrS,
galindius deramai atstovauti Mokyklai, Siauliq rajonui Saties pirmenybese,-dempionatuose,
Zaidynese, Lietuvos Respublikai - pasaulio, Europos dempionatuose ir Olimpinese Zaidyn6se.
Prisideda prie Zmoniq su negalia integracijos i visuomeng.

Vertyb6s ir filosofija
Ugdomosios veiklos pagrindine vertybe - vaikas, kuriam sudarytos s4lygos ugdyti ir puoseleti

savo gebejimus demokrati5koje aplinkoje. Mokyklos bendruomenes veikia pagrlsta demtkrati3os
principais: bendradarbiavimu ir pasitikejimu, planq ir veiksmq suderinamumu bei vientisuriru,
k[rybingumu ir nuolatiniu atsinauj inimu.
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Tikslas

Siekti, kad Mokykla taptq modemia mokiniq formaltlii svietim4 papildandio ugdymoinstitucija, atvka visuomenei,-tenkinandia Siauliq ,u:o"o gyventojq saviraiskos poreikius persveikatinim4 ir sport4.

Veiksmq planas

1' Prioritetas. Tobulinti ugdymo. ir Svietimo paslaugas, jg kokybg ir prieinamumQ.
Tikslas: Siekti, kad Mokykla visiems Siauliq'rajono gyventojams kokybiskai teiktq sportopaslaugas.

1. UZdavinys. Tobulinti

2' Uildavinys. Tenkinti Siaulitl rajono gyventojq, nesimokandiq pagal neformaliojo Svietimo

vt rnti ir veiklq planavim4 bei organizavi
Eil.
Nr. Turinys Laikas Rezultatas Atsakingas

I
Atnaujinti ilgalaikes ugdymo
programas. Iki 2022 m.

Atnaujintos 7 sporto
Sakq pradinio

renqimo Drosramos-

Vadovai,
mokytojai

2.
Rengti individualias programas
specialiqi r+ poreikiq mokiniams. Kasmet Programq

parengimas.
Vadovai,
mokvtoiai

a
Organizuoti ir dalyvauti sporto
varZybose, stovyklose ir kituose
renginiuose.

Pagal
kalendoriniq

Mokiniai sporto
varlybt4,

pirmenybiq,
dempionatq,

iaidyniq dalyviai ir
prizininkai. Stovyklq

ir kitq renginiq
dalyviai.

Vadovai
metodininkai,

mokytojai

4.
Bendradarbiauti tarpusavyj e ir
su kitomis ugdymo istaigomis.

Nuolat

2 integruoti
dalijimosi gerqa
darbo patirtimi
uZsiemimai per
metus. 2 atviri

uZsiemimai
kitoms istaisoms.

Vadovai
metodininkai,

mokytojai

5.
Kaupti metoding patirti ir
dalintis ja su visais rajono
mokytojais.

Nuolat

2 seminarai rajono
mokytojams per

metus.
2 atviros pamokos.

Mokytojai

6.
Pletoti ry5ius su aplinkinemis
sporto mokyklomis, centrais. Kasmet 2-3 projektai.

Vadovai
metodininkai,

mokvtoiai

sveikatini fizinio lr kius.
Eil.
Nr. Turinys Laikas Rezultatas Atsakingas

1

Tobulinti Siauliq rajono
mokyklq Zaidyniq vykdymo
sistem4.

lki2022m.

Atnaujinti mokyklq
Zaidyniq futbolo,

3x3 krep5inio ir stalo
teniso nuostatus.

Metodininkas
mokiniq sportui



Aktyvinti suaugusiqjq
sveikatinim q, fizini aktyvum4 ir
ivairias sporto veiklas rajone.

Dideja bent 1

krep5inio, futbolo ar
tinklinio komanda

Metodininkas
suaugusiqjq

sportui

Populiarinti seniiinij q Zaidynes
Siauliq rajono gyventojq tarpe. Kasmet

Dideja bent I
dalyvaujandia

v".
senrunua Sraulrq
rajono seniiinijq

Metodininkas
suaugusiqjq

sportui

ftraukti i fizinio aktyvumo
veiklas ikimokyklinio amZiaus
vaikus.

2-3 kartaiper
mokslo metus

2-3 sporto
populiarinimo dienos

per metus,
organizuojant
kompleksines

varZybas
ikimokyklinio

ugdymo istaigoms.

Vadovai,
metodininkai,

mokytojai

2' Prioritetas. Kurti sveik4 ir saugi4 Siuolaikinius poreikius atitinkanii4 aplink*.
Tikslas Tenkinli individualqjudejimo poreiki ir gerinti fizingu.u"Ja, r"d**t s4lygas mokiniqkompetencijq ir ktirybi5kumo ugdymui.

- 1' Uzdavinys. Taikyti naujus, patrauklius ugdymo metodus, efektyviai naudoti edukacines
erdves.
Ei1.

Nr. Turinys Laikas Rezultatas Atsakingas

1
Kelti pedagogq kvalifikacij4 ir
kompetencijas. Kasmet

Kiekvienas
mokytojas gebes

isivertinti
kompetenciias.

Mokytojai,
vadovai

2.
Organizuoti netradicines dienas,
i5naudojant patalpas. Kasmet

Skirtingq sporto
Sakq derinimas (1

kartas).

Vadovai,
metodininkai,

mokytoiai

J.
Efektyviai ir ekonomi5kai
eksploatuoti sporto bazg. Nuolat

Sutaupytos le5os
skiriamos

inventoriaus
atnaujinimui,

mokytojq
kvalifikacijos

kelimui.

Vadovai,
metodininkai,

mokytojai

4.
UZtikrinti kokybi5kq paslaugq
teikim4 rajono bendruomenei. Iki 2022 m.

Atlikti apklausq apie
sporto mokyklos

teikiamas paslauqas

Vadovai,
metodininkai,

mokvtoiai

5.
Organizuoti ir vykdyti gyventojq
laisvalaikio uZimtumo renginius. Nuolat 2l kartaiper

mokslo metus

Mokytojai,
metodininkai,

vadovai

6.
SupaZindinti su modernia
sportininkq testavimo iranga
kitas rajono ugdymo istaigas.

Nuolat 2-3 renginiai per
metus.

Vadovai,
metodininkai,

mokytoiai

2' Uidavinys. Stiprinti bendradarbiavim4 su tevais, pletoti vie5uosius ry5ius.
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Eil.
Nr. Turinys Laikas Rezultatas Atsakingas

1

Efektyvinti Seimos ir Mokyklos
bendradarbiavimo formas ir
budus.

Nuolat

[traukti i Mokyklos
veiklq 10 procentq
tevq nuo bendro

mokinig skaidiaus.

Mokytojai,
vadovai

2.
Organizuoti tevq ir vaikq
Sventes, v arZybas, renginius. Nuolat 2-3 renginiai per

metus.

Vadovai,
metodininkai,

mokvtoiai

3.
Vie5inti Mokyklos veiklq ir
pasiekimus. Nuolat

[traukti bent 1

mokiniper metus
vie5inanti mokyklos
veikl4 ir pasiekimus

Vadovai,
mokyojai

4.
Rengti ekskursijas, susitikimus
su ivairiq istaigq
bendruomenemis.

Nuolat

Surengti bent 1

ekskursij4 ar
susitikim4

kiekvienos sporto
Sakos atstovams per

metus.

Vadovai

5.

Tgsti bendradarbiavim4 su
bendroj o ugdymo mokyklomis,
senirlnij omis, visuomeninemis
or ganizac4omis ir klubais.

Nuolat

Tgsti mokyklq bei
seniiinijq Zaidyniq,
neformaliojo vaikq
Svietimo projekto

,,Visu greidiu
pirmyn!" veiklas.

Vadovai,
metodininkai,

mokytojai

avtnys. Mokyklos materia. ines bazes sti
Eil.
Nr. Turinys Laikas Rezultatas Atsakingas

1
Remontuoti ir atnaujinti sport-
bazes. Kasmet Patrauklesne

Mokykla, masiniai
rajoniniai ir

respublikiniai
renginiai.

Direktorius,
direktoriaus

pavaduotojas
ugdymui

2. Isigyti 9 vietq mikroautobusa. 2022 m.

J. fsigyti ir ahraujinti sportint
inventoriq. Kasmet

4.
Ie5koti papildomq finansavimo
Saltiniq. Nuolat

Papildomos
galimybes i5vykti i

tarptautines varZybas
ir stovyklas.

Vadovai,
mokytojai

5.
Atnaujinti ma5inq stovejimo
aik5telg prie Mokyklos. 2022 m. I5asfaltuota malinq

stovejimo aikStele.
Vadovai

VII. LAUKIAMI REZULTATAI

[gyvendinus i5keltus prioritetus, tikslus ir uZdavinius, Mokykla taps modemia mokiniq
formalqji Svietimq papildandio ugdymo institucija, atvira visuomenei, tenkinanJia B*rr,t .rj;;"gyventojq savirai5kos poreikius. Bus sudarytos s4lygos rajono gyventojams realizuoti savo
galimybes, isitraukti i Mokyklos veiklos efektyvumo g.iiri-q, t"rtii*t puiini^o,bendravimo ir
bendradarbiavimo, sveikatos igudziq formavimt ir kt. p'oreikius.

3. aild tn

VIII. STRATEGINIO PLANO IGYVENDINIMO ISIVERTINIMAS
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Siekiant, kad Mokyklos strateginiame plane numatytos priemones btitq sekmingai
igyvendinamos ir veiksmingos, bus sistemingai vykdoma veikios steLesena ir analizd,atliekamas
i(si)vertinimas, vykdoma-strategijos idejq-rtluiau"vtotyttor bendruomeneje. plano igyvendinimosekme s ir nesekme s, r ezultatai aptari ami 

-Mokykl 
o s taryboj e.

PRITARTA

llauliq r. Kurlenq sporto Mokyklos tarybos
2019 m. gruodZio 13 d. posedZio protokoliniu nutarimu Nr. 3


