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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla (toliau – Mokykla) yra viena iš 2 Šiaulių rajono formalųjį
švietimą papildančių įstaigų, įgyvendinančių formalųjį ugdymą papildančias programas. Mokyklos
paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti  tam tikros sporto srities žinias,  stiprinti
gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti  asmeniui papildomas dalykines kompetencijas,  tenkinti  vaikų ir
jaunimo pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius per sportinę veiklą, padėti jiems tapti aktyviais
visuomenės nariais.

Mokyklos strateginį planą parengė 2022 m. spalio 12 d. Mokyklos direktoriaus įsakymu  Nr.
V-273 ,,Dėl mokyklos strateginio plano 2023 – 2027 metams rengimo grupės sudarymo‘‘. Grupės
vadovė  –  Ilona  Vaičiulienė,  direktorė;  Arnas  Lukošaitis,  direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui,
neformaliojo  švietimo  lengvosios  atletikos  mokytojas;  Valdemaras  Mitkus,  direktoriaus
pavaduotojas  ūkio  reikalams,  neformaliojo  švietimo  kiokušin  karatė  mokytojas;  Artūras
Ankudinovas, metodininkas mokinių sportui, neformaliojo švietimo futbolo mokytojas; Romualdas
Juodis,  metodininkas  suaugusiųjų  sportui;  Vidmantas  Budraitis,  neformaliojo  švietimo  dziudo
mokytojas;  Tomas  Gricius,  neformaliojo  švietimo  graikų-romėnų  imtynių  mokytojas;  Audronė
Gaižauskaitė,  neformaliojo  švietimo  tinklinio  mokytojas;  Gediminas  Jonuškis,  neformaliojo
švietimo  graikų-romėnų  imtynių  mokytojas;  Juventa  Katkutė,  neformaliojo  švietimo  krepšinio
mokytojas;  Darius  Leškauskas,  neformaliojo  švietimo  futbolo  mokytojas;  Arnas  Liulys,
neformaliojo  švietimo  krepšinio  mokytojas;  Povilas  Mickevičius,  neformaliojo  švietimo  futbolo
mokytojas; Valerijus Ponomariovas, neformaliojo švietimo lengvosios atletikos mokytojas; Juozas
Staponkus,  neformaliojo  švietimo  krepšinio  mokytojas;  Alvydas  Tilenis,  neformaliojo  švietimo
graikų-romėnų  imtynių  mokytojas;  Petras  Vaitkus,  neformaliojo  švietimo  lengvosios  atletikos
mokytojas; Robertas Vališauskas, neformaliojo švietimo lengvosios atletikos mokytojas.

Mokyklos  strateginis  planas  – mokyklos  bendruomenės  veiksmų ir  sprendimų visuma,  jis
padeda  Mokyklai  įgyvendinti  ilgalaikius  tikslus,  diegti  naujoves  ir  stimuliuoti  kaitą.  Plane
numatytos strateginės kryptys, jų įgyvendinimo priemonės, pamatuojami rezultatai.

Planas  parengtas  remiantis  LR  švietimo  įstatymu,  Lietuvos  pažangos  strategija  „Lietuva
2030“,  Neformaliojo  vaikų  švietimo  koncepcija,  Lietuvos  Respublikos  sporto  įstatymu,  Šiaulių
rajono  savivaldybės  strateginiu  planu  2019–2023  metams,  Šiaulių  rajono  savivaldybės  tarybos
sprendimais bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, atsižvelgta į 2020–
2022 metų Mokyklos strateginio plano įgyvendinimo rezultatus.

Įgyvendinant  strateginį  planą  bus  telkiamos  visos  Mokyklos  bendruomenės  pastangos,
bendradarbiaujama  su  Šiaulių  rajono  savivaldybės  administracijos  Švietimo  ir  sporto  skyriumi,
sporto klubais, Šiaulių rajono ugdymo įstaigomis, respublikos neformaliojo ugdymo įstaigomis ir
sporto organizacijomis.

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS

Mokykla pradėjo veiklą  1973 m. rugsėjo 1 d.  Pirmasis  direktorius  – Kęstutis  Padgurskis.
Mokykloje  buvo  2  sporto  šakos:  rankinis  ir  stalo  tenisas.  Mokyklą  lankė  70  vaikų:  jaunųjų
rankininkų – 40 vaikų, stalo tenisininkų – 30 vaikų. Pirmieji rankinio treneriai – K. Padgurskis, V.
Gricius, kurie dirbo Kuršėnuose, Meškuičiuose, Kužiuose, Ginkūnuose. 

1978  m.  stalo  teniso  veikla  nutraukta  ir  įsteigta  orientavimosi  sporto  šaka.  Šio  sporto
užsiėmimai vyko Mokykloje, Kurtuvėnų mokykloje.

1988  m.  veiklą  pradeda  lengvosios  atletikos,  krepšinio  ir  regbio  sporto  šakos.  Lengvoji
atletika  kultivuota  Aukštelkėje,  Gruzdžiuose,  Varputėnuose,  Šiupyliuose,  Kairiuose,  Bubiuose,
Pavenčiuose. 

1990 m. uždarytos regbio bei krepšinio sporto šakos, įkurtos futbolo sporto šakos grupės.
1994 m. Mokyklai pradėjo vadovauti Vidmantas Janušauskas. 
1995 m. atkurtas krepšinis ir įsteigta laisvųjų imtynių sporto šaka.
1997 m. laisvosios imtynės perorganizuotos į graikų-romėnų imtynes.
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2000 m. pradedama teikti bokso sporto programa.
2001 m. atidaryta dziudo (merginų) sporto šaka. Direktoriaus pavaduotoju ugdymui pradeda

dirbti Arnas Lukošaitis.
2002 m. įkurta žirginio sporto šaka.
2011 m. pradėjo veikti kiokušin karatė sporto šaka.
2011 m. Šiaulių rajono savivaldybė pagal panaudos sutartį Mokyklai skyrė Kuršėnų Daugėlių

pagrindinei mokyklai priklausiusį pastatą, esantį Liepų alėja 15.
2015 m. Šiaulių rajono savivaldybė pagal panaudos sutartį Mokyklai skyrė Kuršėnų Daugėlių

pagrindinei mokyklai priklausiusį stadioną su administraciniu pastatu.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. panaikintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir

sporto skyriaus Sporto poskyris ir Mokyklai pavestos papildomos funkcijos: sportinis ir rekreacinis
švietimas,  sporto  klubų  veikla,  kita  sportinė  veikla,  kurias  kuruoja  metodininkai  mokinių  ir
suaugusių sportui.

2017 m. sporto Mokyklai pradėjo vadovauti Ilona Vaičiulienė.
2018 m. atlikta pagrindinio pastato (Liepų al. 15) renovacija iš Šiaulių rajono savivaldybės

biudžeto  lėšų.
2019  m.  administracinio  pastato  renovacija  iš  2014–2020  metų  Europos  Sąjungos  fondų

investicijų veiksmų programos ,,Kuriame Lietuvos ateitį“.
2020 m. renovuotas Daugėlių stadionas.
2021 m. atnaujinta graikų-romėnų imtynių salė.
2022 m. atliktas remontas pagrindinėje mokyklos žaidimų salėje.
2022 m. gautas papildomas metodininko etatas.
2022–2023 m. m. Mokykloje kultivuojamos 7 sporto šakos: dziudo, futbolas, graikų-romėnų

imtynės,  kiokušin karatė,  krepšinis, lengvoji  atletika,  tinklinis.  Mokykla įsikūrusi Kuršėnuose,  o
Mokyklos sporto šakų neformaliojo švietimo mokytojai (toliau – mokytojai) dirba Kuršėnų Stasio
Anglickio  progimnazijoje, Kuršėnų Stasio  Anglickio  progimnazijos  Drąsučių  skyriuje,  Kuršėnų
Pavenčių  mokykloje-daugiafunkciame  centre,  Ginkūnų  Sofijos  ir  Vladimiro  Zubovų
progimnazijoje,  Šiaulių  r.  Dubysos  aukštupio  mokyklos  Bubių  skyriuje,  Voveriškių  mokykloje,
Kairių jungtinėje mokykloje, Kuršėnų Lauryno Ivinskio, Meškuičių ir Gruzdžių gimnazijose.

Mokykloje dirba 16 mokytojų ir 6 metodininkai. Pedagogų kolektyvas stabilus, energingas,
iniciatyvus. Pedagogai ir vadovai dalyvauja metodiniuose dalykiniuose seminaruose, gilina žinias,
vadybinius gebėjimus respublikiniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, projektuose.

Ugdymo  procesas  organizuojamas  atsižvelgiant  į  bendrojo  ugdymo  mokyklų  pamokų
tvarkaraščius, vaikų sveikatą, gydytojų rekomendacijas. Užsiėmimų metu ugdomos fizinės savybės,
stiprinama  sveikata,  ugdoma  atsakomybė,  partnerystė  ir  kitos  vertybės.  Įgyjamos  asmeninės,
edukacinės,  socialinės,  profesinės  kompetencijos.  Pagal  turimą  informaciją,  beveik  ketvirtadalis
mokinių, baigusių Mokyklą, renkasi fizinio ugdymo mokytojo ar trenerio profesiją.

Mokykloje  didžiausias  dėmesys  skiriamas  Šiaulių  rajono  gyventojų  sporto  poreikių
tenkinimui.  Skatinant  masinį  fizinį  aktyvumą,  tuo  pačiu  ieškant  ir  ugdant  gabius  sportininkus.
Perspektyviausi  Mokyklos  mokiniai  kelia  savo  meistriškumą  sporto  gimnazijose,  futbolo  bei
krepšinio akademijose, gina rajono ir Lietuvos garbę.

III. IŠORINĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Politiniai ir teisiniai veiksniai

Neformalusis  vaikų  švietimas  yra  sudedamoji  Lietuvos  švietimo  sistemos  dalis  (Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymo 6 straipsnis).

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžiama neformaliojo vaikų švietimo paskirtis:
tenkinti  mokinių  pažinimo,  ugdymosi  ir  saviraiškos  poreikius,  padėti  jiems  tapti  aktyviais
visuomenės nariais; formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas
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sistemiškai  plėsti  tam  tikros  srities  žinias,  stiprinti  gebėjimus  ir  įgūdžius  ir  suteikti  asmeniui
papildomas dalykines kompetencijas.

Pagrindiniai norminiai teisės aktai, kuriais savo veikloje vadovaujasi Mokykla, yra Mokyklos
nuostatai,  Neformaliojo  vaikų  švietimo  koncepcija,  Lietuvos  Respublikos  biudžetinių  įstaigų
įstatymas,  Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymas.  Vykdant  sportinę  veiklą  vadovaujamasi
Lietuvos  Respublikos  sporto  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės.

Ekonominiai veiksniai

Mokykla – Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga finansuojama neformaliojo ugdymo
įstaiga. Už užsiėmimus surinktos lėšos1 skiriamos varžybų išlaidoms padengti.

Mokyklos  sporto  bazės  pastatas nėra  didelis,  tačiau  yra  senas  (1958  m.).  Pastato  išorė
renovuota 2019 m., šiuo metu reikalingas šildymo sistemos ir nebaigtų atnaujinti patalpų remontas.
2022  metų  gruodžio  mėnesį  baigtas  Mokyklos  vidaus  remontas  (graikų-romėnų  imtynių  ir
pagrindinė žaidimų salė).

Mokykla teikia paslaugas rajono gyventojams: treniruoklių,  stadiono ir sporto salių nuoma,
inventoriaus nuoma ir kt. 

Kasmet  Mokykla  skatina  ir  apdovanoja  mokinius,  aktyviai  dalyvaujančius  ir  pasiekusius
aukštus laimėjimus sporto srityje.

Mokykla dalyvauja projektinėje veikloje,  gautos lėšos skiriamos vaikų vasaros užimtumui,
bendradarbiavimui su kitų rajonų sporto mokyklomis, sportininkų skatinimui.

Mokykla sėkmingai  bendradarbiauja  su Šiaulių rajono sporto klubais,  asociacijomis,  kurių
pagalba mūsų Mokyklos mokiniai turi galimybių varžytis įvairiose organizuojamose varžybose bei
turnyruose, vykti į varžybas užsienyje.

Mokyklos  finansavimas  yra  stabilus,  gautos  lėšos  skiriamos  inventoriaus  įsigijimui,
mokymosi aplinkos atnaujinimui. Didelė grėsmė Mokyklai yra patrauklesnės didesnių miestų sporto
organizacijos, į kurias išvyksta mūsų Mokyklos paruošti sportininkai.

Socialiniai veiksniai

Vienas iš neformaliojo ugdymo uždavinių – spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau
galimybių  turinčių,  ypatingų  poreikių  vaikų  integravimas  į  visuomeninį  gyvenimą,  socialinių
problemų sprendimas2. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus statistiniai duomenys
rodo, kad nuolat mažėja mokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Rajone procentaliai daugėja socialinės
rizikos  šeimų.  Šie  reiškiniai  įtakoja  Mokyklos  veiklą.  Surenkama  mažiau  teikiamų  ugdymo
paslaugų mokesčių, vis daugiau lėšų reikia sportininkų aprūpinimui būtinomis priemonėmis. 

Mokykla veiklas vykdo devyniose rajono ugdymo įstaigose. Iš toliau nutolusių vietovių, dėl
nepatogaus  visuomeninio  transporto  tvarkaraščio  bei  lėšų  stygiaus  arba  per  jauno  amžiaus,
gyventojams sudėtinga pasiekti užsiėmimų vietą.

Mokyklos veiklai įtaką daro šie veiksniai:
 gyventojų skaičiaus mažėjimas (gimstamumo mažėjimas ir emigracija)3; 
 negatyvūs  socialiniai  reiškiniai  (jaunų  žmonių  polinkis  į  alkoholizmą  ir  narkomaniją,

vertybių krizė, fizinis ir psichologinis smurtas šeimoje);
 didėjantis nedarbo lygis.

Technologiniai veiksniai
1 Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. TSP-320 ,,Dėl mokesčio už Šiaulių rajono
savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų
dydžio pakeitimo“ 
2 Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 (2015-07-10 redakcija)
3 Oficialios statistikos portalas,  https://osp.stat.gov.lt / (žiūrėta 2022-12-15)
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Sporto srities aprūpinimas informacinėmis technologijomis leidžia geriau organizuoti ugdymo
ir  valdymo  procesą,  plačiau  informuoti  visuomenę  apie  fizinio  ugdymo  ir  sporto  naudą  bei
efektyviau  rengti  sportininkus  varžyboms.  Tobulėjančios  informacinės  technologijos  sukuria
galimybę efektyvinti fizinio ugdymo ir sporto specialistų kvalifikacijos kėlimą.

Mokykla  turi  savo  internetinį  puslapį  (http://www.srsm.lt)  ir  socialinį  tinklą,  kuriuose
pateikiama  aktuali  informacija  Mokyklos  bendruomenei.  Informacinės  ir  komunikacinės
technologijos padeda mokiniams geriau įsisavinti sporto žinias, leidžia stebėti ir lyginti geriausių
pasaulio  sportininkų  ir  sveikatinimo  pasirodymus.  Panaudojant  informacines  technologijas
Mokyklai  atsiranda  galimybė  modernizuoti  ir  tobulinti  ugdymo  procesą.  Svarbu  šiuolaikines
technologijas  paversti  efektyvia  priemone,  siekti,  kad  visi  pedagogai,  ypač  vyresniosios  kartos,
įgytų  kompiuterinio  raštingumo pagrindus.  Neatsiliktų  nuo sparčiai  besivystančios  informacinių
technologijų pažangos.

Tačiau informacinės technologijos, skatindamos jauno žmogaus smalsumą, savarankiškumą,
žinių paiešką gyvenimiškoms situacijoms įvertinti įvairiais aspektais, kartais propaguoja abejotinas
socialines, etnines ir teisines bei gyvensenos apraiškas. Dalis specialistų nesinaudoja šiuolaikinėmis
technologijomis, dėl to iškyla grėsmė tapti izoliuotiems nuo žinių apie naujausius sporto mokslo
laimėjimus ar kitos specialiosios informacijos.

IV. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Teisinė bazė

Mokyklos  veiklą  reglamentuoja  Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymas,  Lietuvos
Respublikos biudžetinių  įstaigų  įstatymas,  Lietuvos  Respublikos sporto  įstatymas,  Švietimo,
mokslo ir sporto ministro įsakymai, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Šiaulių rajono
savivaldybės  Administracijos  direktoriaus  įsakymai,  Neformaliojo  vaikų  švietimo  koncepcija,
Mokyklos nuostatai, ugdymo planai, vidaus darbo taisyklės, pareiginės instrukcijos, kiti teisės aktai.

Organizacinė struktūra

Mokykla  įgyvendindama  savo  uždavinius  atlieka  šias  funkcijas:  įgyvendina  formalųjį
švietimą  papildančio  ugdymo  per  sportą  programas,  vykdo  vaikų  ugdymą,  organizuoja  vaikų
užimtumą mokinių atostogų metu, ruošia dziudo, futbolo, graikų-romėnų imtynių, kiokušin karatė,
krepšinio, lengvosios atletikos, tinklinio sporto sportininkus, taip pat rinktinės narius varžytis šalies
varžybose  ir  turnyruose,  dalyvauja  savivaldybės,  respublikos  ir  tarptautiniuose  projektuose.
Mokykla  teikia  metodinę  pagalbą  bendrojo  ugdymo  mokykloms,  rajono  organizacijoms  sporto
renginių  organizavimo  klausimais,  organizuoja  ir  vykdo  rajono  mokinių  mokyklų  žaidynes,
Lietuvos  mokyklų  mokinių  žaidynių  varžybas.  Be  to,  teikia  įvairias  fizinio  ugdymo  ir  sporto
paslaugas rajono gyventojams: organizuojame ir vykdome masinius sveikatingumo, fizinio ugdymo
ir sporto renginius, gyventojų užimtumo organizavimo programas, neįgaliųjų sporto renginius, taip
prisidėdami prie žmonių su negalia integracijos į visuomenę.

Mokyklos savivaldos institucijos
Mokyklos taryba Mokytojų taryba Tėvų taryba Mokinių taryba

Aukščiausioji 
Mokyklos savivaldos 
institucija, 
atstovaujanti 
mokiniams, 
mokytojams, tėvams 
(globėjams, 

Nuolat veikianti 
Mokyklos savivaldos 
institucija mokytojų 
profesiniams ir 
bendriesiems ugdymo 
klausimams spręsti bei 
ugdymo kokybei 

Nuolat veikianti 
Mokyklos savivaldos 
institucija, skirta tėvų 
(globėjų, rūpintojų) 
veiklos ryšių su 
mokytojais ir 
Mokyklos 

Nuolat veikianti 
Mokyklos mokinių 
savivaldos institucija. 
Mokinių tarybą sudaro 
po 2 atstovus 
kiekvienai sporto 
šakai, kurie renkami 

http://www.srsm.lt/
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rūpintojams) ir 
Mokyklos 
bendruomenei. 
Mokyklos taryba 
padeda demokratiškai 
valdyti Mokyklą, 
spręsti Mokyklai 
aktualius klausimus.

užtikrinti. Ją sudaro 
Mokyklos direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui,
visi Mokykloje 
dirbantys mokytojai, 
kiti pedagoginiai 
darbuotojai.

administracija 
koordinavimui.

atviru balsavimu 
sporto šakos mokinių 
susirinkime trijų metų 
laikotarpiui. Mokinių 
tarybai vadovauja jos 
narių išrinktas 
pirmininkas.

Žmogiškieji ištekliai

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

Mokykloje dirba 29 darbuotojai, iš jų – 16 mokytojų. 
Mokykloje dirba 4 lengvosios atletikos, 3 krepšinio, 3 graikų-romėnų imtynių, 3 futbolo, 1

dziudo,  1  kiokušin  karatė  ir  1  tinklinio  sporto  mokytojai,  bei  6  metodininkai:  suaugusiųjų  ir
mokinių sportui.

Turimi  pedagoginio  personalo  žmogiškieji  ištekliai  užtikrina  ugdymo  programų
įgyvendinimą. Aplinkos darbuotojai užtikrina sporto bazių priežiūrą, kad atitiktų higienos normas4.

Veiklos planavimo sistema

Mokyklos  darbo  grupės  rengia  ir  įgyvendina:  strateginį,  metinį  veiklos,  ugdymo  veiklos
planą.  Parengti  Mokyklos  administracijos  darbuotojų  ir  aptarnaujančio  personalo  pareigybių
aprašymai,  vidaus  darbo  taisyklės,  atskiras  veiklos  sritis  reglamentuojančios  tvarkos.  Su  šiais
dokumentais darbuotojai yra susipažinę ir jais vadovaujasi. 

Mokytojai rengia metines ugdymo programas ir sporto šakų kalendorinius planus.
Metodininkai  mokinių,  jaunimo  ir  suaugusiųjų  sportui  metų  pabaigoje  atsiskaito  pagal

nustatytą tvarką.

Finansiniai ir materialiniai ištekliai

Mokyklos  finansinius  išteklius  sudaro  Savivaldybės  biudžeto  lėšos,  specialiosios  lėšos  už
suteiktas paslaugas, paramos lėšos, gyventojų pajamų 1,2 proc. mokesčio lėšos, projektinės lėšos.

Mokyklos bendras patalpų plotas 2402 m². Pagal finansines galimybes materialinė sporto bazė
nuolat atnaujinama. 

Finansinės apskaitos tinkamumas

Mokykla yra sudariusi  sutartį  su Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centru dėl
buhalterinės apskaitos tvarkymo. 

Apskaita  tvarkoma  remiantis  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,  kitais  apskaitą
reglamentuojančiais norminiais aktais, tvarkomis.

Informacinės sklaidos sistema

4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2012 m. birželio 25 d. Įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo 
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 2019 m. Lapkričio 6 d. Nr. V-
1262
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Informaciją apie Mokyklos veiklą skelbiama:
o Šiaulių rajono ir respublikinėje žiniasklaidoje;
o interneto puslapyje www.srsm.lt, socialinių tinklų puslapiuose;
o Mokykla turi elektroninį paštą kursenusm@gmail.com;
o projektinės veiklos metu Šiaulių rajone ir kituose miestuose;
o pristatoma renginių, švenčių, metodinių dienų ir susirinkimų metu;
o elektroninis dienynas;
o informacija iš lūpų į lūpas.

Vidaus kontrolės sistema

Mokyklos  veikla,  jos  rezultatyvumas,  ekonomiškumas,  strateginių,  veiklos  planų
įgyvendinimas,  ataskaitų  patikimumas  kontroliuojamas  įstatymų  ir  vidaus  norminių  teisės  aktų
nustatyta tvarka. Vidaus kontrolę atlieka direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Mokyklos
taryba. Ūkinės veiklos efektyvumą prižiūri direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

V. SSGG ANALIZĖ

1. STIPRIOSIOS PUSĖS 2. SILPNOSIOS PUSĖS
Mokykla yra kompleksinė neformaliojo ugdymo
įstaiga,  įgyvendinanti  dziudo,  futbolo,  graikų-
romėnų  imtynių,  kiokušin  karatė,  krepšinio,
lengvosios  atletikos,  tinklinio  sporto  ugdymo
programas.  Kuruoja  mokinių,  suaugusiųjų  bei
neįgaliųjų sportą Šiaulių rajone.

Trūksta  sporto  šakų  specialistų  ugdymo
programų įgyvendinimui ir renginių pravedimui.

Renovuota  Mokyklos  pagrindinio  ir
administracinio  pastato  išorė,  vidus  bei  sporto
aikštynai.

Šiaulių  rajone  nėra  nei  vienos  multifunkcinės
arenos  ar  maniežo,  o  esamos  sporto  bazės
neatitinka  šiuolaikinių  reikalavimų  tam,  kad
užsiėmimai ir renginiai būtų vedami kokybiškai.

Geras  bendradarbiavimas  su  bendrojo  ugdymo
mokyklomis,  seniūnijomis,  klubais,  neįgaliųjų

Mokinių ir tėvų aktyvumas.
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draugijomis bei sporto šakų federacijomis.
Gerėja mokyklos įvaizdis Šiaulių rajone, nuolat
tobulinamos  pedagoginių  darbuotojų
kompetencijos, aukšti sportiniai pasiekimai.

Atokesnėse  nuo  Kuršėnų  rajono  mokyklose
įvaizdis keičiasi ne taip sparčiai. 

Mokykla turi du mokyklinius autobusus, kuriais
gali vykti į varžybas ir renginius.

Mokyklinis  autobusas  yra  senas,  reikalaujantis
daug  investicijų.  Autobusas  nepritaikytas
tolimoms kelionėms. 

Šiaulių rajono savivaldybės pastoviai skiriamos
ir didinamos lėšos.

Mokykla  turi  mažai  rėmėjų,  kurie  skirtų
papildomą finansavimą.

Gerai  išnaudojamos  informacijos  sklaidos
priemonės,  bendradarbiaujama  su  žiniasklaida,
aktyviai  naudojami  socialiniai  tinklai,  įdiegtas
elektroninis dienynas.

Nepritaikytas mobiliesiems telefonams ir turintis
mažai funkcijų Mokyklos internetinis puslapis.

3. GALIMYBĖS 4. GRĖSMĖS

Naujų  specialistų  paieška  bendradarbiaujant  su
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ir kitais
pedagogų rengimo centrais.

Konkurencija  su  didžiaisiais  miestais.
Darbuotojai renkasi didesnius miestus, kur vaikų
skaičius  ir  darbo  užmokestis  didesni,  geresnės
darbo sąlygos.

Šiaulių rajono savivaldybės ir projektų pagalba
modernizuoti  turimų  sporto  bazių  įrangą  ir
invenorių.

Projektinių lėšų trūkumas.

Už  sportą  atsakingų  žmonių  (metodininkų)
įdarbinimas  trūkstamose  Šiaulių  rajono
seniūnijose.

Etatų trūkumas.

Papildomų finansavimo šaltinių paieška, rajono
gyventojų įtraukimas į projektinę veiklą.

Gyventojų mažėjimas.

Naujo (20 vietų) autobuso įsigijimas.
Naujas  transportas  skiriamas  bendrojo  ugdymo
mokykloms ir kitoms įstaigoms.

Informacinės  sklaidos  pagalba  įtraukti  Šiaulių
rajono gyventojus į sportinę veiklą. 

Asmens duomenų apsauga.

VI. VEIKLOS STRATEGIJA

Vizija

Mokykla,  turinti  atitinkantį  visus  reikalavimus  sporto  kompleksą,  skatinanti  aktyviai
sportuoti, siekti fizinio tobulumo ir sportinio meistriškumo visų rajono bendrojo ugdymo mokyklų
mokinius ir suaugusius.

Misija

Mokykla bendradarbiaudama su kitomis įstaigomis ir organizacijomis skatina vaikų, paauglių,
jaunimo  ir  suaugusiųjų  saviraišką  per  sportą,  ieško  talentingų  sportininkų,  rengia  sportininkus,
galinčius  deramai  atstovauti  Mokyklai,  Šiaulių  rajonui  šalies  pirmenybėse,  čempionatuose,
žaidynėse,  Lietuvos  Respublikai  –  pasaulio,  Europos  čempionatuose  ir  Olimpinėse  žaidynėse.
Prisideda prie žmonių su negalia integracijos į visuomenę.



10

Vertybės ir filosofija

Ugdomosios veiklos pagrindinė vertybė – vaikas, kuriam sudarytos sąlygos ugdyti ir puoselėti
savo gebėjimus demokratiškoje aplinkoje.  Mokyklos bendruomenės veikla pagrįsta demokratijos
principais:  bendradarbiavimu  ir  pasitikėjimu,  planų  ir  veiksmų  suderinamumu  bei  vientisumu,
kūrybingumu ir nuolatiniu atsinaujinimu.

Tikslas

Siekti,  kad  Mokykla  taptų  modernia  mokinių  formalųjį  švietimą  papildančio  ugdymo
institucija,  atvira  visuomenei,  tenkinančia  Šiaulių  rajono  gyventojų  saviraiškos  poreikius  per
sveikatinimą ir sportą. 

Veiksmų planas

1. Prioritetas. Tobulinti ugdymo ir švietimo paslaugas, jų kokybę ir prieinamumą. 
Tikslas:  Siekti,  kad Mokykla visiems Šiaulių rajono gyventojams kokybiškai teiktų sporto

paslaugas. 
1. Uždavinys. Tobulinti ugdymo programas ir veiklų planavimą bei organizavimą.

Eil.
Nr.

Turinys Laikas Rezultatas Atsakingas

1. Skatinti mokinių motyvaciją mokytis. Iki 2027 m.

Sportinių pasiekimų
vertinimas ir dviejų

sportininkų (merginos
ir vaikino) skatinimas
sporto stipendijomis.

Vadovai,
mokytojai

1. Atnaujinti ugdymo programas. Iki 2024 m.
Atnaujintos 7 sporto
šakų meistriškumo

ugdymo programos.

Vadovai,
mokytojai

2.
Rengti individualias programas 
specialiųjų poreikių mokiniams.

Kasmet Programų parengimas.
Vadovai,
mokytojai

3.
Organizuoti ir dalyvauti sporto 
varžybose, stovyklose ir kituose 
renginiuose.

Pagal
kalendorinius
sporto šakų

planus 

Mokiniai sporto
varžybų, pirmenybių,
čempionatų, žaidynių
dalyviai ir prizininkai.

Stovyklų ir kitų
renginių dalyviai.

Vadovai
metodininkai,

mokytojai

4.
Bendradarbiauti tarpusavyje ir su 
kitomis ugdymo įstaigomis. 

Nuolat

2 integruoti dalijimosi
gerąja darbo patirtimi
užsiėmimai per metus.

2 atviri užsiėmimai 
kitoms įstaigoms.

Vadovai
metodininkai,

mokytojai

5.
Plėtoti ryšius su aplinkinėmis sporto 
mokyklomis, centrais.

Kasmet 2–3 projektai.
Vadovai

metodininkai,
mokytojai

6.
Plėtoti ryšius su Šiaulių rajono 
savivaldybės įstaigomis.

Kasmet 2–3 edukacijos.
Vadovai

metodininkai,
mokytojai

2. Uždavinys. Tenkinti Šiaulių rajono gyventojų, nesimokančių pagal neformaliojo švietimo
ugdymo programas sveikatinimo, fizinio aktyvumo ir sporto poreikius.
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Eil.
Nr.

Turinys Laikas Rezultatas Atsakingas 

1.
Tobulinti Šiaulių rajono mokyklų 
žaidynių vykdymo sistemą.

Iki 2027 m.

Atnaujinti mokyklų
žaidynių kvadrato,
tinklinio, smiginio

nuostatus.

Metodininkas
mokinių sportui

2.
Aktyvinti suaugusiųjų sveikatinimą, 
fizinį aktyvumą ir įvairias sporto veiklas
rajone.

Kasmet

Didėja pravedamų
čempionatų skaičius

Šiaulių rajone:
krepšinio 3x3, stalo

teniso, šaškių,
smiginio.

Metodininkai

3.
Populiarinti seniūnijų žaidynes Šiaulių 
rajono gyventojų tarpe.

Kasmet

Dešimtadaliu didės
dalyvaujančių žmonių

Šiaulių rajono
seniūnijų žaidynėse.

Metodininkas
suaugusiųjų

sportui

4.
Vesti fizinio aktyvumo veiklas 
ikimokyklinio amžiaus vaikus.

2–3 kartai per
mokslo metus

2–3 sporto
populiarinimo dienos

per metus,
organizuojant
kompleksines

varžybas
ikimokyklinio

ugdymo įstaigoms. 

Vadovai,
metodininkai,

mokytojai

5.
Vesti renginius, skirtus Mokyklos 50 
metų jubiliejui.

2023 m.

Kiekvieną mėnesį
pravesti po vieną

renginį, skirtą
Mokyklos jubiliejui ir
baigiamąjį jubiliejinį.

Vadovai,
metodininkai,

mokytojai

2. Prioritetas. Kurti sveiką ir saugią šiuolaikinius poreikius atitinkančią aplinką.
Tikslas Tenkinti  individualų  judėjimo  poreikį  ir  gerinti  fizinę  brandą,  sudarant  sąlygas

mokinių kompetencijų ir kūrybiškumo ugdymui. 
1. Uždavinys. Taikyti  naujus, patrauklius ugdymo metodus,  efektyviai  naudoti  edukacines

erdves.
Eil.
Nr.

Turinys Laikas Rezultatas Atsakingas 

1.
Kelti pedagogų kvalifikaciją ir 
kompetencijas.

Kasmet
Kiekvienas mokytojas

gebės įsivertinti
kompetencijas.

Mokytojai,
vadovai

2.
Organizuoti netradicines dienas, 
išnaudojant patalpas.

Kasmet
Skirtingų sporto šakų
derinimas (1 kartas).

Vadovai,
metodininkai,

mokytojai

3.
Efektyviai  ir  ekonomiškai  eksploatuoti
sporto  bazę,  gerinti  paslaugų
bendruomenei kokybę.

Nuolat

Sutaupytos lėšos
skiriamos inventoriaus

atnaujinimui,
mokytojų

kvalifikacijos kėlimui.

Vadovai,
metodininkai,

mokytojai

4.
Užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą 
rajono bendruomenei.

Iki 2024 m.
Atlikti apklausą apie

sporto mokyklos
teikiamas paslaugas.

Mokyklos
taryba
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5.
Organizuoti ir vykdyti gyventojų 
laisvalaikio užimtumo renginius.

Nuolat
2–3 kartai per mokslo

metus.

Mokytojai,
metodininkai,

vadovai

6.
Supažindinti su modernia sportininkų 
testavimo įranga kitas rajono ugdymo 
įstaigas.

Nuolat
2–3 renginiai per

metus.
Metodininkai,

mokytojai

2. Uždavinys. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais, plėtoti viešuosius ryšius. 
Eil.
Nr.

Turinys Laikas Rezultatas Atsakingas

1.
Efektyvinti šeimos ir Mokyklos 
bendradarbiavimo formas ir būdus.

Nuolat

Įtraukti į Mokyklos
veiklą 10 procentų
tėvų nuo bendro

mokinių skaičiaus.

Mokytojai,
vadovai

2.
Organizuoti tėvų ir vaikų šventes, 
varžybas, renginius.

Nuolat
2–3 renginiai per

metus.

Vadovai,
metodininkai,

mokytojai

3. Viešinti Mokyklos veiklą ir pasiekimus. Nuolat

Įtraukti bent 1 mokinį
per metus viešinantį
mokyklos veiklą ir

pasiekimus.

Vadovai,
mokytojai

4.
Rengti ekskursijas, edukacijas, 
susitikimus su įvairių įstaigų 
bendruomenėmis.

Nuolat

Surengti bent 1
ekskursiją, edukaciją

ar susitikimą
kiekvienos sporto

šakos atstovams per
metus.

Vadovai

5.

Tęsti bendradarbiavimą su bendrojo 
ugdymo mokyklomis, seniūnijomis, 
visuomeninėmis organizacijomis ir 
klubais.

Nuolat

Tęsti mokyklų bei
seniūnijų žaidynių,

sporto šakų
pirmenybių ir

čempionatų veiklas. 

Vadovai,
metodininkai,

mokytojai

3. Uždavinys. Mokyklos materialinės bazės stiprinimas.
Eil.
Nr.

Turinys Laikas Rezultatas Atsakingas

1. Atnaujinti sporto bazes. Kasmet Patrauklesnė
Mokykla, masiniai

rajoniniai ir
respublikiniai

renginiai.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

2. Įsigyti 20 vietų autobusą. 2027 m.

3.
Įsigyti  ir  atnaujinti  sportinį  inventorių
bei užtikrinti jų priežiūrą.

Kasmet 

4. Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių. Nuolat 
Papildomos galimybės
išvykti į tarptautines

varžybas ir stovyklas.

Vadovai,
mokytojai 

5.
Atnaujinti  mašinų  stovėjimo  aikštelę
prie Mokyklos.

Iki 2024 m.

Išasfaltuota ir
padidinta mašinų

stovėjimo aikštelė leis
atvykti daugiau tėvų.

Vadovai

6. Įsigyti konteinerius inventoriui susidėti. Iki 2027 m.
Papildomos galimybės

laikyti inentorių
Vadovai

7. Aptverti mokyklos teritoriją tvora. Iki 2027 m. Saugi lauko aplinka. Vadovai
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Sumažės vagysčių.

8. Saulės kolektorių įsigijimas. Iki 2027 m.
Sutaupytas lėšas,

panaudoti inventoriui
įsigyti 

Vadovai

9.
Mokyklos  teritorijoje  pastatyti  naujus
lauko treniruoklius.

Iki 2027 m.

Papildomos galimybės
vesti užsiėmimus,
pritraukti naujus

mokinius ir
suaugusiuosius.

Vadovai

10. Padaryti Mokyklos mokinio korteles. Iki 2027 m.
Motyvacija mokytis,

papildomos nuolaidos
ir galimybės.

Vadovai

VII. LAUKIAMI REZULTATAI

Įgyvendinus  iškeltus  prioritetus,  tikslus  ir  uždavinius,  Mokykla  taps  modernia  mokinių
formalųjį  švietimą papildančio ugdymo institucija,  atvira visuomenei,  tenkinančia Šiaulių rajono
gyventojų  saviraiškos  poreikius.  Bus  sudarytos  sąlygos  rajono  gyventojams  realizuoti  savo
galimybes, įsitraukti į Mokyklos veiklos efektyvumo gerinimą, tenkinant pažinimo, bendravimo ir
bendradarbiavimo, sveikatos įgūdžių formavimo ir kt. poreikius.

VIII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMAS

Siekiant,  kad  Mokyklos  strateginiame  plane  numatytos  priemonės  būtų  sėkmingai
įgyvendinamos ir veiksmingos, bus sistemingai vykdoma veiklos stebėsena ir analizė, atliekamas
į(si)vertinimas, vykdoma strategijos idėjų sklaida Mokyklos bendruomenėje. Plano įgyvendinimo
sėkmės ir nesėkmės, rezultatai aptariami Mokyklos taryboje.

_________________________________________

PRITARTA
Šiaulių r. Kuršėnų sporto Mokyklos tarybos
2022 m. gruodžio 22 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 2
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