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PALANGOS SPORTO CENTRO 2016 – 2017 MOKSLO METŲ
VEIKLOS PLANAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Sporto centro ( toliau – Centro ) tikslas – Teikti kokybiškas ugdymo paslaugas miesto
bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką; ir motyvuoti jaunimą
siekti aukštų sportinių rezultatų. Gerinti ugdytinių ir trenerių įvaizdį, miesto sporto bazes ir užtikrinti sporto
bazių priežiūrą, paruošimą saugiam eksploatavimui ir varžybų vykdymui.
Centro nuostata – kūrybinga, savarankiška ir atsakinga mokykla – sėkmė kiekvienam
mokiniui. Veiklos organizavimą orientuoti į mokinį bei jo poreikius, siekti naujų įgūdžių ir sportinių
rezultatų, ugdymo procesą grįsti mokinių, trenerių ir tėvų bendradarbiavimu. Centras sudaro sąlygas
aktyvaus poilsio ir sportinės veiklos poreikių tenkinimui. Palangos miesto sporto bazėse, gatvėse ir
paplūdimyje vykdo kurorto bendruomenės, mokinių, pamario zonos, respublikines, tarptautines varžybas,
sporto festivalius ir renginius.
Centras, vykdydamas veiklą, vadovaujasi Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695, Švietimo įstatymu,
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos mokinių ir studentų
sporto centro nurodymais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais bei nurodymais, Palangos sporto centro
nuostatais, patvirtintais Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-209 1
punktu. atsižvelgia į miesto sporto bendruomenės reikmes, į ugdytinių poreikius, interesus ir galimybes.
Centro 2016 – 2017 mokslo metų veiklos programa yra neatsiejama 2016 – 2018 metų strateginio plano
dalis.
FILOSOFIJA
Sportas - jaunimo charakterio grūdintojas, ruošiantis gyvenimui besikeičiančioje visuomenėje.
VIZIJA
Sporto centras – tai švietimo įstaiga su šiuolaikiška sporto baze, puoselėjanti kūno kultūros ir sporto
vertybes.
MISIJA
Plėtoti ir organizuoti kūno kultūrą ir sporto renginius, sudarant tinkamas sąlygas miesto bendruomenei
fiziškai lavintis ir siekti sportinių rezultatų.

2016 – 2017 mokslo metais Centre pratybas lanko 376 mokiniai, tarifikuotos 9 pradinio rengimo (183
sp.) ir 13 meistriškumo ugdymo ( 193 sp.) ir 1 meistriškumo tobulinimo grupės ( 7 sp.)
Būrelių (grupių) veikla:
Eil.
Nr.

Sporto
šaka

Užsiėmimų
pavadinimas

Tarifikuojam
as
kontaktinių
valandų
skaičius

Užsiėmimų
vykdymo vieta

1.

Boksas

Meistriškumo
Saulius Simė
ugdymo II m. m.
gr.

8

14

Sporto centro bokso
salė,

Pradinio
Saulius Simė
rengimo II m. m.
gr.

20

9

Sporto centro bokso
salė,

Meistriškumo
Arūnas Macius, 18
ugdymo III m.
Donatas Navikas
m. gr.

11,5

Stadionas,
centro salė

sporto

4.

Meistriškumo
Donatas Navikas 18
ugdymo I m. m.
gr.

10

Stadionas,
centro salė

sporto

5.

Pradinio
Donatas Navikas 20
rengimo I m. m.
gr.

6

Stadionas,
centro salė

sporto

6.

Meistriškumo
Gvidas Juška
ugdymo III m.
m. gr.

16

14

Stadionas,
centro salė

sporto

7.

Pradinio
Gvidas Juška
rengimo II m. m.
gr.

19

6

Stadionas,
centro salė

sporto

8.

Pradinio
Gvidas Juška
rengimo I m. m.
gr.

14

4

L./d. „Gintarėlis“

Meistriškumo
Daiva
ugdymo III m. Mažionienė
m. gr.

17

11

Universali
arena

sporto

10.

Meistriškumo
Daiva
ugdymo I m. m. Mažionienė
gr.

16

6

Universali
arena

sporto

11.

Pradinio
Daiva
rengimo I m. m. Mažionienė
gr.

22

6

Universali
arena

sporto

2.

3.

9.

Futbolas

Krepšinis

Vadovo vardas, Ugdytinių
pavardė
skaičius

2

BFR

Arvydas Dočkus

4

„Baltijos“ pagr. mklos maniežas

12.

Meistriškumo
Regimantas
ugdymo I m. m. Juška
gr.

15

10

Universali
arena

sporto

13.

Meistriškumo
Regimantas
ugdymo I m. m. Juška
gr.

17

10

Universali
arena

sporto

14.

Meistriškumo
Regimantas
ugdymo I m. m. Juška
gr.

20

10

Universali
arena

sporto

15.

Pradinio
Artūras
rengimo II m. m. Podlinevas
gr.

22

8

V.Jurgučio pagr. mklos sp. salė

Meistriškumo
Romaldas
tobulinimo I m. Kazlauskas
m. gr.
Andrius Bajoras

7

5

Stadionas,

13

sporto
maniežas

Meistriškumo
Andrius Bajoras
ugdymo III m.
m. gr.

10

14

Stadionas,

Pradinio
Viltė Čiapienė
rengimo II m. m.
gr.

18

Meistriškumo
Romas Strockis
ugdymo II m. m.
gr.

13

13

„Baltijos“ pagr. mklos sp. salė

Meistriškumo
Valdas Tuinyla
ugdymo I m. m.
gr.

15

7

„Baltijos“ pagr. mklos sp. salė

2

„Baltijos“ pagr. mklos maniežas

16.

Lengvoji
atletika

17.

18.

19.

20.

Tinklinis

BFR

sporto
maniežas
8

centro

Stadionas,
sporto
maniežas

Arvydas Dočkus

centro

centro

21.

Meistriškumo
Rimas Švanys
ugdymo III m.
m. gr.

12

15

„Baltijos“ pagr. mklos sp. salė

22.

Pradinio
Rimas Švanys
rengimo II m. m.
gr.

13

9

Senosios gimnazijos
sporto salė

23.

Pradinio
Irena Švanienė
rengimo II m. m.
gr.

17

9

Senosios gimnazijos
sporto salė

Vykdomi renginiai per mokslo metus:
Veiklos turinys

Vykdymo data

Atsakingas asmuo ir
renginio vieta

1

Lietuvos Jaunučių sporto žaidynės krepšinio, tinklinio, bokso Lengvosios
atletikos varžybos

Lietuvos jaunučių sporto
žaidynių nuostatai ir
kalendorius

Sporto šakų treneriai

2

Lietuvos rajonų bokso moksleivių,
jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusių
čempionatai

Pagal bokso federacijos varžybų
kalendorių ir varžybų
tvarkaraštį.

S. Simė

3

Lietuvos bokso jaunučių, jaunių,
jaunimo, suaugusių čempionatai

Pagal bokso federacijos varžybų
kalendorių

S. Simė

4.

Lietuvos jaunių U-16U-15 II; U-14 I lygos Pagal Lietuvos futbolo
futbolo čempionatai
federacijos varžybų kalendorių

G. Juška,
D. Navikas
A.Macius

5

Lietuvos jaunučių U-11, U-12 I lygos
Vakarų regiono čempionatas

6

Lietuvos mažojo futbolo 5x5
čempionatai ( Žiemos)

7

Lietuvos MKL jaunių merginų U-17,
jaunių vaikinų U-17, jaunučių merginų
U-12, vaikų berniukų U-13 čempionatai

Pagal MKL varžybų kalendorių

ŽMKL krepšinio čempionatai:

Pagal ŽMKL varžybų kalendorių

8

9

10.

Pagal Lietuvos futbolo
federacijos varžybų kalendorių
Pagal Lietuvos futbolo
federacijos varžybų kalendorių

D. Navikas
G, Juška
D. Navikas
G, Juška
D. Mažionienė;
R. Juška
D. Mažionienė;

Vaikinų jaunių komanda

R. Juška;

Vaikų I, I,II komandos

A. Podlinevas

Lietuvos rajonų vaikų jaunučių, jaunių,
jaunimo pirmenybės

Pagal lengvosios atletikos
federacijos varžybų kalendorių

R. Kazlauskas;

Lietuvos čempionatas, pavasario kroso
finalinės varžybos ir Lietuvos žiemos
ilgų metimų čempionatas , jaunimo ,
jaunių, ir jaunučių pirmenybės

Pagal lengvosios atletikos
federacijos varžybų kalendorių

R. Kazlauskas

A. Bajoras

A. Bajoras

11.

12.

Lietuvos mokinių rudens finalinės
kroso, kroso estafečių varžybos ir ilgų
metimų pirmenybės

LMNŠC kūno kultūros ir
sportinio ugdymo skyriaus
varžybų kalendorius

R. Kazlauskas

Lietuvos jaunimo, jaunių jaunučių
tinklini o pirmenybės

Pagal Lietuvos tinklinio
federacijos nuostatus ir varžybų
tvarkaraščius

Vl. Tuinyla

A. Bajoras

R. Švanys
R. Strockis

13.

Lietuvos vaikų MINI tinklinio
pirmenybės

Pagal Lietuvos tinklinio
federacijos nuostatus ir varžybų
tvarkaraščius

I. Švanienė
R. Švanys

Šių programų paskirtis – užtikrinti vaikų ir jaunimo gerovę, įgyvendinant kryptingas užimtumo,
prevencijos ir edukacines programas, sąlygojančias sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją,
ugdančias jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius.
Baigus Centro ugdymo programos kursą, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka,
mokiniams išduodami Neformaliojo vaikų švietimo programos pasiekimus įteisinantys dokumentai.
II. 2015-2016 MOKSLO METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
2015-2016 mokslo metų Centro veiklos programos tikslai, uždaviniai ir prioritetai.
Tikslai:




Teikti kokybiškas ugdymo paslaugas miesto bendrojo ugdymo mokyklų
mokiniams, per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką;
Gerinti sportinę veiklą;
Užtikrinti sporto bazių priežiūrą ir paruošimą saugiam eksploatavimui ir varžybų
vykdymui.

Uždaviniai:







Tikslingai vykdyti ugdymo procesą;
Palaipsniui siekti aukštesnių sportinių rezultatų;
Efektyvinti metodinę veiklą;
Tenkinti mokinių saviraiškos poreikius, kurti integruotus projektus;
Teikti paraišką Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui dėl bazių renovacijos;
Ieškoti rezervų materialinės bazės gerinimui.

Veiklos prioritetai:
 Ugdymo kokybės didinimas, pasinaudojant šiuolaikinės sporto medicinos ir
mokslininkų rekomendacijomis;
 Palankių ir saugių ugdymo aplinkos ir ugdymosi sąlygų Centre kūrimas;
 Gero psichologinio klimato Centre užtikrinimas.

Organizacinė veikla:
2015 – 2016 mokslo metais Centre nuolat vyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Švietimo ir mokslo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos mokinių ir studentų
sporto centro, sporto šakų federacijų, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo
skyriaus dokumentų, reglamentuojančių švietimo veiklą, analizė ir sklaida, darbo krūvio treneriams
derinimas, svarstymas ir tvirtinimas, bendrųjų ir individualių treniruočių tvarkaraščių sudarymas ir
derinimas, įvairių sporto ir ugdymo programų ir projektų rengimas, dalyvavimas kitų institucijų
rengiamuose projektuose, varžybų organizavimas.
Sportiniai pasiekimai:
Ugdymo rezultatai (respublikinių, tarptautinių konkursų, varžybų laimėjimai):
Olimpiados, konkurso, varžybų
pavadinimas

Laimėtos
vietos

Mokinio vardas,
pavardė

Mokinį rengusio
mokytojo pavardė

2016 m. Lietuvos jaunučių sporto
žaidynės

1

VI miestų grupė

Sporto centro treneriai

Europos jaunių U-18 krepšinio
čempionatas

9

Dovilė Štrimaitytė

Daiva Mažionienė

Lietuvos jaunimo lengvosios atletikos
pirmenybės (šuolis į tolį)

1

Laurynas Vičas

Romaldas Kazlauskas,
Andrius Bajoras

Pabaltijo U-15 jaunučių čempionatas

3

Laura Žurauskaitė

Daiva Mažionienė

Lietuvos jaunimo lengvosios atletikos
pirmenybės (septynkovė)

2

Mantas Stonkus

Romaldas Kazlauskas,
Andrius Bajoras

Lietuvos jaunimo bokso čempionatas

3

Ąžuolas Zubė

Saulius Simė

Lietuvos jaunimo bokso čempionatas

3

Robertas Galdikas

Saulius Simė

Lietuvos lengvosios atletikos vaikų
pirmenybės (200 m)

1

Indrė Gadliauskaitė

Andrius Bajoras

Lietuvos jaunimo pirmenybės

5

Ernestas Jašinskas

Romaldas Kazlauskas

2016 m. Lietuvos Jaunučių sporto
žaidynės

4

Dominykas Čepys

Andrius Bajoras

5

Benas Kaulius

Romaldas Kazlauskas

MKL jaunių merginų U-18 čempionatas
II divizionas

1

Merginų jaunių
komanda

Daiva Mažionienė,
Arvydas Dočkus

LJVFA I lygos futbolo pirmenybės ( gim.
2002 m. )

5

Berniukų jaunių
komanda

Arūnas Macius

LJVFA II lygos futbolo pirmenybės (
gim. 2001 m. )

1

Vaikinų jaunių
komanda

Gvidas Juška

Lietuvos vaikų U-12 čemp.

2

Vaikų MINI tinklinio
komanda

Rimas Švanys

MKL vaikų berniukų U-13 čempionatas

8

Vaikų krepšinio
komnda

Regimantas Juška

NKL čempionatas

3

Eimantas Maksvytis

Daiva Mažionienė

Lietuvos rajonų jaunimo pirmenybės

2

Ernestas Jašinskas

R. Kazlauskas

Lietuvos jaunimo lengvosios atletikos
pirmenybės (šuolis į tolį)

1

Laurynas Vičas

Romaldas Kazlauskas,
Andrius Bajoras

KK „Palanga“ sudėtyje

III. 2015-2016 MOKSLO METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS PAGAL
SSGG
Veiklos sritis
1
Ugdymo
turinys

Stipriosios pusės

Silpnosios pusės

Galimybės

Grėsmės

2

3

Ugdymas
organizuojamas
vadovaujantis ŠMM
ir
KKSD
patvirtintais sporto
mokyklų
bendraisiais
nuostatais, parengtu
ir patvirtintu Centro
ugdymo planu.
Ugdymo
planas,
atitinka
Centro
tikslus.
Trenerių
parengtos ugdymo
programos
yra
nuoseklios,
orientuotos
į
mokinių poreikius ir
interesus, mokymosi
motyvaciją.
Programų
turinys
nuolat tobulinamas
ir atnaujinamas.

Didelis mokinių
užimtumas
bendrojo ugdymo
mokyklose lemia
lankomumą
ir
darbo
efektyvumą.
Nepakankamas
mokinių skaičius
Palangos
m.
bendrojo ugdymo
mokyklose
neleidžia atlikti
pilnavertę atranką
komplektuojant
grupes.
Sporto
bazių
mieste trūkumas
atsiliepia
mokomajam
procesui.
Treniruotės
vykdomos
ne
pačiu patogiausiu

4
Tobulinti ugdymo
programų turinį,
įžvelgiant
kiekvieno
ugdytinio
stipriausias
savybes.
Aktyviau
dalyvauti ES bei
šalies
neformaliojo
švietimo,
kūno
kultūros ir sporto
departamento
konkursuose.

5
Mažėjantis
mokinių skaičius.
Didėjantis vaikų
skaičius
su
įvairiais sveikatos
sutrikimais.
Atjaunintas
trenerių
kolektyvas,
kuriam
trūksta
darbo patirties.

Galimybė vasaros
metu
organizuoti
užmiesčio sporto –
sveikatingumo
stovyklas
Mokymosi
pasiekimai

Centro
ugdytinių
pasiekimai atitinka
keliamus
tikslus:
Lietuvos rinktinės
sudėtyje dalyvauti
Europos, Pasaulio
čempionatuose,
Lietuvos
čempionatuose
iškovoti
prizines
vietas
tarp
individualių sporto
šakų, patekti tarp 10
stipriausių komandų
žaidimuose.

Mokymasis ir
ugdymas

Mokinių ugdymas
vykdomas tikslingai
pagal
ugdymo
planus.
Treniruočių procese
skatinamas mokinių
savarankiškumas ir
aktyvumas,
bendravimas
ir
bendradarbiavimas
su treneriu.
Kiekvienas
pedagogas
individualiai
parenka
mokiniui
užduotis,
veiklos
formas ir priemones
jų įgyvendinimui.
Treneris
nuolat
bendradarbiauja su
ugdytinių
tėvais,

metu,
todėl
nepasiekia
reikiamo efekto,
ir tai atsiliepia
galutiniam
rezultatui.
Nepakankama
trenerių
motyvacija.
Dalyvavimą
varžybose riboja
finansinės
galimybės.
Mokinių ribotos
fizinės,
psichologinės
galimybės,
pasigendama
palaikymo
iš
tėvų.
Sporto
bazė
reikalauja
didesnių
investicijų, nes
vidinių rezervų
palaikomas lygis
nebeatitinka šių
dienų reikalavimų
ir poreikių.
Vis dažniau tenka
ieškoti įvairesnių
būdų pakviesti į
individualias
sporto
šakas
sportui
gabius
mokinius.
Ne visi mokiniai
geba
savarankiškai
vykdyti užduotis
namie.

Skatinti trenerius
aktyviau
diegti
naujus ugdymo
metodus, ieškoti
naujų mokomojo
proceso formų.
Didinti ugdytinių
motyvaciją.
Sudaryti
palankesnes
sąlygas
aukštų
rezultatų
pasiekimui.

Kasmet didėjanti
konkurencija,
paremta
naujausiomis
technologijomis
ir finansiniais
resursais.
Silpnėjanti
mokinių
motyvuota veikla
ir didėjantis
užimtumas.
Mažėjantis vaikų
skaičius mieste.

Nuolat tobulinti
ugdymo procesą,
tirti
mokinių
sveikatos
ir
galimybių ribas.
Didinti
treniruočių
kokybę, skatinant
mokinių
ugdymosi
motyvaciją.
Gerinti mokinių
treniruočių
sąlygas stiprinant
materialinę bazę.

Varžybose
nepasiekti
laukiami
sportiniai
rezultatai
gali
daryti neigiamą
įtaką ugdymosi
procesui.

Pagalba
mokiniams

informuoja
apie
mokomąjį procesą ir
sportinius rezultatus
Dauguma trenerių
gerai pažįsta savo
mokinius, žino jų
saviraiškos
poreikius
ir
lūkesčius.

Pedagoginę
pagalbą
mokiniams varžo
intensyvus
besimokančiųjų
užimtumo
grafikas.

Skatinti pagarbius Trenerių kaita
tarpusavio
bendravimo ir
bendradarbiavimo
santykius tarp
ugdytinio ir
trenerio.

IV. 2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIORITETAI

TIKSLAS – Teikti kokybiškas ugdymo paslaugas atnaujintose sporto bazėse miesto bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniams, miesto bendruomenei per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką ir motyvuoti
jaunimą siekti aukštų sportinių rezultatų ir jų pasiekimus nušviesti vietinėje spaudoje, internetinėje
svetainėje.

UŽDAVINIAI:
1.1. tikslingai vykdyti ugdymo procesą;
1.2. efektyvinti metodinę veiklą;
1.3. tenkinti mokinių saviraiškos poreikius;
1.4. skatinti siekti aukštesnių sportinių rezultatų pagal pasiruošimą ir galimybes.
1.5. integruotų projektų kūrimas;
1.6. turimos sporto bazės paruošimas eksploatacijai, užtikrinant jos saugumą
mokomajame procese ir varžybų metu.
1.7. užtikrinti sporto bazes aptarnaujančios technikos ir sportininkus aptarnaujančio
transporto patikimumą ir saugumą.
1.8. sporto salės ( Ganyklų g.18) ir lengvosios atletikos maniežo ( Kretingos g. 21)
einamasis remontas.
1.9. stadiono pagrindinės futbolo aikštė vejos atsodinimo darbai ( Sporto g. 3)
2.1 gerinti ugdytinių ir trenerių įvaizdį.
2.2. Užtikrinti reprezentacinių sportinių aprangų įsigijimą komandoms ir individualiu

sporto šakų auklėtiniams.
2.3. Sudaryti sąlygas trenerių kvalifikacijos kėlimui metų eigoje.
PRIORITETAI
1. varžybų organizavimas ir vykdymas;
2. masinių sportinių renginių organizavimas savivaldybės gyventojams, mokiniams;
3. sportinio ugdymo darbo kokybės gerinimas;
4. sportininkų gebėjimų atskleidimas ir plėtojimas;
5. sportuojančių mokinių vertybinių nuostatų ugdymas;
6. švietėjiškos veiklos vykdymas, populiarinant atskiras sporto šakas;
7. sporto šakų įvairovės plėtotė, pritraukiant kuo didesnį sportuojančių skaičių;

8. mokinių sveikatos stiprinimas ir tausojimas;
9. ugdymosi aplinkos saugumas ir modernizavimas
10. sudarymas palankias sąlygas sporto centro moksleiviams mokymas plaukti.
V. METINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS
Ugdymo proceso organizavimo programa
Tikslas - siekti kokybiško ugdymo plano įgyvendinimo, kad kiekvienas mokinys
formuotųsi kaip asmenybė, ugdytų pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų aktyviam
gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.
Uždavinys - taikyti aktyvius mokymo metodus ir šiuolaikines mokymo priemones, siekti
sėkmingo ugdymo proceso organizavimo.
Prioritetas: didinti mokymosi krypties pasirinkimo galimybes mokiniams, kad jie turėtų
geresnes sąlygas išsiaiškinti savo poreikius ir interesus, apsisprendžiant tolesnei sportinei veiklai.
Eil.
Priemonė
Nr.
1.
Centro ugdymo plano 2016/2017 m .m.
aprobavimas
2.
Kvalifikacinių kategorijų suteikimas
ugdytiniams
3.
Darbo krūvio treneriams tvirtinimas ir
darbo grafikų parengimas

Vykdymo terminas (data)
iki
2016 10 01

Atsakingas
D. Mažionienė

2016 09 10

D. Mažionienė

2016 09 15

R. Kazlauskas
D. Mažionienė
A. Macius
D. Mažionienė

4.

Parengti pedagoginių darbuotojų sąrašus

2016 09 10

5.

Parengti ir patvirtinti Centro veiklą
reglamentuojančius dokumentus

2016 12 01

D. Mažionienė
A. Macius

6.

Mokinio priėmimo į neformalųjį
švietimą teikiančias švietimo įstaigas
sutarčių pasirašymas su naujai priimtų
vaikų tėvais (globėjais)
Mokomųjų grupių metinių planų
sudarymas
Parengti metinį kalendorinį varžybų
planą( 2016/2017 m.) :
a) LMNSC bendro ugdymo mokyklų
varžybų
b) Centro atskirų sporto šakų
c) miesto bendruomenės
d) Respublikinių varžybų vykstančių
Palangos sporto bazėse

2016 10 20

R. Kazlauskas
D. Mažionienė
Treneriai

2016 10 10

D. Mažionienė
Treneriai
R. Kazlauskas
A.Macius
treneriai

7.
8.

2016 10 15
2016 12 10
2016 12 10
2016 12 10

9

Atnaujinti Centro vidaus darbo
taisyklių, saugaus eismo ir elgesio
taisyklių išvykų į varžybas, treniruočių
metu sportininkų instruktavimas

2017 01 10

A. Macius
Treneriai

10.

Rugsėjo 1-osios ir Pasaulinės vaikų
2016 09 01
gynimo dienai pažymėti sportinių
2017 06 01
varžybų, atrakcijų vykdymas
Laukiamas rezultatas: pagerės ugdymo kokybė.

A. Macius
Treneriai

Centro tarybos veikla
Tikslai: skatinti visų Centro bendruomenės narių bendradarbiavimą, paremtą Centro
filosofija, kelti narių sąmoningumą ir atsakomybę už Centro ateitį, ugdyti tarpusavio supratimą ir
toleranciją, pagrįstą tarpasmeniniais santykiais.
Uždaviniai: teikti Centro bendruomenei informaciją kaip tobulinti veiklos sritis,
dalyvauti Centro vykdomuose projektuose, rūpintis mokinių laisvalaikio nuo treniruočių praleidimo
būdais, kuriant programą, organizuojant įvairius renginius, kurie padėtų jaunimui atrasti savo gerąsias
savybes ir gabumus, keltų pasitikėjimą savimi.
Prioritetas: Centro bendruomenės suvienijimas tikslui įgyvendinti – turiningas mokinių
užimtumas, sudarant sąlygas gabiausiems siekti aukštų sportinių rezultatų
Eil.
Nr.
1.

Priemonė
Centro tarybos veiklos plano 2016/2017
m. m. sudarymas, naujų tarybos narių
pristatymas

Vykdymo terminas
(data)
2016 10 25

Atsakingas
R. Kazlauskas
D. Mažionienė

2.

2016/2017 m. m. veiklos plano
2016 11 20
R. Kazlauskas
pristatymas
3.
Centro tarybos atskaita bendruomenės
2017 m.
gegužės Tarybos pirmininkas
grupėms.
mėn.
4.
Pritarimas paraiškų teikimui Respublikos 2016 m. spalio mėn.
R. Kazlauskas
kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
konkursui 2017 m.
5.
2016 metų sportinių rezultatų aptarimas
2016 12 09
R. Kazlauskas
ir 2016m. geriausių sportininkų
Trenerių taryba
dešimtuko tvirtinimas.
6.
2016 m. Centro finansinė ataskaita
2017 01 10
A. Puodžiūnaitė
7.
2015m. Centro sąmatos pristatymas
2017m. vasario mėn.
A. Puodžiūnaitė
Laukiamas rezultatas: Centro bendruomenės narių bendradarbiavimas siekiant tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo. Padės spręsti iškilusius vidaus ir išorės sunkumus
Centro trenerių tarybos veiklos programa
Tikslai - užtikrinti galimybę kiekvienam treneriui aktyviai dalyvauti Centro vykdomoje
veikloje, skatinti aktyvumą, kūrybingumą.

Uždaviniai - aktyviai dalyvauti konkursinių programų kūrime ir jų vykdyme, išsakyti
savo pastebėjimus dėl ugdymo proceso raidos ir trūkumų, teikti siūlymus ir rekomendacijas
mokomojo proceso gerinimui.
Prioritetas - Programų kūrimas ir jų vykdymas.
Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdymo terminas

Atsakingas

Trenerių tarybos posėdžiai:
Dėl 2016-2017 m. m. ugdymo plano,
dėl trenerių darbo krūvių, dėl 20162017 m. m. darbo organizavimo ir
kitais klausimais

2016 09 20

Dėl 2016-2016 mokslo metų Centro
metinės veiklos planas. Treniruočių
grafiko sudarymas ir patvirtinimas.

2016 10 28

3.

Dėl 2017 m. atskirų sporto šakų
varžybų planų tvirtinimo.
2016 m. sportinių rezultatų aptarimas,
geriausių sportininkų dešimtuko
sudarymas.

2016 12 15

4.

Žiemos sezono varžybų rezultatų
2017 03 20
apžvalga.
Mokomojo proceso efektyvumo
gerinimas ir sporto medicinos naujovių
įdiegimas. Rekomendacijos mokiniams.

`D. Mažionienė

5.

Dėl Neformaliojo vaikų švietimo
pažymėjimų išdavimo
Moksleivių užimtumas vasaros metu,
problemų sprendimai.
Dėl vasaros sporto – sveikatingumo
stovyklų vykdymo.

2017 05 25

Direktorius

Dėl 2016-2017 m. m. Centro veiklos
programos vykdymo ir ugdymo
rezultatų aptarimas.

2017 09 05

Atestacinės komisijos posėdžiai

2016 12 09

1.

2

6.

7.

R. Kazlauskas
D. Mažionienė

R. Kazlauskas
S. Simė

S,. Simė

D. Mažionienė
Treneriai

Direktorius
D. Mažionienė

2017 05 20

D. Mažionienė

Laukiamas rezultatas - treneriai susitelks kūrybingam darbui, įsitrauks į Centro veiklos
planų, programų kūrimą, neliks abejingi vykdomai veiklai, teiks pasiūlymus mokomojo proceso
gerinimo klausimais.

Mokinių saviraiškos poreikių tenkinimo programa
Tikslai - užtikrinti kiekvienam vaikui prasmingą laisvalaikį, jo amžių, interesus ir
gebėjimus atitinkančias saviraiškos sąlygas, kuriose būdamas kiekvienas jaunasis pilietis įgytų
kompetencijos, reikalingos jam sėkmingai gyventi ir dirbti sociokultūrinėje aplinkoje, ją įtakoti ir
tobulinti.
Uždaviniai - ugdyti jaunimą savarankiškomis ir kūrybingomis asmenybėmis, užtikrinti
turiningą laisvalaikį, tenkinti saviraiškos, tvarkos, sveikatingumo poreikius.
Prioritetas - integruotų projektų kūrimas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui.
Eil.
Nr.
1.

Priemonė

Vykdymo
terminas Atsakingas
(data)
Vaikų vasaros poilsio programa ,,Sveika 2017
m.
liepos, D. Mažionienė
vasara“
Užmiesčio tipo sporto rugpjūčio mėn.
Treneriai
sveikatingumo stovyklos
2.
Respublikinio Kūno kultūros ir sporto Iki 2016 11 30
R. Kazlauskas
departamento rėmimo fondo programa
,,Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“
,,Sportinio investoriaus įsigijimas“
LFF infrastruktūros gerinimo darbo
grupei ,,Dirbtinės dangos futbolo aikštės 2017 05 02
R. Kazlauskas
įrengimas“
3
Moksleivių sporto šventė ,,Sportuok su
Rugsėjo 1, birželio 1
S.Simė
šypsena
A. Macius
4.
2016/2017 m. m. Lietuvos mokinių sporto Pagal sudarytą BUM
A.Macius
žaidynių I-mo etapo varžybų vykdymas Palangos moksleivių
S. Simė
Palangos m. bendro ugdymo mokyklose tvarkaraštį
Kūno kultūros
mokytojai
5.
2016/2017 m . m. dalyvavimas Europos , Pagal Lietuvos sporto D. Mažionienė
respublikos čempionatuose, pirmenybėse šakų federacijų
S. Simė
iškvietimus
Treneriai
Laukiamas rezultatas: aktyvus ugdytinių ir trenerių, bendro ugdymo mokyklų mokinių,
kūno kultūros mokytojų dalyvavimas, svarūs sportiniai pasiekimai.
Kvalifikacijos tobulinimo programa
Tikslai - siekti nuolatinio trenerių profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo kokybės
augimo.

Uždaviniai - užtikrinti metodinį ir dalykinį trenerių bendravimą, siekti kad mokomasis
treniruočių procesas būtų paremtas naujausiomis sporto medicinos rekomendacijomis ir pratimų
įvairove.
Prioritetas - efektyvus mokyklos strateginis valdymas.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Priemonė
Trenerių -mokytojų dalyvavimas
kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo
kursuose.

Vykdymo terminas
(data)
Palangos PPMC,
Klaipėdos PŠC,
Kretingos PŠC ir
sporto federacijų
vykdomose
seminaruose.
Nuolat

Dalyvavimas Palangos miesto
savivaldybės administracijos Švietimo
skyriaus vadovų organizuojamuose
pasitarimuose
Metodinė ir praktinė parama Palangos m. Nuolat
bendrojo ugdymo mokyklų kūno kultūros
mokytojams
Vykdyti metodinius seminarus, atviras
Nuolat
veiklas, programas ir projektus
Dalyvavimas Lietuvos sporto šakų
federacijų vykdomose konferencijose,
seminaruose.
Informuoti visuomenę apie mokinių,
Centro sportininkų pasiekimus
Reklamuoti varžybas ir sportinius
renginius, vykstančius mieste
Dalyvauti programų ir projektų rengime

Pagal iškvietimus

8.

Bendradarbiauti su kitomis švietimo
įstaigomis ir kitomis institucijomis

Nuolat

9.

Teikti metodinę pagalbą sporto klubams
ir
visuomeniniams sportinės veiklos
organizatoriams

Pagal poreikį

5.

6.

7.

Nuolat

Nuolat

Atsakingas
D. Mažionienė

R. Kazlauskas
D. Mažionienė
A. Macius
S. Simė
D. Mažionienė
A. Macius
R. Kazlauskas
D. Mažionienė
Treneriai
R. Kazlauskas
Treneriai
D. Mažionienė
A. Macius
S. Simė
Treneriai
R. Kazlauskas
S. Simė
Treneriai
R. Kazlauskas
S. Simė
D. Mažionienė
Treneriai
R. Kazlauskas
A.Macius
S. Simė

Laukiamas rezultatas - gerėja ugdymo procesas. Ryšys su visuomene. Auganti žinių ir
patirties sklaida. Efektyvus ir kokybiškas ugdymas.
Tyrimas ir veiklos rezultatų analizė
Tikslai- efektyvus ir kokybiškas ugdomo procesas.

Uždaviniai – užtikrinti mokomojo proceso kontrolę, tvarkingą dokumentaciją, sportinių
pasiekimų analizę ir įvertinimą.
Prioritetas – Kompetencija, profesinis meistriškumas.
Eil.
Priemonė
Vykdymo terminas
Nr.
(data)
1.
Parengti ugdymo priežiūros (treniruočių
Iki lapkričio 25 d.
tikrinimo) grafiką.

Atsakingas
D. Mažionienė
S. Simė

2.

Nustatyti trenerių darbo
dokumentų kokybę.

Nuolat

D. Mažionienė
S. Simė

3.

Stebėti trenerių ugdymo procesą.

Nuolat

D. Mažionienė

4.

Vertinti veiklos rezultatus, ugdytinių ir
trenerių pasiekimus.

Nuolat

R. Kazlauskas
D. Mažionienė
S. Simė

Laukiamas rezultatas - Efektyvus ir kokybiškas ugdomasis procesas, augantys sportiniai
pasiekimai ir tvarkinga dokumentacija.
Materialinės bazės gerinimas ir ugdymo modernizavimas
Tikslai - sukurti sporto bazę, leidžiančią siekti aukštų sportinių rezultatų, vykdyti
įvairaus rango varžybas.
Uždaviniai - ieškoti vidinių rezervų bazių sporto priežiūrai, paruošti jas saugiai
eksploatacijai, varžybų vykdymui, dalyvauti Kūno kultūros ir sporto departamento rėmimo fondo
2017 m. konkurse ,,Sporto bazių renovacija“ ir ,,Sportinio inventoriaus įsigijimas“.
Prioritetas – Tvarkingos ir saugios sporto bazės, lauko krepšinio aikštelių paruošimas
sezonui ir jų priežiūra.
Priemonė

Eil.
Nr.
1.

Vidinių resursų taupymo paieška

Vykdymo terminas
(data)
Nuolat

2.

Saugių darbo sąlygų užtikrinimas

Nuolat

3.

Sporto bazės paruošimas eksploatacijai.
Įrenginių ir inventoriaus patikimumas,
užtikrinantis mokinių saugumą
treniruočių ir varžybų metu
Turimo transporto, sporto bazės
priežiūros technikos paruošimas saugiam
eismui, našiam darbui.
Sportinio inventoriaus , įrangos
atnaujinimas, įsigijimas

Nuolat

R. Kazlauskas
R. Augutienė
R. Kazlauskas
V. Dmitrijevas
R. Kazlauskas

Balandžio mėn.
Nuolat

R. Kazlauskas
V.Dmitrijevas

Nuolat

R. Kazlauskas
A. Macius

4.

5.

Atsakingas

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

Lauko krepšinio ir Anapilio pliažo
tinklinio aikštelių paruošimas sezonui ir
jų priežiūra.
Einamasis sporto bazės remontas.
Mokomų sportinių paslaugų ir
komercinių renginių paieška ir
vykdymas.
Metinių sąmatų sudarymas.
Strateginio plano sudarymas 2016- 2018
m.
Kanceliarinių ir buitinių prekių
įsigijimas,
kompiuterių, spausdintuvų priežiūra.
Lengvosios atletikos maniežo
sanitarinių mazgų remontas. ( Ganyklų g.
Einamasis remontas sporto salės grindų (
Ganyklų 18 )
Paruošimas dirbtinės futbolo aikštės
įrengimui darbai ( Sporto g. 3)
Stadiono pagrindinės futbolo aikštė
vejos atsodinimo darbai ( Sporto g. 3)

Balandžio mėn.
Nuolat

R.Kazlauskas, V.
Dmitrijėvas

Spalio – lapkričio
mėn.
Nuolat

R. Kazlauskas

Gruodžio mėn.
Spalio – lapkričio
mėn.
Nuolat

R. Augutienė
R.Kazlauskas
Darbo grupė
R. Kazlauskas
A. Macius

2017 m. birželio mėn.
mėn.

Direktorius

2017

Direktorius

2017 m. balandžio –
gegužės mėn.

Direktorius
Stadiono priežiūros
darbininkai.

R. Kazlauskas
S. Simė

Laukiamas rezultatas – Centro sporto bazės, turimos technikos ir finansinių resursų
pagerėjimas. Saugios sporto bazės, inventorius ir ugdymo sąlygos.

būklės

VI.METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LAUKIAMI REZULTATAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Centrą lankančių mokinių skaičiaus didėjimas.
Sportinių rezultatų tarptautinėse, respublikinėse varžybose augimas.
Naujos mokomosios bazės kūrimas ir turimos gerėjimas.
Administracijos, trenerių kvalifikacijos kėlimas.
Mieste vykstančių sporto renginių, varžybų, sporto švenčių gausėjimas.
Didėjantis dėmesys sporto – sveikatingumo renginiams.
Aktyvesnis miesto bendruomenės dalyvavimas sportinėje veikloje.
PRITARTA:
Palangos sporto centro Tarybos
2016 08 29 posėdžio protokolo
nutarimu Nr.3

