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PALANGOS SPORTO CENTRO 2018-2019 MOKSLO METU
VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Sporto centro ( toliau - Centro ) tikslas - teikti kokybi5kas ugdymo paslaugas

miesto bendrojo ugdymo mokyklq mokiniams, per sport4 skatinti vaikq ir jaunimo saviraisk4; ir

motyvuoti jaunim4 siekti aukStq sportiniq rezultatq. Gerinti ugdytiniq ir treneriq ivaizdi, miesto

sporto bazes ir uZtikrinti sporto bazi4 pneLiirq, paruo5im4 saugiam eksploatavimui ir varZybq

vykdymui.

Centro nuostata - k[rybinga, savaranki5ka ir atsakinga mokykla - sekme kiekvienam

mokiniui. Veiklos organizavim4 orientuoti i mokini bei jo poreikius, siekti naujq igfldZiq ir

sportiniq rezultatq, ugdymo procesq gristi mokiniq, treneriq ir tevq bendradarbiavimu' Centras

sudaro s4lygas aktyvaus poilsio ir sportines veiklos poreikiq tenkinimui. Palangos miesto sporto

baz6se, gatvese ir paplfidimyje vykdo kurorto bendruomenes, mokiniq, pamario zonos,

respublikines, tarptautines varZybas, sporto festivalius ir renginius.

Centras, vykdydamas veikl4, vadovaujasi Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcija,

Svietimo istatymu, K[no kult[ros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes,

Lietuvos mokiniq ir studentq sporto centro nurodymais, Palangos miesto savivaldybes tarybos

sprendimais, palangos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus ir Svietimo skyriaus

vedejo isakymais bei nurodymais, Palangos sporto centro nuostatais.

Centro 2019 mokslo metq veiklos programa yra neatsiejarna 2020 metq strateginio

plano dalis.

FILOSOFIJA

Sportas - jaunimo charakterio grudinimas, ruo5iantis gyvenimui besikeidiandioje

visuomeneje.

YIZIJA
Sporto centras - tai Svietimo istaiga su SiuolaikiSka sporto baze, puoselejanti klno

kulttiros ir sporto vertYbes.

MISIJA
pletoti ir organizuoti ktino kultUrq ir sporto renginius, sudarant tinkamas s4lygas

miesto bendruomenei fizi$kai lavintis ir siekti sportiniq rezultatq.



2018 - 2019 mokslo metais Centre pratybas lanko 410 mokiniai, tarifikuotos 15

pradinio rengimo (231) ir 10 meistriSkumo ugdymo (125) ir 3 meistri5kumo tobulinimo grupes

(48).

Grupiq) veikla:

Eil.
Nr.

UZsiemimq
pavadinimas

Vadovo
vardaS,
pavarde

Grupe/Ugdytiniq
skaidius

Tarifikuoja-
ITAS

kontaktiniq
valandq
skaidius

UZsiemimq vykdymo
vieta

1 Boksas Saulius Sime 20 Bokso sale, Ganyklq
s. l8

2 Boksas P.R. lm.m. -12. 7 Bokso sale, Ganyklq
s. 18

Dziudo Erikas
Cchovrebovas

P.R. Im.m.-12 7 Dziudo sale, ganyklLl

s. 18

J Futbolas Ar[nas Macius
Tadas
Gecevidius

M.T.II m. m. m. - l9
sp.

5

10

Stadionas, Sporto g.

3;
Ziemos aik5te
Sporto sale, Ganyklq
s. l8

4 Futbolas Tadas
Gecevidius

P.R. Im.m.-12 t0 Stadionas, Sporto g.

Sporto sale, Ganyklq
s. l8

5 Futbolas Marsel
Balasanov

P. R.I m. m. - 19 7 Jurgudio p. m.,
Kretingos g. 21

Futbolas Gvidas JuSka P.R. IIm.m,-15
M. T. III m. m. - 17

24 Stadionas, Sporlo g.

3;

Sporto sale, Ganyklrl
e. 18

6 KrepSinis Daiva
MaZioniene

M.U. III m. m. - l8
P.R. Im.m-17
P.R. II m. m. - l6

24 Universali sporto
arena, Sporlo g. 3

7 KrepSinis Regimantas
JuSka

M.U. ru m. m. - 17

M.U. I m. m. - l6
24 Universali sporto

arena, Sporto g. 3

8 Krepiinis ArtIras
Podlinevas

P.R. lm. m.-22 7 Vl. Jurgudio p.rn.
sporto sale

9 Lengvoji
atletika

Andrius
Bajoras
Donatas
Rauktys

M.T. II m. m. - 12

M.U.lm.m.-19
24

6

ManieZas Ganyklq 2

Stadionas, Sporto g.

Lengvoji
atletika

Donatas
Rauktys

P. R. I n.r. m. - 18 10 ManieZas Ganyklq 2

Stadionas, Sporto g.

Lengvoji
atletika

Romaldas
Kazlauskas

P.R. Ilm.m.-12 t2 ManieZas Ganyklq 2

Stadionas, Sporto g.

3;

l0 Tinklinis Rimas Svanys M.U. I m. m. - l0 t8 Baltijos p. m. sporto
sale

M.U. IV m. m. - 10

P.R. II m. m. * l6



P.R. I m. m. - 12

l1 Tinklinis Romas
Strockis

M. U..l m. m. - 10

P.R. Im.m.-12

16 Baltijos p. m. sporlo
sale

t2 Tinklinis Irena Svaniene M.U.-llm.rn.-14 9 Baltijos p. m. sporto
sale

l3 Tinklinis Valdas
Tuinyla

M.U. Im.m.-ll 7 Baltijos p. m. sporto
sale

Tenisas P.R. I m. m. - 12 7 Sporto centro sal6,

Ganyklq g. l8

Badmintonas P.R. t m. m.- 12 7 Sporto centro sald.

Ganyklq g. l8

Aerobine
gimnastika

P.R. Im.m..-12 7 Sporto centro arena.
Sporto g. 3.

Vykdomi renginiai:

Eil.
Nr.

Veiklos turinys Vykdymo data Atsakingas asmuo ir
renginio vieta

I Lietuvos Jaunudiq sporto Zaidyniq bokso,

lengvosios atletikos, krep5inio, tinklinio,
dziudo varZybos.

Pagal tvarkara5ti. S. Sime A. Bajoras,

D. Rauktys R.

Kazlauskas, D.

MaZioniene, R.

Ju5ka, V. Tuinyla, I
Svaniene,

E.Cchovrebovas.

2 Lietuvos rajonq bokso moksleiviq,
jaunudiq, jauniq, jaunimo, suaugusiq

dempionatai.

Pagal bokso federacijos

varLybq kalendoriq.

S. Sirne.

3 Lietuvos bokso moksleiviq, jaunudiq,

jauniq, jaunimo, suaugusiq dempionatai.

Pagal bokso federacijos

varZybq kalendoriq.

S. Sime.

4 201812019 m. Lietuvos U- I 9 ir U- I 7 I
lygos futbolo pirmenybes.

Pagal futbolo federacijos

varZybq kalendoriq.

G. Ju5ka, A. Macius,

T. Gecevidius.

5 201812019 m. Lietuvos vaikq U-12 ir U-10

futbolo pirmenybes.

Pagal futbolo federacijos

varZybq kalendoriq.

G. Ju3ka, T.
Gecevidius, M
Balasanov.

6 Lietuvos maZojo futbolo 5x5 2007,

2008,2009,2010 m. gimimo vaikq

dempionatai.

Pagal futbolo federacijos

varLybtl kalendoriq

G. Ju5ka, T.
Gecevidius, M.
Balasanov.

7 Lietuvos MKL merginq U-18 B diviziono,

vaikinq U-16 ir U-15 A diviziono, vaikinq

U-14 ir U-13 B diviziono, mergaidiq ir
berniukq U- I 2,,Pirmo iS5iikio" varZybos.

Pagal MKL var?ybq

kalendoriq

D. MaZioniene;
R. JuSka

A. Podlinevas

8 ZfvtKf krep5 i n io demp ionatas

2009 m. ir 2010 m. gimimo mergaites ir

berniukai;
2007 m. gimimo berniukai.

Pagal ZMKL varZybq

kalendoriq

D. MaZioniene;
R. Ju5ka;
A. Podlinevas



9 Lietuvos rajonq jaunudiq, jauniq

pirmenybes

Pagal lengvosios atletikos

federacijos varZybq

kalendoriq

A
D
R

Bajoras
Rauktys
Kazlauskas

10. Lietuvos dempionatas, pavasario kroso

finalines varZybos ir Lietuvos Ziemos ilgq

metimq dempionatas , jaunimo , jauniq, ir
jaunudiq pirmenybes

Pagal lengvosios atletikos

federacijos varZybq

kalendoriq

A. Bajoras
D. Rauktys

R. Kazlauskas

1l Lietuvos mokiniq rudens finalines kroso,

kroso estafediq varrybos ir ilgq metimq

pirmenybes

LMNSC klno kulturos ir
sportinio ugdymo skyriaus

varZybq kalendorius

R. Kazlauskas
A. Bajoras
D.Rauktys

t2 Lietuvos jaunimo sales tinklinio ir
papl[dimio tinklinio dempionatas

(merginos);

Lietuvos U-17 sales ir papludimio tinklinio
dempionatas (vaikinai);

Lietuvos U-15 sales ir papl[dimio

dempionatas (vaikinai).

Pagal tinklinio federacij os

varZybq kalendoriq

R. Svanys
R. Strockis
I. Svaniene
V. Tuinyla

Siq programq paskirtis - uZtikrinti vaikq ir jaunimo gerovg, igyvendinant kryptingas

uZimtumo, prevencijos ir edukacines programas, s4lygojandias sekming4 vaikq ir jaunimo

socializacij4, ugdandias jq kultlring brandq, pilietiSkum4, socialinius ig[dZius, saviraiSk4,

gebejimus ir polinkius.

Baigus Centro ugdymo programos kurs4, Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka,

mokiniams i5duodami Neformaliojo vaikq Svietimo programos pasiekimus iteisinantys

dokumentai.

II. SKYRIUS
2019 MOKSLO METU PROGRAMOS IGYVENDINIMO ANALIZE

2018 metq Centro veiklos programos tikslai, uZdaviniai ir prioritetai.

Tikslai

teikti kokybi5kas ugdymo paslaugas miesto bendrojo ugdymo mokykltl

mokiniams, per sport4 skatinti vaikq ir jaunimo saviraiSk4;

gerinti sporting veikl4;

uZtikrinti sporto bazir4 prieZilr4 ir paruo5im4 saugiam eksploatavimui ir varZybtl

vykdymui.

UZdaviniai

tikslingai vykdyti ugdymo proces4;

palaipsniui siekti auk5tesniq sportiniq rezultatq;

efektyvinti metoding veiklq;



tenkinti mokiniq saviraiSkos poreikius, kurti integruotus projektus;

teikti parai5k4 Klno kult[ros ir sporto remimo fondui del baziq renovacijos;

ie5koti rezervq materialines bazes gerinimui.

ugdymo kokybes .rJX: il;:fi"r, siuolaikines sporro medicinos ir

mokslininkq rekomendacij omis ;.

palankiq ir saugiq ugdymo aplinkos ir ugdymosi s4lygq Centre kflrimas;

gero psichologinio klimato Centre uZtikrinimas.

Organizacind veikla

2018 mokslo metais Centre nuolat vyko Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Svietimo

ir mokslo ministerijos, Ktno kultlros ir sporto departamento, Lietuvos mokiniq neformaliojo

Svietimo centro, sporto Sakq federacijq, Palangos miesto savivaldybes administracijos Svietimo

skyriaus dokumentq, reglamentuojandiq Svietimo veiklq, analize ir sklaida, darbo krlvio

treneriams derinimas, svarstymas ir tvirtinimas, bendrqjq ir individualiq treniruodiq tvarkara5diq

sudarymas ir derinimas, ivairiq sporto ir ugdymo programq ir projektq rengimas, dalyvavimas kitq

institucijq rengiamuose proj ektuose, varZybq organizavimas.

Sportiniai pasiekimai :

Ugdymo rezultatai (respublikiniq, tarptautiniq, varZybq laimej imai) :

VarZybq pavadinimas Laimetos

vietos

Mokinio vardas,

pavarde

Mokinj retrgusio

trenerio pavarde

Lietuvos jaunimo bokso dempionatas

Lietuvos jaunimo bokso dempionatas rajonq

tarpe

1v.
2v.

Toma Sireikaite S. Sime

Lietuvos j aunimo bokso dempionatas

Lietuvos jaunimo bokso dempionatas rajonq

tarpe

3v.
3v.

Rimantas

Vaidekauskas

S. Sime

Lietuvos j aunimo bokso dempionatas

Lietuvos jaunimo bokso dempionatas rajonq

tarpe

3v.
2v.

Arune Sorvte S. Sime

Lietuvos jauniq bokso Zaidynes 3v. Dovydas Grabys S. Sime

2017 m. Lietuvos U-l7I lygos futbolo

pirmenybes

lv. 2001 m. gimimo
grupe

G. JuSka

2017 m. Lietuvos U-16 I lygos futbolo

pirmenybes

2v. 2002 m. gimimo
grupe

A. Macius

2017 m. NBA jr. Lietuva krep5inio dempionatas 1v. 2006 m, gimimo
grupe

R. Ju5ka

Lietuvos lengvosios atletikos jauniq Ziemos

dempionatas

Lietuvos lengvosios atletikos jauniq Zaidynes

Lietuvos metimq taure

Europos jauniq olimpinis festivalis

1v.

2v.
lv.
ll v.

Dominykas Cepys

(rutulio st[mimas)

Lietuvos rinktines

narys

A. Bajoras

R. Kazlauskas



Lietuvos lengvosios atletikos jauniq Ziemos

dempionatas

2v. Ernestas JaSinskas

(Suolis i aukSti)

A. Bajoras

Lietuvos vaikq lengvosios atletikos Ziemos

dempionatas 200 m. begimas

Lietuvos vaikq lengvosios atletikos vasaros

dempionatas 300 m. begimas

lv.

1v,

Indre Gadliauskaite

Lietuvos rinktines

nar6.

A. Bajoras

Lietuvos vaikq lengvosios atletikos Ziemos

dempionatas 60 m. begimas

Lietuvos vaikq lengvosios atletikos vasaros

dempionatas 60 m. begimas

Olimpiniq vildiq taure 60 m. begimas

3v

2v

3v

Arnas Zirovas A. Bajoras

Lietuvos vaikq lengvosios atletikos Ziemos

dempionatas 60 m. begimas

Olimpiniq vildiq taure 60 m. begimas

3v.

2v.

Diana Vildikaite A. Bajoras

Lietuvos vaikq lengvosios atletikos taures

varZybos

1v. Gabriele Kalis
(Suolis iauk3ti)

A. Bajoras

Lietuvos U-12 ,,Mini" mergaidiq tinklinio
dempionatas.

2v. Glorija Januievid,
Marija Kalis,

Beatride Juozilaitye,

Skaiste Laucyte.

I. Svaniene

Lietuvos jauniq sporto Laidyniq VI miestq

grupej e kompleksine iskaitoj e

2v. Boksas, Tinklinis,
Krep5inis, Lengvoji

atletika

S. Sime, D.

MaZioniene, I.

Svaniene, R.

Svanys, V.

Tuinyla, R.

Kazlauskas. A.

Bajoras. l
III. SKYRIUS

2018 MOKSLO METU PROGRAMOS IGYVENDTNTMO VERTINIMAS PAGAL SSGG

Veiklos sritis Stipriosios puses Silpnosios puses Galimybes Gresmes

1 2 J 4 5

Ugdymo
turinys

Ugdymas
organizuojamas
vadovaujantis SMVI
ir KKSD
patvirtintais sporto
mokyklq
bendraisiais
nuostatais, parengtu
ir patvirtintu Centro
ugdymo planu.
Ugdymo planas,
atitinka Centro
tikslus. Treneriq
parengtos ugdymo

Didelis mokiniq
uZimtumas
bendrojo ugdymo
mokyklose lemia
lankomum4 ir
darbo
efektyvumE.
Nepakankamas
mokiniq skaidius
Palangos m.
bendrojo ugdymo
mokyklose
neleidZia atlikti
pilnaverte atranka

Tobulinti ugdymo
programU turini,
iZvelgiant
kiekvieno
ugdytinio
stipriausias
savybes.
Aktyviau
dalyvauti ES bei
Salies

neformaliojo
Svietimo, k[no
kultlros ir sporto
departamento

MaZejantis
mokiniq skaidius.
Didejantis vaikq
skaidius su

ivairiais sveikatos
sutrikimais.
Atjaunintas
treneriq
kolektyvas,
kuriam tr[ksta
darbo patirties.



programos yra
nuoseklios,
orientuotos i
mokiniq poreikius ir
interesus, mokymosi
motyvacij4.
Programq turinys
nuolat tobulinamas
ir atnaujinamas.'
Galimybe vasaros
metu organizuoti
uZmiesdio sporto -
sveikatingumo
stovyklas.

komplektuojant
grupes.
Sporto bazi,q
mieste tnikumas
atsiliepia
mokomajam
procesui.
Treniruotes
vykdomos ne
padiu patogiausiu
metu, todel
nepasiekia
reikiamo efekto,
ir tai atsiliepia
galutiniam
rezultatui.

konkursuose.

Mokymosi
pasiekimai

Centro ugdytiniq
pasiekimai atitinka
keliamus tikslus:
Lietuvos rinktines
sudetyje dalyvauti
Europos, Pasaulio
dempionatuose,
Lietuvos
dempionatuose
iSkovoti prizines
vietas tarp
individualiq sporto
Sakq, patekti tarp 10

stipriausiq komandq
Zaidimuose.

Nepakankama
treneriq
motyvacija.
Dalyvavim4
varZybose riboja
finansines
galimybes.
Mokiniq ribotos
fizines,
psichologines
galimybes,
pasigendama
palaikymo i5
tevq.
Sporto baze
reikalauja
didesniq
investicijq, nes

vidiniq rezeryU
palaikomas lygis
nebeatitinka Siq

dienq
reikalavimq ir
poreikiu.

Skatinti trenerius
aktyviau diegti
naujus ugdymo
metodus, ie5koti
naujq mokomojo
proceso formq.
Didinti ugdytiniq
motyvacij4.
Sudaryti
palankesnes
s4lygas auk5tq
rezultatq
pasiekimui.

Kasmet didejanti
konkurencija,
paremta
naujausiomis
technologijomis
ir finansiniais
resursais.
Silpnejanti
mokiniq
motyvuota veikla
ir didejantis
uZimtumas.
MaZejantis vaikq
skaidius mieste.

Mokymasis ir
ugdymas

Mokiniq ugdymas
vykdomas tikslingai
pagal ugdymo
planus.
Treniruodiq procese

skatinamas mokiniq
savaranki5kumas ir
aktyvumas,
bendravimas ir
bendradarbiavimas
su treneriu.
Kiekvienas
pedagogas

Vis daZniau tenka
ieSkoti ivairesniq
bldq pakviesti i
individualias
sporto Sakas

sportui gabius

mokinius.
Ne visi mokiniai
geba
savarankiSkai
vykdyti uZduotis
namie.

Nuolat tobulinti
ugdymo proces4,

tirti mokiniq
sveikatos ir
galimybiq ribas.
Didinti
treniruodiq
kokybg, skatinant
mokiniq
ugdymosi
motyvacij4.
Gerinti mokiniq
treniruodiq

VarZybose
nepasiekti
laukiami
sportiniai
rezultatai gali
daryti neigiam4

itak4 ugdymosi
procesui.



individualiai
parenka mokiniui
uZduotis, veiklos
formas ir priemones
jq igyvendinimui.
Treneris nuolat
bendradarbiauja su

ugdytiniq tevais,
informuoja apie
mokomqjiproces4 ir
sportinius rezultatus

s4lygas stiprinant
materialing bazg.

Pagalba
mokiniams

Dauguma treneriq
gerai paZista savo

mokinius, Zino jq
saviraiSkos
poreikius ir
lDkesdius.

Pedagoging
pagalb4
mokiniams varlo
intensyvus
besimokandiqjq
uZimtumo
grafikas.

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

Treneriq kaita

IV. SKYRIUS
2019 MOKSLO METV VEIKLOS TIKSLAI, UZDAVINIAI, PRIORITETAI

1. Tikslas. Teikti kokybi5kas ugdymo paslaugas, per sportq skatinti vaikq ir jaunimo

savirai5k4 ir motyvuoti jaunim4 siekti auk5tq sportiniq rezultatq;

UZdaviniai:

1 .1. tikslingai vykdyti ugdymo proces4;

1.2. efektyvinti metoding veikl4;

1.3. tenkinti mokiniq savirai5kos poreikius;

1.4. skatinti siekti aukStesniq sportiniq rezultatq pagal pasiruo5im4 ir galimybes.

1.5. integruotq projektq k[rimas;

2. Tikslas. Gerinti miesto sporto bazes ir uZtikrinti sporto baziq prieZiiir4, paruo5im4 saugiam

eksploatavimui ir varZybq vykdymui

UZdaviniai:

2.L turimos sporto bazes paruo5imas eksploatacijai, uZtikdnant jos saugumQ

mokomajame procese ir varZybq metu.

2.2. uhtil<rinti sporto bazes aptamaujandios technikos ir sportininkus aptarnaujandio

transporto patikimumq ir saugum4.

2.3 sporto sales ( Ganyklq g.18) kapitalinis remontas.

2.4 lengvosios atletikos manieZo ( Kretingos g.2l lGanyklq g. 2) einamasis remontas

2.5 Techninio projekto paruo5imas dirbtines futbolo aik5tes irengimui ( Sporto g' 3)

2.6 Stadiono pagrindines futbolo aik5te vejos atsodinimo darbai ( Spotto g. 3)

2.7. Sporto arenos (Sporto g. 3) einamasis remontas (sienq daZymas)

2.8 Stadiono begimo takq garantinis remontas.



3.Tikslas. Gerinti ugdytiniq ir treneriq ivaizdi

UZdaviniai:

3.1 uZtikrinti reprezentaciniq sportiniq aprangq isigijim4 komandoms ir individualiu

sporto Sakq aukletiniams.

3.2 sudaryti s4lygas treneriq kvalifikacijos kelimui metq eigoje'

3.3 nupirkti treneqiams vienod4 sporting aprangE reprezentuojandi4 Palanga ir sporto

centr4 ir ipareigoti ja deveti treniruodiq ir varZybq metu.

Prioritetai

1. VarZybq organizavimas ir vykdymas;

2. Masiniq sportiniq renginiq organizavimas savivaldybes gyventojams, mokiniams;

3. Sportinio ugdymo darbo kokybes gerinimas;

4. Sportininkq gebejimq atskleidimas ir pletojimas;

5. Sportuojandiq mokiniq vertybiniq nuostatq ugdymas;

6. Svieteji5kos veiklos vykdymas, populiarinant atskiras sporto Sakas;

7. Sporto Sakq ivairoves pletote, pritraukiant kuo didesni sportuojandiq skaidiq;

8. Mokiniq sveikatos stiprinimas ir tausojimas;

9. Ugdymosi aplinkos saugumas ir modernizavimas.

V. SKYRIUS
METINIU VEIKLOS TIKSLV IR UZDAVINIU IGYVENDINIMO PROGRAMOS

Ugdymo proceso organizavimo programa

Tikslas - siekti kokybiSko ugdymo plano igyvendinimo, kad kiekvienas mokinys

formuotqsi kaip asmenybe, ugdytq pilieting ir tauting savimong, igytq kompetencijq, bltinq

aktyviam gyvenimui Siuolaikinej e visuomeneje.

UZdavinys - taikyti aktyvius mokymo metodus ir Siuolaikines mokymo priemones,

siekti sekmingo ugdymo proceso organizavimo.

Prioritetas: didinti mokymosi krypties pasirinkimo galimybes mokiniams, kad jie

turetq geresnes s4lygas i5siai5kinti savo poreikius ir interesus, apsisprendZiant tolesnei sportinei

veiklai.

Ei1.

Nr.
Priemone Vykdymo terminas

(data)
Atsakingas

I Centro ugdymo plano 2019 m.m. aprobavimas 20t8 09 20 S. Sime
Centro taryba _

2. Kvalifikaciniq kategorijq patvirtinimas
uedytiniams

20t9 09 12 S. Sime

1 Darbo krDvio treneriams tvirtinimas ir darbo

eraf,rku parengimas
20t9 09 20 S. Sime

A. Macius



4. Parengti pedagoginiq darbuotojq s4ra5us 2019 09 10 S. Sime

5. Parengti ir patvirtinti Centro veikl4
reglamentuoj andius dokumentus

2019 12 01 S. Sime
A. Macius
L. Kasparavidiene
R. Augutiene

6. Mokinio priemimo i neformalqii Svietim4
teikiandias Svietimo istaigas sutardiq
pasira5ymas su naujai priimtq vaikq tevais
(slobeiais)

20t9 t0 t6 S. Sime
A. Macius

7. Mokomqjq grupiq metiniq planq sudarymas 2019 l0 l0 S. Sime
Treneriai

8. Parengti metini kalendorin! varZybq plan4
a) bendro ugdymo mokyklq varLybq

,,Lietuvos mokyklq Zaidynds"
b) Centro atskirq sporto Sakq

c) miesto bendruomenes

2019 10 23 A.Macius
S. Sime
treneriai

9. Kelti treneriq kvalifikacija. Dalyvavimas
seminaruose, mokymuose, kvalifi kacij os

kelimo kursuose.

Pastoviai A. Macius,
S. Sime
Treneriai

10. Atestacijos vykdymas 2019-05 06

20t9-tt-25
A. Macius
S. Sime

11 Stebeti treneriq veikl4. Pastoviai A.Macius
S. Sime

12. Gerosios patirties sklaida tarp treneriq ir kflno
kultlros mokytojq

Pastoviai A.Macius
S. Sime
Treneriai

13. Piknikas mokslo metq pradZiai
pamineti

20 r 9-09-0 1 A.Macius
S. Sime
Treneriai

Laukiamas rezultatas: pageres ugdymo kokybe.

Centro tarybos veikla

Tikslai: skatinti visq Centro bendruomenes nariq bendradarbiavim4, paremt4 Centro

filosofija, kelti nariq s4moningum4 ir atsakomybg uZ Centro ateiti, ugdl'ti tarpusavio supratim4 ir

tolerancij 4, pagrist4 tarpasmeniniais santykiais.

Uidaviniai: teikti Centro bendruomenei informacij4 kaip tobulinti veiklos sritis.

dalyvauti Centro vykdomuose projektuose, r[pintis mokiniq laisvalaikio nuo treniruodiq

praleidimo bfldais, kuriant programQ, organizuojant ivairius renginius, kurie padetq jaunimui

atrasti savo gerqsias savybes ir gabumus, keltq pasitikejim4 savimi.

Prioritetas: Centro bendruomenes suvienijimas tikslui igyvendinti - turiningas

mokiniq uZimtumas, sudarant sElygas gabiausiems siekti aukStq sportiniq rezultatq

Eil.
Nr.

Priemone Vykdymo terminas
(data)

Atsakingas



I Centro tarybos veiklos plano 2019 m. m.

sudarymas, naujq tarybos nariq
pristatymas.

20t9 l0 16 A. Macius

2. 2019 m. m. veiklos plano pristatymas. 2019 I I 09 A. Macius

4. Pritarimas paraiSkq teikimui
Respublikos klno kulturos ir sporto

remimo fondo konkursui 2019 m.

2019 m. gruodZio
men.

A. Macius

5. 2018 metq sportiniq rezultatq aptarimas

ir 2018 m. geriausiq sportininkq
iSrinkimas.

20t9 12 t2 A. Macius
S. Sime
Treneriu taryba

6. 2015 m. Centro finansine ataskaita 2019 12 15 R. Ausutiene

7. 2015 m. Centro s4matos pristatymas 2019 m. vasario m0n. R. Augutiene

t a,rt iamas rezultatas: Centro bendruomenes nariq bendradarbiavimas siekiant

tikslq ir uZdaviniq igyvendinimo, pades sprgsti i5kilusius vidaus ir i5ores sunkumus.

Centro treneriq tarybos veiklos programa

Tikslai - uZtikrinti galimybg kiekvienam treneriui aktyviai dalyvauti Centro

vykdomoj e veikloj e, skatinti aktyvum4, kfirybingum4.

UZdaviniai - aktyviai dalyvauti konkursiniq programr+ k0rime ir jq vykdyme, iSsakyti

savo pastebejimus del ugdymo proceso raidos ir trukumq, teikti siDlymus ir rekomendacijas

mokomojo proceso gerinimui.

Prioritetas - Programq k0rimas ir jq vykdymas.

Ei1.

Nr.
Priemone Vykdymo

terminas
Atsakingas

Treneriq tarybos posg4liai

1 Del2018-2019 m. m. ugdymo plano, del treneriq
darbo kr[viq, del20l8-2019 m. m. darbo

organizavimo ir kitais klausimais

2019 09 18 A. Macius
S. Sime

2 Del2018-2019 mokslo metq Centro metines

veiklos planas. Treniruodiq grafiko sudarymas ir
patvirtinimas.

2019 10 l5 A. Macius
S. Sime

3. Del 2019 m. atskiry sporto Sakq varZybq planq

tvirtinimo.
2019 t2 05 S. Sime

4. Del Neformaliojo vaikq Svietimo paZymejimq
iSdavimo.
Moksleiviq uZimtumas vasaros metu, problemq

sprendimai.
Del vasaros sporto - sveikatingumo stovyklq
vykdymo.

2019 0s 25 A. Macius
S. Sime

5. 2018-2019 m. m. Centro veiklos programos
vykdymo ir ugdymo rezultatq aptarimas.

2019 08 25 A. Macius
S. Sime

7. Atestacines komisijos posedZiai 2019 12 08
2019 05 20

A. Macius
S. Sime



Laukiamas rezultatas - treneriai susitelks kfirybingam darbui, isitrauks i Centro

veiklos planq, programq kUrim4, neliks abejingi vykdomai veiklai, teiks pasifllymus mokomojo

proceso gerinimo klausimais.

Mokiniq savirai5kos poreikiq tenkinimo programa

Tikslai - uZtikrinti kiekvienam vaikui prasming4 laisvalaiki, jo amZiq, interesus ir

gebejimus atitinkandias savirai5kos s4lygas, kuriose bldamas kiekvienas jaunasis pilietis fgyq

kompetencijos, reikalingos jam sekmingai gyventi ir dirbti sociokultlrineje aplinkoje, j4 itakoti ir

tobulinti.

Uidaviniai - ugdyti jaunim4 savarankiSkomis ir kfirybingomis asmenybdmis,

uZtikrinti turining4laisvalaiki, tenkinti savirai5kos, tvarkos, sveikatingumo poreikius.

Prioritetas - integruotq projektq kurimas mokiniq savirai5kos poreikiq tenkinimui.

Laukiamas rezultatas: aktyvus ugdytiniq ir treneriq, bendro ugdymo mokyklq

mokiniq, k[no kultriros mokytojq dalyvavimas, svarfis sportiniai pasiekimai.

Kvalifikacijos tobulinimo programa

Tikslai - siekti nuolatinio treneriq profesines kompetencijos augimo ir ugdymo

kokybes augimo.

UZdaviniai - uZtikrinti metodini ir dalykini treneriq bendravim4, siekti kad

mokomasis treniruodiq procesas bltq paremtas naujausiomis sporto medicinos rekomendacijomis

ir pratimq ivairove.

Prioritetas - efektyvus mokyklos strateginis valdymas.

Eil Priemone Vykdymo terminas Atsakingas

Eil.
Nr.

Priemone Vykdymo
terminas (data)

Atsakingas

1 Vaikq vasaros poilsio programa,,BUk
dempionas". UZmiesdio tipo sporto
sveikatingumo stovyklos.

2019 m.
rugpjfidio men.

S. Sime
Treneriai

2. Respublikinio Kuno kulturos ir sporto
departamento rOmimo fondo programa:

,,Sporto visiems sEjDdZio pletote"

,,sportinio investoriaus isigij imas"
LFF infrastruktflros gerinimo daro grupei

,,Dirbtines dangos futbolo aik5tes irengimas"

rki
15

20019-11,-

2019 1 I 15

A. Macius
S. Sime

4. 2019 mokslo metq Lietuvos mokyklq Zaidynes. Pagal nuostatus
ir tvarkaraSti

A.Macius
S. Sime
K[no kult[ros
mokytoiai

5. 2019 m. dalyvavimas Europos , respublikos
dempionatuo se, pirmenybese

Pagal Lietuvos
sporto Sakq

federacijq
iSkvietimus

A. Macius
S. Sime
Treneriai



Nr. (data)

I Treneriq -mokytojq dalyvavimas
kvalifikacijos kelimo ir tobulinimo
kursuose.

Palangos PPMC,
Klaipedos PSC,
Kretingos PSC ir
sporto federacijq
vykdomose
seminaruose.

S. Sime

2. Dalyvavimas Palangos miesto
savivaldybes administraciios Svietimo
skyriaus vadovq organizuojamuose
pasitarimuose

Nuolat S. Sime
A. Macius

3. Metodine ir praktine parama Palangos m.

bendrojo ugdymo mokyklq ktno kultfiros
mokytoiams

Nuolat S. Sime
A. Macius

4. Vykdyti metodinius seminarus, atviras
veiklas, programas ir projektus

Nuolat A. Macius
S. Sime
Treneriai

5. Dalyvavimas Lietuvos sporto Sakq

federacij q vykdomose konferencij ose,

seminaruose.

Pagal iSkvietimus A. Macius
S. Sime
Treneriai

6. Informuoti visuomeng apie mokiniq,
Centro sportininkq pasiekimus
Reklamuoti varZybas ir sportinius
renginius, vykstandius mieste

Nuolat A. Macius
S. Sime
Treneriai

7. Dalyvauti programq ir projektq rengime Nuolat A. Macius
S. Sime
Treneriai

8. Bendradarbiauti su kitomis Svietimo

istaigomis ir kitomis institucijomis
Nuolat A. Macius

S. Sime
Treneriai

9. Teikti metoding pagalb4 sporto klubams
ir
visuomeniniams sportines veiklos
organizatoriams

Pagal poreiki A.Macius
S. Sime

Laukiamas rezultatas - gereja ugdymo procesas. Ry5ys su visuomene. Auganti Ziniq

ir patirties sklaida. Efektyvus ir kokybiSkas ugdymas.

Tyrimas ir veiklos rezultatq analizb

Tikslai- efektyvus ir kokybiSkas ugdomo procesas.

UZdaviniai - u/tikrinti mokomojo proceso kontrolg, tvarking4 dokumentacij4.

sportiniq pasiekimq analizE ir ivertinim4'

Prioritetas - Kompetencij a, profesinis meistri5kumas.

Eil.
Nr.

Priemone Vykdymo terminas
(data)

Atsakingas

1 Parengti ugdymo prieZilros (treniruodiq
tikrinimo) grafika.

Iki 2019 m. lapkridio
25 d.

S. Sime

2. Nustatyti treneriq darbo

dokumentu kokybE.
Nuolat S. Sime



a Stebeti treneriq ugdymo procesQ. Nuolat S. Sime
A. Macius

4. Vertinti veiklos rezultatus, ugdytiniq ir
treneriq pasiekimus.

Nuolat S. Sime

A. Macius

Laukiamas rezultatas - Efektyvus ir kokybi5kas ugdomasis procesas, augantys

sportiniai pasiekimai ir tvarkinga dokumentacija.

Materialin0s baz6s gerinimas ir ugdymo modernizavimas

Tikslai - sukurti sporto bazE, leidLiandi4 siekti auk5tq sportiniq rezultatq, vykdyi

ivairaus rango varZybas.

UZdaviniai - ieskoti vidiniq rezeruq baziy sporto prieZiflrai, paruoSti jas saugiai

eksploatacij ai, varLybt4 vykdymui, dalyvauti Klno kultlros ir sporto departamento rdmimo fondo

2016 m. konkurse ,,Sporto baz\4renovacija" ir ,,Sportinio inventoriaus isigijimas".

Prioritetas - Tvarkingos ir saugios sporto bazes, lauko krepSinio aik5teliq paruo5imas

sezonui ir jq prieZi[ra.

Eil.
Nr.

Priemond Vykdymo terminas
(data)

Atsakingas

I Vidiniq resursq taupymo paieSka Nuolat A. Macius
S. Sime,

R. Augutiene

2. Saugiq darbo s4lygll uZtikrinimas Nuolat A. Maciu
S. Sime
M.Kr4yq

J. Sporto bazes paruo Simas eksploatacij ai.

{renginiq ir inventoriaus patikimumas,
uZtikrinantis mokiniq saugum4
treniruodiu ir varZybu metu

Nuolat A. Macius
S. Sime, V. M. Kedys

4. Turimo transporto, sporto bazes
prieZi[ros technikos paruoSimas

saugiam eismui, naSiam darbui.

Nuolat A. Macius
M. Kedeys
V. Dmitriievas

5. Sportinio inventoriaus , irangos
atnauj inimas, isigij imas

Nuolat A. Macius
S. Sime. M. Kedys

6. Lauko krep5inio ir Anapilio pliaZo
tinklinio aik5teliq paruo5imas sezonui ir
iu prieZi[ra.

Nuo 2019 m.
BalandZio men.
Nuolat

A. Macius
M. Kedys

7. Einamasis sporto bazes remontas. Nuolat A. Macius
S. Sime
M. Kedys

8. Mokomq sportiniq paslaugq ir
komerciniq renginiq paie5ka ir
vykdymas.

Nuolat A. Macius
S. Sime
M. Kedys

9. Metiniu s4matg sudarymas. GruodZio men. R. Augutiene

10. Strateginio plano sudarymas 2016- 2018
m.

Spalio - lapkridio
men.

A. Macius
S. Sime
R. Augutiene



Darbo grupe

11 Kanceliariniq ir buitiniq prekiq

isigijimas,
kompiuteriu, spausdintuvg prieZiilra.

Nuolat A. Macius
M. Kedys

13. Paruo5iamiej i darbai dirbtines futbolo
aik5tes irengimui (Sporto g. 3)

2019 rugsejo men. M. Kedys

t4. Stadiono pagrindines futbolo aik5te
vejos atsodinimo darbai ( Sporto g. 3)

2019 m. balandZio -
geguZes men.

M.X
Stad
darb

edys
ono prieZi[ros
ninkai.

Laukiamas rezultatas - Centro sporto bazes, turimos technikos ir finansiniq resursll

bukles pagerejimas. Saugios sporto bazes, inventorius ir ugdymo s4lygos.

VI. SKYRIUS
METINES VEIKLOS PROGRAMOS IGYVENDINIMO LAUKIAMI REZULTATAI

1. Centr4 lankandiq mokiniq skaidiaus didejimas.

2. Sportiniq rezultatq tarptautinese, respublikinese varZybose augimas.

3. Naujos mokomosios bazes kurimas ir turimos gerejimas.

4. Administracijos, treneriq kvalifikacijos kelimas.

5. Mieste vykstandiq sporto renginiq, varLybq, sporto Svendiq gausejimas.

6. Didejantis demesys sporto - sveikatingumo renginiams.

7, Aktyvesnis miesto bendruomenes dalyvavimas sportineje veikloje.

PRITARTA:
Palangos sporto centro Tarybos
2018 rugsejo 3 d. posedZio protokolo
nutarimu Nr. 1


