PATVIRTINTA
Akmenės rajono sporto centro direktoriaus
2019-02-19 įsakymu Nr. 8 V
AKMENĖS RAJONO SPORTO CENTRO 2019 m. VEIKLOS PROGRAMA

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Data

Atsakingas asmuo

Ištekliai

Rezultatai

1. Ugdymo proceso organizavimas
1.1.

Parengti 2019 m. veiklos programą

2019-01

Direktorius, darbo grupė,
sporto centro taryba

Patvirtinta 2019
veiklos programa

1.2

Parengti 2019 m. renginių kalendorių

2019-01

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, mokytojai

Parengtas
2019
m.
renginių kalendorius

1.3.

Aptarti 2019 m. sporto centro biudžetą

2019-02

Direktorius, buhalteris

Patvirtintos 2019 m.
sporto centro biudžeto
sąmatos

1.4.

Pateikti metines ataskaitas:
KKSD ataskaita SUC-1

2019-01

Viešųjų pirkimų ataskaita
VMI apie rėmėjų paramą
ŠVIS ataskaita 4-mokykla

2019-03
2019-04
2019-10

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Ūkio dalies vedėjas
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

1.5.

Organizuoti
susirinkimus

tėvų

ir

m.

Pateiktos ataskaitos

mokinių

visuotinius

2019-05
2019-09

Susirinkimų protokolai

centro

tarybos,

mokytojų Pagal grafiką, Direktorius
poreikį

Posėdžių protokolai

1.6.

Organizuoti sporto
tarybos posėdžius

1.7.

Organizuoti atestacijos komisijos posėdžius

2019-06
2019-12

Direktoriaus
ugdymui

1.7.

Parengti 2019-2020 m. ugdymo planą

2019-08

Direktorius, darbo grupė,
sporto centro taryba

Patvirtintas 2019-2020
m. m. ugdymo planas

1.8.

Parengti trenerių ir kitų darbuotojų tarifikacijos
sąrašus

2019-09

Direktorius,
pavaduotoja
buhalterė

Patvirtinti
sąrašai

1.9.

Sudaryti treniruočių tvarkaraščius

1.10

pavaduotoja

direktoriaus
ugdymui,

Posėdžių protokolai

tarifikacijos

2019 metai

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, mokytojai

Patvirtinti
treniruočių
tvarkaraščiai

Sudaryti grupių sąrašus

2019-09

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, mokytojai

Sudaryti mokinių sąrašai

1.11.

Sudaryti mokymo sutartis su auklėtinių tėvais
(globėjais)

2019-09

Direktorius, mokytojai

Pasirašytos sutartys

1.12.

Parengti pedagoginių darbuotojų sąrašus

2019-09

Direktoriaus
ugdymui

Parengtas pedagoginių
darbuotojų sąrašas

11.3.

Patikrinti ir nurašyti netinkamą naudoti inventorių

2019-09

Inventorizacinė komisija

Patikrintas ir nurašytas
netinkamas
naudoti
inventorius

11.4.

Atlikti metinę inventorizaciją

2019-12

Inventorizacinė komisija

Atlikta inventorizacija,
surašyti aktai

pavaduotoja

2. Mokomoji, metodinė veikla
2.1.

Vykdyti mokamąjį sportinį darbą pagal patvirtintą Visus metus
tvarkaraštį, planus

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, mokytojai

Sporto šakos aptarimas
mokytojų
tarybos
posėdžiuose,
sporto
centro taryboje

2.2.

Gerinti treniruočių kokybę ir efektyvumą, taikant
įvairius treniruočių metodus
Mokomojo sportinio darbo planavimas

Visus metus

Mokytojai

Mokytojų planai

2019-09

Mokytojai

Patvirtinti
mokomųjų
grupių metiniai planai

2.4.

Dalyvauti centro, rajono, šalies ir tarptautinėse
varžybose

Visus metus

Mokytojai

2.5.

Sporto centro rėmėjų paieška

Visus metus

Direktorius,
pavaduotoja
mokytojai

2.6.

Dalyvauti
respublikiniuose
projektuose (teikti projektus)

2.7.

Mokytojų dokumentacijos tvarkymas

Visus metus

Direktoriaus
ugdymui

2.8.

Tobulinti mokytojų profesinį pasirengimą

Visus metus

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, mokytojai

Mokytojų atestacija

2.9.

Dalyvauti kūno kultūros mokytojų pasitarimuose, Visus metus

Direktoriaus

Aptarti

2.3.

ir

Biudžeto lėšos, rėmėjų Protokolai,
lėšos
lentelės
direktoriaus
ugdymui,

rajoniniuose Po projektų Direktorius, direktoriaus
paskelbimo
pavaduotoja
ugdymui,
ūkio
dalies
vedėjas,
mokytojai
pavaduotoja

pavaduotoja

rezultatų

Prašymai,
bendradarbiavimo
sutartys su rėmėjais

Programų,
pristatymas

projektų

Dokumentacijos
tikrinimas
(dienynas,
planai)

mokytojų

seminaruose, kursuose, konferencijose

ugdymui, mokytojai

metodiniame būrelyje
Varžybų
protokolai,
lentelės

2.10.

Teisėjauti sporto centro, rajono, šalies varžybose

Visus metus

Mokytojai

2.11.

Vykdyti mokomąsias treniruočių stovyklas

Pagal
ugdymo
planus

Direktorius,
pavaduotoja
mokytojai

nuostatai,
rezultatų

direktoriaus Projektų lėšos, rėmėjų Stovyklų
programos,
ugdymui, lėšos, vaikų įnašas
įsakymai, sąskaitos.

3. Bendradarbiavimas su mokytojais, ryšiai su tėvais, rėmėjais, mokymo įstaigomis
3.1.

Kviesti ugdytinių tėvus į varžybas

3.2.

Stiprinti materialinę sporto
pasitelkiant rėmėjus, tėvus

Varžybų
sezonas

Direktorius,
pavaduotoja
mokytojai

direktoriaus
ugdymui,

Pakvietimai,
skelbimai

bazę, Visus metus

Direktorius,
pavaduotoja
mokytojai

direktoriaus
ugdymui,

Paramos gavimas

3.3.

Lankytis bendro lavinimo mokyklose, palaikyti Visus metus
ryšius su mokyklų administracija, kūno kultūros
mokytojais

Direktorius,
pavaduotoja
mokytojai

direktoriaus
ugdymui,

Pagerės mokinių atranka

3.4.

Sporto centro rėmėjų paieška

Direktorius,
pavaduotoja
mokytojai

direktoriaus
ugdymui,

Prašymai,
bendradarbiavimo
sutartys su rėmėjais

3.5.

Siūlyti sporto šakų federacijoms savo kandidatus į Pagal
rinktines
rinktinių
grafikus

Direktorius,
pavaduotoja
mokytojai

direktoriaus
ugdymui,

Šalies
rinktinių
kandidatų sąrašai

centro

Visus metus

žinutės,

4. Finansinė – ūkinė veikla
4.1.

Sporto aikštelių ir inventoriaus priežiūra

Visus metus

Direktorius, ūkio dalies
vedėjas, mokytojai

Saugaus
instrukcijos

4.2.

Vykdyti viešuosius pirkimus

Visus metus

Pirkimų
komisija

vykdytojas,

Apklausų
sutartys

pažymos

4.3.

Sporto inventoriaus įsigijimas

Pagal poreikį

Pirkimų
komisija

vykdytojas, Biudžeto lėšos, rėmėjų Apklausų
lėšos
sutartys

pažymos,

4.4.

Teikti projektą KKSD prie LRV Rėmimo fondui

2019-10

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Pagerės
mokymo
proceso
kokybė,
sportininkų pasiekimai.

4.5.

Pateikti sąmatas sporto centro 2020 m. biudžeto
sudarymui

2019-11

Direktorius, buhalteris

Metinės
sąmatos

4.6.
4.7.

Projektas „Futbolo aikštės dirbtinės vejos Visus metus
Direktorius
įrengimas“
„Sporto rūmų rekonstrukcija ir sveikatingumo Visus metus
Direktorius
komplekso įrengimas“
5. Kontrolė

5.1.

Stebėti mokomąjį treniruočių procesą

Visus metus

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Stebėjimo
analizės
aptarimas
mokytojų
tarybos posėdyje

5.2.

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Visus metus

Direktorius

Patvirtintos vidaus darbo
tvarkos taisyklės

5.3.

Mokinių elgesio taisyklės

Visus metus

Direktorius,
pavaduotoja

direktoriaus
ugdymui,

Patvirtintos
elgesio

darbo

programų

mokinių
taisyklės,

mokytojai

saugaus
instruktažai

elgesio

5.4.

Tikrinti mokinių sveikatos pažymas

2019-09

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, mokytojai

Sveikatos pažymos.

5.5.

Darbuotojų sveikatos tikrinimas

2019-09

Direktoriaus
ugdymui

Asmens
knygelės

5.6.

Darbuotojų darbo sauga darbo vietoje

2019-09

Direktorius, ūkio dalies
vedėjas

pavaduotoja

medicininės

Pasirašyti darbo saugos
instruktažai

Plano įgyvendinimą koordinuos sporto centro direktorius.
Už plano vykdymą bus atsiskaitoma centro tarybai, steigėjui.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRITARTA
Sporto centro tarybos 2019-01-31
posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 1

