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PATVIRTINTA
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto
centro direktorės
2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 105

KUPIŠKIO R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS
2015–2017 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

VIZIJA
Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras – švietimo įstaiga su šiuolaikiška sporto baze, puoselėjanti kūno kultūros ir sporto vertybes rajone,
sudaranti optimalias sąlygas sportuoti, siekti aukštų sportinių rezultatų vaikams ir jaunimui, bei teikti įvairias kūno kultūros ir sporto rajono bendruomenei.

MISIJA
Mūsų paskirtis – sportuojant skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinę saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti
Kupiškio rajoną šalies čempionatuose ir pirmenybėse bei tarptautiniuose sporto renginiuose, vaikų ir suaugusiųjų sveikatingumo ir sportinės veiklos paslaugų
plėtojimas.

CENTRO VEIKLOS PRIORITETAI IR EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Pirmas prioritetas „Jaunųjų sportininkų ugdymas ir bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sportas“
Centre auklėtiniai gali lankyti šešių sporto šakų ugdymo programas: futbolo, imtynių, irklavimo, lengvosios atletikos, krepšinio, stalo teniso. 2014 m.
rugsėjo 1 dieną buvo sukomplektuotos devynios pradinio rengimo grupės, šešios meistriškumo ugdymo ir dvi meistriškumo tobulinimo grupės. 2014 m.
pabaigoje mokinių skaičius išaugo iki 237, tačiau daugiausia mokinių lankė krepšinio ir futbolo treniruotes, mažiausiai – imtynes. Ugdymo procesas vyksta
6 krepšinio grupėse (5 berniukų ir 1 mergaičių), 4 futbolo grupėse (1 mišri – berniukai ir mergaitės), 2 lengvosios atletikos (abi mišrios), 2 stalo teniso (abi
mišrios), 2 irklavimo (abi mišrios), 1 imtynių grupėje (mišri).
Ugdymo valandų skaičius centre nuo 2010 m. iki 2014 m. kasmet didėjo. Tai lėmė atidarytų naujų sporto šakų (imtynių 2012 m., irklavimo 2014 m.
pavasarį) suformuotos grupės. Lygiagrečiai nuo 2010 metų iki 2014 metų pabaigos didėjo mokinių skaičius: nuo 99 iki 237 mokinių (68 mergaitės). Nuo
2014 m. rugsėjo pirmos dienos mokinių skaičius pagal sporto šakas išaugo suformavus naujas pradinio rengimo grupes, o naujų mokinių priėmimas vyksta
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ištisus metus. 2014-2015 m. m. sudaryta 17 ugdymo grupių, tarifikuotos 133 savaitinės valandos. Dirba 8 pedagogai (3 iš jų antraeilės pareigos). Centre dirba
3 metodininkai, 1 vyresnysis mokytojas ir 4 mokytojai. Pedagogai nuolatos dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose rengiamuose
šalies sporto bei švietimo sistemų organizacijų, Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyboje. Lėšų kvalifikacijos kėlimui trūkumas trukdo spartesniam ir
nuolatiniam pedagogų tobulėjimui, geresniam ugdymo kokybės užtikrinimui.
Centro auklėtiniai dalyvauja savo amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose ir pirmenybėse, turnyruose ir draugiškose varžybose, įvairių taurių
varžybose. Atskirų sporto šakų čempionatuose ir pirmenybėse iškovojamos prizinės vietos. Dėl lėšų ir transporto stokos negalime užtikrinti optimalų varžybų
skaičių. Gabiausieji nukreipiami į specializuotus centrus: olimpinį sporto centrą, sporto vidurines mokyklas ir kt.
Sporto centras, bendradarbiaudamas su rajono bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros mokytojais, vykdo rajono mokinių olimpinio festivalio
varžybas, organizuoja sportinius renginius bei varžybas rajono moksleiviams. Kupiškio rajone mokinių olimpinio festivalio varžybas sudaro vienuolika sporto
šakų. Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus ne visos rajono mokyklos deleguoja savo komandas į olimpinio festivalio varžybas.
Antras prioritetas „Sporto visiems plėtojimas“
Bendradarbiaudami su savivaldybės administracija, rajone veikiančiais sporto klubais, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis kasmet rajone
rengiame tradicinius sporto renginius visiems, taip pat pradėjome rengti naujus renginius, kurie tikimės taps tradiciniais („Kupiškio rajono sporto šventė“,
„Kalėdinis bėgimas“), „Kupiškio ilgo nuotolio regata“ ir kt.).
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras visose seniūnijose turi po vieną seniūnijos sportinės veiklos organizatorių. Penkiose seniūnijose po 0,5
etato, vienoje pilnas etatas. Seniūnijų sportinės veiklos organizatoriai atsakingi už „Sporto visiems“ sąjūdžio plėtojimą seniūnijose, vykdo rajono seniūnijų
sporto varžybas, įvairių sporto šakų turnyrus, įvairias sporto rungtis kultūrinių renginių metu. Sportinės veiklos plėtojimą seniūnijose riboja nepakankamas
lėšų inventoriui ir renginių vykdymui skyrimas.
Veiklos efektyvumo didinimo kryptys
Siekiant užtikrinti efektyvesnį sporto centro administracijos bei seniūnijų sportinės veiklos organizatorių darbą, pertvarkyti esamų etatų skaičių, taip,
kad užtikrinti kuo tolygesnį darbo krūvio paskirstymą. Etatų skaičiaus pokyčiai leis suaktyvinti tas veiklos sritis, kurios iki šiol stokojo didesnio dėmesio,
pvz. ugdymo proceso priežiūra ir kokybės užtikrinimas, projektų rašymas ir įgyvendinimas, bendradarbiavimas su rajone veikiančiais sporto klubais,
sveikatingumo ir masinių renginių organizavimas ir kt. Tokiu būdu pavyks pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti papildomų lėšų pritraukimą.
Plėsti sporto infrastruktūrą, nes tiek ugdymo grupių ugdytiniams tiek rajono gyventojams trūksta sporto salės, kur būtų galima sportuoti žiemos metu.
Be to būtina aprūpinti inventoriumi ir modernesne įranga. Būtina įsigyti sportinio inventoriaus skirto lengvosios atletikos varžybų vykdymui (kamuoliukai,
barjerai, starto kaladėlės, diskai ir kt.).
Užtikrinant ugdymo kokybę būtina sudaryti visų centro ugdymo grupių mokiniams optimalias sąlygas dalyvauti jų pasirengimo lygį atitinkančiose
varžybose. Būtina išlaikyti tęstinumą kiekvienoje centre kultivuojamoje sporto šakoje. Tikslinga tose sporto šakose, kurios yra populiarios rajone (berniukų
krepšinis), surenka reikiamą ugdytinių skaičių, formuoti ugdymo grupes, kuriose ugdytinių amžiaus skirtumas 1-2 metai. Futbolo, mergaičių krepšinio
tikslinga formuoti ugdymo grupes, kuriose ugdytinių amžiaus skirtumas 2-3 metai. Individualių sporto šakų (imtynės, lengvoji atletika, stalo tenisas,
irklavimas), kurios nėra tokios populiarios, formuoti po 2-3 ugdymo grupes, kuriose ugdytinių amžiaus skirtumas būtų didesnis (4-6 metai). Be to, būtina
atsižvelgti, kad augant ugdytinių meistriškumui, turėtų didėti ugdymo valandų skaičius. Šiuo atveju mus labai riboja savos sporto salių trūkumas.
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VEIKLOS KONTEKSTAS
Išvados dėl
Pagrindiniai argumentai (problemos, iššūkiai, rodikliai, veiksniai)
tikslų ir
programų
Būtina užtikrinti Rezultatyvus ir platus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
rajono gyventojų Daugėja sportinių renginių, prie kurių prisideda centras.
fizinį aktyvumą
Stiprios atskirų sporto šakų tradicijos rajone, geri atskirų sporto šakų pasiekimai.
Centro ir rajono bendruomenei svarbios informacijos pateikimas centro interneto svetainėje.
Menkos valstybės investicijos į sportiškos gyvensenos propagavimą.
Nesukurta tvarka rajono sporto klubų finansavimui ir rėmimui.
Nedidelė organizuotai sportuojančių dalis Kupiškio rajone.
Mažas sporto klubų skaičius rajone, ypač vaikų ir jaunimo.
Kūno kultūros priemonėmis didinti Kupiškio rajono bendruomenės fizinį aktyvumą, gerinti sveikatą.
Vykdyti prevencines programas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
Geros sąlygos sportuoti šiltuoju metų laiku.
Aktualu plėtoti
sporto
Dėl finansavimo stokos miesto stadionas neaprūpintas šiuolaikinėmis sporto reikmenimis ir įranga.
infrastruktūrą
Nepakankamas finansavimas ilgalaikio turto remontui ar susidėvėjusio turto pakeitimui.
Trūksta didelės sporto salės ir treniruoklių salės sportuoti šaltuoju metų laiku
Nėra galimybės įdarbinti grįžtančius jaunus specialistus, per mažas valandų skaičius.
Plėsti turimą sporto bazę, gerinti jos materialinį aprūpinimą.
Pritraukti vidaus ir užsienio investicijas į kūno kultūrą ir sportą
Sklandus bendradarbiavimas su rajono bendrojo lavinimo mokyklomis
Prasminga
sudaryti
Skatinti mokinių motyvaciją kūno kultūrai ir sportui
palankias
Gabių sportininkų išsaugojimo problema.
sąlygas visiems
Sportinių varžybų vykdymas pamokų metu ar besiruošiant egzaminams
norintiems
Mažai mergaičių renkasi Centro grupes.
vaikams
Nėra sportininkų perdavimo iš centro į specializuotas ugdymo įstaigas (LOSC, sporto vidurines mokyklas)
sportuoti
materialinio skatinimo sistemos.
Silpnai aprūpinama inventoriumi esamos sporto šakos.
Daugėja socialiai remtinų ir rizikos grupės šeimų.
Sporto inventoriaus, įrangos, reikalingos mokomajam procesui ir dalyvavimui varžybose, trūkumas.

SSGG
Stiprybė
Stiprybė
Stiprybė
Stiprybė
Silpnybė
Silpnybė
Silpnybė
Grėsmė
Galimybė
Galimybė
Stiprybė
Silpnybė
Silpnybė
Silpnybė
Grėsmė
Galimybė
Galimybė
Stiprybė
Galimybė
Grėsmė
Grėsmė
Grėsmė
Silpnybė
Silpnybė
Silpnybė
Silpnybė
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Aktualu
užtikrinti ir
tobulinti
ugdymo kokybę

Nesukurta darbuotojų, sportininkų skatinimo sistema
Savivaldybė neskiria pakankamai lėšų vaikų vasaros poilsiui organizuoti (sportinės stovyklos).
Organizuoti kultūrinius renginius, vasaros vaikų užimtumo stovyklas
Centre sudaromos sąlygos rinktis šešių sporto šakų ugdymo programas
Nepakankamas biudžeto lėšų kiekis nesudaro sąlygų iki galo įgyvendinti kūno kultūros ir sporto programas
Mokinių skaičiaus rajone mažėjimas
Nepakankamas tėvų dėmesys vaikų kūno kultūros ir sporto užsiėmimams
Mažas kūno kultūros ir sporto specialistų, ypač pradedančių darbinę veiklą atlygis
Nepatogus tvarkaraštis vaikams sportuoti dėl sporto salių trūkumo.
Kūno kultūra dar netapo prioritetine sveikatos stiprinimo priemone ikimokyklinių, bendrojo lavinimo
įstaigų vadovams, pedagogams, tėvams, moksleiviams.
Nėra savo sporto bazės žiemos metu sportuoti, sporto salių trukumas
Nepakankamas mokinių dalyvavimas savivaldoje
Nepakankamas bendravimas su mokinių tėvais
Labiau plėtoti esamų sporto šakų veiklą, didinti sportuojančių mokinių skaitlingumą

Silpnybė
Silpnybė
Galimybė
Stiprybė
Silpnybė
Silpnybė
Grėsmė
Grėsmė
Silpnybė
Silpnybė
Silpnybė
Silpnybė
Silpnybė
Galimybė
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VEIKLOS STRATEGIJA

Strateginis tikslas (01)
Plėtoti kūno kultūrą ir sportą rajone, sudaryti
palankią aplinką rajono gyventojams laisvalaikio
užimtumui, kūno kultūrai ir sportui bei sveikatos
stiprinimui

Strateginis tikslas (02)
Sudaryti sąlygas visiems norintiems vaikams
sportuoti ir užtikrinti ugdymo kokybę

Programa (01)

Programa (02)

Kūno kultūros ir sporto visiems plėtra

Ugdymo aplinkos ir kokybės tobulinimas

Strateginis tikslas
01 Plėtoti kūno kultūrą ir sportą rajone,
sudaryti palankią aplinką rajono gyventojams
laisvalaikio užimtumui, kūno kultūrai ir sportui
bei sveikatos stiprinimui

Efekto (laukiamo rezultato) vertinimo kriterijus
E-01-01 Organizuotai sportuojančių gyventojų skaičius
E-01-02 Organizuotų sporto renginių gyventojams skaičius

Programos pavadinimas

01 Kūno kultūros ir sporto visiems plėtra

Bendra informacija apie
programą

Šios programos vykdymas, naudojant šalies, rajono savivaldybės, sporto centro lėšas skiriamas lėšas užtikrins, kad Kupiškio
rajone vyks sporto bei sveikatingumo renginiai, kuriuose dalyvaus įvairaus fizinio pasirengimo miesto, rajono gyventojai bei
krašto svečiai. Programa siekiama sukurti palankią aplinką, kuri leis vykdyti įvairių sporto šakų pirmenybes, turnyrus ir kt.
varžybas įvairaus amžiaus Kupiškio rajono gyventojams. Programa numato sveikatingumo renginių organizavimą (paskaitas,
renginius ir kt.) ir sveiko gyvenimo propagavimą.
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Programos tikslai.
Tikslų įgyvendinimo uždaviniai.
Uždavinių įgyvendinimo priemonės.
Vertinimo kriterijai (pavadinimas, mato vnt.)
01-01 Tikslas. Skatinti rajono gyventojų fizinį
aktyvumą

Tikslo vertinimo kriterijus (rezultato)
R-01-01 Išaugęs varžybų ir renginių, bei
dalyvaujančių sporto veikloje gyventojų
skaičius.
Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto)
01-01-01 Uždavinys. Plėtoti sportinę veiklą
seniūnijose.
P-01-01-01 Sporto veikloje dalyvaujančių
vietose gyventojų skaičius
01-01-01-01 Priemonė. Pasiruošimas ir dalyvavimas kompleksiniuose kultūros renginiuose
seniūnijose ir rajone.
01-01-01-02 Priemonė. Kūno kultūros ir sporto renginių organizavimas ir vykdymas rajone.
01-01-01-03 Priemonė. Seniūnijų žaidynių vykdymas atskirose sporto šakose.
01-01-01-04 Priemonė. Renginių organizavimo ir vykdymo seniūnijose aprūpinimas ištekliais.
01-01-01-05 Priemonė. Seniūnijų sportinei veiklai užtikrinti reikalingo inventoriaus įsigijimas.
01-01-01-06 Priemonė. Veikla rajone steigiamuose daugiafunkciuose centruose.
01-01-02 Uždavinys. Populiarinti įvairių sporto Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto)
šakų rajono pirmenybes, sporto šventes,
P-01-01-02 Surengtų sporto renginių,
atminimo varžybas ir kitus renginius.
pirmenybių skaičius. Skirtas finansavimas.
01-01-02-01 Priemonė. Populiarių sporto šakų rajone (krepšinis, futbolas, tinklinis ir kt.)
pirmenybių rengimas.
01-01-02-02 Priemonė. Rengti kasmetinius (tradicinius sporto renginius).
01-01-02-03 Priemonė. Rengti respublikinius renginius.
01-01-02-04 Priemonė. Sporto centro sportininkų dalyvavimas parodomosiose programose
sportinių ir kultūrinių renginių metu.
Vertinimo kriterijus (produkto)
01-01-03 Uždavinys. Skatinti
bendradarbiavimą su rajono sporto klubais
P-01-01-03 Sėkmingas bendradarbiavimas su
kuo daugiau rajone veikiančių sporto klubų
(proc.)
01-01-03-01 Priemonė. Sporto klubų dalyvavimas organizuojant bendrus renginius.
01-01-03-02 Priemonė. Sporto klubų finansavimo tvarkos aprašo parengimas.
Vertinimo kriterijus (produkto)

Laukiamas tikslo
įgyvendinimo rezultatas

Tikslo
įgyvendinimo
laikas/terminas

Įgyvendinus kūno
2015-2017 m.
kultūros ir sporto plėtros
programą, pasikeis
gyventojų, taip pat ir
šeimos, požiūris į kūno
kultūros reikšmę, daugiau
žmonių sportuos
organizuotai ir
savarankiškai.
Gyventojų sveikatinimas ir
užimtumas kūno kultūros
ir sporto priemonėmis
mažins išlaidas, skirtas
žmonių gydymui, atitrauks
jaunimą nuo žalingų
įpročių, formuos teigiamą
Kupiškio rajono įvaizdį
Lietuvoje bei tarptautinėse
sporto organizacijose.
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P-01-01-04-01 Straipsnių spaudoje skaičius
01-01-04 Uždavinys. Informavimo
priemonėmis skatinti gyventojus užsiimti kūno P-01-01-04-02 Švietėjiškų renginių skaičius
kultūra ir domėtis sveika gyvensena
01-01-04-01 Priemonė. Skatinti sveiką ir sportišką gyvenimo būdą, vykdant švietėjišką veiklą.
01-01-04-02 Priemonė. Bendradarbiavimas su rajono žiniasklaida, skelbiant straipsnius sporto
tema.
01-01-02-04 Priemonė. Dalyvauti projektinėje veikloje perimant kitų šalių patirtį.
Tikslo vertinimo kriterijus (rezultato)
01-02 Tikslas. Plėtoti sporto infrastruktūrą
R-01-02 Sukurta ir modernizuota infrastruktūra
Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto)
01-02-01 Uždavinys. Racionaliai naudojant
lėšas, užtikrinti įstaigos funkcionavimą ir
P-01-02-01 Užtikrintas įstaigos funkcionavimas
efektyvų darbą.
01-02-01-01 Priemonė. Pertvarkyti įstaigos etatų skaičių, užtikrinant efektyvesnį ir tolygesnį
darbo krūvio paskirstymą.
01-02-01-02 Priemonė. Įstaigai reikalingo aptarnaujančio personalo išlaikymas (užtikrintas
optimalaus darbuotojų skaičiaus mokos fondas).
01-02-01-03 Priemonė. Įstaigą aptarnaujančio personalo kvalifikacijos kėlimas.
01-02-01-04 Priemonė. Administracijos darbuotojų darbo vietų aprūpinimas kompiuterine
įranga, informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis.
01-02-01-05 Priemonė. Centro sporto bazės aprūpinimas ištekliais ir išlaikymas bei priežiūra
(apmokamos komunalinės paslaugos, ryšių išlaidos, smulkūs remontai, inžinerinis-techninis
aprūpinimas, transporto užtikrinimas).
01-02-01-06 Priemonė. Pritaikyti sporto centro administracinį pastatą sportuojančių reikmėms.
01-02-01-07 Priemonė. Transporto, futbolo aikštės, teniso kortų ir kt. paslaugų teikimas
įmonėms ir gyventojams (Pagal savivaldybės patvirtintą tvarką ir įkainius teikiamos paslaugos).
Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto)
01-02-02 Uždavinys. Atnaujinti ir įsigyti
įrangos miesto stadionui.
P-01-02-02 Atnaujinta ir įsigyta įranga miesto
stadionui
01-02-02-01 Priemonė. Dalyvavimas projektinėje veikloje, teikiant paraiškas sporto bazės
įrangos įsigijimui (įrangos lengvosios atletikos varžybų vykdymui).
01-02-02-02 Priemonė. Lėšų paieška stadiono volui įsigyti.
01-02-02-03 Priemonė. Stadiono tribūnų atnaujinimas.
01-02-02-04 Priemonė. Dalyvavimas projektinėje veikloje, teikiant paraiškas lauko treniruoklių
įrengimui stadione.

Racionalus Kupiškio r.
kūno kultūros ir sporto
centro darbo užtikrinimas
leis efektyviau
koordinuoti sporto veiklą
rajone, padidins
organizuotai sportuojančių
gyventojų skaičių. Sukurta
sporto infrastruktūra
sudarys galimybę
kupiškėnams ir krašto
svečiams užsiimti
įvairiomis sporto šakomis,
skatins sveiko gyvenimo
būdo populiarinimą,
sudarys galimybę
propaguoti rajone iki šiol
nekultivuotas (arba
primirštas) sporto šakas.

2015-2017 m.
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Strateginis tikslas (02)
02 Sudaryti sąlygas visiems norintiems vaikams
sportuoti ir užtikrinti ugdymo kokybę

Programos pavadinimas

Efekto (laukiamo rezultato) vertinimo kriterijus
E-02-01 Sportuojančių mokinių skaičius rajone
E-02-02 Centre kultivuojamų sporto šakų skaičius
E-02-03 Mokinių skaičius centre
E-02-04 Dalyvautų varžybų (rungtynių) skaičius

02 Ugdymo aplinkos ir kokybės tobulinimas

Vykdant programą siekiama, plėtojant rajono moksleivių pamėgtas sporto šakas, užtikrinti besimokančio jaunimo užimtumą.
Į sporto pratybas siekiama įtraukti visus norinčius sportuoti bei gabiausius vaikus. Programa siekiama gerinti talentingų
sportininkų paieškas, vykdyti nuoseklų talentingų sportininkų meistriškumo didinimą, kelti pedagoginių darbuotojų
kvalifikaciją, užtikrinti rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių olimpinio festivalio varžybų vykdymą
Programos tikslai.
Laukiamas tikslo
Tikslo
Tikslų įgyvendinimo uždaviniai.
įgyvendinimo rezultatas
įgyvendinimo
Uždavinių įgyvendinimo priemonės.
laikas/terminas
Vertinimo kriterijai (pavadinimas, mato vnt.)
Tikslo vertinimo kriterijus (rezultato)
Bus sudarytos sąlygos
2015-2017 m.
02-01 Tikslas – sudaryti palankias sąlygas
visiems norintiems
visiems norintiems vaikams sportuoti
R-02-01-01 Sportuojančių mokinių rajone
vaikams sportuoti, padidės
skaičiaus didėjimas
vaikų atvykstančių į centre
02-01-01 Uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikams Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto)
iš rajono lankyti centre kultivuojamų sporto P-02-01-01 Vaikų iš Kupiškio rajono, lankančių kultivuojamų sporto šakų
treniruotes ar sudarytos
šakų treniruotes.
centrą skaičius (proc.)
sąlygos lankyti treniruotes
02-01-01-01 Priemonė. Kompensuoti atvykimo autobusu bilietų kainą į centro rengiamas visų
arčiau gyvenamosios
sporto šakų treniruotes.
vietovės.
02-01-01-02 Priemonė. Esant poreikiui ir pakankamam ugdytinių skaičiui formuoti ugdymo
Centre kultivuojamų
grupes rajono vietovėse.
sporto šakų ugdymo
Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto)
02-01-02 Uždavinys. Tobulinti ugdymo
kokybei ir dalyvavimui
aplinką.
P-02-01-02-01 Įsigyto inventoriaus skaičius
varžybose užtikrinti bus
P-02-01-02-02 Rungtynių (varžybų) skaičius
įsigyta sportinio
namuose ir išvykoje.
inventoriaus, sudarytos
02-01-02-01 Priemonė. Pagal galimybes aprūpinti sportiniu inventoriumi, sportinėmis
sąlygos išvykti į varžybas,
reprezentacinėmis aprangomis.
bei sudarytos optimalios
02-01-02-02 Priemonė. Dalyvauti projektinėje veikloje siekiant aprūpinti atskiras sporto šakas
treniruočių sąlygos.
inventoriumi.
Bendra informacija apie
programą
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02-01-02-03 Priemonė. Sudaryti visų centro ugdymo grupių mokiniams optimalias treniruočių
sąlygas.
02-01-02-04 Priemonė. Sudaryti visų centro ugdymo grupių mokiniams optimalias sąlygas
dalyvauti jų pasirengimo lygį atitinkančiose varžybose: čempionatuose, žaidynėse (skirti
transportą; įsigyti priekabą valčių nuvežimui).
02-01-02-05 Priemonė. Užtikrinti treniruočių ant vandens metu ugdytinių saugumą (išmokyti
plaukti, įsigyti katerį).
Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto)
02-01-03 Uždavinys. Rengti populiarių sporto
šakų mokinių olimpinio festivalio varžybos
P-02-01-03 Rengiamos 10-12 sporto šakų
pagal mokyklų galimybes ir pageidavimus.
olimpinio festivalio varžybos
02-01-03-01 Priemonė. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio varžybų rajone vykdymas.
02-01-03-02 Priemonė. Pagal galimybes užtikrinti rajoną reprezentuojančių mokyklų komandų
dalyvavimą Lietuvos mokinių olimpinio festivalio sporto žaidynių programoje.
Tikslo vertinimo kriterijus (rezultato)
02-02 Tikslas – užtikrinti ir tobulinti ugdymo
kokybę
R-02-02 Centro ugdymo kokybe patenkintų
klientų skaičius (proc.)
02-02-01 Uždavinys. Užtikrinti ir vystyti
Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto)
neformalaus švietimo programas.
P-02-02-01 Ugdymo grupių sporto centre
skaičius bendrai ir pagal sporto šakas
02-02-01-01 Priemonė. Komplektuoti sporto centre kultivuojamų sporto šakų pradinio rengimo,
meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo mokymo grupes, išlaikant tęstinumą sporto
šakoje.
02-02-01-02 Priemonė. Tobulinti ugdomosios veiklos formas.
02-02-01-03 Priemonė. Ugdytinius rengti pagal sporto šakų programas, metinius planus,
mėnesinius planus.
02-02-01-04 Priemonė. Užtikrinti visų centro ugdymo grupių mokiniams optimalų varžybų
skaičių ir lygį.
02-02-01-05 Priemonė. Didinti kai kurioms sporto šakoms skiriamų valandų skaičių, siekiant
pritraukti specialistus.
02-02-01-06 Priemonė. Skatinti ir sudaryti sąlygas mergaitėms lankyti visas centre kultivuojamas
sporto šakas.
02-02-01-07 Priemonė. Pagal poreikį sudaryti galimybę naujų sporto šakų sportininkų ugdymo
programų atsiradimui.
Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto)

Bus rengiamos
populiariausių sporto šakų
mokinių olimpinio
festivalio varžybos,
kuriose dalyvaus visų
rajono bendrojo lavinimo
mokyklų mokiniai.
Centre, išlaikant tęstinumą
kiekvienoje sporto šakoje,
bus formuojamos
kultivuojamų sporto šakų
pradinio rengimo,
meistriškumo ugdymo,
meistriškumo tobulinimo
mokymo grupės.
Sėkmingai
bendradarbiaujant su kūno
kultūros mokytojais
talentingi ir aktyviausi
vaikai bus nukreipti į
ugdytis į sporto centrą.
Ugdymo procesą užtikrins
kvalifikuoti, nuolat
besitobulinantys
pedagogai. Bus sukurta
ugdytinių ir jų pedagogų
skatinimo sistema.

2015-2017 m.
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02-02-02 Uždavinys. Kelti sporto mokytojų
kvalifikaciją.

P-02-02-02 Po 5 dienas per metus sporto
mokytojai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, pagal atestacijos programą kelią
kvalifikaciją.
02-02-02-01 Priemonė. Dalyvauti seminaruose, konferencijose, kvalifikacijos kėlimo kursuose.
02-02-02-02 Priemonė. Atestacijos programos vykdymas.
Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto)
02-02-03 Uždavinys. Ieškoti talentingų vaikų
centre kultivuojamoms sporto šakoms
P-02-02-03 Pradinio rengimo grupių ugdytinių
skaičius
02-02-03-01 Priemonė. Bendradarbiaujant su rajono kūno kultūros mokytojais, rengiant centre
kultivuojamų sporto šakų varžybas, talentingų vaikų paieška.
02-02-03-02 Priemonė. Bendradarbiauti su specializuotais centrais (LOSC, sporto vidutinėmis
mokyklomis) nukreipiant toliau mokytis
Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto)
02-02-04 Uždavinys. Skatinti svarbių varžybų
laimėtojus ir jų mokytojus už aukštus sporto
P-02-02-04 Paskatintų ugdytinių ir jų mokytojų
pasiekimus
skaičius
02-02-04-01 Priemonė. Skatinimo nuostatų parengimas ir įgyvendinimas.
PRITARTA
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro
tarybos 2015 m. kovo 31 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 2

