NERINGOS SPORTO MOKYKLOS
VEIKLOS PLANAS
2017 - 2018 m. m.

Tikslai:
Skatinti bendruomenę sportuoti bei lavinti sveiką asmenybę.
Ilgalaikių programų mokinius skatinti siekti aukštų sportinių pasiekimų.
Uždaviniai:
Teikti bendrą fizinį, pradinį bei meistriškumo ugdymo pasirengimą. Tobulinti sportinį paruošimą bei treniravimosi motyvaciją.
Ieškoti talentingų sportininkų. Rengti sportininkus mokyklos ir respublikos rinktinėms.
Inicijuoti orientavimosi ir buriavimo sporto šakų plėtrą taikant pažangias sporto technologijas.
Tobulinti trenerių profesinį pasirengimą.
Užtikrinti saugų ugdytinių sportą.
Skatinti jaunimo iniciatyvą kurti, išbandyti ir realiai pritaikyti naujas idėjas jachtų dirbtuvėse.
Populiarinti sveikus ir nuoseklius savęs treniravimo būdus naudojant pažangias sporto technologijas.
Jaunųjų sportininkų grupių komplektavimas
Nr.
Veiklos priemonės
Terminas
Atsakingas
1 Informacijos apie mokyklos teikiamas paslaugas skelbimas, pristatymas
2 Naujų mokinių priėmimas
3 Mokinių priėmimas į trumpalaikės vasaros sezono programas
4 Naujų mokinių priėmimas, konsultacijos
Nr.
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Veiklos priemonės
Dalyvavimas varžybose (pagal atskirą grafiką)
Treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalo patikrinimas
Treniravimosi salių priežiūra
Internetinės svetainės atnaujinimas ir tobulinimas
Trenerių darbo krūvių paskirstymas, tvarkaraščiai
Mokyklos veiklos plano sudarymas ir tvirtinimas
Darbuotojų poreikių sudarymas
Mokyklos mokinių registravimas mokinių registre
Mokyklos ugdymo programų atnaujinimas ir registravimas KTTPR

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo forma

Kryptingas mokinių neformalus ugdymas

Registras

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo forma

Užtikrinamas efektyvus ugdymo proceso ir
informacijos koordinavimas

Statistinės ir kitos
ataskaitos

2017-2018
Direktorius, treneriai
2017 09
2018 05-2018 08
2017 09
Ugdymo procesas
Terminas
Atsakingas

2017-2018

Direktorius, instruktorius
metodininkas

Nr.
14
15
16
17

Veiklos priemonė
Kvalifikacijos kėlimas pagal nustatytą prioritetą
Dalyvavimas metodiniuose renginiuose. Gerosios patirties sklaida
Dalyvavimas seminaruose, konferencijose
Darbuotojų kompiuterinio raštingumo konsultacijos

Nr.
Veiklos priemonės
18 Antikorupcijos veiklos pagal patvirtintą planą
Nr.
Veiklos priemonės
19 Bendradarbiavimas su Neringos švietimo ir kitomis įstaigomis

Kvalifikacijos kėlimas
Terminas
Atsakingas
Nuolat
Nuolat
Instruktorius metodininkas
Nuolat
Pagal poreikį
Prevencinė veikla
Terminas
Atsakingas
Nuolat
Administratorė
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
Terminas
Atsakingas
Nuolat

20 Bendradarbiavimas su Lietuvos buriuotojų sąjunga

2017-2018

21 Bendradarbiavimas su sporto federacijomis

2017-2018

22 Bendradarbiavimas su Kauno buriavimo mokykla
23 Bendradarbiavimas su Klaipėdos valstybine kolegija
Nr.
Veiklos priemonės
24 Dėl svarbių einamųjų klausimų
Dėl Neringos sporto mokyklos 2017-2018 m. m. tikslų ir uždavinių
Dėl 2017-2018 m. m. ugdymo plano tvirtinimo
25 Dėl 2017-2018 m. m. veiklos plano tvirtinimo
Dėl rugsėjo mėnesio veiklos plano
Dėl treniruočių grafiko
I pusmečio veiklos aptarimas ir kt. einamieji klausimai
26 I pusmečio veiklos rezultatų aptarimas
Dėl mokyklinio autobusiuko poreikio II pusmetį
II pusmečio veiklos aptarimas, veiklos rezultatai ir kt. einamieji klausima
rezultatų vertinimas
27 Dėl mokinių perkėlimo į sportinio ugdymo grupes
Dėl pažymėjimų išdavimo
Dėl mokymo priemonių 2017-2018 m. m.
Nr.
Veiklos priemonės
28 Buriavimo varžybos pagal atskirą grafiką
29 Mini golfo turnyrai pagal atskirą grafiką
30 Orientavimosi sporto varžybos pagal atskirą grafiką

Direktorius

2017-2018
2017-2018
Neformalaus ugdymo specialistų tarybos susirinkimai
Terminas
Atsakingas
Nuolat

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo forma

Tobulinamos trenerių pedagoginės
kompetencijos

Refleksija susirinkimų
metu

Laukiamas rezultatas
Vykdoma nuolatinė stebėsena

Atsiskaitymo forma
Pagal grafiką

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo forma

Su sporto srities socialiniais partneriais
rengiamos varžybos, stovyklos, metodiniai
renginiai, konsultacijos, seminarai
bendruomenei

Metinė veiklos ataskaita

Laukiamas rezultatas

2017-08-31

Protokolas

Direktorius

2018-01-04

Koordinuojama mokyklos veikla, priimami
sprendimai ugdymo proceso gerinimui

2018-08-15

Protokolas

Protokolas

Sporto renginiai
Terminas
2017-2018

Atsiskaitymo forma
Protokolas

Atsakingas

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo forma

Instruktorius
metodininkas, treneriai

Plėtojama sportinavimo ir sveikos gyvensenos
kultūra

Pranešimai spaudai,
dalyvių skaičius

Kuriamos naujos edukacinės erdvės

Įrengtos dirbtuvės ir
treniruočių erdvė

31 Kiti sporto renginiai pagal atskirą grafiką

32 Jachtų dirbtuvių ir asmeninės treniravimosi erdvės įrengimas

Edukacinių erdvių įrengimas
Buriavimo treneriai,
2017-2018
direktorius

Nr.
Veiklos priemonės
33 Varžybinės veiklos kontrolė
34 Finansų kontrolė
35 Ugdymo programų vykdymo kontrolė
36 Metinė inventorizacija
Veiklos priemonė

Nr.

Treniruočių stebėsena
37
38 Mokinių sveikatos patikrinimas
39 Pasirengimo treniruotėms įrangos patikrinimas

40
41

Mokinių individualios pažangos vertinimo apibendrinimas
Pažymėjimų išdavimas

2018-08-20
Veiklos priemonė

Nr.

42 Sporto šakų mokinių pasiekimų ataskaitos
43

Veiklos kokybės įsivertinimas
Terminas
Atsakingas
Treneriai, instruktorius
2017-12-15
metodininkas

Trenerių veiklos įsivertinimas

2017-11-31

Saugos vandenyje, jachtų elinge incidentų analizė ir prevencija

2018-04-10

44
45 Kitų teikiamų paslaugų aptarnavimo kokybės gerinimas
46

Vidaus darbo kontrolė
Terminas
Atsakingas
Nuolat
Nuolat
Instruktorius
Nuolat
metodininkas, direktorius
2017 m. gruodžio mėn.
15 d.
Ugdymo proceso priežiūra
Terminas
Atsakingas
2017 10-11 mėn. ir
2018 3-4 mėn. pagal
patvirtintą grafiką
2017 10 01
2017 10-11 mėn. ir
2017 3-4 mėn. pagal Instruktorius metodininkas
patvirtintą grafiką
2017-12-20, 2017-0615

Individualūs metiniai pokalbiai su darbuotojais

2017-12-01
2017-06-25

Direktorius

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo forma

Užtikrinama efektyvi kontrolės sistema ir
Finansinės ataskaitos,
savalaikis informacijos pateikimas sprendimų
metinės veiklos ataskaitos
priėmimui

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo forma

Pamokos organizavimo gerosios patirties,
vertinimo ir įsivertinimo proceso stebėjimas.
Užtikrinamas mokinių sveikatos priežiūra
Pamokos organizavimo gerosios patirties,
vertinimo ir įsivertinimo proceso stebėjimas.
Apibendrintas individualios mokinio pažangos
vertinimas
Teisingai užpildyti protokolai bei baigimo
pažymėjimai.
Laukiamas rezultatas
Kryptingas mokinių pasiekimų gerinimas

Bendros tendencijos
aptartos neformalaus
ugdymo specialistų
tarybos posėdyje

Atsiskaitymo forma
Ataskaitos

Adekvatus savęs vertinimas, indėlis į mokyklą
veiklą ir veiklos planavimas

Buriavimo treneriai,
Peržiūrimos saugos instrukcijos, įranga ir
instruktorius metodininkas
vykdomas saugos instruktavimas
Nuolatinis paslaugų kokybės gerinimas
Direktorius
Geriau apmąstoma indėlis į bendrą mokyklos
Direktorius
veiklą

Informacija per NU
specialistų susirinkimą

