IGNALINOS
KULTŪROS IR SPORTO CENTRO
VEIKLOS PLANAS

2019-2020 m. m.

2019 metai
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PRITARTA
Ignalinos kultūros ir sporto centro
tarybos posėdyje
2019 m. rugsėjo 5 d.
Centro tarybos nutarimu
(protokolas Nr. MT-4)

.
.

PATVIRTINTA
Ignalinos kultūros ir sporto centro
direktoriaus
2019 m. spalio 12 d.
įsakymu Nr. V- 101

I. Bendrosios nuostatos
Ignalinos kultūros ir sporto centro 2019-2020 metų veiklos planas, sudarytas atsižvelgiant į 20182020 metų strateginį Kultūros ir sporto centro planą, bendruomenės poreikius, metinius
įstaigos tikslus bei uždavinius, 2018-2019 m. m. Centro veiklos plano įgyvendinimo analizę.
Planas sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kūno kultūros ir sporto įstatymu,
atsižvelgiant valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, Neformaliojo švietimo koncepcija,
Ignalinos rajono savivaldybės 2017-2019 m. m. strateginiu veiklos planu.
2019-2020 m. m veiklos planą parengė darbo grupė, patvirtinta Ignalinos kultūros ir sporto
centro direktoriaus 2017- 09-05 Nr. V-105 įsakymu, planas aptartas Kultūros ir sporto
Centro taryboje.
Plane įvardinti svarbiausi praėjusių mokslo metų pasiekimai, apibrėžti veiklos tikslai, uždaviniai 20192020 mokslo metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti.
Programą įgyvendina Kultūros ir sporto centro administracija, pedagoginiai ir nepedagoginiai
darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

II. 2018-2019 mokslo metų statistika ir praėjusių mokslo metų veiklos
analizė
Planuojant ir vykdant veiklą Ignalinos kultūros ir sporto centre, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas
neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo vaikų paslaugų plėtojimui, siekiant ugdymo
kokybės, ugdymo formų įvairovės, mokytojo ir mokinio veiklų dermės, orientuotos į kiekvieno
mokinio kompetencijų ugdymą, buvo aktyvinamas bendruomenės kultūros ir tradicijų puoselėjimas,
skatinama bendradarbiavimo kultūra, kuriama saugi ir kultūringa centro aplinka, laiduojanti gerą
ugdymo(si) kokybę.
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2.1. Mokinių skaičius
2018-2019 metais Ignalinos kultūros ir sporto centrą lankė: 445 mokiniai ( mokiniai lankantys
po kelis būrelius), 338 mokiniai ( lankantys po vieną būrelį). Turizmo dailės ir
informatikos skyriuje veikė 7 formalųjį švietimą papildantys būreliai ir 1 neformaliojo ugdymo
būrelis. Būrelius lankančių mokinių skaičius- 224 mokiniai, panaudotos 92 valandos Sporto grupes
lankė 221 mokinys, veikė 20 sportinių grupių, panaudotos 204 valandos.
2.2. Mokytojai, pedagoginiai darbuotojai, kvalifikacija
Ignalinos kultūros ir sporto centre neformaliojo ugdymo procesą vykdė 19 pedagoginių darbuotojų iš
jų 5 vyr. mokytojai, 1 metodininkas, 1 ekspertas, 7 sporto treneriai, 1 mokytoja, 1 trenerė I
kategorijos, 2 treneriai III kategorijos.. Kultūros skyriuje dirbo 9 pedagoginiai darbuotojai dirbantys
su meno mėgėjų kolektyvais.
18 mokytojų turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 1- aukštąjį nepedagoginį išsilavinimą.
Kultūros ir sporto centro administracija: direktorius, sporto skyriaus, kultūros skyriaus vedėjai,
keturi metodininkai, pavaduotojas ūkio reikalams.
2.3. Aptarnaujantis personalas
Personalą sudaro: raštinės administratorė, buhalteriai, kasininkė, kiemsargis, pastatų
priežiūros darbuotojas, valytojos, vairuotojas, kompiuterinės priežiūros specialistas.

III. Ugdymo proceso organizavimas
Ignalinos kultūros ir sporto centre 2018-2019 m. m veikė šios savivaldos grupės: Centro taryba,
mokytojų taryba ir rajono mokinių asociacija. Centro taryba stengėsi skatinti bendruomenės narių
bendravimą ir bendradarbiavimą, stebėjo ir vertino įvairias veiklos sritis, dalyvavo sprendžiant
organizacinius klausimus. Mokytojų taryba analizavo Centro veiklą, ugdymo procesą sprendė
įvairias iškilusias problemas. Rajono mokinių asociacija organizavo mokymus, konferencijas, rašė
projektus, inicijavo įvairias akcijas, diskusijas, karjeros savaitę, susitikimus su įdomiais žmonėmis,
protmūšius, sprendė rajono mokinių problemas, vyko į rajono mokyklas susipažinti su rajono
mokyklų tarybų veikla.
2018-2019 mokslo metais buvo atnaujintos mokiniams skirto bendrabučio patalpos, suremontuoti
kambariai, sporto grupėms nupirktas sportinis inventorius, priemonės skirtos dailės studijos bei
keramikos būreliams, liaudies šokių kolektyvui ,,Lelijėlė“. Dalis lėšų investuota kabinetų atnaujinimui.
Centre didelis dėmesys buvo skiriamas ugdytinių gebėjimų atskleidimui bei plėtojimui. Vaikų daroma
pažanga buvo nuolat vertinama: stebint vaiko veiklą, kalbant su vaiku, analizuojami vaikų sukurti
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darbeliai. Geriausiai mokiniai atsiskleidžia dalyvaudami įvairiuose renginiuose, festivaliuose,
konkursuose, parodose, sporto varžybose. Džiugino, lankančių Kultūros ir sporto centro būrelius,
sporto grupes, studijas mokinių pasiekimai. Pasiekimų vertinimo kriterijai numatomi neformaliojo
vaikų švietimo programose.
Kultūros ir sporto centro būrelių vaikai ir mokytojai aktyviai dalyvavo miesto, šalies ir tarptautiniuose
konkursuose, festivaliuose, sportinėse varžybose, kuriuose puikiai pasirodė ir tapo prizinių vietų
laimėtojais ir laureatais.

Ignalinos kultūros ir sporto centro Dailės studijos mokinių dalyvavimas
dailės parodose, konkursuose, projektuose, renginiuose
2018 - 2019 m. m. ( Dailės studijos vadovė Nijolė Trinkūnienė)
Data
2019-09-14

2018-10-25

2018-10-0130
2018-11-30

2018-11-14

2018-12-11

Renginio pavadinimas

Rangas

Dalyviai

Lietuvos mokinių herbų ir
Respublikinis Miglė Kajėnaitė.
herbinių ženklų meninio
interpretavimo konkursas „
Lietuva mūsų ženkluose“.
Respublikinis piešinių
Respublikinis V. Kajėnaitė,
konkursas „Mes – Lietuva:
P. Kolosovas,
mano krašto bendruomenės,
A. Garejeva,
Valstybinis Vilniaus Gaono
L. S. Rimšelytė,
žydų muziejus Tolerancijos
K. Sukovaitė,
centras.
G. Kindurytė.
Miglės Kajėnaitės tapybos
Vietinis
Miglė Kajėnaitė
darbų paroda „Potėpis“,
Ignalinos krašto muziejus.
Meninio ir kultūrinio
Respublikinis Ugnė Čeponytė,
ugdymo projekto „Mus
Vakarė Kajėnaitė,
moko patirtis ir praeitis“
Ieva Gasianec.
Nacionalinis piešinių
konkursas
„Mes užaugome laisvi“,
skirtas laisvės gynėjų dienai.
Edukacija „Senas senas
Vietinis
I. Spulytė,
albumėlis“ Palūšės kaimo
K. Gailiešaitė,
biblioteka.
D. Voronkova,
A. Juršėnaitė,
K. Ponomarenko,
E. Vijeikytė,
D. Bikulčiūtė,
M. Vitkauskaitė.

Ignalinos rajono mokinių
„Jaunųjų talentų“
konkursas.

Vietinis

Miglė Kajėnaitė,
Livija Žilėnaitė,
Ieva Gasianec.

Rezultatas
Laureatė:
Miglė Kajėnaitė.

V. Kajėnaitė pateko
tarp 10 geriausių ir
apdovanota Padėka ir
asmeninė dovana.

IKSC padėka ir
asmeninės dovanos:
M. Kajėnaitė.

Asmeninės dovanos –
albumėliai:
I. Spulytė,
K. Gailiešaitė,
D. Voronkova,
A. Juršėnaitė,
K. Ponomarenko,
E. Vijeikytė,
D. Bikulčiūtė,
M. Vitkauskaitė.
Laureatai-Jaunieji
talentai:
Miglė Kajėnaitė,
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2018-12-10

Atkurtos Lietuvos
šimtmečiui ir bendruomenei
skirtas projektas „Dvarų
istorija žadina vaizduotę“,
baigiamasis renginys,
Paliesius.

Vietinis

2018-12-18

Projekto „Kelias į Kalėdas“
ekskursija į Vilnių.

Vietinis

2019-01-04

Ignalinos kultūros ir sporto
centro dailės studijos
mokinių piešinių paroda
„Prieverpstės“ Švenčionių r.
Reškutėnų tradicinių amatų
centre.
Tarptautinio piešinių
konkurso nacionalinis turas
„Svajoju... skraidyti“.
Respublikinio konkurso
„Lietuvos kovų už laisvę ir
netekčių istorija“ rajoninis
etapas.

2019-01-30

2019-02-19

D. Čirikaitė,
G. Jatulevičiūtė,
G. Vasiljevaitė,
E. Juršėnaitė,
M. Vitkauskas,
A. Cibulionok,
K. Faraon,
G. Kuznecova,
L. Kuznecova,
G. Lapėnaitė,
J. Jurgelevičiūtė,
A. Luneckaitė,
K. Sukovaitė,
U. Kaknevičiūtė,
E. Vasiljevaitė,
M. Pumputytė,
P. Kolosovas,
D. Žilėnas,
L. Jankauskaitė,
A. Juršėnaitė,
D. Razdaigora,
A. Gasiukevičius,
V. Kajėnaitė,
M. Kajėnaitė.

Livija Žilėnaitė,
Paskatinamoji vieta:
Ieva Gasianec.
Padėka, knyga „Dvarų
istorija žadina
vaizduotę“ ir asmeninė
dovana:
D. Razdaigora,
A. Juršėnaitė,
V. Kajėnaitė,
M. Kajėnaitė,
A. Gasiukevičius.
Padėka ir asmeninė
dovana:
D. Čirikaitė,
G. Jatulevičiūtė,
G. Vasiljevaitė,
E. Juršėnaitė,
M. Vitkauskas,
A. Cibulionok,
K. Faraon,
G. Kuznecova,
L. Kuznecova,
G. Lapėnaitė,
J. Jurgelevičiūtė,
A. Luneckaitė,
K. Sukovaitė,
U. Kaknevičiūtė,
E. Vasiljevaitė,
M. Pumputytė,
P. Kolosovas,
D. Žilėnas,
L. Jankauskaitė.

Vilija Brukštutė,
Goda Luneckaitė,
Arūnė Žilėnaitė,
Vakarė Kajėnaitė,
Viktorija Cicėnaitė,
Dominyka Jasiulytė.
Respublikinis 7 vertikalūs kartonai

Respublikinis J. Jurgelevičiūtė,
M. Kajėnaitė.
Vietinis

5-8 klasės:
M. Vitkauskaitė,
K. Gailiešaitė,
D. Voronkova,
V. Kajėnaitė,

III vieta:
M. Kajėnaitė.
5-8 klasių grupėje
I vieta:
M. Vitkauskaitė,
II vieta:
V. Kajėnaitė.
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9-12 klasės:
M. Kajėnaitė,
V. Cicėnaitė.

2019-05-10

Respublikinis konkursas
„Lietuvos kovų už laisvę ir
netekčių istorija“.

2019-03-04

Rajono mokinių dailės
Vietinis
Miglė Kajėnaitė.
olimpiados „MANO
LIETUVA minime Pasaulio
Lietuvių metus“
savivaldybės etapas.
Respublikinis Miglė Kajėnaitė.
Lietuvos mokinių dailės
olimpiada „MANO
LIETUVA minime Pasaulio
Lietuvių metus“, Mažeikių

2019-05-04

Respublikinis 5-8 klasės:
M. Vitkauskaitė,
K. Gailiešaitė,
D. Voronkova,
V. Kajėnaitė,
9-12 klasės:
M. Kajėnaitė,
V. Cicėnaitė.

Merkelio Račkausko
gimnazija.
2019-03-11 04-26

Ignalinos kultūros ir sporto
centro dailės studijos
mokinių vaizduojamosios
dailės darbų paroda
Švenčionėlių miesto
kultūros centro Pašaminės
skyriuje.
Komiksų paroda

Regioninis

2019-04-03

Projekto „Kai aš pas
močiutę buvau“ edukacija
su Česlovo Kudabos 6a
klasės mokiniais.

Vietinis

2019-04-01

2019 m. Lietuvos
moksleivių liaudies dailės
konkurso „Sidabro

Vietinis

2019-04-01

Vietinis

Visi Dailės studijos
mokiniai.

Orestas Razdaigora,
Aivaras Cibulskas,
Pijus Keturka,
Konstantin Špakov.
Aivaras Cibulskas,
Ieva Kandratavičiūtė,
Aurėja Navikaitė,
Mija Saikauskaitė,
Eglė Sidorenkaitė,
Goda Luneckaitė,
Augustė Raslanaitė.
Eimantas Žilėnas,
Vilija Brukštutė,
Eglė Cicėnaitė,

9-12 klasių grupėje
I vieta:
M. Kajėnaitė.
II vieta:
V. Cicėnaitė.
Padėka:
K. Gailiešaitė,
D. Voronkova.
5-8 klasių grupėje
II vieta:
V. Kajėnaitė,
D. Voronkova.
Paskatinamoji vieta:
M. Vitkauskaitė,
K. Gailiešaitė.
9-12 klasių grupėje
I vieta:
V. Cicėnaitė,
II vieta:
M. Kajėnaitė.
I vieta:
Miglė Kajėnaitė.

Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos
pagyrimo raštas:
Miglė Kajėnaitė.
Padėka Dailės studijai.

Laureatai:
E. Žilėnas,
E. Cicėnaitė,
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vainikėlis“ vietinis etapas.

Arūnė Žilėnaitė,
Augustė Vasarė
Kacevičiūtė,
Samanta Golubickaitė,
Ieva Gasianec,
Livija Žilėnaitė (2018
Sidabro vainikėlio laureatė),

2019-04-25

2019 m. Lietuvos
moksleivių liaudies dailės
konkurso „Sidabro
vainikėlis“ regioninis
turas,Anykščių kultūros
centras.

2019-05-31

2019 m. Lietuvos
moksleivių liaudies dailės
konkursas „Sidabro
vainikėlis“ (respublikinis
turas), Kėdainių krašto
muziejaus Daugiakultūris
centras.
Piešinių ir fotografijų
konkursas
„Senieji Švenčionių krašto
kaimai“,
skirtas vietovardžių metams.

2019-04-17

2019-05-07

Integruotas respublikinis
projektas-konkursas
„Žemės vanduo“,
Tarptautinė teisės ir verslo
aukštoji mokykla.

2019-05-03 –
06-04

Ignalinos rajono vaikų
vaizduojamosios dailės
darbų paroda.

Regioninis

Smiltė Silkinaitė.
E. Žilėnas,
E. Cicėnaitė,
A. Žilėnaitė,
S. Golubickaitė,
A.V. Kacevičiūtė.

Respublikinis E. Žilėnas,
A. Žilėnaitė,
S. Golubickaitė.

Regioninis

O. Razdaigora,
U. Čeponytė,
A. Luneckaitė,
L. S. Rimšelytė,
K. Ponomarenko,
A. Cibulskas,
D. Voronkova.
Respublikinis M. Kviklytė,
G. Blažytė,
K. Ponomarenko,
D. Bikulčiūtė,
E. Vijeikytė,
A. Juršėnaitė,
E. Kutkauskaitė,
D. Voronkova,
V. Kajėnaitė,
I. Gasianec.
Vietinis
Danielė Čirikaitė,
Greta Vasiljevaitė,
Emilė Juršėnaitė,
Greta Jatulevičiūtė,
Milda Vaitkevičiūtė,
Augustė Rakitinaitė,
Anastasija Cibulionok,
Aurėja Navikaitė,
Gintarė Malinauskaitė,
Gabija Kindurytė,

A. Žilėnaitė,
S. Golubickaitė,
A.V. Kacevičiūtė.
Dalyvio padėkos:
V. Brukštutė,
S. Silkinaitė.
L. Žilėnaitė.
I vieta ir Padėka už
aktyvų dalyvavimą:
E. Žilėnas,
A. Žilėnaitė,
S. Golubickaitė.
II vieta Padėka už
aktyvų dalyvavimą:
A.V. Kacevičiūtė.
Padėka už aktyvų
dalyvavimą:
E. Cicėnaitė.
Respublikoje II vieta ir
asmeninės dovanos.
E. Žilėnas,
A. Žilėnaitė,
S. Golubickaitė.

I vieta:
A. Cibulskas.
II vieta:
K. Ponomarenko,
D. Voronkova.

I vieta:
A. Juršėnaitė.
II vieta:
V. Kajėnaitė.
III vieta:
G. Blažytė.

Laureatai:
D. Čirikaitė,
G. Vasiljevaitė,
E. Juršėnaitė,
M. Vaitkevičiūtė,
A. Navikaitė,
A. Cibulionok,
K. Faraon,
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2019-05-03 –
06-04

Ignalinos rajono vaikų
taikomosios dailės darbų
paroda.

Vietinis

Gabriela Kuznecova,
Lidija Kuznecova,
Gabija Lapėnaitė,
Greta Gabrielaė
Kilbauskaitė,
Mindaugas Lazauskas,
Edilė Daubaraitė,
Kamilė Faraon,
Liepa Garuckaitė,
Adrija Baranovskaja,
Ugnė Čeponytė,
Austėja Luneckaitė,
Deividas Žilėnas,
Dovydas Sokolovas,
Eimantas Žilėnas,
Emilija Vasiljevaitė,
Gintautė Šriūbėnaitė,
Kornelija Sukovaitė,
Rusnė Petrulėnaitė,
Saulė Skrebutėnaitė,
Justina Jurgelevičiūtė,
Austėja Pakšijevskytė,
Milla Pumputytė,
Vilija Brukštutė,
Liepa Silvija Rimšelytė,
Ieva Kandratavičiūtė
Augustė Raslanaitė,
Aurita Navikaitė,
Eglė Sidorenkaitė,
Emilija Vijeikytė,
Morta Vitkauskaitė,
Kamilė Ponomarenko,
Deimantė Bikulčiūtė,
Austėja Juršėnaitė,
Liepa Jankauskaitė,
Patricija
Doviakovskytė,
Varuna Olson,
Gabrielė Kindurytė,
Eglė Cicėnaitė,
Arūnė Žilėnaitė,
Vakarė Kajėnaitė,
Miglė Kajėnaitė,
Kirilė Garejeva,
Govinda Palionytė,
Ieva Gasianec.
K. Špakov
E. Cicėnaitė,
I. Gasianec.

G. Lapėnaitė,
G. Kuznecova,
L. Kuznecova,
G. G. Kilbauskaitė,
U. Čeponytė,
D. Žilėnas,
A. Luneckaitė,
E. Vasiljevaitė,
G. Šriūbėnaitė,
R. Petrulėnaitė,
J. Jurgelevičiūtė,
L. S. Rimšelytė,
Aurita Navikaitė,
M. Vitkauskaitė,
E. Cicėnaitė,
V. Kajėnaitė,
I. Gasianec.

Laureatai:
K. Špakov
E. Cicėnaitė,
I. Gasianec.
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2019-06-03 –
06 – 09

Gerai besimokančių ir
aktyviai dalyvaujančių
Ignalinos rajono

Vietinis

V. Kajėnaitė.

Moksleivių kelionė į
Serocką.

Seminarai
1.

2.

Pasiekimai,
laimėjimai
2019-09-14

2018-10-25

2018-10-0130

2018-11-14

2018-12-11

Nijolė
Trinkūnienė

Nijolė
Trinkūnienė

„Popierinių
užuolaidėlių karpymas
dailės ir technologijų
pamokose“ (6 akad.
val.)
„Kalėdiniai atvirukai
linoraižinio technika“
(6 akad. val.)

Lietuvos mokinių Respublikinis
herbų ir herbinių
ženklų
meninio
interpretavimo
konkursas
„
Lietuva
mūsų
ženkluose“.
Respublikinis
Respublikinis
piešinių konkursas
„Mes – Lietuva:
mano krašto
bendruomenės,
Valstybinis
Vilniaus Gaono
žydų muziejus
Tolerancijos
centras.
Miglės Kajenaitės
Vietinis
tapybos darbų
paroda „Potėpis“,
Ignalinos krašto
muziejus.
Edukacija „Senas
Vietinis
senas albumėlis“
Palūšės kaimo
biblioteka.

Ignalinos rajono
mokinių „Jaunųjų

Vietinis

2019-05-17

IKSC

2018-12-11

IKSC

Laureatė:
Miglė Kajėnaitė.

Seminaras
Mažeikių rajono
dailės ir
technologijų
mokytojams.
Seminaras dailės ir
technologijų
mokytojams.

Ignalinos
N. Trinkūnienė
kultūros ir
sporto
centras

V. Kajėnaitė pateko
tarp 10 geriausių ir
apdovanota Padėka
ir asmeninė dovana.

Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras

N. Trinkūnienė

IKSC padėka ir
asmeninės dovanos:
M. Kajėnaitė.

Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras

N. Trinkūnienė

Asmeninės dovanos
– albumėliai:
I. Spulytė,
K. Gailiešaitė,
D. Voronkova,
A. Juršėnaitė,
K. Ponomarenko,
E. Vijeikytė,
D. Bikulčiūtė,
M. Vitkauskaitė.
Laureatai-Jaunieji
talentai:

Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras

N. Trinkūnienė

Ignalinos
kultūros ir

N. Trinkūnienė

10
talentų“ konkursas.

2018-12-10

Atkurtos Lietuvos
šimtmečiui ir
bendruomenei
skirtas projektas
„Dvarų istorija
žadina vaizduotę“,
baigiamasis
renginys, Paliesius.

Vietinis

2019-01-30

Tarptautinio
piešinių konkurso
nacionalinis turas
„Svajoju...
skraidyti“.
Respublikinio
konkurso „Lietuvos
kovų už laisvę ir
netekčių istorija“
rajoninis etapas.

Respublikinis

2019-02-19

Vietinis

Miglė Kajėnaitė,
Livija Žilėnaitė,
Paskatinamoji vieta:
Ieva Gasianec.
Padėka, knyga
„Dvarų istorija
žadina vaizduotę“ ir
asmeninė dovana:
D. Razdaigora,
A. Juršėnaitė,
V. Kajėnaitė,
M. Kajėnaitė,
A. Gasiukevičius.
Padėka ir asmeninė
dovana:
D. Čirikaitė,
G. Jatulevičiūtė,
G. Vasiljevaitė,
E. Juršėnaitė,
M. Vitkauskas,
A. Cibulionok,
K. Faraon,
G. Kuznecova,
L. Kuznecova,
G. Lapėnaitė,
J. Jurgelevičiūtė,
A. Luneckaitė,
K. Sukovaitė,
U. Kaknevičiūtė,
E. Vasiljevaitė,
M. Pumputytė,
P. Kolosovas,
D. Žilėnas,
L. Jankauskaitė.
III vieta:
M. Kajėnaitė.

5-8 klasių grupėje
I vieta:
M. Vitkauskaitė,
II vieta:
V. Kajėnaitė,
B. Karlaitė,

9-12 klasių grupėje
I vieta:
M. Kajėnaitė.
II vieta:
V. Cicėnaitė.

sporto
centras

Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras

N. Trinkūnienė

Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras

N. Trinkūnienė

Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras

N. Trinkūnienė

Česlovo
Kudabos
pagrindinė
mokykla
Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras

N. Trinkūnienė
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2019-05-10

Respublikinis
konkursas
„Lietuvos kovų už
laisvę ir netekčių
istorija“.

Respublikinis

Padėka:
K. Gailiešaitė,
D. Voronkova.
5-8 klasių grupėje
II vieta:
V. Kajėnaitė,
D. Voronkova.
Paskatinamoji vieta:
M. Vitkauskaitė,
K. Gailiešaitė,
9-12 klasių grupėje
I vieta:
V. Cicėnaitė,
II vieta:
M. Kajėnaitė,

2019-03-04

2019-05-04

Rajono mokinių
dailės olimpiados
„MANO
LIETUVA minime
Pasaulio Lietuvių
metus“
savivaldybės
etapas.
Lietuvos mokinių
dailės olimpiada
„MANO
LIETUVA minime
Pasaulio Lietuvių
metus“, Mažeikių
Merkelio
Račkausko
gimnazija.

Vietinis

I vieta:
M. Kajėnaitė.

Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras

N. Trinkūnienė

Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras
Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras
Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras
Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras

N. Trinkūnienė

Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras

N. Trinkūnienė

N. Trinkūnienė

N. Trinkūnienė

N. Trinkūnienė

Respublikinis

Lietuvos
Respublikos
švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos
pagyrimo raštas:
Miglė Kajėnaitė.

Tema

Data

Atsakingas

Vieta

Pastabos

Projekto „Kai aš pas močiutę buvau“
praktinė edukacija „Popierinės
užuolaidėlės“
Česlovo Kudabos progimnazijos 6a
klasėje.

2019-04-03,
12 val.

N. Trinkūnienė
D. Lamanauskienė

IKSC

Susipažino su
tradicinėmis
popierinėmis
užuolaidėlėmis ir
mokėsi jas karpyti.

6. Projektai.
Eil
Nr.
1.
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Ignalinos kultūros ir sporto centro Keramikos būrelio veikla
2018 - 2019 m. m.
2018-10-11
– 30

2019-04-01

2019-04-25

2019-04-05

Lietuvos mokinių
keramikos konkursas
„Kitas 100“, Lietuvos
mokinių neformaliojo
švietimo centras.
2019 m. Lietuvos
moksleivių liaudies
dailės konkurso
„Sidabro vainikėlis“
vietinis etapas.

2019 m. Lietuvos
moksleivių liaudies
dailės konkurso
„Sidabro vainikėlis“
regioninis turas,
Anykščių kultūros
centras.

Nacionalinė keramikos
paroda“ Velykiniai
ženklai“

Respublikinis

Laureato
diplomas:
D. Aleksejevas.

Ignalinos
kultūros ir
sporto centras

J. Bužinskienė

Vietinis

Laureatai:
E. Žilėnas,
E. Cicėnaitė,
A. Žilėnaitė,
S. Golubickaitė,
A.V. Kacevičiūtė.
Dalyvio padėkos:
V. Brukštutė,
S. Silkinaitė.
L. Žilėnaitė,
G. Patiejūnaitė.
A. Dindaitė,
S. Baranauskaitė,

Ignalinos
kultūros ir
sporto centras

N. Trinkūnienė

Naujojo
Daugėliškio
mokykla –
daugiafunkcis
centras

J. Bužinskienė

E. Paslauskaitė.

Vidiškių
gimnazija

A.
Krikščionaitienė

I vieta ir Padėka
už aktyvų
dalyvavimą:
E. Žilėnas,
A. Žilėnaitė,
S. Golubickaitė.
II vieta Padėka už
aktyvų
dalyvavimą:
A.V. Kacevičiūtė.
III vieta:
G. Patiejūnaitė.
A. Dindaitė,
S. Baranauskaitė,

Ignalinos
kultūros ir
sporto centras

N. Trinkūnienė

Naujojo
Daugėliškio
mokykla –
daugiafunkcis
centras
Ignalinos
kultūros ir
sporto centras

J. Bužinskienė

Regioninis

Respublikinis

Diplomai:
R. Pilinskaitė,
A. Jankauskaitė,
D. Aleksejevas.

J. Bužinskienė

J. Bužinskienė

J. Bužinskienė
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2019-05

2019-05-03
– 06-04

Respublikinis
keramikos konkursas
“Sveikas maistas“

Respublikinis

Ignalinos rajono vaikų
taikomosios dailės
darbų paroda.

Vietinis

I laipsnio
diplomas:
D. Aleksejevas,
J. Maskoliūnaitė.
III laipsnio
diplomas:
U. Dindaitė.
Laureatai:
K. Špakov
E. Cicėnaitė,
I. Gasianec,
S. Bernatavičius,
M. Zabolevičiūtė,
Greta Gabrielė
Kilbauskaitė,
S. Umbrasaitė,
L. Janušauskas,
R. Pilinskaitė,
J. Maskoliūnaitė,
J. Krikščionaitis,
A. Cicėnaitė,
G. Luneckaitė,
I. Aleksejevas,
U. Dindaitė,
D. Aleksejevas,
E. Paslauskaitė.
G. Patiejūnaitė,
G. Samukėnaitė,
A. Blaškauskaitė.

IKSC

J. Bužinskienė

Ignalinos
kultūros ir
sporto centras

N. Trinkūnienė
J. Bužinskienė

I. Čebatoriūnas,
N. Papšys,
K. Oginskas,
4b kl. kūrybinis
darbas:
D. Kovalčiuk,
M. Vaitkevičiūtė,
A. Vitėnas,

Česlovo
Kudabos
progimnazija

J. Šuminaitė

Didžiasalio
„Ryto“
gimnazija

D. Pajedienė

S. Baranauskaitė,
E. Čibiraitė,
A. Dindaitė,
R. Navickaitė.

Naujojo
Daugėliškio
vidurinė
mokykla daugiafunkcis
centras

J. Bužinskienė
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Atviros pamokos
Eil.
Vardas, pavardė
Nr.
1.
J. Bužinskienė
V. Gibler

2.

J. Bužinskienė
V. Gibler

4.

Seminarai
Jolita Bužinskienė

5.

Data

Mokykla

Klasė

Tema

2018-04-03

Ignalinos Česlovo
Kudabos progimnazija,
IKSC

3-4 kl.

„Tau mama“

Integruota spec.
pedagogės
logopedės ir
keramikos pamoka

2018-04-17

Ignalinos Česlovo
Kudabos progimnazija,
IKSC

3-4 kl.

„Tau mama“

Integruota spec.
pedagogės
logopedės ir
keramikos pamoka

„Stiklo panaudojimas
keramikoje“.

2019-02-19

IKSC

Jolita Bužinskienė

Edukacija “Bitės lipdymas“.

2019-05-25

6.

Jolita Bužinskienė

7.

Jolita Bužinskienė

Edukacija „Pažintis su moliu“ 2019-06-07
(2 val.)
Stovykla „Amatai atgyja
2019-06
pasakose“, 7 kartai po 3
valandas.

Senovinės
bitininkystė
s muziejus
Grybėnų
bibliotekoje
Ignalinos
viešoji
biblioteka

Pastabos

Edukacija Ignalinos rajono
dailės ir technologijų
mokytojams.
Edukacija dalyvavo
šventės dalyviai.
Edukacija Grybėnų
bendruomenei.
Edukacija Ignalinos rajono
1-4 klasių mokiniams.

Liaudies šokių kolektyvas ,,Lelijėlė”
Liaudies šokių kolektyvo ,,Lelijėlė“ jaunučių ir jaunuolių ir paruošiamoji grupės ( vadovė Nijolė
Žygienė) dalyvavo rajone ir šalyje organizuojamuose renginiuose:
dienos

Lietuvos nepriklausomybės

minėjime, šokių kolektyvų konkurse – atrankoje į Lietuvos šimtmečio dainų šventę, liepos 7 dieną
dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan tos....“ ( jaunuolių grupė), vaikų ir
jaunimo teatrų festivalyje ,,Bildučiai“, rugsėjo pirmosios, miesto šventėse, vaikų gynimo dienos
šventėje, tautinių šokių konkursuose, sportiniuose renginiuose, kalėdiniame renginyje, Kultūros ir
sporto centro organizuojamame muzikiniame spektaklyje ,,Eglė žalčių karalienė‘‘. Kovo 11-ajai
paminėti, dalyvavo jaunuolių ir jaunučių grupės, Tarptautiniame festivalyje ,,Ežerų sietuva‘‘ jaunuolių grupė.
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Olimpiados, konkursai
2018 - 2019 mokslo metais mūsų rajone buvo pravestos dalykinės moksleivių olimpiados: fizikos,
anglų, vokiečių, rusų, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, dailės, technologijų, chemijos, biologijos,
istorijos, geografijos, informatikos, matematikos.
Mūsų rajono moksleivių pasiekimai šiais mokslo metais labai geri. Didžioji dalis moksleivių
savivaldybės etape užėmusių pirmąsias vietas vyko į regioninį ir šalies etapą, ir iš ten atsivežė prizines
vietas.
2019 m. kovo 8–9 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko dešimtoji
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12 klasių
mokiniams. Ignalinos gimnazijos mokinys Matas Kovalevskis laimėjo II vietą ir buvo apdovanotas II
laipsnio diplomu bei sidabro medaliu. Jo mokytoja Regina Panavienė, Ignalinos gimnazijos lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. Balandžio 5 dieną Zarasų profesinėje mokykloje vyko 712 klasių Lietuvos mokinių technologijų olimpiada „Mano laiškas rytojui“. Germanui Veličko,
Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos 7 klasės mokiniui pavyko tapti vienu iš geriausių 7–8 kl. mokinių
mitybos veiklos grupėje. Germanas Veličko (mokytoja Dalė Čepulienė ) mokinių iš visos Lietuvos,
tarp jų – ir Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos septintokas Andrius Gasiukevičius laimėjo
trečios vietos medalį. Kovo 29 d. – balandžio 1 d. Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje vyko
jubiliejinė 30-oji 8–12 klasių Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. Olimpiados šalies etapo
baigiamojoje dalyje dalyvavo 50 gabiausių informatikai ir informacinėms technologijoms

(mokytoja Ingrida Kandratavičienė). Gegužės 3 d. Šiaulių universitete vyko 6-8 klasių Lietuvos
moksleivių matematikos olimpiada. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 7-os klasės mokinys
Dovydas Vaitkevičius (mokytoja Vida Brukštuvienė) užėmė I-ą vietą (dalyvavo 77 septintokai iš
visos Lietuvos). Gegužės 4 d. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko 25-oji Lietuvos
mokinių dailės olimpiada, Ignalinos kultūros ir sporto centro dailės studijos mokinė Miglė Kajėnaitė
(mokytoja Nijolė Trinkūnienė) apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos pagyrimo raštu.
Rajone organizuota daug konkursų, kuriuose mūsų moksleiviai puikius rezultatus demonstravo ne tik
savivaldybės etape, bet ir respublikos mastu. Konkursai - ,,Fizika aplink mus‘‘, ,,Cheminis saldainis‘‘,
„ Šv. Rašto tekstų dailyraštis“, „ Veni,vidi, vici“, ,,Mano pasaulio spalvos‘‘, ,,Mažasis diktantas 4-5 kl.
mokiniams‘‘, ,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę‘‘, ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija‘‘,
chemijos konkursas „ Chemija-tai viskas, kas mus supa“, Anglų kalbos konkursas, Teisinių žinių
konkursas ,,Temidė‘‘, Meninio skaitymo konkursas, Filologų konkursas, Epistolinio rašinio konkursas.
2019 metų tarptautinio aeronautikos federacijos (FAI) piešinių konkurso tema – „Svajoju...
skraidyti! Lietuvos aeroklubo diplomu ir rėmėjų prizais apdovanojami šie 14–17 metų amžiaus grupės
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(III kategorijos) mokiniai, laureatai: Miglė Kajėnaitė, 16 m., Ignalinos Kultūros ir sporto centras,
mokytoja Nijolė Trinkūnienė,

darbo pavadinimas – „Svajoju skraidyti“. Kovo 16-ą, Švenčionių

progimnazijoje įvyko regioninis meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo Ovidijus Nasevičius,
Vidiškių gimnazijos III klasės gimnazistas (mokytoja Zita Čičelienė). Už puikiai perskaitytą ištrauką iš
Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdienės“ komisija Ovidijui paskyrė II vietą. Gegužės 2-4 d. Palangos
Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje Lietuvos Jaunųjų filologų konkurse III laipsnio diplomus
laimėjo - prozos sekcijoje Ignalinos gimnazijos 4c klasės mokinė Kotryna Kliaugaitė ( mokytoja
Jurgita Trapikienė), publicistiko ir esė sekcijoje – Ignalinos gimnazijos 3a klasės mokinė Brigita
Musteikytė (mokytoja Regina Panavienė). Gegužės 10 d. Vilniuje vyko konkurso „Kovų už laisvę ir
netekčių istorija" laureatų apdovanojimas. Iš mūsų rajono į apdovanojimus pakviesti I vietos laimėtojai
ir jų mokytojos -

Goda Čepulytė, Ignalinos raj. Didžiasalio “Ryto” gimnazija, mokytoja Nijolė

Berdikšlienė; Ostinas Ivanovas, Ignalinos raj. Vidiškių gimnazija, mokytoja Audronė Krikščionaitienė;
Viktorija Cicėnaitė, Ignalinos kultūros ir sporto centras, dailės studija, mokytoja Nijolė Trinkūnienė.
Gegužės 17 d. Marijampolės meno mokykloje vyko keramikos konkurso „Sveikas maistas“ laureatų
apdovanojimo renginys. 5-8 klasių grupėje I vietą laimėjo Jogailė Maskoliūnaitė (mokytoja Jolita
Bužinskienė) už darbą „Vaisių dėlionė“, III vietą – Ugnė Dindaitė (mokytoja Jolita Bužinskienė) už
darbą „Aštru – sveika“. 9-10 klasių grupėje laimėjo I vietą Dominykas Aleksejevas (mokytoja Jolita
Bužinskienė) už darbą

„Sveikas padėklas“. Gegužės 18 d. Vidiškių gimnazijos mokinių komanda: Rugilė Laučiškytė, Sabina
Slabadaitė, Ovidijus Nasevičius, Ernesta Paslauskaitė, Monika Žemaitytė (mokytoja Jurgita
Rėkašiene) teisinių žinių konkurse „Temidė“ regioniniame etape Utenoje iškovojo garbingą II vietą.
Vyko tradiciniai renginiai: Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų- konkurso ,,Tramtatulis“ rajoninis turas.
Šiame ture nugalėtojais tapo ir dalyvavo regioniniame ture ,Molėtuose, pasakotojai

Jurgita

Pauliukėnaitė ir Algirdas Pauliukėnas Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazija ( 9 m, 14 m.), Gabrielė Čepulytė
Vidiškių gimnazijos Mielagėnų skyrius ( 10 m.), Hubertas Raginis (7 m.) Ignalinos Česlovo Kudabos
progimnazija, Gerda Artemjeva (3m.) Saulė Šimonytė (6m.) Emilija Jackevičiūtė( 4m. ), Aida
Čičiurkaitė (6 m) Ignalinos ,,Šaltinėlio“ mokykla, Midaugas Klevinskas ir Linas Martinkėnas(3m.),
(14m.), N.Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras, Ugnė Žemaitytė ( 9m.) ,Ignalinos krašto
folkloro ansamblis ,,Čiulbutė“( dainuojamoji tautosaka). Į nacionalinį turą pateko pasakotojaJurgita
Pauliukėnaitė, Didžiasalio ,,Ryto‘‘ gimnazija ir buvo apdovanota diplomu. Tęsiami tradiciniai
renginiai: tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis ,,Bildučiai“, jaunųjų atlikėjųfestivalis ,,Mažoji
žvaigždutė“, rajoninis ,,Dainų dainelės“ konkursas, vaizduojamosios ir taikomosios dailės parodos,
įvairūs sportiniai renginiai, konkursai: ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, teisinių žinių
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konkursas ,,Temidė“, meninio skaitymo, kompiuterinių piešinių ,,Mano pasaulio spalvos“ konkursai ir
rajoninės mokinių ,,Saugus ratas‘‘ bei ,,Šviesoforas“ varžybos.
Ignalinos kultūros ir sporto centro bazėje savo veiklą vykdanti rajono mokinių asociacija
organizavo daug renginių: LITEXPO parodų rūmuose aplankytos ,,Studijos-2019 “paroda,
organizuoti Kalėdoms ir Valentino dienai skirti muzikiniai vakarai. Mokiniai vedė protmūšius,
mokymus,seminarus,lankėsi rajono mokyklose, bendravo su mokinių tarybomis, dienos centro
,,Caritas“ vaikais, organizavo jaunimo gyvos muzikos festivalį ,,KosTmosas -12“, karjeros dieną,
šventė Rajono mokinių asociacijos 20 –ties metų sukaktį, dalyvavo LMS organizuojamuose
forumuose.

SPORTO SKYRIUS
I. MOKINIŲ DALYVAVIMAS SPORTINĖJE VEIKLOJE
2018-2019 M
2019 m. pabaigoje sportines pratybas sporto centre lankė 295 ugdytiniai, gyvenantys
Ignalinoje ir savivaldybės gyvenvietėse. Per savaitę buvo vykdomos 222 valandos treniruočių.
Pratybos vyko: Lietuvos žiemos sporto centre, Ignalinos sporto ir pramogų centro sporto salėje,
treniruoklių salėse, baseine, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos sporto salėse, teniso kortuose,
lauko erdvėse.
Sportininkus ugdė 8 treneriai ir 2 būrelio vadovai: 2 – trečią kvalifikacinę kategoriją, 3 – pirmą
kvalifikacinę kategoriją turintys treneriai. Ignalinos sporto centro treneriai siekia užtikrinti vaikų ir
jaunimo užimtumą, ieškoti gabių sportininkų pasirinktoje sporto šakoje, siekti nuoseklaus jų
meistriškumo augimo. Sporto centro treneriai, būrelių vadovai, darbuotojai nuolat skatinami dalyvauti
kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose. Ignalinos kultūros ir sporto centro sporto skyriaus
ugdymo programas 2019 m. baigė 5 ugdytiniai, jiems įteikti „Vaikų neformalaus ugdymo“
pažymėjimai.
Centre buvo vykdomos šešių sporto šakų sportininkų ugdymo programos:
Ugdymo programa
Grupės
Mokiniai
Ugdymo
valandos
Biatlonas
4
36
57
Slidinėjimas
4
47
37
Plaukimas
9
103
64
Tenisas
3
39
28
Dviračiai
2
20
22
Futbolas
3
50
26
Viso:
25
295
234
Ugdymas vykdomas trimis etapais: pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo
tobulinimo.
Mūsų galimybės – atranka ir meistriškumas orientuotas į 1-2 metų pradinio rengimo, 1-5 meistriškumo
ugdymą. Aukšto meistriškumo sportininkų paruošiame nedaug.
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2018-2019 m. m. sportinio ugdymo rodikliai, pasiekti aukštesni sporto centro auklėtinių rezultatai:
Slidinėjimas. Slidininkai dalyvavo rajoninėse, respublikinėse, tarptautinėse varžybose bei
čempionatuose. Patys perspektyviausi ugdytiniai, kurie užima prizines vietas, tai: Aironas Pūras,
Simona Česokaitė, Ričardas Česokas, Pijus Kaškilevičius, Arvaidas Damošius, Gabrielius Paukštė.
„Lietuvos vasaros slidinėjimo čempionatas 2018 m. bėgimo krosas“ – Arvaidas Damošius – 3 v.
„Lietuvos vasaros slidinėjimo čempionatas 2018 riedslidės klasika“ – Aironas Pūras – 2 v., 2018-2019
m. „Lietuvos slidinėjimo čempionatas sprintas“ – Aironas Pūras – 3 v. ,,Atviros moksleivių
pirmenybės skirtos pasaulinei sniego dienai paminėti“ – Simona Česokaitė – 2 v., Pijus Kaškilevičius –
2 v. „Lietuvos slidinėjimo čempionato sprinto į slalomo kalną varžybos laisvu stiliumi“ – Aironas
Pūras 1 v. „Atviros Ignalinos rajono slidinėjimo varžybos laisvu stiliumi“ – Simona Česokaitė – 2 v.,
Luka Mudinaitė – 3 v. „2019 m. Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų slidinėjimo čempionatas“ – Aironas
Pūras – 2 v. „Atviras Ignalinos rajono ir Lietuvos žiemos sporto centro slidinėjimo varžybos laisvu
stiliumi“ – Aironas Pūras – 3v. „Ignalinos rajono pradinio rengimo grupių slidinėjimo varžybų
lenktynės laisvu stiliumi“ – Simona Česokaitė – 1v., Luka Mudinaitė – 2 v., Gabrielė Bukaitė – 3 v.,
Pijus kaškilevičius – 1 v., Nojus Vilūnas – 3 v., „Lithuanian nathional skiing championship sprint“ –
Aironas Pūras – 3 v.Gabrielius Paukštė - „Utena LNSA riedslidžių taurės varžybų I etapas“ – 3 v.,
„Vasaros slidinėjimo čempionatas “ - Gabrielius Paukštė – 3 v. „Riedslidės F10 km“ – 2 v., „Madona
Lietuvos slidinėjimo čempionatas“ – 2 v.
Biatlonas. Ugdytiniai dalyvavo įvairiose varžybose bei čempionatuose tiek Lietuvoje, tiek kitose
šalyse. Slovakijoje vyko „Pasaulio jaunimo čempionatas“ - Jokūbas Mačkinė iškovojo 35 vietą.
„Europos jaunimo olimpinis festivalis“ - Sarajeve, Darius Dinda iškovojo 55 vietą.
„Vasaros Baltijos biatlono taurė 2018“ – Raminta Dindaitė – 1 v., Jokūbas Mačkinė – 4 v., Darius
Dinda – 5 v. Latvijoje, Maduonos miestelyje vyko „Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų biatlono
čempionatas“ - Lukas Gudonis tapo du kart Lietuvos biatlono čempionu, Domas Rukas – Lietuvos
čempionu ir sidabro laimėtoju, Jokūbas Mačkinė – 1 v., Raminta Dindaitė – 1 v. „Vilniaus miesto
sporto centro biatlono čempionatas“ – Eimantas Lekavičius – 1 v., Miglė Dubakaitė – 2v., Lukas
Gudonis – 2 v., Liepa Gudonytė – 3v., Domas Rukas – 3 v.
„ Atviros moksleivių slidinėjimo pirmenybės, skirtos pasaulinei sniego dienai paminėti“ – Nojus
Sabaliauskas – 1 v., Eimantas Lekavičius – 2 v., Domas Rukas – 3 v., Lukas Gudonis – 3v.
„Atviros Ignalinos rajono slidinėjimo varžybos“ – Beata Rukaitė – 1 v., Eimantas Lekavičius – 1 v.,
Domas Rukas – 2 v., Dovydas Stepaniuk – 2 v., Lukas Gudonis – 2v., Liepa Gudonytė – 3 v., Nojus
Sabaliauskas – 3 v. „Atviros Ignalinos rajono biatlono pirmenybės“ – Eimantas Lekavičius – 1 v.,
Beata Rukaitė – 2 v., Lukas Želichovskis – 2 v., Darius Dinda – 3 v., Domas Rukas – 3 v., Lukas
Gudonis – 3v.
Plaukimas. Ignalinos ir Švenčionių moksleiviai buvo ruošiami varžyboms bei mokomi plaukti
„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2018-2019“projekte. Buvo vykdomos kompleksinės
įskaitos varžybos, geriausi plaukikai atstovavo Lietuvos rinktinę, buvo laimėti medaliai Lietuvos
čempionatuose, tarptautinėse varžybose. Ignalinos plaukimo klubas surengė varžybas „Regionų taurė“,
kuriose pirmą kartą Ignalinos istorijoje mūsų baseine buvo panaudota elektroninė laiko fiksavimo
sistema. Mūsų plaukikai šiose varžybose iškovojo 11 aukso, 6 sidabro, 5 bronzos medalius ir
komandinėje įskaitoje iškovojo antrąją vietą.
Pagrindiniai pasiekimai : Erikas Kapočius tai pirmas Ignalinos plaukikas, kuris sporto dėka įstojo į
JAV Šiaurės Mičigano universitetą. Jis net keturis kartus iš eilės buvo išrinktas geriausiu Ignalinos
rajono jaunuoju sportininku. Erikas įvykdė Lietuvos plaukimo sporto meistro normatyvus, tapo
Lietuvos ir Baltijos šalių čempionu, jam iki šiol priklauso Lietuvos rekordai iki 15 (6) ir 17 (2) metų.
Pateko į Lietuvos rinktinės sudėtį Europos jaunimo olimpiniame festivalyje, dalyvavo net keturiuose
Nordic čempionatuose.
Džiugas Karklelis – pateko į Europos jaunimo olimpinį festivalį Baku. Plaukiant 200 m. kompleksu jis
pateko į pusfinalį ir iškovojo 16 vietą. Džiugas pagerino Lietuvos iki 15 metų rekordą plaukdamas 400
m kompleksu, įvykdė kandidato į Lietuvos plaukimo meistrus normatyvus. Ne kartą tapo nugalėtoju ir
prizininku tarptautinėse ir respublikinėse varžybose.
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Matas Šurna tapo lyderiu Lietuvoje tarp savo bendraamžių. Alytuje, vykusiame Lietuvos vaikų
plaukimo čempionate iškovojo net 5 medalius. Medalius laimėjo ir tarptautinėse plaukimo varžybose
Rygoje, Klaipėdoje, Kaune. Taip pat vienas iš komandos lyderių „Regionų taurės“ varžybose.
Donatas Kujelis – Lietuvos jaunimo čempionate plaukdamas 200 m kompleksu pateko į A finalą ir
bendroje įskaitoje iškovojo 9 vietą. Laimėjo „Regionų taurės“ varžybose. Estafetėje kartu su
E.Kapočiumi, D.Karkleliu, D.Platovu iškovojo aukso medalį.
Rokas Ervinas Česūnas – laimėjo medalius tarptautinėse plaukimo varžybose Klaipėdoje ir „Regionų
taurėje“.
Dovydas Platov – laimėjo medalius Inčukalnyje ir „Regionų taurėje“. Jaunieji plaukikai taip pat
papildė medalių kraitį: Augustė Rakitinaitė laimėjo medalius tarptautinėse plaukimo varžybose
Klaipėdoje, Kornelija Jankovič iškovojo medalį Inčukalnyje.
Dviračiai. Pirmosios varžybos vyko Doble, Latvijoje. Mergaičių ALL grupėje Mantė Steponėnaitė
iškovojo 6 v. „Lietuvos dviračių pavasario pirmenybės“ vyko Kauno rajone, Mantė Steponėnaitė
iškovojo 4 v. Kačerginės rali trasoje Mantė Steponėnaitė iškovojo 6 v., Lukas Šišovas – 7 v. „Atviros
Utenos miesto kriteriumo pirmenybės“ – Mantė Steponėnaitė – 3v., Giedrius Mudėnas – 5 v.
„Ramūno Navardausko taurė“ – Mantė Steponėnaitė – 3 v., Deimantė Voronkova – 5 v. „Lietuvos
vaikų ir jaunučių čempionatas“ vyko Balnininkuose, ALL grupėje Deimantė Voronkova – 3 v.
Tenisas. Teniso grupę lankantys mokiniai dalyvavo 4 (vienetų, dvejetų) varžybose. „2018 m. Ignalinos
miesto atviras moksleivių Kalėdinis turnyras“, mergaitės: Ieva Gasianec – 1 v., Gabrielė Milkutė – 2
v., Gabrielė Kindurytė – 3v., berniukai: Adrijus Jatulis – 1v., Pijus Gudžiūnas – 2 v., Danielius
Podbielski – 3 v.
Ignalinos miesto atviras moksleivių pavasario teniso turnyras“. Vienetų varžybos: Ariana Žarova – 1
v., Ieva Gasianec – 2 v., Gabrielė Kindurytė – 3v., Pijus Gudžiūnas – 1 v., Adrijus Jatulis – 2 v.,
Artiom Tarasov – 3 v. Dvejetų varžybos: I. Gasianec - S.Bieliauskaitė– 2 v., G.Staliauskaitė G.Kindurytė – 3v., A.Jatulis – P. Gudžiūnas – 1 v., T.Berlinskas – P.Keturka – 2 v., D.Ryliškis –
D.Podbielski – 3 v.
Futbolas. Per mokslo metus vyko nemažai varžybų, turnyrų, čempionatų, pirmenybių. Žavi mergaičių
pasiekimai. „Merginų U-16 futbolo turnyras“ iškovota – 3 v., „Futbolo turnyras prezidentams
M.Abaravičiui ir S.Podvoiskij atminti“ , 2006-2007 m. gim. vaikų komanda iškovojo – 1 v., 2002 m.
gim. berniukų komanda – 3 v., merginų 2002 m. gim. ir jaunesnių iškovota – 1 v. Futbolo turnyras
„Auksinis rudenėlis“ merginų 2002 m. gim. ir jaunesnių – 2 v., vaikinai 1999 m. gim.– 1 v.
Tarptautinis mažojo futbolo turnyras „HUMMEL taurė-2018“ merginų komanda – 3 v. „Utenos
apskrities salės 5x5 futbolo čempionatas“, merginų grupė finale – 1 v. „Atviras Kalėdinis futbolo
turnyras“ merginų grupė 2002 m. gim. ir jaunesnių – 1 v., 2006-2007 m. gim. berniukai – 1 v., 1999
m. gim. vaikinai – 2 v. Tarptautinis mažojo futbolo turnyras „HUMMEL taurė-2019“ merginų
komanda – 1 v.
Festivalis „Sportas visiems“, futbolo varžybos – 2006-2007 m. gim. berniukai – 1 v., merginų grupė –
2 v. Moksleivių futbolo turnyras „Ežerų kraštas – 2019“ – berniukų komanda 2002 m. gim. ir jaunesni
– 2 v.
Šiais mokslo metais sporto skyriaus auklėtiniai savo pastangomis ir trenerių, būrelio vadovų
pagalba ženkliai pagerino rezultatus savo pasirinktose sporto šakose.
Įgyvendinant projektą „LLI-402 „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės
paaugliais (akronimas: risk-free)“ 2019 m. birželio 11 d. Ignalinos kultūros ir sporto centre buvo
organizuotas sporto renginys „Slidinėjimo rungtis SkiErg treniruokliu varžybos“. Renginyje dalyvavo
34 vaikai ir paaugliai iš Ignalinos ir Ignalinos rajono. Renginį vedė ir su projekto lėšomis įgytu
sportiniu inventoriumi supažindino slidinėjimo ekspertė, trejų olimpinių žaidynių dalyvė Kazimiera
Strolienė.
Ignalinos kultūros ir sporto centro sporto skyrius vedė varžybas ir renginius bendrojo ugdymo
mokyklų, kaimo vietovių mokyklų mokiniams, Ignalinos kultūros ir sporto centro auklėtiniams –
badmintono, stalo teniso, krepšinio 5x5 , „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, futbolo, kvadrato, keturkovės,
kroso estafetės, trikovės, slidinėjimo, smiginio, svarsčių kilnojimo, šaškių, tinklinio, „Šviesoforo“,
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seniūnijų mokyklų mokinių futbolo „Ežiogolas“, Aukštaitijos regiono „Juventus“ lygos rajoninio etapo
mokinių krepšinio varžybas.
Vykdėme respublikines Lietuvos mokyklų žaidynių slidinėjimo finalines varžybas.
Lietuvos mokyklų žaidynėse (14 sporto šakų) - rajonas iškovojo 8 vietą.
Lietuvos mokyklų sporto žaidynėse pagal atskiras sporto šakas pasiekti geriausi komandiniai
rezultatai:
Slidinėjimas – 2 vieta (berniukai), 5 vieta (mergaitės).
Svarsčių kilnojimas – 5 vieta.
Krepšinis – 4 vieta tarpzoninėse
Badmintonas – 11 vieta ( mergaitės, berniukai).
Smiginis – 12 vieta.
Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynėse ( kiokušin karate, grindų riedulys, lengvoji atletika,
dviračių plento ir MTBO) – 3 vieta.

II. 2018-2019 M. SUAUGUSIŲJŲ SPORTAS
Ignalinos kultūros ir sporto centras suaugusiems rajono gyventojams organizavo įvairių sporto
šakų varžybas: futbolo, tinklinio, krepšinio, šaškių, šachmatų, plaukimo, bėgimo, stalo teniso, jėgos
sporto, virvės traukimo, strėlyčių mėtymo. Vyko turnyrai, pirmenybės, sporto šventės.
Vyko vyrų krepšinio pirmenybės, dalyvavo 5 komandos, laimėjo Vidiškių komanda. Buvo
suorganizuotos rajono įstaigų sporto žaidynės, kuriose dalyvavo 7 įstaigos, varžėsi tinklinio, salės
futbolo, krepšinio 3x3, plaukimo, jėgos trikovės, šaškių, stalo teniso, strėlyčių, šachmatų, boulingo,
lanko metimo ir kopėtėlių, badmintono rungtyse, favoritais tapo Pasienio rinktinė. Taip pat vyko
rajono žiemos sporto šventė
Gruodžio mėnesį artėjant žiemos šventėms tradiciškai vyksta kalėdiniai sporto renginiai: salės
futbolo, krepšinio 3x3, tinklinio, teniso varžybos.
Joninių šventės proga miesto paplūdimyje vyko vaikinų ir merginų tinklinio dvejetų turnyrai,
sutraukę į varžybas 16 mėgėjų komandų. Tradicinėje „Palūšės regatos“ šventėje krepšinio 3x3 ir
paplūdimio tinklinio mišrių dvejetų varžybose rungtyniavo apie 26 dalyvius.

KULTŪRA
Ignalinos kultūros ir sporto centro kultūros skyriaus veikla
2018-2019m.

Ignalinos kultūros ir sporto centro, kultūros skyriaus tikslas – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų
meną, kurti menines programas, plėtoti šviečiamąją (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinti
bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

Pagrindiniai

Kultūros skyriaus uždaviniai:
1. Saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatybę;
2. sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
3. skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę;
4. skatinti meno mėgėjų, liaudies meno veiklą ir plėtrą;
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5. sudaryti sąlygas rajono žmonėms dalyvauti kultūrinėje veikloje;
6. pristatyti Centro kūrėjų, mėgėjų ir atlikėjų meną rajone, šalyje ir užsienyje.
2019 m. kultūros skyriuje patvirtinta 18,7 etatų, dirbo 21 darbuotojas, iš jų 14 – kultūros ir meno
darbuotojai, 10 - darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 2- aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą, 3- aukštesnįjį išsilavinimą, 6 vidurinį ir specialųjį vidurinį.
Per 2019 metus nemažai darbuotojų gilino žinias bei tobulino kvalifikaciją įvairiuose mokymo
seminaruose.
2019 m. kultūros centre veikė 20 meno mėgėjų kolektyvų, 7 kolektyvai priklauso IKSC, 13 kolektyvų
vykdo veiklą individualios veiklos pažymėjimus, priklauso Ignalinos savivaldybės švietimo įstaigoms.
Kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai:

Eil.

Kolektyvas

Amžius

Vadovas

Nr.

Dalyvių

Pastabos

skaičius

1.

Teatras „Salos“

suaugusieji

Jolanta Narbutaitienė

18

-

2.

Liaudies šokių kolektyvas suaugusieji

Elytė Skripkauskienė

18

-

Elytė Skripkauskienė

18

-

Jūratė Saulienė

12

-

Loreta Kuksėnienė

7

-

Neringa Kirkilienė

16

-

Neringa Kirkilienė

16

-

“Gaja I“
3.

Liaudies šokių kolektyvas suaugusieji
“Gaja II“

4.

Liaudiškos muzikos kapela suaugusieji
„Ringė“

5.

Vokalinis

ansamblis „Iš suaugusieji

širdies“
6.

Sportinių šokių grupė „Viva“

7.

Sportinių

šokių

Vaikų

grupė jaunimo

,,Mamba“
Iš viso: 7 meno mėgėjų kolektyvai

105

Kultūros skyriuje veikla vykdoma žiūrovų salėje, kuri talpina 368 žiūrovus, 9 patalpos skirtos
kūrybinei veiklai, 1- specializuota parodų salė. 2019 m. įvyko daugiau nei 85 renginiai, kuriuose
lankėsi įvairaus amžiaus ignaliniečiai ir miesto svečiai.
Pagrindiniai renginiai:
Birželio 14 dieną, Ignalinoje, prie kryžiaus tremtiniams, paminėta Gedulo ir vilties diena bei
prisijungta prie projekto „Misija Sibiras“ buvo įgyvendinta atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“.
Ši akcija Lietuvoje vykdoma trečius metus, Ignalinoje vyko pirmą kartą , ja siekiama išsaugoti
daugiau nei 100 000 tremtinių bei politinių kalinių vardų bei likimų.
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Visuomenės ir kariuomenės vienybės diena
Birželio 21 dieną. Ignalinos vasaros estradoje vyko visuomenės ir kariuomenės vienybės diena
"Vienybėje jėga, tikėjime - pergalė". Ši šventė - tai puiki galimybė stiprinti žmonių požiūrį į karinio
pasirengimo profesiją bei meilės ir patriotizmo ugdymą. Renginyje dalyvavo penkios Europos
sąjungos šalys.
Birželio 23 dieną Ignalinos miesto vasaros estradoje vyko Joninės. Buvo kūrenami laužai, pinami
vainikai plukdomi ežere, šokta ir dainuota.

Visų laukė Raganų turgus ir šiaudinių skulptūrų

pristatymas. Pirmą kartą Ignalinoje buvo rengiamos šieno figūrų kūrėjų varžybos. Šventėje koncertavo
kapelos iš Ignalinos, Švenčionių, Adutiškio, Visagino, Pasvalio, Anykščių bei šokių grupės "Ievaras"
iš Birštono ir "Gaja" iš Ignalinos. Po kapelų ir šokių grupių pasirodymo vyko Martyno Kavaliausko,
jaunimo grupės "Skyders" koncertai ir Vasarvidžio nakties šokiai.
Festivalis "Ežerų sietuva"
Birželio 30 d., Ignalinos vasaros estradoje, vyko

tarptautinio liaudiškos muzikos ir šokių

festivalio „EŽERŲ SIETUVA" koncertas. Jau 13 kartą vykstančiame festivalyje dalyvavo kolektyvai
iš Portugalijos, Čilės, Rusijos, Čekijos, Moldovos, Ukrainos ir Lietuvos. Svečius sveikino Ignalinos
kultūros ir sporto centro liaudiškos muzikos kapela „Ringė“ ir tautinių šokių grupė „Gaja". Festivalis
baigėsi grupės „Antikvariniai Kašperovskio dantys“ koncertu.
2019.08.23 Baltijos kelio 30-metis – ir vėl susikibome rankomis!
1989 metų rugpjūčio 23 dieną, minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto metines, apie 2 milijonai
Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis taip parodydami Baltijos šalių laisvės
troškimą. Tai buvo neįtikėtinos, pasaulį nustebinę akimirkos, kurias ir dabar ten dalyvavusieji
prisimena su dideliu jauduliu ir vėl pakiliai mini jubiliejinę istorinio momento sukaktį. Pakilią
nuotaiką kūrė ir kartu dainuoti kvietė kapelos „Ringė“ ir ansamblio „Putinas“ nariai. Su vėliavomis ir
vėliavėlėmis rankose, šypsodamiesi ir jausdami istorijos bei šio momento iškilumą, ignaliniečiai
dainavo, lingavo, dalijosi prisiminimais iš pirmojo Baltijos kelio. Minėta, kad tąkart buvusios
nuotaikos ir dvasios pakartoti neįmanoma, nes tuomet tik svajojome apie laisvę, o šiandien gyvename
laisvi, tuomet nebuvę jokios politikos ir partijų, tik visus vienijusi drąsa ir didelė viltis. Rugpjūčio 24
dieną Ignalinos vasaros estradoje vyko vasaros palydų šventė "Paskutiniai žiedai – vasaros skrybėlei".
Koncertavo žymūs atlikėjai Mino, Donatas Montvidas, diskoteka su DJ iš Kauno. Kultūrinėje veikloje
pastebėtos permainos, pristatyta daug profesionalaus meno atlikėjų,vyko tradiciniai renginiai, ieškota
naujų renginių organizavimo formų.
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RAJONO

KULTŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLA
2018-2019 m.

2019 metais savo veiklą vykdė 15 Ignalinos kultūros ir sporto centro padalinių kaimuose.
Šiuo metu padaliniuose dirba 16 etatinių kultūros darbuotojų. Iš jų viena darbuotoja, dirba 0.25 etato.
Turime 10 įvairaus žanro kolektyvų, tai: Etnografinis ansamblis „Linkmena“,Mielagėnų kaimo
seklyčios kapela, Strigailiškio liaudiškos muzikos kolektyvas "Eldija"
Ceikinių gyvo garso kapela „Keiziai“, Ignalinos krašto jaunimo kapela „Keiziukai“, folkloro
ansamblis „Bobutės kuperkas“ ir pasakotoja Janina Tuskinienė
Kolektyvas "Radasta" Taujūnuose, Dūkšto vokalinis ansamblis, moterų vokalinis ansamblis
“Vėtrungė“, populiarių dainų atlikėja Viktorija – Vidiškėse, floristinio meno studija Mažėnų
padalinyje.
Šiūlėnų senųjų amatų padalinys organizuoja ir veda edukacines programas, siekiant išsaugoti vietos
tradicijas, etnines kultūros vertybes, rūpinantis senųjų kaimo tradicijų sklaida ir populiarinimu.
Nuostabi kraštiečių šventė „Sugrįžkim ir pabūkim kartu“ vyko lapkričio mėn. Šiūlėnuose, kurios metu
buvo pasveikinti jubiliatai sulaukę garbingo amžiaus ir gimę 2019 metais.
Visų kaimų IKSC padalinių saviveiklininkai ir darbuotojai aktyviai dalyvauja ir Ignalinos kultūros ir
sporto centro kultūriniame gyvenime.
Ceikiniuose vasario mėn. vyko Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas ir Ceikinių folkloro
ansamblio „Babutės kuperkas“ 10-ies metų koncertinės veiklos jubiliejus, o balandžio mėn. tradicinė
Atvelykio šventė ir jaunimo dainų ansamblio „Juventus“ 10-ies metų koncertinės veiklos jubiliejus.
IKSC ,Strigailiškio padalinyje ,liepos mėn. vyko tradicinė kraštiečių šventė „Būkim grįžtančiais
paukščiais“
Kiekvienais metais liepos mėn. Kaniukų padalinyje vyksta puiki Vasaros šventė, į kurią suvažiuoja
kraštiečiai ir dalinasi gražiomis patirtimis.
Į respublikinį pasakorių konkursą rugsėjo mėn. vyko du pasakoriai. Tai Janina Tuskinienė ir Kęstas
Egidijus Urbanavičius. Pasakorė Janina Tuskinienė laimėjo pirmąją vietą respublikiniame konkurse
„Žodis žodį gena“
Tradicinė šventė "Šventa Ona - duonos ir vasaros gėrybių ponia". Šv. Joakimo ir Onos atlaiduose
dalyvavo ir vyskupas Darius Trijonis.
Tradicinė kraštiečių šventė "Sugrįžkime po medum kvepiančiom liepom" ir graži Mykolinių šventė
Taujūnuose. Tradicinės Joninės ir vasaros palydų šventės - „Sudie vasara" Vidiškių stadione. Vasario
mėnesį Mažėnų padalinyje vyko Ūžgavėnių šventė ir įvairios parodos.
Jau tapo tradicija birželio mėn. organizuoti akciją „Birželis - atvirų durų mėnuo“, tikslas-sužinoti
gyventojų nuomonę apie kaimuose organizuojamas tradicines šventes, popietes, susitikimus bei
edukacines pamokėles. Pasibaigus akcijai, kiekvienoje kaimo seklyčioje organizuotas susitikimas su
gyventojais ir kultūros darbuotojais, kalbėta apie iškilusias problemas ir naujus pasiūlymus bei
pastabas.
Baigtas įgyvendinti Ignalinos vietos veiklos grupei pateiktas projektas „Tradicinių renginių tęstinumo
užtikrinimas Ceikinių, Didžiasalio, Mažėnų, Rimšės, Šiūlėnų ir Vidiškių kaimuose“, kurio lėšomis
įsigijome kultūrinių renginių organizavimui reikalingų muzikos instrumentų ir įgarsinimo bei
demonstravimo įrangos. Kaimų seklyčiose ir kultūros namuose vyksta įvairios parodos, šventės,
popietės ir susitikimai. Populiarios ir jaunimo gausiai lankomos jaunimo diskotekos. Džiaugiamės, kad
turime galimybę ir toliau puoselėti kultūros vertybes, tradicijas, papročius.
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IV.

Veiklos analizė.

2018-2019 m. m. IKSC tikslai , uždaviniai, priemonės ir jų
įgyvendinimas
Ignalinos kultūros ir sporto centro veikloje buvo numatyti trys tikslai:
1. Siekti aukštesnės, geresnės ugdymo kokybės;
2. Didinti įstaigos patrauklumą, kurti saugią, sveiką ugdymą skatinančią aplinką;
3. Ugdyti aktyvius, kūrybingus bendruomenės narius (vaikus, mokinius ir suaugusius).

PRIORITETAS
UGDYMO (SI) KOKYBĖ

1.TIKSLAS. SUDARYTI SĄLYGAS KULTŪROS IR SPORTO CENTRE TEIKIAMŲ
PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMUI

Uždaviniai

Priemonės

1

2

1.Tikslingai
organizuoti ugdymo
procesą, vykdyti
darbų organizavimą,
priežiūrą ir užtikrinti
grįžtamąjį ryšį

1.1. Naujų

Koordinatoriu
s
Vykdytojai
3

Įgyvendi
nimo
laikas
4

Administracija

rugpjūtis
rugsėjis

Sukurtos kelios naujos
programos pagal vaikų
ir tėvų pageidavimus bei
pasiūlymus.

Administracija
Būrelių vadovai

2018 m.
rugsėjo
mėn.

Suformuotas ugdymo
planas, orientuotas į
parengtas formalųjį

formalųjį švietimą
papildančio
ugdymo
programų
atnaujinimas,
koregavimas,
naujų programų
rengimas.
1.2.Ugdymo plano
2018-2019 mokslo
metams rengimas.

Įgyvendintos
priemonės
5

švietimą papildančio
ugdymo programas
IKSC tarybos posėdyje
bei pedagogų tarybos
posėdyje planas buvo
patvirtintas ir juo
vadovaujamasi

Neįgyvendintos
priemonės
6
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1.3.Tarifikacijos
sudarymas ir
tvirtinimas.
Tarifikacijos
koregavimas metų
eigoje.

Administracija

2018m.
rugsėjo
mėn.

Parengta tarifikacija
buvo koreguojama
mokslo metų eigoje.
Parengtas dokumentas,
kuriame pateikiami
duomenys apie
mokytojų darbo stažą,
kvalifikacinę kategoriją,
darbo krūvį, darbo
užmokestį.

1.4.Ugdymosi
sutarčių su mokinių
tėvais pasirašymas,
mokinių
registravimas į
mokinių registrą.
1.5.Mokytojų ir
būrelių darbo,
sporto grupių
grafikų sudarymas,
vykdymo kontrolė,
informacijos apie
būrelių darbo,
sporto grupių laiką
pateikimas.(internet
inis psl. stendai)
IKSC
bendruomenei
1.6. IKSC veiklos
ataskaitos, rezultatų
analizė

Administracija

rugsėjo
mėn. ir
pagal
poreikį

Sudarytos mokymosi
sutartys, suformuoti
mokinių sąrašai,
mokiniai registruoti
mokinių registre.

Administracija

rugsėjo
mėn. ir
pagal
poreikį

Aiški ir visiems
bendruomenės nariams
suprantama užsiėmimų
vykdymo tvarka ir
laikas. Būrelių, sportinių
grupių darbo grafikai
buvo sudaryti iki rugsėjo
10 d. ir patvirtinti
skyrių vedėjų arba
metodininkų.

Administracija,
būrelių vadovai,
sportinių grupių
treneriai.

Sausisvasaris

2018 metų IKSC veiklos
rezultatai, pristatyti
bendruomenei,
panaudoti veiklos
planavimui. IKSC
tarybos posėdyje
svarstyta veiklos
ataskaita.

1.8. Atlyginimo už
formalųjį švietimą
papildantį ugdymą
stebėjimas,
kontrolė.

Administracija,
buhalterė

Visus
metus

Laiku buvo surinktos ir
tikslingai naudojamos
lėšos už ugdymą, gautos
mokėjimo sąskaitos.

1.9. Pedagoginio
darbo priežiūra,
būrelių veiklos ir
sportinių grupių,
veiklos apskaitos
dokumentų pildymo
priežiūra, rezultatų
aptarimas.

Skyrių vedėjai,
metodininkai

Visus
metus

Nuolatinis grįžtamasis
ryšys apie vykdomą
veiklą, ugdymo procesą,
trūkumus ir stipriąsias
puses. Būrelių ,sporto
grupių dienynų
tikrinimas 1 kartą į
mėnesį.
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1.10. Mokinių
baigusių pasirinktą
ugdymosi
programą, sąrašų
formavimas,
neformaliojo vaikų
švietimo
pažymėjimų
išdavimas.

Skyrių vedėjai,
būrelių vadovai

2019m.
gegužės
mėn.

Mokiniams įteikti
pažymėjimai, liudijantys
apie programų baigimą.
Mokinių gavusių
programos baigimo
pažymėjimus, sąrašai,
registras.

1.11. formalųjį
švietimą
papildančio ugdymo
programų
įgyvendinimo
analizė.

Skyrių vedėjai,
metodininkai

2019 m.
birželio
mėn.

Išanalizuotos vykdytos
programos,mokinių ir
mokytojų
pasiekimai,sudarytos
prielaidos kitų mokslo
metų ugdymo planui.
Būrelių vadovų, sporto
trenerių
veiklos ataskaitų
pristatymas.

2.TIKSLAS: FORMUOTI ASMENĮ,SUGEBANTĮ TAPTI AKTYVIU VISUOMENĖS NARIU,PADĖTI
TENKINTI PAŽINIMO, LAVINIMOSI IR SAVIRAIŠKOS POREIKIUS PER
KOMPETENCIJŲ
UGDYMĄ.
2.1. Uždavinys: Plėsti formalųjį švietimą papildančio ugdymo paslaugų formų ir programų pasiūlą, sudarant
sąlygas mokinių saviraiškai, tobulėjimui, kompetencijų ugdymui.

2.1.1

2.1.2.

2.1.3.

Naujų ugdymo
2018 m.
programų kūrimas, rugpjūčio
atsižvelgiant į
mėn.
mokinių poreikius,
amžių, veiklos
paklausą.

Administracija

Edukacinių
renginių
organizavimas ir
vykdymas

Administracija

2018-2019 m.
m.

Mokinių pasiekimų Per mokslo
demonstravimas,
metus
parenkant
tinkamas,
programos turinį
atitinkančias
atsiskaitymo
formas.

Formų ir ugdymosi
galimybių plėtra IKSC.

.

Parengtos ir patvirtintos
programos, pritraukė naujų
mokinių į IKSC veiklą.
Formų ir ugdymosi
galimybių plėtra IKSC.
Veiklos ataskaitos,
aptarimai
Administracija

Skatinama mokinių
motyvacija dalyvauti Centro
organizuojamojeveikloje.
Mokiniai aktyviai dalyvavo
konkursuose, parodose,
sporto varžybose.

.
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2.1.4.

Per mokslo
metus

Sporto treneriai,
būrelių vadovai

Skatinama mokinių
motyvacija dalyvauti ir ne
tik Centro renginiuose.
Mokiniai dalyvavo rajono,
respublikos, tarptautiniuose
renginiuose, sportinėse
varžybose.

Per mokslo
metus

Sporto treneriai,
būrelių vadovai
Administracija

čempionatuose
, įvairiuose
varžybose.

2.1.6.

Išvykų, susijusių su Per mokslo
ugdymo turiniu
metus
mokiniams
organizavimas ir
vykdymas.

Sporto treneriai,
būrelių vadovai

Skatinama mokinių
motyvacija aktyviai
dalyvauti būrelių, sportinių
grupių veikloje. Sporto
trenerių, būrelių vadovų
ataskaitos,
bendradarbiavimo sutartys
Mokiniai aktyviai dalyvavo
savivaldybės viešosios
bibliotekos, rajono mokyklų
renginiuose, bendruomenių
organizuojamuose
renginiuose ,Lietuvos sporto
čempionatuose, įvairiuose
varžybose
Pagilintos mokinių
edukacinės kompetencijos

2.1.7.

Bendravimas su
mokinių tėvais,
pasirenkant
pasiekimų
pristatymo būdus ir
formas pagal
būrelio veiklos
profilį, siekiant
išaiškinti mokinių
įgytų gebėjimų
naudojimą
praktikoje ir
ateities poreikius
programų
tobulinimui

Sporto treneriai,
būrelių vadovai

Pristatyti tėvams mokinių
pasiekimai, įgytos ,
patobulintos kompetencijos
pagal ugdymo programas,
poreikių analizė naujoms ir
esamoms programoms.

.

2.1.5.

Mokinių
dalyvavimas kitų
kultūros, švietimo
įstaigų
organizuojamuose
renginiuose,
festivaliuose,
konkursuose,
varžybose.
Tarpkultūriniai
mainai. Bendrų
renginių su kitomis
kultūros, švietimo
įstaigomis
organizavimas.

Per mokslo
metus

Organizuotos parodos,
renginiai, konkursai.

2.2.Uždavinys: Organizuoti meninę, pažintinę, kultūrinę ir edukacinę veiklas, renkantis įvairias, mokinių poreikius ir
mokyklos galimybes atitinkančias formas.
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2.2.1.

Teminių ir
užsakomųjų
edukacinių
programų
organizavimas ir
vykdymas.

Per mokslo
metus

Administracija
Sporto treneriai,
būrelių vadovai

Sudarytos sąlygos švietimo
įstaigų mokiniams gilinti
menines, socialines
kompetencijas

2.2.2.

Renginių ,mokinių
pasiekimų
pristatymas miesto
ir rajono
bendruomenėms
Kultūrinių,
pramoginių,
edukacinių
renginių, parodų,
sporto varžybų
organizavimas ir
vykdymas,
atsižvelgiant į
Centre vykdomas
neformaliojo vaikų
švietimo
programas.

2019 m.
gegužė

Administracija
Sporto treneriai,
būrelių vadovai

Per mokslo
metus

Administracija
Sporto treneriai,
būrelių vadovai

Sudarytos galimybės
mokiniams demonstruoti
pasiekimus įvairiomis
formomis .Centro veiklos
planai, renginių ataskaitos
Renginiai skatinantys
mokinių saviraišką,
kūrybiškumą, aktyvią
veiklą, atliepiantys mokinių
lankančių būrelius, sportines
grupes, poreikius.

Socializacijos,
sveikatinimo,
sporto, meninio
ugdymo ir kitų
projektų, programų
rengimas, paraiškų
įvairiems fondams
teikimas, projektų
įgyvendinimas.

Per mokslo
metus

Darbo grupės.
Sporto treneriai,
būrelių vadovai

Parengiami projektai
atsižvelgiant į mokinių
norus, poreikius
Buvo parengti ir vykdomi 9
projektai (4 sportiniai,4
kultūriniai,1 jaunimui.)

Kultūrinių,
pramoginių,
edukacinių
renginių, parodų,
sporto varžybų
organizavimas,
pasitelkiant
socialinius
partnerius bei
pritraukiant rėmėjų
lėšas
Vasaros užimtumo
organizavimas

Pagal renginių
planą

Administracija
Sporto treneriai,
būrelių vadovai

Nauji, inovatyvūs,
patrauklūs mokiniams
renginiai, pritrauktos
papildomos lėšos renginių
organizavimui

birželis

Administracija
Sporto treneriai,
būrelių vadovai

Sudaryta galimybė
mokiniams turiningai leisti
laisvalaikį, sportuoti,
užsiimti dominančia veikla
.Vyko sportinės stovyklos
visą vasaros laikotarpį.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

.
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3.TIKSLAS:KURTI POZITYVUMU, PARTNERYSTE IR BENDRADARBIAVIMU GRĮSTĄ IKSC
KULTŪRĄ,SUDARANT PALANKIĄ,SAUGIĄ APLINKĄ IR GALIMYBES MOKINIŲ
PAŽINIMUI, LAVINIMUI,SAVIRAIŠKAI, BENDRAVIMO POREIKIŲ TENKINIMUI, VERTYBINIŲ
NUOSTATŲ FORMAVIMUI IR SOCIALIZACIJAI.
3.1.1.

Bendros
programos,
renginiai
metodinėse
grupėse, vykdomi
su kitomis
organizacijomis.
socialiniais
partneriais
Mažesnę praktinę
patirtį turinčių
pedagogų
konsultavimas
profesinio
tobulėjimo
klausimais

Per mokslo
metus

Administracija

Bendri renginiai, programos
skatinančios mokinių
bendradarbiavimą, būrelių
vadovų, trenerių komandinį
darbą.

Per mokslo
metus

Administracija

Pasidalijimas gerąja darbo
patirtimi, teigiama
organizacijos mikrokultūra

3.1.3.

Metodinės veiklos
organizavimas
gerinant būrelių
vadovų, sporto
trenerių
pasirengimą,
aktyvių ugdymosi
metodų taikymą
užsiėmimuose,
praktinių
užsiėmimų analizė.

Per mokslo
metus

Administracija

Įdomūs, inovatyvūs
užsiėmimai būreliuose,
sportinėse grupėse, taikomi
netradiciniai, aktyvūs
ugdymosi metodai,
grįžtamasis ryšys įgalina
stebėti silpnąsias ir
stipriąsias Centro veiklos
pusės. Protokolai,
veiklos ataskaitos,
užsiėmimų stebėjimo
formos.

3.1.4.

Kvalifikacijos
tobulinimo
renginių, seminarų,
kursų, edukacinių
išvykų
organizavimas
mokytojams
Mokytojų
atestacija,
kvalifikacijos
kėlimas

Per mokslo
Administracija
metus, pagal
Centro veiklos
planus

Seminaruose įgytos
patirties, gautos medžiagos
pritaikymas praktikoje.
Buvo išduodami
kvalifikacijos kėlimo
pažymėjimai.

Pagal
patvirtintą
perspektyvinę
mokytojų
atestacijos
programą

Suteiktos kvalifikacinės
kategorijos .Atestacinės
komisijos protokolai,
metodinės tarybos
protokolai

3.1.2.

3.1.5.

Atestacinė
komisija

Protokolai,
veiklos
ataskaitos,
užsiėmimų
stebėjimo
formos.
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3.1.6.

3.1.7.

Naujų socialinių
partnerių paieška,
bendrų planų ir
bendradarbiavimo
sutarčių sudarymas
bei vykdymas.
Įvairiems
kūrybiniams
projektams bei
Centro veiklą
reglamentuojantie
ms dokumentams
rengti, organizuoti,
darbo grupių
sudarymas

Per mokslo
metus

Administracija

Per mokslo
metus

Administracija

Sudarytos
bendradarbiavimo sutartys
su socialiniais partneriais,
leidžiančios organizuoti ir
vykdyti bendrus renginius,
projektus.
Inovatyvūs projektai,
renginiai, savalaikiai
konkretūs ir tikslingi veiklos
dokumentai

3.2. Uždavinys: Gerinti ugdymosi ir darbo sąlygas, stiprinti materialinius resursus
3.2.1.

Centro mokymo
inventoriaus
tvarkymas,
atnaujinimas ir
naudojimas

Per mokslo
metus

Pavaduotojas
ūkio reikalams,
sporto treneriai

Tvarkingas, atnaujintas,
tikslingai naudojamas
mokomasis inventorius.
Inventorizacijos aprašai,
prekių perdavimo
naudojimui aktai

3.2.2.

Centro interjero
puošimas,
apipavidalinimas

Per mokslo
metus

Dailės studija,
keramikos
būrelis

3.2.3.

Centro
bendrabučio
kambarių remontas

Spalis- sausis

Pavaduotojas
ūkio reikalams

Centras puošiamas
šventėms, renginiams,
naudojant originalias
mokytojų ir mokinių idėjas
Nuotraukos, informacinė
medžiaga internetiniame
puslapyje.
Suremontuotos, higienos
normas atitinkančios
patalpos.

3.2.4.

Informacinių
stendų
atnaujinimas,
tikslinės ir
savalaikės
informacinės
medžiagos
pateikimas
Reprezentacinių
bukletų ,renginių
skelbimų,
lankstinukų ir kitų
reklaminių
priemonių
rengimas.

Per mokslo
metus

Administracija,
sekretorė

Laiku pateikta išsami
informacinė medžiaga.
Centro bendruomenės
atsiliepimai

Per mokslo
metus

Administracija,

Parengtos priemonės
pristato Centro veiklą, jo
perspektyvas,
rezultatus .Skelbimai,
bukletai, informaciniai
lankstinukai ir kitos
reklaminės priemonės.

3.2.3

Renginių
planai,
ataskaitos,
Centro veiklą
reglamentuoja
ntys
dokumentai
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V.

2019-2020 m. m.

VEIKLOS

PRIORITETAI :

Neformaliojo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo veiklos plėtotės skatinimas
– teikiamų paslaugų mokiniams kokybės ir įvairovės gerinimas.
Žmoniškųjų vertybių- tolerancijos, pagarbos kitam, tarpusavio supratimo, savigarbos
ugdymas ugdytiniuose.
Prevencinis darbas, kuriant saugią ir sveiką ugdymo(si) ir socializacijos aplinką.

Centro tikslai ir uždaviniai:
1. Formalųjį švietimą papildančio, neformaliojo ugdymo programų prieinamumo, įvairovės ir
kokybės užtikrinimas.
2. IKSC aplinkos, bendruomenės mikroklimato gerinimas.
3. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją nukreipiant juos dirbti individualizuotai, personalizuotai,
pagal kiekvieno vaiko mokymosi galias ir poreikius.

Priemonė

Rezultatų indikatorius

Įgyvendinimo
laikas

Atsakingas

Ištekliai

I TIKSLAS: IKSC APLINKOS, BENDRUOMENĖS MIKROKLIMATO GERINIMAS
1.Uždavinys. Gerinti mokymosi sąlygas bei aplinką.
Įstaigos ir ugdymo
aplinkos
modernizavimas

1. Užtikrinti saugią ir
2019-2020 m.
sveiką plinką.
2.Pagal galimybes įsigyti
ugdymo priemonių:
dailės studijai, keramikos
būreliui,
šokių kolektyvams,
sporto inventoriaus
treniruotėms, varžyboms.

2019-2020 m.
Vadovai, būrelių
vadovai, treneriai

Laiko ir
žmogiškieji
ištekliai

2.Uždavinys.Gerinti emocinę aplinką integruojant vertybių raišką į įstaigos gyvenimą.

Atsakingo elgesio
ir pagarbos
skatinimas.

Mokiniai laikosi
2019-2020 m.
mokinio elgesio taisyklių
, mokytojai laikosi etikos
kodekso principų.
mokytojai

2019-2020 m.
Administracija,
būrelių vadovai,
treneriai

Laiko ir
žmogiškieji
ištekliai
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3.Uždavinys. IKSC bendruomenės santykių stiprinimas
Bendruomenę
telkiančių renginių
organizavimas.

Organizuoti renginius
telkiančius IKSC
bendruomenę

2019-2020 m.

2019-2020 m.
IKSC taryba

Laiko ir
žmogiškieji
ištekliai

Bendruomenės
narių savanorystės
skatinimas

Įgyvendinami 3-4
projektai

2019-2020 m.

Administracija,
būrelių vadovai,
treneriai

Laiko ir
žmogiškieji
ištekliai

TIKSLAS 2.TOBULINTI PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJĄ NUKREIPIANT JUOS DIRBTI
INDIVIDUALIZUOTAI, PERSONALIZUOTAI, PAGAL KIEKVIENO VAIKO MOKYMOSI
GALIAS IR POREIKIUS.
2.1.Uždavinys. Efektyviai išnaudoti būrelių vadovų, trenerių intelektinį ir organizacinį potencialą, kelti
kvalifikaciją ir veiklos motyvaciją.
Organizuoti
Būrelių vadovai
2019-2020 m. Administracija,
Žmogiškieji
netradicinius
organizuos bent vieną
būrelių vadovai
ištekliai
renginius, būrelių
renginį per metus.
užsiėmimus,
skatinant pedagogų
bendradarbiavimą
ir savitarpio
pagalbą.
2.2. Uždavinys. Tikslingai panaudoti turimas lėšas atnaujinant kabinetų, edukacinių priemonių bazę, sporto
inventoriaus, kuriant estetišką it jaukią įstaigos aplinką.
Reguliariai
Reguliariai vykdomas
2019-2020 m. 2019-2020 m.
Žmogiškieji
analizuoti mokymo mokinių individualios
Administracija,
ištekliai
priemonių būklę ir pažangos stebėjimas
būrelių vadovai,
poreikį.
treneriai
Mokinių
individualios
pažangos
stebėjimas,
rezultatų aptarimas.
3.TIKSLAS. FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO, NEFORMALIOJO UGDYMO
PROGRAMŲ PRIEINAMUMO, ĮVAIROVĖS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS.
3.1. Uždavinys. Priimti duomenimis grįstus sprendimus.
Sprendimų veiklai Tobulinti:
priėmimas
bei 1.Bendravimą su
poreikių tyrimas.
mokiniais, didinant jų
socialines emocines
kompetencijas ir kurti
palaikančią mokymo
aplinką;
2.bendravimą su tėvais,
didesnį dėmesį skiriant
bendro pobūdžio
informacijos pateikimui
bei priimant sprendimus
ugdymo, vertinimo
klausimais.
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3. Atlikti poreikių
tyrimus:
3.1. dėl pradinio
pagrindinio dailės ir
keramikos formalųjį
švietimą papildančio
ugdymo;
3.2. dėl
pradinio ir pagrindinio
šokių formalųjį švietimą
papildančio ugdymo.
3.2.Uždavinys. Formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo programų užtikrinimas
3.2.1. Užtikrinti
kokybišką ugdymą,
išskirtinį dėmesį skiriant
vaiko individualiai
pažangai, asmeninių
tikslų išsikėlimui:
3.2.2. Skatinti aktyvų
mokinių dalyvavimą
išsikeliant individualius
tikslus, susijusius su
kiekvieno mokymosi
galimybėmis, interesais
ir siekiais, renkantis
temas, užduotis,
problemas, mokymosi
būdus ir tempą;
3.2.3.sudaryti galimybę
patirti įvairius mokymosi
būdus ir formas,
išbandyti įvairių rūšių
užduotis ir kuo
įvairesnes veiklas.

2019-2020 m.

3.2.4. Parengti formalųjį
švietimo papildančio ir
neformaliojo švietimo
mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo
tvarką.

2020 balandis
–gegužė

Administracija,
būrelių vadovai,
treneriai

Žmogiškieji
ištekliai

Administracija,
būrelių vadovai,
treneriai

Žmogiškieji
ištekliai
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4.Kelti darbuotojų
kvalifikaciją ugdant
dalykines, profesines bei
bendrąsias
kompetencijas: 4.1.
mokytis vieniems iš kitų
per bendrą projektinę
veiklą, per integruotų
būrelių užsiėmimus,
renginius ir kt.
4.2. Dalyvauti kursuose,
seminaruose, varžybose,
čempionatuose,
konferencijose
4.3.Organizuoti
renginius: tarptautinį
vaikų ir jaunimo teatrų
festivalį
,,Bildučiai‘‘
Respublikines sporto
varžybas, čempionatai ,
respublikinės,
tarptautinės parodos ir
kt.
4.4.Sorganizuoti
mokymosi pažintinį
susitikimą su kitų rajono
neformaliojo švietimo
įstaigų darbuotojais
5. Sudaryti sąlygas
švietimo paslaugų
prieinamumui:
5.1. Taikyti mokesčių už
neformalųjį švietimą
lengvatas;
5.2.siūlyti įvairias
neformaliojo
Švietimo programas;
5.3. išduoti pabaigus
programas neformaliojo
vaikų švietimo
pažymėjimus.

2019-2020 m.

Administracija,
būrelių vadovai,
treneriai

Žmogiškieji
ištekliai

2019-2020 m.

Administracija,
būrelių vadovai,
treneriai

Žmogiškieji
ištekliai
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Kultūros ir sporto centro veiklos kryptys
1.

Kryptingas vaikų ir jaunimo užimtumas ir saviraiška.

2.

Gabių vaikų ir jaunimo ugdymas:

2.1. Meninė – meninių sugebėjimų ugdymas ( dailės studija, keramikos būrelis, jaunimo
muzikos grupė, liaudies šokių kolektyvas ,,Lelijėlė“).
2.2. Sportinė - sveikos asmenybės ugdymas ir lavinimas. Puoselėti dvasines, psichines ir fizines
žmogaus galias, diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti, ieškoti talentingų
sportininkų rengti sportininkus mokyklos, savivaldybės, apskrities ir Lietuvos Respublikos rinktinėms.
Teikti mokymo įstaigoms, organizacijoms metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto
klausimais. Moksliniais metodais vertinti sportininkų parengimą ir prognozuoti jų rezultatus. Kuo
optimaliau susieti trenerių tobulinimąsi, atstovavimą pagal profesinį pasirengimą. Siekti, kad sporto
įrengimai būtų specializuoti pagal sporto šakas sudarant geriausias sąlygas moksleiviams, gyventojams
užsiiminėti kūno kultūra ir sportu. Dalyvauti sportinių organizacijų ir federacijų darbe.
2.3. Turistinė – skatinti keliauti, pažinti savo kraštą ir kitas šalis, priimti turistines grupes,
teikti nakvynės paslaugas, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.
2.4. Kultūrinė – kultūrinių renginių, parodų organizavimas, valstybinių švenčių, atmintinų
datų, kalendorinių švenčių paminėjimas, profesionalaus meno kolektyvų pasirodymai, etninės kultūros
skatinimas ir vystymas, bendradarbiavimas su profesionalais.
3. Įvairių lygių ir pobūdžio renginių mokiniams koordinavimas ir

organizavimas

(olimpiados, šventės, konkursai ir kt.).
4. Mokyklų mokinių savivalda.
5. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.
6. Vaikų vasaros sporto stovyklos ir kitas užimtumas atostogų ir savaitgalių metu.

VI. Mokytojų, būrelių vadovų ir sporto grupių trenerių paskirstymas pareigomis ir

atsakomybė už atskiras sritis.
Eil.
Nr.
1.

Vardas, pavardė

Pareigos

Turimos pareigos

Darginas Mikėnas

Direktorius

2.

Tatjana Leškevičienė

Metodininkė

Atestacijos komisijos
pirmininkas
Ignalinos rajono mokinių
asociacijos vadovė
Ignalinos kultūros ir sporto
centro tarybos pirmininkė
Ignalinos kultūros ir sporto
centro mokytojų tarybos
sekretorė.

Papildomai
atliekami darbai
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3.

Jonas Paslauskas

Sporto skyriaus
vedėjas

4.
5.

Vita Bagdonienė
Genrikas Rudakas

6.

Nijolė Trinkūnienė

Metodininkė
Metodininkas –
sporto renginių
organizatorius
Dailės studijos
vadovė

7.

Nijolė Žygienė

8.

Jolita Bužinskienė

9.

Nojus Karaliūnas

10.

Gintaras Gruodis

11.

Česlavas Gotovskis

12.

Dalia Vaičiulienė

13.
14.

Vadim Stefanskij
Eugenijus Rakitinas

15.
16.

Tadas Bernotas
Karolis Baltakis

17.

Inga

Češulienė

Jaunučių, jaunuolių
šokių kolektyvų
paruošiamosios
grupės, ,,Lelijėlė“
vadovė
Keramikos būrelio
vadovė
Jaunimo muzikos
grupės vadovas.
Krepšinio būrelio
vadovas
Sporto treneris
Sporto trenerė, 1
kategorija
Sporto treneris
Sporto treneris
III kategorija
Sporto treneris
Sporto treneris
III kategorija
Sporto trenerė

18.

Dovilė Mikoliūnaitė

Sporto trenerė

19.

Kazimiera Strolienė

Sporto trenerė I
kategorija

Ignalinos kultūros ir sporto
Ignalinos miesto
centro tarybos pirmininko
centro seniūnaitis
pavaduotojas
Viešieji pirkimai
Mokytojų atestacinės komisijos
narys
Ignalinos kultūros ir sporto
centro tarybos sekretorė

Kultūros ir sporto
centro interjero
apipavidalinimas

Mokytojų atestacinės
komisijos narė

Ignalinos kultūros ir sporto
centro tarybos narė

Mokytojų atestacinės komisijos
narys

Mokytojų atestacinės komisijos
narys, sekretorius

VII. Kvalifikacijos kėlimas ir metodinė veikla
Grupių vadovų, sporto trenerių mokymasis įvairiuose kursuose,
seminaruose.
7.1. Sudaryti galimybes grupių vadovams, sporto treneriams dalyvauti kvalifikacijos
kėlimo

kursuose bei renginiuose.
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7.1.1.Dalyvauti respublikiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose:
pagal iš anksto pasirinktas programas

per mokslo metus

grupių vadovai, treneriai,
administracija

7.1.2.Dalyvauti rajoniniuose profesinio tobulinimo
renginiuose bei dalykų metodinių

susivienijimų užsiėmimuose

pagal švietimo ir kultūros skyriaus

grupių vadovai, treneriai

mėnesinius planus

7.1.3 Sudaryti grupių vadovams, treneriams galimybes atestuotis, parengti
atestacijos

dokumentus, vertinti besiatestuojančių mokytojų praktinę veiklą

per mokslo metus, atsižvelgiant

direktorius,

į perspektyvinę atestacijos

atestacijos komisija

programą.

7.1.4. Vertinti atestuotų mokytojų atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai
per mokslo metus, atsižvelgiant į perspektyvinę atestacijos programą

direktorius,

atestacinės komisijos

sekretorius

VIII. Mokytojų tarybos veiklos planas 2019-2020 m. m.
Ignalinos kultūros ir sporto centro mokytojų tarybą sudaro: mokytojai, sporto treneriai, būrelių vadovai.
Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja Ignalinos kultūros ir sporto centro nuostatai.
Mokytojų tarybos veiklos tikslai:
1.Svarstyti mokinių užimtumo galimybes, laisvalaikio praleidimo, renginių organizavimo,
bendruomenės mikroklimato gerinimo būdus.
2.Analizuoti pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, spręsti kvalifikacijos tobulinimo ir patirties
sklaidos klausimus.
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Eil. Priemonės pavadinimas
Nr.
1.
Ignalinos kultūros ir sporto centro 20182019 m. m . veiklos analizė ir
uždaviniai
naujiems mokslo metams. Švietimo
politikos prioritetai ir aktualijos 20192020 m. m. Kultūros ir sporto centro
tikslų ir uždavinių aptarimas 2019-2020
m. m. Ugdymo plano bei metinės
veiklos programos aptarimas.
2.

Viešųjų pirkimų
sistemoje.

organizavimas

3.

Sportinės veiklos vykdymas rajone,
mokinių
užimtumo,
laisvalaikio
organizavimo klausimai.

Data

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

08-30

D.Mikėnas
T.Leškevičienė
J. Paslauskas
V.Bagdonienė

Būrelių
vadovai,
treneriai,
mokytojai
aptars 2018-2019 m. m.
veiklą, susipažins su
švietimo
politikos
prioritetais, IKSC tikslais
ir uždaviniais vadovausis
savo darbe ugdymo
planu bei metinės veiklos
programa.
Būrelių
vadovai,
treneriai,
mokytojai
supažindinami su viešųjų
pirkimų
tvarka
ir
atsiskaitymu.
Sportinės veiklos analizė
ir uždaviniai
darbo
gerinimui

CPO 2019-12-05

2020-02-19

Vita
Bagdonienė

Jonas
Paslauskas
Tatjana
Leškevičienė
Sporto
treneriai

4.
Formalųjį vaikų švietimą papildančio
ugdymo ir neformaliojo ugdymo 20192020 m. m. veiklos analizė. Mokinių
užimtumas vasarą. Ugdymo plano projekto
svarstymas.

Jonas
Paslauskas
Tatjana
Leškevičienė
Darginas
Mikėnas,Vita
Bagdonienė

IX. Ignalinos kultūros ir sporto centro tarybos planas
2019-2020 m. m
Eil. Priemonės pavadinimas
Nr.
1.
Ignalinos kultūros ir sporto centro 20192020 m. m. veiklos plano sudarymas
Ignalinos kultūros ir sporto centro ugdymo
plano ir veiklos programos
20192020 m. m. projekto svarstymas
3.
Neformaliojo
ugdymo pažymėjimų
įteikimo mokiniams svarstymas.
4.

Data

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

2019-08

IKSC taryba

2019-08

IKSC taryba

2019-06-19

IKSC taryba

Kultūros ir sporto Centro tarybos sudėties 2019-09-12
pakeitimų svarstymas.
Kultūros ir
sporto centro veiklos plano ir ugdymo plano
2019-2020 m. m tvirtinimas

IKSC taryba

Suplanuota IKSC veikla
šiems mokslo metams.
Apsvarstytas
ugdymo
planas
2019-2020m. m.
Neformaliojo
ugdymo
pažymėjimai
įteikti
mokiniams
Pakeista IKSC tarybos
sudėtis,
patvirtinti
Ugdymo
ir
veiklos
planai.
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5.

Kultūros ir sporto centro tarybos tvirtinimas

6.

IKSC taryba

Patvirtinta IKSC taryba

Mokinių, lankančių formalųjį švietimą 2019-10
papildančio ugdymo užsiėmimus, atleidimo
nuo mokesčių svarstymas.

IKSC taryba

7.

IKSC direktoriaus metinių užduočių įvyk 2020 m.-01
įvykdymo vertinimas

IKSC taryba

8.

Mokesčių surinkimo už būrelius svarstymas.

2020 m.-05

IKSC taryba

9.

Ignalinos kultūros ir sporto centro ugdymo 2020 m.-06
ir veiklos planų 2020-2021 m. m. projektų
svarstymas.

IKSC taryba

Mokiniai
lankantys
formalųjį
švietimą
papildantį ir neformalųjį
ugdymą atleisti nuo
mokesčio
Įvertintos
IKSC
direktoriaus
metinės
užduotys
Mokesčiai už būrelius
tvarkingai įnešami ir
surenkami.
Ugdymo plano ir veiklos
programos
projektai
apsvarstyti.

10

Neformaliojo ugdymo pažymėjimų įteikimo 2020 m.-06
mokiniams svarstymas.

IKSC taryba

11.

IKSC pajamų ir išlaidų sąmatos už 2019 m.
įvykdymas ir perspektyvų numatymas 2020
metams
Mokinių ir tėvų savitarpio pagalbos
organizavimas

IKSC taryba

12

2019-09-12

2020-03

Per visus IKSC taryba
mokslo
metus

Bus
svarstomas
neformaliojo
ugdymo
pažymėjimų
įteikimas
mokiniams
Apsvarstyta ir patvirtinta
pajamų ir išlaidų sąmata
Dalyvavimas renginiuose
ir jų parama jiems.

X. Direkcinių pasitarimų 2019-2020 m. m. planas
1. Rajoninių renginių organizavimas ir formalųjį švietimą papildančio
ir neformaliojo ugdymo grupių veikla 2019-2020 m. m.
09 mėn.

Direktorius
Metodininkė

2. Sporto trenerių darbo krūvio paskirstymas,
sporto skyriaus 2019-2020 m. m. darbo
plano tvirtinimas.

09 mėn.

Sporto skyriaus vedėjas

3. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo
programų bei teminių planų pateikimo klausimai,
projektinės veiklos aptarimas.

10 mėn.

4. Respublikinio vaikų teatrų festivalio
„Bildučiai- 2019“ festivalio organizavimas.

10 mėn.

5.Internetinio puslapio atnaujinimo ir priežiūros
klausimai.

11 mėn.

Metodininkė
Sporto skyriaus vedėjas

Direktorius
Metodininkė

Direktorius
Metodininkė
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6.,,Dainų dainelė-2020‘‘ konkurso
pasiruošimo klausimai.
7. Dėl rajoninių olimpiadų (matematikos,
fizikos, chemijos, biologijos ir kt.) organizavimo.

11 mėn.

12 mėn.

8. Meninio skaitymo konkurso organizavimas.

12 mėn

9. Viešųjų pirkimų tvarka ir vykdymas Kultūros
ir sporto centre

01 mėn.

10. Matematikos konkurso „Kengūra-2020“,
užsienio kalbų olimpiadų organizavimas.
11. Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos
konkurso ,,Tramtatulis“ ir liaudies
dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“
organizavimo klausimai.

01 mėn.

02. mėn

Metodininkė

Metodininkė

Metodininkė

Metodininkė
Metodininkė

Metodininkė

12. Rudens, žiemos sportinių varžybų
rezultatų aptarimas.

02 mėn.

Sporto skyriaus vedėjas

13. Jaunųjų dainininkų festivalio „Mažoji
žvaigždutė“ organizavimo klausimai.

03 mėn.

Metodininkė

14. Rajono mokinių asociacijos veiklos
aptarimas.

03 mėn.

Metodininkė

04 mėn.

Metodininkė

15. Rajoninių mokinių vaizduojamosios
ir taikomosios dailės parodų
organizavimo klausimai.
16. Gyventojų ir turistinių grupių priėmimo
klausimai.

04 mėn.

17. Pasiruošimas Vaikų gynimo
dienos šventei.

05 mėn.

18. Vasaros poilsio organizavimo klausimai.

05 mėn.

XI.

Metodininkė

Metodininkė

Metodininkė

Metodinės veiklos planas 2019-2020 m. m

Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai:
Savivaldos mokymasis
Pedagoginė pagalba
Ugdymo turinio aktualizavimas( švietimo naujovės, edukacinė aplinka ir kt.)
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Tikslai:
1. Skatinti grupių vadovus, trenerius tobulinti dalykinę metodinę kvalifikaciją, sekti kvalifikacijos
renginių grįžtamąjį ryšį.
2. Dalintis gerąja patirtimi ir informuoti visuomenę apie metodines naujoves taikomas darbe.
Uždaviniai:
1.
2.
3.
4.

Padėti mokytojams planuoti savo profesinę raidą, o tuo pačiu gerinti ugdymo kokybę.
Gerinti rajoninių renginių kokybę, siekti jų įvairovės.
Stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
Stiprinti mokytojų bendradarbiavimą, stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją, ugdant
kūrybiškumą.

1. Metodinio darbo planavimas.

D.Mikėnas
J.Paslauskas
T. Leškevičienė

2019-09-07
2. Konsultuoti grupių vadovus, trenerius planų ir programų rašymo, dokumentacijos
tvarkymo
klausimais.
( per mokslo metus)
T. Leškevičienė
J.Paslauskas
3. Sekti pedagoginę periodinę spaudą, aptarti aktualiausius straipsnius, domėtis
naujausia pedagogine spauda.
(nuolat)

būrelių vadovai,
treneriai

4. Dailės mokytojams, būrelių vadovams dėl rajoninių moksleivių parodų organizavimo
2019- 2020 m. m.
2019-09-12
T.Leškevičienė
N.Trinkūnienė
J.Bužinskienė
5. Sporto treneriams ,,Apie rajoninių, respublikinių, tarptautinių varžybų organizavimą“
2019-11-12

J.Paslauskas,
H.Rudakas,
A. Čeponienė

6. Matematikos, filosofijos, fizikos, chemijos, biologijos mokytojams dėl rajoninių
olimpiadų organizavimo.
2020-12-13
V.Bagdonienė
7. Vokiečių, technologijų mokytojams dėl rajoninių olimpiadų organizavimo.
2020-01-24

V.Bagdonienė

8. Rusų kalbos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, geografijos mokytojams
dėl olimpiadų organizavimo.
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2020-02-12

V.Bagdonienė

9. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, literatų būrelių vadovams
„Meninio skaitymo konkurso‘‘ aptarimas
.
2020-02-20
V.Bagdonienė
10.Rajono dailės ir technologijų mokytojams. Dalyvavimas Lietuvos moksleivių
liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis“ ( rajoniniame, regioniniame turuose).
2020-02-07

T. Leškevičienė

11.Rajono mokyklų bibliotekininkams„ Mokyklų bibliotekų darbo problemos
veiklos analizė“.
2020-03-09

V.Bagdonienė

12. Informatikos mokytojams ,,Rajoninis kompiuterinių kūrybinių darbų konkursas
„Mano pasaulio spalvos“
2020-04-22

V.Bagdonienė

13. Muzikos mokytojams. Rajoninis jaunųjų dainininkų festivalis „Mažoji žvaigždutė“
bei liaudies kūrybos atlikėjų konkursas ,,Tramtatulis“ .
2020-03-17

T. Leškevičienė

14. Rajono mokinių asociacijos nariams. Rajono mokinių asociacijos veiklos
aptarimas.
2020-05-15

T. Leškevičienė

15. Sporto treneriams ,,Sportinės veiklos aptarimas“
J.Paslauskas
A.Čeponienė
2020-05-07
16. Rajono muzikos mokytojams ,,Rajoninės moksleivių
dainų ir šokių šventės, vaikų gynimo dienos organizavimo
klausimai.“
2019-05-20

T. Leškevičienė

17.Būrelių vadovams, treneriams „Formalųjį švietimą papildančio ugdymo veiklos analizė “ .
2020-05-26

D Mikėnas
T. Leškevičienė
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XII. Rajono mokinių asociacijos veikla

Rajono mokinių asociacija įsikūrusi Kultūros ir sporto centro bazėje.
Asociacijos veiklos tikslai:
1. Skatinti mokinių organizacijų kūrimąsi ir jau esančių organizacijų veiklą.
2. Padėti mokyklų administracijai spręsti mokinių problemas.
3. Rengti labdaros, miesto, rajono gražinimo akcijas.
4. Rūpintis turiningu mokinių laisvalaikiu.
5.Palaikyti ryšius su kitų rajonų mokinių tarybomis ir užsienio
organizacijomis.
6. Vykdyti LMS programą.

šalių

jaunimo

Veikla:
* Atnaujinti mokinių asociaciją, išrinkti rajono mokinių asociacijos pirmininką, patvirtinti
valdybą.
2019-10-21
Asociacijos vadovė,
Asociacijos pirmininkas
* Patvirtinti rajono mokinių asociacijos darbo planą
2019-11-11

RMA nariai
Asociacijos pirmininkas

* Organizuoti mokymus rajono mokinių asociacijos nariams
2019-2020 m. m

Asociacijos vadovė,
Asociacijos pirmininkas

* Medžiagą apie rajono mokinių asociacijos veiklą teikti laikraščiams „Nauja vaga
ir „Mūsų Ignalina“, atnaujinti internetinį puslapį, dalintis ,, Facebook‘‘ bei ,,Instagram‘‘
per mokslo metus
* Organizuoti konferencijas, akcijas, šventes, konkursus, susitikimus su kitomis rajono
bei kitų rajonų mokinių tarybomis, gerinti jaunimo organizacijų darbą, spręsti
jaunimo laisvalaikio problemas.

* Vykdyti LMS siūlomą programą, dalyvauti organizuojamuos forumuose, atstovauti
Ignalinos rajono mokinių interesams.
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Lietuvos moksleivių sąjungos Ignalinos rajono mokinių asociacijos
2019-2020 metų veiklos planas
Tikslai:
1.Savivaldų aktyvinimas, savivaldų dalyvavimas VK
2.Pilietiškumo skatinimas
3.Savivaldų kompetencijų kėlimas
4.Atstovavimas Ignalinos rajono mokyklų mokinių interesams
5.Moksleivių aktyvinimas, užimtumas prasminga veikla
6.Viešinti IRMOS veiklą, gerinti IRMOS įvaizdį.
Uždaviniai:
1.
Nuolatinis bendravimas su savivaldomis, pagalba, priežiūra
2.
Vykdyti pilietiškumo akcijas, svarbių švenčių, datų minėjimus
3.
Mokymai savivaldoms, konferencijos, paskaitos
4.
Vykdyti apklausas rajono mokykloms, išsikelti probleminės sritis, darbas su
probleminėmis sritimis.
5.
Organizuoti moksleiviams patrauklias akcijas, minėjimus, renginius, kurie turėtų
išliekamąją vertę ir prasmę.
6.
Vykdyti susitikimus su ambasadoriais, vykdyti programos iššūkius.
7.
Gera komunikacija internetinėje erdvėje, tikslingai veikianti asociacija, renginių/veiklos
atsiliepimų analizavimas.

Veikla

Data

Sausio 13d.
minėjimas

2020-01-13

Vadovų
klubas

2020-01-20

IRMA
savanorių
komandos
mokymai

Apklausa
Ignalinos
rajono
mokyklom
dėl
aktualiausių
problemų.

Galimi
finansiniai
šaltiniai

Metodai/priemonė
s
Žvakučių
uždegimas, visose
rajono mokyklose,
tylos minutė.
Susirinkimas,
diskusija,
pristatymai
IAE
konferencijų salėje.

IRMA fondas,
Ignalinos
rajono
mokyklos
IRMOS
fondas

2020-01-21

Mokymai, diskusija
su atvykusiais biuro
atstovais

IRMA fondas

2020-01-2302-06

Apklausa
internetine forma

-

Laukiami rezultatai
Pagerbimas,
paminėjimas.

Darbų atlikimo
datos ir atsakingi
asmenys

datos

Veiklios
visos
6
dalyvaujančios savivaldos,
diskusijos metu išgauti temų
atsakymai, susidaryta bendra
nuomonė, bendravimas su
savivaldomis,
patirties
perdavimas.
Savanorių
kompetencijų
įgijimas,
komandos
formavimas, kompetetinga,
stipri,
vieninga
IRMA
komanda

Aristida Kuksėnaitė

Padėties
mokyklose
nustatymas
pasitelkiant
bendrus, mokinių žymėtus
rezultatus,
rezultatų/rekomendacijų
siuntimas
mokyklos
savivaldoms,
problemų
sprendimo
aptarimas
savivaldose.

Viltė Daubaraitė

Aristida Kuksėnaitė

Aristida Kuksėnaitė
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Susitikimas
su JRK

2020-01-09

Pokalbis,
su JRK,
galimybių
aptarimas,
centro ir
eilutės
aptarimas

diskusija
patalpų

-

Rasti
kompromisai,
išsiaiškinta situacija dėl
jaunimo eilutės ir kt.

jaunimo
jaunimo
įvedimo

Mokymai
savivaldoms

2020--01-30
02 -01-30

Mokymai visoms 6
savivaldoms

IRMA fondas

Patirties perdavimas, ryšio
palaikymas su savivaldomis

Viltė Daubaraitė
Aristida Kuksėnaitė

Paskaita/dis
kusija apie
savanorystę
Ignalinos
moksleivia
ms

2020-01-27

Diskusija
salėje

IRMA fondas

~50
dalyvių,
vertinga
diskusija
mokiniams,
suteiktos žinios, patirties
perdavimas.

Viltė Daubaraitė
Aristida Kuksėnaitė

Litexpo
studijų
paroda

2020-02-

Mokinių
savivaldų
konferencija

2020-02-11

Naujų
savanorių
priėmimas
Vadovų
klubas

2020-02-03

Vykimas į parodą
Ignalinos
moksleivių namų
autobusu
Paskaitos,
darbo
grupės
IAE
konferencijų salėje
IKSC
Registracijos anketa
internetu.

2020-02-20

Diskusija,
susirinkimas,
apklausos
pristatymas
IAE
konferencijų salėje

IRMA fondas
,,Danalta‘‘
parduotuvė

LMS
žiemos
forumas
Valentino
dienos
vakaronė
Vasario 16
progos
protmūšis

2020-02-

Vykimas į forumą

IKSC

2020-02-14

Renginys,
koncertas, vakaronė
IKSC
Protmūšis restorane
,,Žuvėdra‘‘

IKSC, IRMA
fondas

2020-02-14

IKSC

VASARIS
IKSC, IRMOS
fondas

Dalyvių
mokestis,
IRMA fondas,
IKSC
-

IRMA fondas,
restoranas
,,Žuvėdra‘‘

Komandos
formavimas,
savanorių įgytos žinios
apie studijas

Tatjana Leškevičienė
Aristida Kuksėnaitė

Kovo31d.

Atrinkti tinkami nauji
savanoriai,
komandos
pildymas
Veiklios,
visos
6
dalyvaujančios savivaldos,
diskusijos metu išgryninta
bendra
nuomonė,
apklausos skleidimas.

Tikslingai praleistas laikas,
stipri, kompetetinga IRMA
komanda
Didėlio
susidomėjimo
sulaukęs
tradicinis
Ignalinos renginys.
Didelio
susidomėjimo
sulaukęs
renginys,
apdovanoti
laimėjusieji
protmūšį,
vasario
16
dienos minėjimas.

Aristida Kuksėnaitė

Viltė Daubaraitė
Liveta Kavaliauskaitė
Aristida Kuksėnaitė
Matas Kovalevskis
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Karjeros
savaitė

2020-03-

Praktika
moksleiviams
Ignalinos
įmonėse:
ISC

KOVAS
IRMA fondas
IKSC
r.

Turiningos,
vertingos,
naudingos
praktikos
moksleiviams
Ignalinos
įmonėse, didelis dalyvių
skaičius.

Viltė Daubaraitė
Liveta Kavaliauskaitė
Aristida Kuksėnaitė
Matas Kovalevskis

IKSC
Gaisrinė
Policija
Ignalinos Gėlynai
Restoranas Žuvėdra
Swedbank
Turizmo ir
informacijos
centras
Ataskaitinis
vadovų
klubas

2020-03-17

Pirmininko
ataskaitos
pristatymas,
aptarimas,
tvirtinimas,
diskusija
IAE
konferencijų salėje

IRMA fondas
Parduotuvė
,,Danalata‘‘

Ataskaitos patvirtinimas, 6
dalyvaujančios savivaldos,
išgirstos
pastabos,
pasiūlymai,
ryšis
su
savivaldomis,
bendravimas.

Aristida Kuksėnaitė
Matas Kovalevskis

IRMA
komandos
apsilankyma
s Ignalinos
„Carite“

2018-03-23

Bendravimas,
dovanos „Carito“
vaikams,
IRMA
pristatymas,
žaidimai

IRMA fondas

Pilietiškumo skatinimas,
bendradarbiavimas
su
„Caritu“, naudingas ir
prasmingas apsilankymas.

Aristida Kuksėnaitė

Žemės
dienos
minėjimas

2020-03-20

Akcija, minėjimas,
protmūšis restorane
Žuvėdra

IRMA fondas
Mūsų
Krautuvėlė

Prasmingas
dienos
minėjimas, didelis dalyvių
skaičius,

Aristida Kuksėnaitė

Aktyvios, veiklios visos 6
dalyvaujančios savivaldos,
suformuota
bendra
nuomonė.
Pilietiškumo skatinimas,
sutvarkyti
Ignalinos
miestas/parkai/apylinkės
Stipri, kompetencijų įgijus
IRMA komanda

Aristida Kuksėnaitė

~100 dalyvių, didelio
susidomėjimo
sulaukęs
renginys,
apdovanoti
Ignalinos moksleiviai.

Matas Kovalevskis
Aristida Kuksėnaitė

BALANDIS
IRMA fondas

Vadovų
klubas

2020-04-10

Diskusija,
susirinkimas IAE
konferencijų salėje

Akcija
„Darom“

2020-04

Atliekų rinkimas,
rūšiavimas.

IRMA fondas

LMS
pavasario
forumas
Ignalinos
moksleivių
apdovanoji
mai

2020-04-

Vykimas į forumą

2020-04-28

Renginys
IKSC,
kandidatų
pristatymas,
apdovanojimai,
skulptūrėlių
įteikimas, koncertas

Ignalinos
moksleivių
namai
IKSC
Danalta
Mūsų
krautuvėlė
IRMA fondas

Matas Kovalevskis

Aristida Kuksėnaitė
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Protmūšis

2020-05-13

Protmūšis restorane
,,Žuvėdra‘‘

Paskutinis
mokslo
metų
Vadovų
klubas

2020-05-15

Diskusija,
susirinkimas metų
aptarimas
IAE
konferencijų salėje

GEGUŽĖ
,,Danalta‘‘
,,Mūsų
krautuvėlė‘‘

Naudingas
renginys,
didelis
susidomėjimas,
apdovanoti laimėjusieji.

Matas Kovalevskis
Aristida Kuksėnaitė

IRMA fondas
parduotuvė
,,Danalta‘‘

6dalyvaujančios
savivaldos,
aktyvios
diskusijos, atsisveikinimas

Aristida Kuksėnaitė

BIRŽELIS
Susitikimas
su mokiniais
iš Lenkijos

2020-06-

Vaikų
gynimo
dienos
minėjimas
IRMA
konferencija

2020-06-01

2020-06-09

Susitikimas,
prisistatymas,
žaidimai,
bendravimas
Minėjimas, akcija

-

Bendradarbiavimas
užsienio mokyklomis

su

Viltė Daubaraitė
Liveta Kavaliauskaitė

IRMA fondas

Mokinių
dalyvavimas
akcijoje,
prasmingai
praleistas laikas

Viltė Daubaraitė
Liveta Kavaliauskaitė

Mokymai,
paskaitos,
socializacijos,
diskusijos,
darbo
grupės

IRMA fondas
IKSC
,,Danalta“
Mūsų
krautuvėlė
Ūkininkų
sąjunga

Vertingas,
naudingas
reningys,
suteikęs
papildomų kompetencijų ir
žinių
dalyviams,
bendradarbiavimas
su
kitais LMS padaliniais,
patirties perdavimas

Rusnė Šerėnaitė

LIEPA
IRMA fondas

LMS
vasaros
forumas

2020-07

Vykimas į forumą

IRMA
savanorių
susitikimas

2020-08-25

Susitikimas,
ateinančių
metų
aptarimas, diskusija

-

Jaunimo
diena

2020-08-12

Gyvos
muzikos
koncertas

Ignalinos
r.
Savivaldybė

Viltė Daubaraitė

Aristida Kuksėnaitė

RUGPJŪTIS

Mokinių
savivaldų
rinkiminis
forumas

2020-09-15

Naujokų
priėmimas
Ruošimasis
mokslo
metams

2020-09-1825
2020-09

Pirmininko metinė
atskaita,
tvirtinimas, naujo
pirmininko
rinkimai,
balsavimas,
rezultatai, diskusija,
IAE konferencijų
salėje
Internetinė
registracijos forma
Susirinkimai,
diskusija

RUGSĖJIS
IRMA fondas
,, Danalta‘‘
Mūsų
Krautuvėlė

-

Patirties
perdavimas,
pasiruošimas,
kandidatuojančių
pirmininkų ruošimas
Didelis
susidomėjimas,
prasmingas
Ignalinos
jaunimo
užimtumas,
netradicinis
renginys
Ignalinoje

Aristida Kuksėnaitė

Išrinktas
naujas
pirmininkas,
patvirtinta
ataskaita, bendravimas, 6
dalyvaujančios savivaldos.

Aristida Kuksėnaitė

Suformuota nauja IRMA
komanda
Patirties perdavimas, naujo
pirmininko paruošimas

Naujas pirmininkas

Viltė Daubaraitė
Aristida Kuksėnaitė
Matas Kovalevskis

Aristida Kuksėnaitė
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Vadovų
klubas

2020-10-13

Komandos
formavimas

2020-10

Susitikimas
su JRK

2020-10-16

Diskusija,
susipažinimas,
prisistatymas, darbo
grupės
IAE
konferencijų salėje
Mokymai,
susirinkimai,
neformalūs
susirinkimai
Susitikimas su JRK,
mokslo
metų
aptarimas,
prisistatymas,
pokalbis
Minėjimas,
žvakučių
uždegimas
ant
apleistų kapų
Maisto gyvūnams
supirkimas,
aukojimas
prieglaudoms
Mokymai, darbo
grupės, diskusija

SPALIS
IRMA fondas
“Danalta“

6dalyvaujančios
savivaldos, aptarti mokslo
metai,
išsikeltos
problemos, darbo pradžia.

Naujas pirmininkas

-

Komandos
formavimas,
patirties perdavimas

Naujas pirmininkas

-

Artimesnis ryšys su JRK,
susipažinimas,
pasiruošimas
mokslo
metams

Naujas pirmininkas

Pilietiškumo
prasmingas
pagerbimas

skatinimas,
mirusiųjų

Naujas pirmininkas

IRMA fondas

Bendradarbiavimas
su
Ignalinos
gimnazija,
prieglaudų parėmimas

Naujas pirmininkas

IRMA fondas

Naujų
kompetencijų
įgijusi, artimiau su veikla
susipažinusi, stipri IRMA
komanda
Naujų kompetencijų į
gijus,
vieninga,
stipri
IRMA komanda
6dalyvaujančios
komandos,
išgryninta
nuomonė, bendravimas su
savivaldomis
Bendradarbiavimas
su
„Žaibo
Kumščiu“,
pilietiškumo skatinimas

Naujas primininkas

Mūsų
Krautuvėlė

LAPKRITIS
IRMA fondas

Mirusiųju
atminimo
diena

2020-11-01

Akcija „Padėk
beglobiam
gyvūnui“

2020-11-11

Savanorių
mokymai

2020-11-17

LMS rudens
forumas

2020-11

Vykimas į forumą

IKSC

Vadovų
klubas

2020-11-20

Diskusija

IRMA fondas

Lietuvos
Kariuomenės
diena

2020-11-23

Dalyvavimas
minėjime

-

Naujas pirmininkas

Naujas pirmininkas

Naujas pirmininkas

GRUODIS
Vadovų
klubas

2020-12-15

Diskusija,
darbo
grupės
IAE
konferencijų salėje

IRMA fondas,
,,Danalta‘‘
parduotuvė
Mūsų
Krautuvėlė

6dalyvaujančios
komandos,
išgryninta
nuomonė, bendravimas su
savivaldomis

Naujas primininkas

Savanorystė
s diena

2020-12-07

IRMA fondas

2020-12-23

Dienos
minėjimas,
bendradarbiavimas
su
Ignalinos
viešąja
biblioteka
Bendradarbiavimas
su
IRMA Alumni, didelio
susidomėjimo
sulaukęs
tradicinis
Ignalinos
renginys

Naujas pirmininkas

Kalėdinė
vakaronė

Minėjimas, akcija,
pristatymas
Ignalinos viešojoje
bibliotekoje
Vakaronė,
koncertas, pokalbiai

IKSC

Naujas pirmininkas
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XIII. Rajoninių renginių moksleiviams planas
2019-2020 m. m.
Eil.
Nr.
1.

2.

Renginio pavadinimas

Data

Parodos
Rajoninė vaizduojamosios dailės mokinių darbų
paroda

2020-04-30-06-05

Rajoninė vaizduojamosios dailės mokinių darbų
paroda

2020-04-30-06-05

Atsakingas

T.Leškevičienė
N.Trinkūnienė
J. Bužinskienė
T.Leškevičienė
N.Trinkūnienė
J. Bužinskienė

2019-09

V. Bagdonienė

4.

Festivaliai, šventės, konkursai, olimpiados,
varžybos
Mokyklų bibliotekininkėms. Metodinės veiklos
planavimas
11-oji Lietuvos gamtos mokslų olimpiada

2019-09

V. Bagdonienė

5.

Iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“

2019-09

V. Bagdonienė

6.

Edukacinis projektas „Kultūrų ratas“ 2019

2019-10

V. Bagdonienė

7.

Rinkimai į rajono mokinių asociaciją (mokyklose)

Iki 2019-09-20

T.Leškevičienė

8.

2019-10

T.Leškevičienė

9.

Rajono mokinių asociacijos tvirtinimas, pirmininko
rinkimai
Jaunimo gyvos muzikos festivalis ,,Osmosas-13“

2019-10,11

T.Leškevičienė

10.

Konkursas „Kalėdinis atvirukas“

2019- 10,11

V. Bagdonienė

11.

2019-10

V. Bagdonienė

2019-10-26-27
2019-11

J. Narbutaitienė
T. Leškevičienė
V. Bagdonienė

2019-11

V. Bagdonienė

15.
16.

Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“, skirta
Konstitucijos dienai
XXV Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis
,,Bildučiai“
Rajoninė muzikos olimpiada 6-8 ir 9-12 kl.
mokiniams
Lietuvių kalbos diktanto konkursas „Diktanto
meistras“ 3-4 kl. mokiniams
Informacinių technologijų konkursas „Bebras“
Pilietinė akcija Tolerancijos dienai paminėti

2019-11
2019-11

V. Bagdonienė
V. Bagdonienė

17.
18.
19.

Rajoninė informatikos olimpiada 8-12 kl. mokiniams
AIDS dienos paminėjimas
Chemijos konkursas – paroda

2019-11
2019-12
2019-12 - 2020-01

V. Bagdonienė
V. Bagdonienė
V. Bagdonienė

20.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso
,,Dainų dainelė‘‘ savivaldybės etapas

2019-11,2020-01

21.

Anglų kalbos olimpiada 10-11 kl. mokiniams

2020-01

T. Leškevičienė
B. Paukštienė
L.Kuksėnienė
V. Bagdonienė

22.

Anglų kalbos konkursas 9 kl. mokiniams

2020-01

V. Bagdonienė

3.

12.
13.
14.
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23.

Rajoninis filologų konkursas

2020-01

V. Bagdonienė

24.

Filosofijos olimpiada 10-11 kl. mokiniams

2020-01

25.

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

2020-01

V. Bagdonienė
A. Remeškevičienė
V. Bagdonienė

26.

Chemijos olimpiada 9-12 kl. mokiniams

2020-01

V. Bagdonienė

27.

Biologijos olimpiada 9-12 kl. mokiniams

2020-01

V. Bagdonienė

28.

Matematikos olimpiada 9-12 kl. mokiniams

2020-01

V. Bagdonienė

29.

2020-01

V. Bagdonienė

30.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 9-12 kl.
mokiniams
Vokiečių kalbos olimpiada 11kl. mokiniams

2020-01

V. Bagdonienė

31.

Fizikos olimpiada 9-12 kl. mokiniams

2020-02

V. Bagdonienė

32.

Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų
matematikų konkursas
Rajoninis meninio skaitymo konkursas

2020-02

V. Bagdonienė

2020-02

V. Bagdonienė

2020-02

V. Bagdonienė

35.

Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių
istorija“
Istorijos olimpiada 10-12 kl. mokiniams

2020-02

V. Bagdonienė

36.

Technologijų olimpiada 7-12 kl. mokiniams

2020-02

V. Bagdonienė

37.

2020-02

V. Bagdonienė

2020-02
2020-02

V. Bagdonienė
I. Kandratavičienė
V. Bagdonienė

2020-02

V. Bagdonienė

2020-03,04

T.Leškevičienė

2020-03,04

T.Leškevičienė

2030-03

V. Bagdonienė

44.

Rusų kalbos ir literatūros olimpiada 11 kl.
mokiniams
Kompiuterinių darbų „Mano pasaulio spalvos“
konkursas
Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-8 kl.
mokiniams
Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 9-12kl.
mokiniams
Lietuvos vaikų ir moksleivių- lietuvių liaudies
kūrybos atlikėjų konkurso ,,Tramtatulis“ rajoninis
turas
Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso
,,Sidabro vainikėlis“ vietinis turas
Nacionalinis mokinių raštingumo konkursas
„Mažasis diktantas“ 4-5 kl. mokiniams
Dailės olimpiada 8-12 kl. mokiniams

2020-03

V. Bagdonienė

45.

Geografijos olimpiada 9-12 kl. mokiniams

2020-03

V. Bagdonienė

46.

2020-03

V. Bagdonienė

47.

Mokinių rašinių, skirtų DNR dienai paminėti,
konkursas
Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“

2020-03

V. Bagdonienė

48.

Matematikos olimpiada 5-8 kl. mokiniams

2020-03

V. Bagdonienė

33.
34.

38.
39.
40.
41.

42.
43.
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49.

Matematikos olimpiada 3-4 kl. mokiniams

2020-03

V. Bagdonienė

50.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2020“

2020-03

V. Bagdonienė

51.

Teisinių žinių konkursas „Temidė“

2020-03

V. Bagdonienė

52.

Žemės dienos minėjimas

2020-03

V. Bagdonienė

53.

2020-03

V. Bagdonienė

54.

Rajoninis meninio skaitymo konkursas 1-4 kl.
mokiniams
Biologijos olimpiada 5-8 kl. mokiniams

2020-03

V. Bagdonienė

55.

Užsienio kalbų konkursas „Veni, vidi vici“

2020-04

56.

2020-04
2020-04,05

T.Leškevičienė

58.

Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos
konkursas
Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso
,,Sidabro vainikėlis“ regioninis turas
Jaunųjų dainininkų festivalis ,,Mažoji žvaigždutė“

V. Bagdonienė
Užsienio kalbų
mokytojai
V. Bagdonienė

2020-04,05

59.

Rajoninės mokinių „Šviesoforo“ varžybos

2020-04,05

T.Leškevičienė
L.Kuksėnienė
H. Rudakas

60.

Matematikos varžytuvės 5-8 kl. mokiniams

2020-05

V. Bagdonienė

61.

Šv. Rašto dailyraščio konkursas

2020-05

62.

Konkursas – paroda „Fizika aplink mus“

2020-05

63.

Chemijos konkursas 8 kl. mokiniams

2020-05

V. Bagdonienė
A. Urbonienė
V. Bagdonienė
D. Paukštienė
V. Bagdonienė

64.

Tarptautinis rusų kalbos dienos minėjimas

2020-06

65.

Rajoninė Vaikų gynimo dienos šventė

2020-06

66.

Rajono mokinių asociacijos organizuojami renginiai

57.

Per mokslo metus

V. Bagdonienė
S. Dunec
T.Leškevičienė
L.Kuksėnienė
T.Leškevičienė

XIV.UGDYMO PROCESO STEBĖSENOS IR KONTROLĖS PLANAS
2019-2020 M.M.
Tikslas:
Analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei gerinti.
Uždaviniai:
1. Skatinti grupių vadovus, trenerius tobulinti profesinę veiklą, siekiant ugdymo kokybės.
2. Rinkti ir sisteminti duomenis apie ugdymo proceso būklę, kaitą ir Kultūros ir sporto centro
tikslų bei uždavinių įgyvendinimą.
3. Įvertinti būrelių vadovų, sporto trenerių veiklą.
4. Išaiškinti tėvų požiūrį į mokymo kokybę.
5. Skatinti darbuotojų atsakomybę.
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Eil.
Nr.
1.

2.

Priežiūros kryptys ir temos
Stebėti formalųjį švietimą
papildančio ugdymo ir
neformaliojo švietimo
grupių vadovų, sporto
trenerių veiklą.
Stebėjimo tikslasformalųjį švietimą
papildančio ugdymo
grupių lankomumas ir
programų vykdymas.
Formalųjį švietimą
papildančio ugdymo ir
neformaliojo švietimo
programų stebėjimas.
Stebėjimo tikslas- stebėti
užsiėmimų lankomumą ir
programų vykdymą.

Data

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

Administracija

Būrelių vadovai, sporto
treneriai laikosi formaliojo
vertinimo tvarkos

2019-10
2019-12
2020-03
2020-05

T. Leškevičienė
J. Paslauskas

Programas pasirinkę mokiniai
lanko užsiėmimus.
Užsiėmimai vedami pagal
patvirtintą programą.

2019-10
2019-11
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05

3.

Aktyvių mokymo metodų
stebėjimas užsiėmimuose.
Tikslas- kokie mokymo
metodai taikomi
užsiėmimuose.

2019-11
2020-02

T. Leškevičienė
J. Paslauskas

Taikomi aktyvaus mokymo
metodai

4.

Planų ir programų
derinimas ir tvirtinimas

2019-0910-15

T. Leškevičienė
J. Paslauskas

Planai ir programos buvo
parengtos

5.

Mokinių sutarčių sudarymo 2019-10patikra
11

Administracija

Sutartys visų vadovų ir
trenerių sutvarkytos

6.

Internetinėje svetainėje
skelbiamos informacijos
teisingumo patikra

2019-10
2020-03

Administracija

Skelbiama teisinga ir tiksli
informacija

7.

Sportinių treniruočių
stebėjimas.
Patikros tikslas-stebėti,
kaip vyksta treniruotės.

Per
mokslo
metus

Administracija

Treniruotės vyksta

Per
mokslo
metus

Administracija

Sporto mokymo grupių
pratybos vyksta

8.
Sporto mokymo grupių
mėnesinių individualių
pratybų kontrolė.
formalųjį švietimą
papildančio ugdymo
efektyvinimas.
Patikros tikslas-stebėti,
kaip vyksta sporto
mokymo grupių pratybos.
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9.

Neformaliojo ugdymo
dienynų, grupių programų
vykdymo kontrolė

2019-10
202002,03,05

Administracija

Programos vykdomos

10.

Mokymo grupių apskaitos
žurnalų tikrinimas.

2019-12
2020-03
2020- 06

Administracija

Mokymo grupių apskaitos
žurnalai tvarkomi

XV. VADOVAVIMAS UGDYMO PROCESUI
Kabinetų, salių paskirstymas
Kabinetas
Dailės studija
Keramika
Kultūros ir sporto centro salė
Sporto salės, stadionai
Plaukimo baseinas
Teniso kortai

Atsakingas vadovas
N.Trinkūnienė
J.Bužinskienė
N.Žygienė
Sporto treneriai
E.Rakitinas, ,D.Mikoliūnaitė
Č.Gatovskis

Šokių kolektyvai repetuoja Ignalinos kultūros ir sporto centro salėje.
Sporto grupės – sporto salėse, manieže, teniso kortuose, aikštynuose.
Vadovų, atsakingų už kabinetus uždaviniai:
1. Peržiūrėti kabinetuose esančias mokymo priemones, esant galimybei jas atnaujinti.
2. Prižiūrėti bendrąją tvarką kabinete.
Šokių kolektyvų, sporto grupių, būrelių vadovai atsako už mokinių saugumą,
prižiūri bendrą tvarką užsiėmimų vietose.
3.Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimas:
iki rugsėjo 10 d. būrelių vadovai, treneriai formalųjį švietimą papildančio ugdymo,
neformaliojo švietimo programas, teminius planus, darbo grafikus pateikia skyriaus vedėjui,
metodininkei.
4. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo veikla:
Kultūros ir sporto centro nariu gali tapti Ignalinos rajone gyvenantis arba besimokantis vaikas ar
jaunuolis nuo 6 iki 19 metų, nurodęs formalųjį švietimą papildančio ugdymo grupės arba
neformaliojo švietimo programos pavadinimą.

4.1. Per mokslo metus mokiniai gali keisti būrelius, kolektyvus, sporto grupes. Būrelių veikla
prasideda rugsėjo 10 d., baigiasi pasibaigus mokslo metams bendrojo lavinimo mokyklose .Veikla
po mokslo metų užbaigimo vykdoma pagal vasaros užimtumo programas.
4.2.Mokinių skaičius formalųjį švietimą papildančio ugdymo grupėje – 8. Vieno užsiėmimo
trukmė 45 min. (priklausomai nuo vaikų amžiaus), iš viso būreliai trunka 1-3 akademines valandas.
Vyksta 3-5 kartus per savaitę.
4.3. Iš viso veikia 7 formalųjį švietimą papildančios ugdymo grupės ir 22 sportinių grupių.
Kiekvienas būrelio vadovas bei treneris turi patvirtintus vadovo parašu žurnalus, ugdymo
programas bei teminius planus.
4.4.Studijos, grupės, meniniai kolektyvai steigiami atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo interesus, jų
tėvų pageidavimus, pedagogų kompetenciją, turimus intelektualinius ir materialinius išteklius.
4.5. Atsižvelgus į mokinių pageidavimus, formalųjį švietimą papildančiam ugdymui organizuoti,
skiriamos šios valandos:
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IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NEFORMALIOJO UGDYMO
TVARKARAŠTIS
2019-2020 M.M.

Ei
l.
N
r.

Neformalio
jo ugdymo
grupės
pavadinima
s

1.

Dailės
studija

Neformalioj
o
ugdymo
grupės
vadovo
vardas,
pavardė,
pavadinimas
Nijolė
Trinkūnienė

Val.
sk.

Mo
k.
sk.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadi
enis

Penktadie
nis

28

99

I gr.
13.00- 14.30
(2)

I I gr.
13.00-14.30
(2)

I gr.
13.00-14.30
(2)

II gr.
13.0014.30
(2)

III gr.
13.0014.30
(2)

IV gr

III gr.
14.4016.10
(2)

III gr.
14.4016.10
(2)

IV gr.
14.4016.10
(2)

III gr.
14.3515.20
(1)

V gr.

IV gr.
15.2516.55
(2)
IV gr.

14.40 -16.10
(2)
IV gr.
16.15
(1)

17.00

III gr.
16.15
17.00
(1)

3.

4.

Keramika

Liaudies
šokių
kolektyvo
„Lelijėlė“
jaunių
grupė.
Liaudies
šokių
kolektyvo
„Lelijėlė“
mergaičių
grupė.

Jolita
Bužinskienė

20

(20)
Nijolė
Žygienė

I gr.
13.00- 14.00
II gr.
14.10- 15.10
III gr.
15.20- 17.00

16.1517.00
(1)

I gr.
14.1015.10
II gr.
15.2016.20
III gr.
16.3017.00

16.1517.00
(1)

17.0017.45
(1)
I gr.
13.0014.00
II gr.
14.1015.10
III gr.
15.2017.00

I gr.
13.0013.45
II gr.
13.5514.40
III gr.
14.5017.00

16
14.50-16.20

8

3
Nijolė
Žygienė
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8

Dailės
studija

III gr.
–

IV gr.
17.05–
18.35
(2)

2.

Užsiėmimų
vieta

13.45-16.00

13.4516.00

.

15.4518.00

Keramikos
kabinetas

Ignalinos
kultūros ir
sporto centro
salė

Ignalinos
kultūros ir
sporto centro
salė
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5.

6.

7.

Liaudies
šokių
kolektyvo
„Lelijėlė“
paruošiamo
ji grupė.

Nijolė
Žygienė

Jaunimo
muzikos
grupė

Nojus
Karaliūnas

Krepšinis

Gintaras
Gruodis

9

15
11.55-13.05

11.55-13.05

11.5513.40

5
18.00-20.00

10

16

16.00-17.30

1metų
meistrišku
mo
ugdymo
grupė

XVI.

11.5513.05

Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras

18.00-20.00

16.00-17.30
Ignalinos
Česlovo
Kudabos
progimnazij
os
sporto
salė

16.00-17.30
IKSC
treniruoklių
salė

Ignalinos
kultūros ir
sporto centro
salė

16.0017.30

16.0017.30

Ignalinos
sporto
ir
pramogų
centro sporto
salė.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarybos darbo planas
2019-2020 m. m

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas

Data

1.

Kabinetų ir kitų darbo
vietų saugumo
patikrinimas.
Naujai atvykusių
darbuotojų supažindinimas
su darbo tvarkos
taisyklėmis.
Saugaus darbo instruktažų
naujiems darbuotojams
organizavimas.

2019-08,09 Petras Medeišis,
Henrikas Rudakas

Atvykus
darbuotojui

Henrikas Rudakas

Visi darbuotojai dirba
saugiai

3.

Asmens medicininių
knygelių patikrinimas

Balandžio
mėn.

Genutė Karklelienė

Visi darbuotojai laiku
patikrina sveikatą

4.

Pirmosios medicininės
pagalbos pažymėjimų
patikrinimas
(pedagoginiams
darbuotojams)
Higieninio mokymo
pažymėjimų patikrinimas
(visiems darbuotojams)

Balandžio
mėn.

Genutė Karklelienė

Visi pedagoginiai
darbuotojai moka suteikti
pirmąją medicininę pagalbą.

Balandžio
mėn.

Genutė Karklelienė

Visi darbuotojai išmano
higienos normas.

Darbuotojų saugos ir
sveikatos paso pildymas.
Profesinės rizikos
vertinimas

Rugsėjo
mėn.

Petras Medeišis,
Henrikas Rudakas

Įvertinta darbuotojų
profesinė rizika.

2.

3.

5.

6.

Vykdytojai

Atvykus
Genutė Karklelienė
darbuotojui

Laukiami rezultatai
Kabinetai ir kitos darbo
vietos atitinka higienos
normas.
Naujai atvykę darbuotojai
susipažinę su darbo tvarkos
taisyklėmis.
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XVII .DARBO SU TĖVAIS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M
Tikslas- vykdyti tėvų švietimą, suteikiant pedagoginių, psichologinių žinių padedančių teigiamai veikti
mokinių individualią pažangą ,sistemingai informuoti apie ugdymo programas, laiką, vietą ir turinį.
Uždaviniai:
1.
2.
3.
4.

Eil.
Nr.

Išsiaiškinti tėvų požiūrį į ugdymo kokybę.
Gerinti Kultūros ir sporto centro įvaizdį vietos bendruomenėje.
Bendradarbiauti, atsižvelgti į tėvų pasiūlymus, įtraukti juos į organizuojamų renginių veiklą.
Suteikti tėvams informaciją apie individualius vaiko pasiekimus, pažangą.

Priemonės pavadinimas

Laikas

Atsakingi

Kultūros ir sporto centro renginiai, sportinės varžybos
1.1. rajoniniai renginiai:
1.1.1. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas
„Dainų dainelė“.
1.1.2. Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Bildučiai“
1.1.3. Jaunųjų dainininkų festivalis „Mažoji žvaigždutė“.
1.1.4. Rajoninė dainų ir šokių šventė.
1.1.5. Dailės, keramikos formalųjį švietimą papildančio
ugdymo grupių vaikų darbų parodos.
1.1.6. Liaudies dailės konkursas ,,Sidabro vainikėlis“.
1.1.7. Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų
konkursas ,,Tramtatulis“.
1.1.8. Rajoninės olimpiados, konkursai.

Pagal rajoninių
renginių planą

Vykdytojai

2.

Sportinės varžybos: rajoninės, respublikinės, tarptautinės
(slidinėjimas, tenisas, futbolas, biatlonas, dviračiai,
plaukimas)

Pagal rajoninių
renginių planą

3.

Organizuoti tėvų apklausą ugdymo kokybės klausimais

Per mokslo
metus

4.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo grupių
vadovų bendravimas su tėvais (atviros dienos, susitikimai,
parodos)

Per mokslo
metus

5.

Į internetinį puslapį, vietos bendruomenei, dėti informaciją
apie Kultūros ir sporto centre dirbančius specialistus,
mokinių ir mokytojų pasiekimus.

Per mokslo
metus

Administracija,
sporto skyriaus
vedėjas
treneriai.
Administracija,
formalųjį švietimą
papildančio ugdymo
grupių vadovai,
treneriai.
Formalųjį švietimą
papildančio ugdymo
grupių vadovai,
treneriai .
Adminis - tracija,
kompiuterių
priežiūros
specialistas
S.Daugėla
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XVIII. FINANSINĖS-ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M
`
Eil. Veikla
Laikas
Atsakingi
Nr.
1.
Prižiūrėti turimą transportą
Nuolat
vairuotojas
2.
Nuolat atlikti baldų priežiūrą ir remontą.
Pavaduotojas ūkio reikalams
3.

Parengti tvirtinimui metinę sąmatą

2019-10

7.

Direktorius
Vyr. finansininkė
Supažindinti darbuotojus su darbų sauga.
2019-09
metodininkas
Organizuoti techninio personalo darbą.
2019 -09
Pavaduotojas ūkio reikalams
Įsigyti reikalingą inventorių ir priemones Per
mokslo
Pavaduotojas ūkio reikalams
Kultūros ir sporto centro personalui.
metus
Atlikti smulkius remonto darbus
Nuolat
Pavaduotojas ūkio reikalams

8.

Bendrabučio kambarių remontas

Rugsėjis- sausis

Pavaduotojas ūkio

8.

Vykdyti projektinių lėšų apskaitą

Visus metus

Vyr.
finansininkė
Vyr.
finansininkė

4.
5.
6.

Apskaitą ir atskaitomybę
nustatytus reikalavimus.
9.
10.
11.
12.

Atlikti turto inventorizaciją.

tvarkyti

pagal Nuolat

2019-11,12
2020
veiklą Iki 2018-12-31

Atnaujinti
ūkinęfinansinę
reglamentuojančius dokumentus
Kultūros ir sporto centro specialistų Nuolat
kvalifikacijos kėlimas.

_________________

reikalams

Pavaduotojas ūkio reikalams,
Vyr. finansininkė
Vyr.
finansininkė
Direktorius

