IGNALINOS
KULTŪROS IR SPORTO CENTRO
VEIKLOS PLANAS
2017-2018 m. m.
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2017 metai
PRITARTA
Ignalinos kultūros ir sporto centro
tarybos posėdyje
2017 m. rugsėjo 4 d.
Centro tarybos nutarimu
(protokolas Nr. MT-5)

.
.

PATVIRTINTA
Ignalinos kultūros ir sporto centro
direktoriaus
2017 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. V- 134

I. Bendrosios nuostatos
Ignalinos kultūros ir sporto centro 2017-2018 metų veiklos planas, sudarytas atsižvelgiant
į 2015-2017 metų strateginį Kultūros ir sporto centro planą, bendruomenės poreikius,
metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, 2016-2017 m. m. Centro veiklos plano įgyvendinimo
analizę.
Planas sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis, Lietuvos Respublikos
kūno kultūros ir sporto įstatymu, Ignalinos rajono savivaldybės 2017-2019 m. m. strateginiu
veiklos planu.
2017-2018 m. m veiklos planą parengė darbo grupė, patvirtinta Ignalinos kultūros ir sporto
centro direktoriaus 2010- 08-30 Nr. V-84 įsakymu, planas aptartas Kultūros ir sporto Centro
taryboje.
Plane įvardinti svarbiausi centro praėjusių mokslo metų pasiekimai, apibrėžti veiklos tikslai,
uždaviniai 2017-2018 mokslo metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti.
II. Kultūros ir sporto centro vizija, misija, filosofija, vertybės.

Vizija
Ignalinos kultūros ir sporto centras -modernus ir estetiškai patrauklus, nuolat tobulėjantis, atviras
pozityviai kaitai ir naujovėms neformaliojo švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio centras, siūlantis
aukštą veiklos ir paslaugų kokybę bei įvairias pasirinkimo galimybes, ugdantis ne tik individualius
gebėjimus, bet ir socialines kompetencijas, kurių reikia šiuolaikiniam piliečiui.
Misija
Ignalinos kultūros ir sporto centras organizuoja įvairiapusišką ir turiningą laisvalaikį, orientuoja
vaikus ir jaunus žmones į praktinių įgūdžių lavinimą bei asmenybės tobulinimą, plėtoja pilietines
iniciatyvas bei švietėjišką, kultūrinę ir informacinę veiklą, padeda tenkinti pažinimo, lavinimosi ir
saviraiškos poreikius, ugdo vaikų, jaunimo, suaugusiųjų asmenines, edukacines, socialines ir
profesines kompetencijas, padeda įtvirtinti sveikos gyvensenos, sportinius įgūdžius, skatina vaikų ir
jaunimo savivaldą.
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Filosofija
,, Neik prieky manęs,
nes galiu nepasiekti.
Neiki man iš paskos,
Nes galiu nenuvesti.
Tiesiog eiki greta ir
būk mano draugas‘‘
(A.Camus)
Vertybės
Skatinamas ugdytinių dėmesys ilgalaikėms vertybėms ( tiesa, gėris, grožis).
Formuojamas visuomenei reikalingas ne tik išsilavinęs, bet ir dvasingas žmogus.
Padedama

mokiniui įgyti kompetencijas, tapti sąmoninga

asmenybe, sugebančia atsakingai ir

kūrybingai spręsti savo problemas.
Stengiamasi išsaugoti socialinį gyvenimą, iš kartos į kartą perduodant papročius, tradicijas, mintis,
jausmus:
kiekvienas vaikas individualus,
vaikų poreikiai inicijuoja bendruomenės veiklą,
bendruomenės pedagogų ir šeimos partnerystė.

III. 2016-2017 mokslo metų statistika ir praėjusių mokslo metų veiklos
analizė.
2016-2017 m. m Ignalinos kultūros ir sporto centrą lankė 426 mokiniai. Turizmo dailės ir
informatikos skyriuje veikė 6 formalųjį švietimą papildantys būreliai, 1 būrelis dirbo pagal
neformaliojo vaikų švietimo programą, panaudotos 68 valandos. Būrelius lankė 187 mokiniai,
neformaliojo švietimo programą 36 mokiniai. Sportinėje veikloje dalyvavo 239 mokiniai, dirbo
20 sportinių grupių, išnaudota 231 valanda.
Ignalinos kultūros ir sporto centre dirbo 20 pedagoginių darbuotojų ( 6 vyr. mokytojai, 3
metodininkai, 3 nacionaliniai

sporto treneriai, 2 Lietuvos sporto treneriai, 4 sporto treneriai,2

mokytojai). Kultūros skyriuje dirbo 9 pedagoginiai darbuotojai, dirbantys su meno mėgėjų
kolektyvais.
Ignalinos kultūros ir sporto centre 2016-2017 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
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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 mokiniams iškilusias problemas, vyko į rajono mokyklas susipažinti su
rajono mokyklų tarybų veikla, organizavo renginius, susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais,
užmezgė ryšius su VSAT Ignalinos rinktine.
Per 2016-2017 mokslo metus buvo atnaujintos mokiniams skirto bendrabučio

patalpos,

nupirktas sportinis inventorius, priemonės skirtos dailės studijos bei keramikos būreliams, liaudies
šokių kolektyvui ,,Lelijelė“. Dalis lėšų investuota kabinetų atnaujinimui.

Turizmo, dailės ir informatikos skyrius.
Ignalinos kultūros ir sporto centro Dailės studijos mokinių dalyvavimas dailės parodose,
konkursuose, projektuose, renginiuose
2016 - 2017 m. m.
(vadovė Nijolė Trinkūnienė)
Data
2016-0926

Renginio
pavadinimas
Ignalinos rajono
vaikų
piešiniųkonkursas
„Ginti. Saugoti.
Padėti“.

2016-0924

Tarptautinė paroda
Čekijoje.

2016-0414

Respublikinis
mokinių konkursas
„Tu mums viena“.

Rangas
Vietinis

Dalyviai

Konstantin Špakov,
Danilas Dubinovičius,
Deividas Žilėnas,
Liepa Silvija Rimšelytė,
Morta Vitkauskaitė,
Gabrielė Kindurytė,
Evelina Juškevič,
Danielė Razdaigora,
Dovydas Vaitkevičius,
Arūnė Žilėnaitė,
Miglė Kajėnaitė,
Eglė Cicėnaitė,
Vakarė Kajėnaitė.
Tarptautinis K. Ponomarenko,
P. Kolosovas,
V. Kajėnaitė,
G. Paukštytė,
S. Golubickaitė,
M. Kajėnaitė 2 vnt.,
K. Baušytė,
A. Luneckaitė,
K. Čeponytė.
Respublikin I amžiaus grupė
is
Ugnė Čeponytė
Gintautė Šriūbėnaitė
Rusnė Petrulėnaitė
Gabrielė Čepurnovaitė
Gabrielė Čepurnovaitė
II amžiaus grupė

Rezultatas
1-4 kl. grupėje III vieta:
Konstantin Špakov.
5-8 kl. grupėje:
I vieta: Miglė Kajėnaitė,
II vieta: Eglė Cicėnaitė,
III vieta: Vakarė Kajėnaitė.

Pateko į katalogą ir buvo
parodoje Seime:
Ugnė Čeponytė,
Gita Lukoševičiūtė,
Arija Luneckaitė.

2016-1031

2016-1005 – 201705-31
2016-1112

2016-1202

„Jaunųjų talentų“
konkursas.

Liepos Silvijos ir
Dovydo Rimšelių
tapybos ir grafikos
darbų paroda.
Lietuvos teatro,
muzikos ir kino
muziejaus 90-mečiui
skirto Lietuvos
mokinių meninės
kūrybos konkurso
„Teatras, muzika ir
kinas Mažuosiuose
Radvilų rūmuose“.
Lietuvos vaikų
piešinių konkursas
„Balta pasaka“.

2016-1201

Lietuvos vaikų
piešinių konkursas
„Lietuvos tautinis
kostiumas“.

2016-1205

Lietuvos mokinių
piešinių konkursas
„Aš keliauju
atsakingai, taip
keliuk ir tu“.
LGGRTC išleistas
2017 metų
kalendorius.

2016-12

Vietinis

Vietinis
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Vakarė Kajėnaitė
Miglė Kajėnaitė
Samanta Golubickaitė
Gita Lukoševičiūtė
Arija Luneckaitė
Mingailė Steponianaitė
Karolina Baušytė
Miglė Kajėnaitė,
Livija Žilėnaitė,
Lukas Paukštė,
Vakarė Kajėnaitė,
Greta Luneckaitė.

Liepa Silvija ir Dovydas
Rimšeliai.

Laureatai-Jaunieji talentai:
Miglė Kajėnaitė,
Lukas Paukštė,
Greta Luneckaitė.
Paskatinamasis diplomas:
Livija Žilėnaitė.
http://www.ignalina.lt/go.p
hp/lit/Apdovanoti--jauniejitalentai/11868
IKSC padėka ir asmeninės
dovanos.

Respublikin Miglė Kajėnaitė.
is

Laureatė:
Miglė Kajėnaitė.

Respublikin Kristupas Černiauskas,
is
Rusnė Petrulėnaitė,
Kornelija Sukovaitė,,
Ugnė Čeponytė,
Aurita Navikaitė,
Vakarė Kajėnaitė,
Miglė Kajėnaitė.
Respublikin Ugnė Čeponytė
is
Gintautė Šriūbėnaitė
Emilija Vasiljevaitė
Danielė Razdaigora
Miglė Kajėnaitė
Gita Lukoševičiūtė
Respublikin Liepa Jankauskaitė.
is

Padėka:
Rusnė Petrulėnaitė.

Respublikin G. Luneckaitė.
is

Gretos Luneckaitės
piešinys atrinktas į 2017 m.
kalendorių, išleistą
LLRTC.

Laureatė:
Gita Lukoševičiūtė
(ir jos piešinys pateko į
kalendorių (vasario mėn.).

2017-0222

2017-0204

Rajono mokinių
dailės olimpiada
„Piliakalniai:
praeities
retrospektyva,
dabarties realijos,
ateities vizijos“.
Respublikinio
konkurso „Lietuvos
kovų už laisvę ir
netekčių istorija“
rajoninis etapas.

Vietinis

Vietinis
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Lėja Cicėnaitė,
Greta Luneckaitė,
Gabija Kondratavičiūtė.

5-8 klasės:
Liepa Jankauskaitė,
Gabrielė Kindurytė,
Danielė Razdaigora,
Daniela Christiansen,
Deimantė Šerėnaitė,
Vakarė Kajėnaitė,
Miglė Kajėnaitė,
Samanta Golubickaitė,
9-12 klasės:
Aja Dubinovičiūtė,
Lukas Paukštė.

2017-04

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

Respublikin 5-8 klasės:
is
Liepa Jankauskaitė,
Gabrielė Kindurytė,
Danielė Razdaigora,
Daniela Christiansen,
Deimantė Šerėnaitė,
Vakarė Kajėnaitė,
Miglė Kajėnaitė,.
Samanta Golubickaitė
9-12 klasės:
Aja Dubinovičiūtė,
Lukas Paukštė.

2017-0331

Lietuvos mokinių
piešinių konkursas
„Kas yra
pilietiškumas?“

2017-0401

2016 m. Lietuvos
moksleivių liaudies
dailės konkurso
„Sidabro vainikėlis“

Respublikin G. Lukoševičiūtė,
is
G. Luneckaitė,
M. Kajėnaitė,
S. Golubickaitė,
V. Kajėnaitė,
L. Paukštė.
Vietinis
Samanta Golubickaitė,
Augustė Vasarė
Kacevičiūtė,
Akvilė Zemenauskaitė,

I vieta:
G. Kondratavičiūtė.
III vieta:
L. Cicėnaitė.
Padėka:
Greta Luneckaitė.
5-8 klasių grupėje
I vieta:
S. Golubickaitė.
II vieta:
V. Kajėnaitė,
M. Kajėnaitė.
III vieta:
L. Jankauskaitė.
9-12 klasių grupėje
I vieta:
A. Dubinovičiūtė,
II vieta:
L. Paukštė.
Padėkos:
G. Kindurytė,
D. Christiansen,
D. Razdaigora,
L. Jankauskaitė,
D. Šerėnaitė.
5-8 klasių grupėje
I vieta:
V. Kajėnaitė,
M. Kajėnaitė.
III vieta:
D. Šerėnaitė.
9-12 klasių grupėje
I vieta:
A. Dubinovičiūtė,
II vieta:
L. Paukštė.
Paskatinamieji diplomai:
L. Jankauskaitė,
Pažymėjimai:
D. Razdaigora,
G. Kindurytė,
D. Christiansen.
Laureatai:
G. Lukoševičiūtė,
G. Luneckaitė,
M. Kajėnaitė,
S. Golubickaitė.
Laureatai:
S. Golubickaitė,
A.V. Kacevičiūtė,
A. Zemenauskaitė,

vietinis etapas.
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Arūnė Žilėnaitė,
Eglė Cicėnaitė,
Livija Žilėnaitė,
Smiltė Silkinaitė.
Samanta Golubickaitė,
Augustė Vasarė
Kacevičiūtė,
Akvilė Zemenauskaitė,
Arūnė Žilėnaitė,
Eglė Cicėnaitė,
Livija Žilėnaitė,
Smiltė Silkinaitė.

2017-0405

2016 m. Lietuvos
moksleivių liaudies
dailės konkurso
„Sidabro vainikėlis“
regioninis turas
Rokiškio sav. Salų
dvaro sodyboje.

Regionas

2017-0602

2016 m. Lietuvos
moksleivių liaudies
dailės konkursas
„Sidabro vainikėlis“
(respublikinis turas),
Jonava.
Rytų Aukštaitijos
regiono mokinių
kūrybos konkursas
„Labanoro giria
įvairiais metų
laikais“.

Respublikin
is

L. Žilėnaitė.

Regioninis

2017-0505

Lietuvos moksleivių
kūrybos konkursas,
skirtas Europos
dienai „Kuriu
ateities Europą“.

Respublikin
is

Orestas Razdaigora,
Liepa Silvija Rimšelytė,
Kamilė Ponomarenko,
Milla Pumputytė,
Andrius Gasiukevičius,
Marija Elžbieta
Macijauskaitė,
Liepa Jankauskaitė,
Arūnė Žilėnaitė,
Eglė Cicėnaitė.
Arija Luneckaitė,
Greta Luneckaitė,
Vakarė Kajėnaitė.

2017-0427 – 05-17

Ignalinos rajono
vaikų
vaizduojamosios
dailės darbų paroda.

Vietinis

2017-0421

A. Žilėnaitė,
E.Cicėnaitė,
L. Žilėnaitė,
S. Silkinaitė.
I vieta ir Padėka už aktyvų
dalyvavimą:
L. Žilėnaitė.
II vieta Padėka už aktyvų
dalyvavimą:
A. Žilėnaitė.
III vieta ir Padėka už
aktyvų dalyvavimą:
A. V. Kacevičiūtė,
A. Zemenauskaitė.
Padėka už aktyvų
dalyvavimą:
S. Golubickaitė,
E. Cicėnaitė,
S. Siliknaitė.
Respublikoje II vieta:
L. Žilėnaitė.

I grupėje (7-10 m.)
I vietą laimėjo:
K. Ponomarenko.
III vietą:
M. Pimputytė.
II grupėje (11-14 m.)
III vietą laimėjo:
M. E. Macijauskaitė.
III vieta ir asmeninės
dovanos:
A. Luneckaitė,
G. Luneckaitė,
V. Kajėnaitė.

Laureatai:
O. Razdaigora,
D. Dubinovičius,
U. Čeponytė,
R. Petrulėnaitė,
G. Šriūbėnaitė,
E. Vasiljevaitė,
A. Baranovskaja,
U. Kaknevičiūtė,
K. Sukovaitė,
L. S. Rimšelytė,
I. Kandratavičiūtė,
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2017-0427 – 05-17

Ignalinos rajono
vaikų taikomosios
dailės darbų paroda.

2017-0517

Kamilės Čeponytės
paveikslas
„Ignalinos
apylinkės“ Seimo
nariui Bakui
M. Kajėnaiės
piešinys „Ignalinos
apylinkės“ lenkų
delegacijai.
IKSC nakvynės
namams nutapytos
55 drobės.

2017-0527

Vietinis

Arūnė Žilėnaitė,
Eglė Cicėnaitė,
Jogaila Pernavas,
Miglė kajėnaitė,
Marija Elžbieta
Macijauskaitė.

Vietinis

55 nutapytos drobės:
1. Lėja Cicėnaitė 11 vnt.
2. Gabija
Kondratavičiūtė 5
vnt.
3. Justina
Valentukevičiūtė,
4. Urtė Antanaitytė,
5. Smiltė Silkinaitė 2
vnt.
6. Akvilė
Zemenauskaitė 5 vnt.,
7. Vakarė Kajėnaitė
2vnt.
8. Livija Žilėnaitė,
9. Kotryna Ševcovaitė,
10. Mingailė
Steponianaitė
11. Odeta Mačiulytė,
12. Miglė Kajėnaitė 2
vnt.
13. Rebeka
Kavaliauskaitė
14. Akvilė Tijūnelytė,
15. Aja Dubinovičiūtė 3

A. Navikaitė,
A. Cibulskas,
P. Kolosovas,
L. Zacharova,
M. E. Macijauskaitė,
V. Kajėnaitė,
M. Kajėnaitė,
A. Gasiukevičius,
S. Silkinaitė,
G. Luneckaitė,
L. Cicėnaitė,
G. Kondratavičiūtė,
A. Zemenauskaitė.
Laureatai:
A. Žilėnaitė,
E. Cicėnaitė.
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vnt.
16. Vasarė Kacevičiūtė 2
vnt.
17. Miglė Kovalevskytė,
18. Justina
Valentukevičiūtė,
19. Karolina Juškevič,
20. Laura Bimbaraitė,
21. Edita Gasianec,
22. Gabija Žievytė,
23. Lukas Paukštė,
24. Ieva Gasianec 2 vnt.,
25. Greta Luneckaitė,
26. Živilė Urbonaitė 4
vnt.,
27. Kamilė Čeponytė,
28.
2017-0605 – 06-11

Gerai besimokančių
ir aktyviai
dalyvaujančių
Ignalinos rajono
moksleivių kelionė į
Serocką.

Vietinis

Kamilė Čeponytė,
Urtė Antanaitytė,

Keramikos būrelio mokiniai ( vadovės Aldona Jakubovskienė ir Jolita Bužinskienė) dalyvavo
Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis“ vietiniame ir regioniniame turuose.
Regioniniame ture, Rokiškyje, keramikos būrelio mokinys Dominykas Aleksejevas užėmė 1
prizinę vietą ( vadovė A. Jakubovskienė).Ignalinos krašto muziejuje buvo organizuojamos keramikos
būrelio mokinių parodos: ,,Lopas prie lopo“, ,,Apšerkšniję mūsų žiemos“, ,,Užgavėnių nuotaikos“
( vadovė A. Jakubovskienė). Parodoje ,,Keramikos vaivorykštė“ dalyvavo Naujojo Daugėliškio
mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai ir bendruomenės atstovai ( vadovė J.Bužinskienė).
Dalyvauta rajoninėje taikomosios dailės darbų parodoje. Laureatais tapo 14 keramikos būrelio
mokinių.
Liaudies šokių kolektyvas ,,Lelijėlė“ jaunučių ir jaunuolių grupės ( vadovė Nijolė Žygienė)
dalyvavo rajone ir šalyje organizuojamuose renginiuose: vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje
,,Bildučiai“, rugsėjo pirmosios, miesto šventėse, vaikų gynimo dienos šventėje, sportiniuose
renginiuose.
Vyko Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų- konkurso ,,Tramtatulis“ rajoninis ir regioninis turai,
regioniniame ture nugalėtojais tapo ir pateko į nacionalinį turą: dainininkė Urtė Labuckaitė (5m.),
pasakotojai Jurgita Pauliukėnaitė ir Algirdas Pauliukėnas (7m,12m).
Tęsiami buvo tradiciniai renginiai: tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis ,,Bildučiai“,
jaunųjų atlikėjų festivalis ,,Mažoji

žvaigždutė“, rajoninis ,,Dainų dainelės“ konkursas,
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vaizduojamosios ir taikomosios dailės parodos,

įvairūs sportiniai renginiai, konkursai: ,,Lietuvos

kovų už laisvę ir netekčių istorija“, teisinių žinių ,,Temidė“, meninio skaitymo, kompiuterinių
piešinių, ,,Mano pasaulio spalvos“ ir rajoninės mokinių varžybos ,,Saugus ratas‘‘, bei ,,Šviesoforas“.
Ignalinos kultūros ir sporto centro bazėje savo veiklą vykdanti rajono mokinių asociacija
organizavo daug renginių: susitikimą su Olegu Surajevu, konferenciją ,, Daugiau nei moksleivis“,
kurioje dalyvavo
LITEXPO

žymūs lektoriai Arnas Markevičius, Ada Jonušė, LMS prezidentė A. Bikelytė,

parodų rūmuose aplankytos ,, SWITCH‘‘ ir ,,Studijos-2017‘‘parodos, organizuoti

Kalėdinis ir Valentino dienai skirti muzikiniai vakarai. Įdomiai, naudingai praėjo Karjeros savaitė,
mokiniai susipažino su Policijos, Ignalinos pasienio rinktinės, miesto ligoninės, kavinės ,,Žuvėdra“,
Swed banko ir kitų įstaigų darbu, tai padės ateityje pasirenkant būsimą specialybę. Karjeros savaitėje
dalyvavo ir aukštųjų mokyklų dėstytojai: V.Didžiojo universiteto, Riomerio universiteto bei Kalba. lt
dėstytojai. Didelio susidomėjimo sulaukė susitikimas su Sold education ( skaitmeniniai žaidimai,
programavimas) atstovais. Mokiniai vedė protmūšius, mokymus, lankėsi rajono mokyklose, bendravo
su mokinių tarybomis, su dienos centro ,,Caritas“ vaikais, organizavo jaunimo gyvos muzikos
festivalį ,,Kosmosas -11“ ir daugelį kitų renginių.
2016 – 2017 mokslo metais buvo pravestos dalykinės moksleivių olimpiados: fizikos, anglų,
vokiečių, rusų, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, dailės, technologijų, chemijos, biologijos,
istorijos, geografijos, informatikos, matematikos.
Galima pasidžiaugti, kad mūsų moksleiviai puikių rezultatų pasiekia ir respublikinėse
olimpiadose bei konkursuose. Šiais metais mūsų rajone vyko Lietuvos mokinių dailės olimpiada,
kurioje dalyvavo Gabija Kondratavičiūtė, Ignalinos kultūros ir sporto centro Dailės studijos auklėtinė.
Nacionalinė moksleivių akademijos matematikos olimpiada 5-8 klasių mokiniams, kurioje Andrius
Gasiukevičius, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, užėmė

I vietą 5 klasių grupėje

respublikoje. Teisinių žinių olimpiadoje Agnė Smagurauskaitė, Ignalinos gimnazija, užėmė II vietą
respublikoje. Technologijų olimpiadoje puikiai pasirodė Raminta Repečkaitė, Vidiškių gimnazija,
užėmusi I vietą, 11-12 kl. gupėje rajone ir III vietą respublikoje.
Rajone buvo organizuota daug

konkursų 1-

12 klasių moksleiviams: ,,Fizika aplink

mus‘‘, ,,Lietuvos gamtininkas‘‘ 9-12 klasių mokiniams, ,,Matematinis šimtakojis‘‘, ,,Chemija
maiste‘‘, ,,Kalėdinis – cheminis simbolis‘‘, Anglų kalbos konkursas, Teisinių žinių konkursas
,,Temidė‘‘, Meninio skaitymo konkursas, Filologų konkursas, ,,Dovanos kitaip...‘‘, ,,Mano pasaulio
spalvos‘‘, ,,Mažasis diktantas 3-5 kl. mokiniams‘‘, ,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę‘‘, ,,Lietuvos
kovų už laisvę ir netekčių istorija‘‘.
Respublikiniuose konkursuose ,,Lietuvos gamtininkas 9-12 klasės‘‘ Dovydas Cicėnas,
Didžiasalio ,,Ryto‘‘ gimnazijos Naujojo Daugėliškio skyrius,

užėmė I vietą rajone, I vietą

respublikoje, Goda Juršėnaitė, Ignalinos gimnazija, I vietą rajone, III vietą respublikoje.
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Nacionaliniame

konkurse

,,Praeities

stiprybė

–

dabarčiai‘‘

Simonas

Pajarskas,

Dovydas Cicėnas,Dainius Paulavičius, Laimonas Gluchovas, Adomas Steniulis, Didžiasalio ,,Ryto‘‘
gimnazijos Naujojo Daugėliškio skyrius – pateko į respublikos 10-tuką. Teisinių žinių konkurse
,,Temidė‘‘ Vidiškių gimnazijos komanda užėmė

III vietą regione. Meninio skaitymo konkurse

Matas Kovalevskis, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, užėmė I vietą, 5-8 kl. grupėje rajone,
III vieta regione, Monika Skunčikaitė, Ignalinos gimnazija, I vieta, 9-12 kl. grupėje rajone, III vieta
regione. Filologų konkurse Darija Žuravliova, Ignalinos gimnazija, užėmė I vietą, publicistikos
sekcija, III vietą respublikoje, Simona Skrebutėnaitė, Ignalinos gimnazija, I vieta, vertimų sekcija, III
vieta respublikoje. Česlovo Kudabos geografijos konkurse Matas Kovalevskis, Ignalinos Česlovo
Kudabos progimnazija, respublikoje užėmė 8 vietą, Rytis Vitėnas, Ignalinos gimnazija, respublikoje
užėmė 6 vietą. Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra 2017‘‘Andrius Gasiukevičius,
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, užėmė I vietą, 5 kl. grupėje, respublikoje pateko į 50-tuką.
Konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija‘‘ Samanta Golubickaitė Kultūros ir sporto
centro

dailės studija, laimėjo

I vietą, 5-8 kl. piešinio dalyje ir I vietą respublikoje, Aja

Dubinovičiūtė, Kultūros ir sporto centro dailės studija, I vieta, 9-12 kl. piešinio dalyje, I vieta
respublikoje, Miglė Kajėnaitė, Kultūros ir sporto centro dailės studija, I vieta piešinio dalyje
respublikoje, Vakarė Kajėnaitė, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija ir Kultūros ir sporto
centras

I vieta piešinio dalyje respublikoje.

Konkurse ,,Teatras, muzika ir kinas mažuosiuose

Radvilų rūmuose‘‘ Miglė Kajėnaitė, Kultūros ir sporto centras, 11-14 m. amžiaus

grupėje

apdovanota LMNŠC diplomu. Mokinių fotografijos konkurse Dovydas Cicėnas, Didžiasalio ,,Ryto‘‘
gimnazijos Naujojo Daugėliškio skyrius,

gavo LMNŠC diplomą.

kostiumas‘‘ Gita Lukoševičiūtė, Kultūros ir sporto centro

Konkurse ,,Lietuvos tautinis

dailės studija, apdovanota LMNŠC

diplomu. Emilija Vasiljevaitė, Kultūros ir sporto centro dailės studija, gavo LMNŠC padėkos raštą.
Konkurse ,,Kas yra pilietiškumas?’’ Gita Lukoševičiūtė, Samanta Golubickaitė, Miglė Kajėnaitė,
Greta Luneckaitė, Kultūros ir sporto centro dailės studija, respublikoje tapo laureatėmis.
Jau daugelį metų organizuojame geriausiai tvarkomos mokyklos apžiūros konkursą. Šiame
konkurse I vieta paskirta net trims mokykloms: Ignalinos ,,Šaltinėlio‘‘ mokyklai, Ignalinos Česlovo
Kudabos progimnazijai ir Ignalinos gimnazijai.
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SPORTO SKYRIUS
Kultūros ir sporto centro Sporto skyriuje veikė 20 sportinių grupių( penkios sporto šakos) : biatlonas,
slidinėjimas, futbolas, tenisas, plaukimas. Lankė 239 moksleiviai, dirbo 10 trenerių.
Pravesta varžybų – renginių:
Varžybos skirtos bendrojo ugdymo mokyklų, kaimo vietovių mokyklų mokiniams ir Ignalinos
kultūros sporto centro auklėtiniams.

Tinklinio varžybose, skirtose kaimo vietovių mokyklų ir

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams (dalyvavo 150 moksleivių), stalo teniso (33 mok.), krepšinio
( 38mok.), konkurse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

5-6 ir 4 klasių ir žemesnių(24mok.),

badmintono(33mok.), smigininio (23mok.), svarsčio (20mok.), virvės traukimo (40mok.), krepšinio
3x3 (20mok.), vyresnių klasių krepšinio 5x5 (38 mok.). Organizuotos „Šviesoforo“ , „Saugus ratas“
varžybos, pradinių klasių ir vyresnių klasių mokinių šaškių varžybos (30mok.), kalnų dviračių krosas
(24mok.), lengvosios atletikos keturkovė (35mok.), trikovė (58mok., kroso estafetė 2 amžiaus
grupėms (72mok.), seniūnijų mokyklų mokinių futbolo varžybos „Ežiogolas“ (59mok.), rudens kroso
( 141mok.), kvadrato 5-6klasių mokinių ir 4 klasių ir žemesnių mokiniams (132mok., futbolo 5x5
(72mok.), pavasario ir rudens biatlono pradinio rengimo grupių auklėtinių varžybos (24mok.),
plaukimo grupių „Nugaristas“ (48mok.), „Brasistas“ (34mok.), „Delfinistas“ (38mok.),baigiamosios
kompleksinės įskaitos varžybos (33mok.), moksleivių teniso turnyras(16mok.), futbolo turnyras
„Auksinis rudenėlis „(120mok.), „Kraulistas“ (48mok.), kalėdinės plaukimo varžybos mero taurei
laimėti (400mok.), kalėdiniai futbolo (92mok.) bei teniso(26mok. )turnyrai , kalėdinis krepšinio 3x3
turnyras (22mok.), vaikų futbolo turnyras M. Abaravičiui atminti (136mok.), apskrities vaikų salės
futbolo varžybos (46mok.), atviros slidinėjimo pirmenybės (22mok.), Aukštaitijos regiono „Juventus“
lygos rajoninio etapo mokinių krepšinio varžybos (30mok.).
Vyko ir respublikinės varžybos: Lietuvos sporto mokymo įstaigų slidinėjimo pirmenybės,
moksleivių biatlono pirmenybės, zoninės Lietuvos mokinių sporto žaidynių „D.S.V.“ varžybos,
„Ežerų krašto vaikų“ futbolo varžybos.
Ignalinos mokiniai dalyvavo:
1) Lietuvos mokyklų žaidynėse (27 sporto šakos) - rajonas iškovojo 3 vietą.
2) Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynėse (plaukimas, šaudymas, penkiakovė, kiokušin
karate, grindų riedulys).
3) Respublikinėse plaukimo varžybose, tarptautinėse plaukimo varžybose.
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4) Lietuvos slidinėjimo čempionatuose ir

pirmenybėse , Lietuvos moksleivių slidinėjimo

pirmenybėse.

5) Lietuvos biatlono čempionatuose ir pirmenybėse,

Lietuvos moksleivių biatlono

pirmenybėse.
Pasiekimai
Lietuvos mokyklų sporto žaidynėse pagal atskiras sporto šakas pasiekti geriausi komandiniai
rezultatai:
Svarsčių kilnojimas – 5 vieta.
Badmintonas – 1 vieta ( mergaitės ).
Slidinėjimas – 2 vieta( berniukai ir mergaitės).
Kalnų dviračiai – 4 vieta (berniukai).
Futbolas 5x5 – 5 vieta (mergaitės).
Sporto skyriaus auklėtiniai ypač gerų rezultatų pasiekė plaukimo, slidinėjimo ir biatlono
varžybose.
Geriausi sportininkai:
Erikas Kapočius (plaukimas) - Lietuvos sporto meistras (200 m. krūtine ir 200 m.
kompleksu), Nordic (šiaurės) šalių jaunių plaukimo čempionato prizininkas, tarptautinių plaukimo
varžybų Poznanėje (Lenkija) nugalėtojas (200 ir 400 m. kompleksiniu plaukimu), įvykdė normatyvus
į Europos jaunimo čempionatą. Čempionate įvykdė normatyvus į 2018 m. Jaunimo Olimpines
žaidynes. Lietuvos čempionatų atskirose rungtyse nugalėtojas bei prizininkas.
Evita Mudėnaitė (plaukimas) – kandidatė į Lietuvos sporto meistrus, Lietuvos plaukimo
čempionato prizininkė ( 50 m. ir 100 m. krūtine), Lietuvos jaunimo žiemos pirmenybių prizininkė
( 100 m. krūtine), tarptautinių varžybų Poznanėje prizininkė ( 50 m. krūtine), tarptautinių
varžybų Alytuje „Dzūkijos taurė 2017“ 100 m. krūtine prizininkė.
Dainius Bielinis (biatlonas) – Lietuvos čempionas, tarptautinių varžybų Švedijoje dalyvis (17
vieta), Latvijos čempionato prizininkas, Olimpinio čempiono A. Šalnos taurės varžybų nugalėtojas,
Latvijos čempionato prizininkas, Baltijos taurės varžybų Estijoje prizininkas.
Vitalija Kutkauskaitė (biatlonas) – Lietuvos žiemos ir vasaros čempionatų nugalėtoja ir
prizininkė, jaunių, jaunučių vaikų čempionato ir pirmenybių prizininkė, Olimpinio čempiono A.
Šalnos taurės varžybų 2 vietos laimėtoja, Latvijos čempionato prizininkė.
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Raminta

Dindaitė

(biatlonas)

–

daugkartinė Lietuvos žiemos ir vasaros varžybų

čempionė, jaunių, jaunučių, vaikų čempionato prizininkė, Baltijos taurės varžybų Estijoje 3 vietos
laimėtoja, Latvijos biatlono taurės 2 ir 3 etapų 2 vietos laimėtoja.
Augustinas Teteriukovas (biatlonas) – Lietuvos vasaros čempionato nugalėtojas, žiemos
čempionato prizininkas, Olimpinio čempiono Algimanto Šalnos taurės varžybų nugalėtojas, jaunių,
jaunučių, vaikų čempionato 2 vietos laimėtojas, Baltijos taurės varžybų Estijoje bronzos medalio
laimėtojas.
Darius Dinda (biatlonas) – Lietuvos vasaros ir žiemos čempionato prizininkas, jaunių,
jaunučių, vaikų čempionato nugalėtojas ir prizininkas, Baltijos taurės varžybų Estijoje dalyvis (5
vieta).
Jokūbas Mačkinė (biatlonas) -

Lietuvos jaunių, jaunučių, vaikų vasaros ir žiemos

čempionatų prizininkas, Lietuvos vasaros čempionato nugalėtojas ir prizininkas, Latvijos čempionato
prizininkas, Olimpinio čempiono A. Šalnos taurės varžybų prizininkas, atvirų rajono taurės varžybų
prizininkas, Baltijos taurės varžybų Estijoje dalyvis (12 vieta).
Deimantė Šerėnaitė (biatlonas) – Lietuvos jaunių, jaunučių, vaikų pirmenybių nugalėtoja,
Lietuvos biatlono čempionato nugalėtoja.
Deimantas Kliševičius (slidinėjimas) – Lietuvos slidinėjimo čempionatų prizininkas.
Akvilė Zemenauskaitė (slidinėjimas) – Lietuvos mokinių jaunių, jaunučių, vaikų
pirmenybių kroso rungties prizininkė, Lietuvos slidinėjimo čempionato prizininkė, Lietuvos vasaros
čempionato nugalėtoja.
Kultūros ir sporto centras suaugusiems rajono gyventojams organizavo įvairių sporto šakų
varžybas: tinklinio, krepšinio, futbolo, plaukimo, stalo teniso, virvės traukimo, jėgos sporto. Vyko
turnyrai, pirmenybės, sporto šventės.
2016 m.Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finaliniame etape

Kėdainiuose dalyvavo

krepšinio3x3 senjorų komanda ir strėlyčių mėtymo komanda. Rugsėjį vyko tradicinis ,,Diena be
automobilio“ bėgimas, dalyvavo 62 dalyviai, tradicinis mažojo futbolo turnyras ,,Auksinis
rudenėlis‘‘, kuriame dalyvavo komandos iš Ignalinos, Trakų, Pabradės, Vievio, Švenčionių ir Utenos.
Ruošiantis regionų krepšinio lygos sezonui buvo suorganizuotos 4 komandų draugiškas
krepšinio turnyras, kurį laimėjo ,,Ignalina-Žuvėdra“. Turnyre dalyvavo komandos iš Švenčionių,
Visagino ir Vilniaus.
Artėjant žiemos šventėms tradiciškai vyko kalėdiniai sporto renginiai: merginų ir vaikinų
tinklinio turnyrai,krepšinio3x3, vyrų salės varžybos. Buvo organizuotas tarptautinis salės futbolo
turnyras, kuriame vyko moterų grupės varžybos. Rajono atstovai dalyvavo Lietuvos sporto
draugijos ,,Žalgiris“
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Žiemos sporto žaidynių šaškių, šachmatų

ir stalo teniso varžybose. Vasario mėnesį vyko

žiemos sporto šventė Palūšėje, Užgavėnių ir žiemos sporto šventė Lietuvos žiemos sporto centre.
Pavasarį prasidėjo rajono įstaigų sporto žaidynės, kuriose dalyviai rungtyniavo tinklinio, salės
futbolo, krepšinio 3x3,plaukimo,jėgos trikovės, šaškių, stalo teniso strėlyčių mėtymo ir bėgimo,
varžybose, kovas Regionų lygoje baigė ,,Ignalina-Žuvėdra‘‘. 2016-2017 metų sezone ši komanda
žaidė 24 rungtynes pasiekė 13 pergalių ir užėmė 10 vietą tarp 25 komandų. Balandį vyko
velykiniai merginų ir vaikinų tinklinio turnyrai. Gegužės mėnesį vyko seniūnijų sporto varžybos:
krepšinio3x3, parko tinklinio, futbolo, virvės traukimo, šaškių, šachmatų, stalo teniso ir smiginio
varžybose dalyvavo 8 seniūnijų atstovai, mažojo futbolo pirmenybėse dalyvavo

4 komandos.

Merginos varžėsi mažojo futbolo turnyre.
Birželio mėnesį Palūšėje Valtininko dienos proga paplūdimio tinklinio mišrių dvejetų turnyre
dalyvavo 13 porų, vyrų krepšinio 3x3 turnyre dalyvavo 19 komandų. Valstybės dienos proga miesto
paplūdimyje merginų ir vaikinų paplūdimio tinklinio turnyruose dalyvavo 17 komandų. Naktinio
krepšinio turnyre dalyvavo 18 komandų.
Tradicinėje ,,Palūšės regatos‘‘ šventėje

paplūdimio tinklinio varžybose dalyvavo 26

komandos, krepšinio turnyre 3x3 turnyre -9 komandos.
Rugpjūčio mėnesį vyko tarptautinis dviračių maratonų taurės Ignalinos etapas, kurį
organizavo sporto klubas ,,Vilimeksas‘‘. Ignalinos kultūros ir sporto centro organizuotose
suaugusiųjų sporto varžybose ir renginiuose dalyvavo virš 1000 dalyvių.
KULTŪROS SKYRIUS
Kultūros ir sporto centro kultūros skyriuje veikia mėgėjų meno kolektyvai, vykdomi projektai,
edukacinė veikla, koncertuoti kviečiami profesionalūs kolektyvai.
Kultūros centras –I kategorijos kultūros centras, LKC asociacijos narys.
Pagrindinės Ignalinos kultūros centro veiklos kryptys:
1. Mėgėjų menas. Kultūros centro mėgėjų meninės veiklos kolektyvų kuravimas, jų
koncertinės veiklos organizavimas.
2. Profesionalusis menas. Profesionalių kolektyvų koncertinės veiklos organizavimas.
3. Laisvalaikio kultūra. Pramoginių renginių, festivalių, parodų organizavimas.
4. Liaudies kūryba. Etninės kultūros tęstinumo, vietos tradicijų išsaugojimo užtikrinimas.
5. Vaikų ir jaunimo užimtumo ir laisvalaikio organizavimas.
Kultūros centro darbuotojai teikia visokeriopą pagalbą rajono kaimo seklyčių ir bendruomenių
namų darbuotojams, organizuojant ir vykdant kultūrines veiklas.
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2016-2017 metais Kultūros
jų 11,7

skyriuje

kultūros ir meno darbuotojų,

dirbo 20 darbuotojų, patvirtinta 18,70 etatų, iš

9 darbuotojai

turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą,5

aukštesnįjį, 6 vidurinį išsilavinimą.
Ignalinos kultūros centras veiklą vykdo 2-jose salėse, kurios talpina 468 žiūrovus, aštuoniuose
patalpose vyksta kūrybinė veikla, dvi- specializuotos parodų salės.
Per 2016-2017 m. surengta apie 70 renginių, kuriuos stebėjo ne tik Ignalinos bet ir
kaimyninių rajonų: Švenčionių, Visagino miesto

gyventojai. Kultūros ir sporto centro salėje

repetuoja 25 meno mėgėjų kolektyvai, 7 iš jų priklauso Kultūros ir sporto centrui, iš kurių 2 – vaikų
ir jaunimo kolektyvai, 4 NVŠ kolektyvai, 14 kolektyvų privatūs.
Kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kolektyvas

Amžius

Vadovas

Teatras „Salos“
Liaudiškų šokių kolektyvas
“Gaja I“
Liaudiškų šokių
kolektyvas“Gaja II“
Liaudiškos muzikos kapela
„Ringė“
Vokalinis ansamblis „Iš
širdies“
Sportinių šokių grupė „Viva“
Sportinių šokių grupė
,,Mamba“

suaugusieji
suaugusieji

Jolanta Narbutaitienė
Elytė Skripkauskienė

Dalyvių
skaičius
18
18

Pastabosa

suaugusieji

Elytė Skripkauskienė

18

-

suaugusieji

Jūratė Saulienė

12

-

suaugusieji

Loreta Kuksėnienė

7

-

Vaikų
jaunimo

Neringa Kirkilienė
Neringa Kirkilienė

16
16

-

Iš viso: 7 meno mėgėjų kolektyvai

105

-

Pagrindiniai renginiai:
Jau antrą kartą buvo organizuotas pramoginių ir sportinių šokių festivalis „Ignalina -2017“,
sukvietęs šokėjų kolektyvus iš visos Lietuvos ir turintis galimybe tapti tarptautiniu ir tradiciniu
festivaliu. Paminėtos pagrindinės Lietuvos valstibingumo šventės: Vasario 16 – oji ir Kovo 11-oji .
Pirmą kartą kultūros ir sporto centre, vykęs tradicinis liaudiškos muzikos ir šokio festivalis „Oi,
padainuosim ir pašoksim mes suėję”, suteikė progą miesto gyventojams pasidžiaugti liaudiškais
tautinių šokių kolektyvų pasirodymais, pasilinksminti su šventę vainikavusia legendine „Sadūnų“
kapela. Joninių šventės metu, žiūrovai galėjo išvysti rajono meno mėgėjų kolektyvų teatralizuotus
sveikinimus, tradicinę dainą „ Buvo naktys šv. Jono“, kurią atliko ir Jonus bei Janinas pasveikinęs,
nuostabų koncertas dovanojęs, valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“.Ši šventė įsiminė tuo,
kad pirmą kartą koncertavo legendinė grupė „Perkūno sakmė“.Šie metai buvo gausūs renginių, skirtų
Lietuvos „100 –mečio “ paminėjimui. Liepos 6-ają, minint Lietuvos piliakalnių metus, „Tautiška
giesmė“ buvo giedama net nuo 100 piliakalnių įvairiose mūsų šalies vietose. Ignalinoje „Tautiška
giesmė“

skambėjo net trijose vietose, kuriuose susirinko nemažas būrys miestelėnų bei miesto
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svečių. Liepos 7 dieną , Valstybės dieną,

ignaliniečiai

šventė

kartu

su

Lietuvos

kariuomene. Šalia Ignalinos vasaros estrados, šventės dalyviai turėjo puikią progą susipažinti su
Lietuvos kariuomenės, NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės karine technika bei
pabendrauti su kariais. Šventiniame renginyje dalyvavo Lietuvos policijos ir Valstybės sienos
apsaugos tarnybos pareigūnai, iš Vilniaus atvykę nevyriausybinių organizacijų, koordinacinės tarybos
(NOKT) atstovai. Renginyje koncertavo Kauno pučiamųjų orkestras „Ąžuolynas“ ir Panevėžio
pučiamųjų orkestras „Panevėžio garsas“. Šventinės

programos pabaigoje

senas, geras grupės

„Hiperbolė“ dainas atliko grupė
„Hiperbolė Tribute Band“. Renginio dalyviai buvo vaišinami kareiviška koše ir arbata.

Rudenį

organizuoti du tradiciniai teatrų festivaliai,Lietuvoje jau puikiai žinomas ir mėgstamas vaikų ir
jaunimo teatrų festivalis „Bildučiai“ bei suaugusiųjų mėgėjų teatrų festivalis „Kaimynų teatrų
šventė“.

KAIMO KULTŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLA
Kaimo kultūros darbuotojai rengė įvairias šventes, parodas, popietes, skatino žmones įsitraukti
į kultūrinę veiklą. Kaimo kultūros įstaigose dirbo 20 darbuotojų. Iš jų keturios darbuotojos dirbo 0,5
etato ir viena darbuotoja 0,25 etato.
Kaimų kultūros įstaigos turi 10 įvairaus žanrų kolektyvų:
Etnografinis kolektyvas ,,Linkmena“ susikūręs Linkmenų seniūnijoje, meno mėgėjų
kolektyvas Daugėliškio seniūnijoje, kaimo seklyčios kapela, Mielagėnuose, Strigailiškio liaudiškos
muzikos kolektyvas ,,Eldija“, Ceikinių kaimo kapela ,,Keiziai“, jaunimo kapela ,,Keiziukai“, folkloro
ansamblis ,,Babutės kuperkas“, kolektyvas ,,Radasta“, Taujūnuose, mišrus vokalinis ansamblis,
Dūkšto kultūros namuose, estradinė grupė ,,Bekaras“ bei Ignalinos rajono moterų vokalinis
kolektyvas ,,Vėtrungė“ Didžiasalio kultūros namuose, floristinio meno studija Mažėnų kaimo
seklyčioje.
Šiūlėnų senųjų amatų poskyris organizavo ir vedė edukacines programas, siekiant išsaugoti
vietos tradicijas, etnines kultūros vertybes, rūpinantis senųjų kaimų tradicijų sklaida ir populiarinimu,
ugdant visuomenės kultūrą.
Ceikinių kaimo seklyčioje vyko liaudiškos muzikos šventė ,,Kaimynų pasiutvakaris 2017“ ir
tradicinė liaudies muzikantų, dainininkų ir pasakorių šventė,, Ant savo tarmės sparnų“, ,,Keizių‘‘ 15
metų jubiliejus. Ceikinių

kaimo seklyčios meno kolektyvai daug koncertavo įvairiuose šalies

vietovėse, aplankė ir kaimyninius rajonus.
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Didžiasalio kultūros namuose vyko teatrų

mėgėjų šventė ,,Šaipokas“, Mielagėnų kaimo

seklyčioje buvo organizuotas Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis ,,Gerumo paukštė“.
Rajono kaimo seklyčiuose ir kultūros namuose vyko įvairios parodos, edukaciniai užsiėmimai,
šventės, popietės, susitikimai, koncertai, jaunimui organizuojamos diskotekos.

IV. 2017-2018 m. m statistiniai duomenys
3.1.Mokiniai
2017 m spalio pradžiai Ignalinos kultūros ir sporto centrą lanko 404 mokiniai. Formalųjį
švietimą papildančio ugdymo grupes lanko 165, sportines grupes 239 mokiniai.
3.2.Mokytojai
Mokyklos administraciją sudaro: direktorius, sporto skyriaus, kultūros skyriaus vedėjai, keturi
metodininkai, pavaduotojas ūkio reikalams.
Ignalinos kultūros ir sporto centre dirba 17 pedagogų ( 5 vyr. mokytojai,2 metodininkai,4
sporto treneriai,3 mokytojai,2 Lietuvos sporto treneriai,1 Nacionalinis sporto treneris).
3.3. Aptarnaujantis personalas
Personalą sudaro: raštinės administratorė, buhalteriai, kasininkė, kiemsargis, pastatų
priežiūros darbuotojas, valytojos, vairuotojas, kompiuterinės priežiūros specialistas.

V. 2017-2018 M .M.

TIKSLAI , UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

Prioritetas
Ugdymo (si) kokybė
1.Tikslas. Plėsti Kultūros ir sporto centro formalųjį švietimą papildančio ugdymo paslaugų
mokiniams formų pasiūlą.
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Uždaviniai

1

Priemonės

2

1.Padidinti veiklų,
skirtų vaikams,
jaunimui ir
suaugusiems kiekį.

1. Naujų

Koordinatorius
Vykdytojai
3

4

Ištekliai

5

Atsiskaitymo
forma/
laukiami
rezultatai
6

Administracija

Per
mokslo
metus

Laiko ir
žmogiškieji
ištekliai

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

Administracija
Būrelių vadovai

Nuolat

Laiko ir
žmogiškieji
ištekliai

Dauguma tėvų ir
vaikų patenkinti
teikiamo ugdymo
kokybe ir patys
teikia pasiūlymus
jam tobulinti.

Per
mokslo
metus

Laiko ir
žmogiškieji
ištekliai

formalųjį
švietimą
papildančio
ugdymo
programų
pasiūla.
2.Sistemingas
tėvų
ir vaikų
informavimas apie

Įgyvend
inimo
laikas

formalųjį
švietimą
papildančio
ugdymo
programas, laiką
vietą ir turinį.
3.Trumpalaikių
pažintinių
projektų
inicijavimas ir
organizavimas.

Administracija
Būrelių vadovai

Būrelių vadovai,
treneriai įgauna
būtinų įgūdžių
projektams rengti
ir įgyvendinti.
Į trumpalaikius
projektus
įtraukiami vaikai
ir jaunimas, kurie
nuolat ieško
papildomos
veiklos ir tie,
kurie nenori
ilgalaikių
įsipareigojimų.

2. Tikslas .Stiprinti Kultūros ir sporto centro vaidmenį telkiant vietos bendruomenę.
Sudaryti sąlygas
įvairių gabumų
mokiniams ir
suaugusiems
atskleisti ir plėtoti
savo gebėjimus.

Išsiaiškinti
mokinių ir
suaugusiųjų
poreikius jų
gebėjimams
plėtoti.

Būrelių , sportinių
grupių vadovai.

Spalio
mėn.

Laiko ir
žmogiškieji
ištekliai

Aktyvesnis
mokinių ir
suaugusiųjų
dalyvavimas
Kultūros ir
sporto centro
organizuojamose
veiklose.
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Stiprinti
bendravimą ir
bendradarbiavimą su
vietos bendruomenės
nariais.

Į Kultūros ir
sporto centro
veiklas įtraukti
kuo daugiau
vietos
bendruomenės
narių ir dalyvauti
jų
organizuojamose
veiklose.

Gerinti Kultūros ir
sporto įvaizdį,
kuriant tradicijas,
puoselėjant aplinką.

Organizuoti
veiklas tradicijų,
aplinkos
puoselėjimui.

Plėtoti partnerystę su
kitomis vietos
institucijomis.

Administracija

Nuolat

Žmogiškieji

Administracija,
būrelių , sportinių
grupių vadovai

Per
mokslo
metus

Žmogiškieji

Bendradarbiauti
Administracija
Per
Žmogiškieji
su kitomis vietos
Būrelių , sportinių mokslo
institucijomis,
grupių vadovai
metus
organizuojant
renginius,
sprendžiant
įvairias
problemas,
mokinių
užimtumo
klausimus .
3 Tikslas. Užtikrinti Kultūros ir sporto centro administracijos ir savivaldos institucijų bendradarbiavimą,
didinant įstaigos veiklos valdymo efektyvumą.
Kelti Kultūros ir
Aktyvi ir kūrybiška Vadovai,
Per
Žmogiškieji Taikomos
sporto centro
vadyba
metodininkai
metus
naujovės,
administracijos
inicijuojama
kvalifikaciją .
projektinė veikla,
gerinama
kultūra, ugdymo
kokybė,
užtikrinamas
racionalus
žmogiškųjų ir
finansinių
išteklių
naudojimas.
Švietimo politikos
aktualijų
Vadovai,
Kartą per Žmogiškieji
pristatymas ir jų
metodininkai
aptarimas Kultūros
ketvirtį
ir sporto centro
bendruomenėje
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Tobulinti Kultūros
ir sporto centro
tarybos veiklos
planavimą bei
darbo formų
įvairovę.

Tikslingų ir įvairių
ryšių tarp Kultūros
ir sporto centro
tarybos narių
vystymas.

Kultūros ir sporto
centro tarybos
pirmininkė

Nuolat

Įstaigos savivaldos
iniciatyvų
motyvavimas.

Kultūros ir sporto
centro taryba,
mokytojų taryba.

Per
metus

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Teigiamas
poveikis veiklos
planavimui,
bendravimo ir
bendradarbiavim
o skatinimui.

Atsiranda naujos
darbo formos,
įgyvendinamos
savivaldos
iniciatyvos.

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, tarptautinis
bendradarbiavimas, priimti turistines grupes, mokinių ekskursijas, teikti nakvynės paslaugas.
2.4. Kultūrinė – kultūrinių renginių, parodų organizavimas, valstybinių švenčių, atmintinų
datų, kalendorinių švenčių paminėjimas, profesionalaus meno koncertų rengimas, bendradarbiavimas
su profesionalais (Lietuvos nacionaline filharmonija, Muzikų rėmimo fondas ir kt.).
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 stovyklos ir kitas užimtumas atostogų ir savaitgalių metu.
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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.

3.

Jonas Paslauskas

Sporto
vedėjas

4.
5.

Vita Bagdonienė
Henrikas Rudakas

6.

Anutė Jovaišienė

Metodininkė
Metodininkas
–
sporto
renginių
organizatorius
metodininkė

7.

Nijolė Trinkūnienė

8.

Nijolė Žygienė

9.

Jolita Bužinskienė

10.

Gabrielius Talijūnas

skyriaus Ignalinos kultūros ir
sporto centro tarybos
pirmininko
pavaduotojas

Papildomai
atliekami darbai

Ignalinos
miesto
centro seniūnaitijos
seniūnaitis, Ignalinos
centro bendruomenės
pirmininkas

Viešieji pirkimai
Mokytojų atestacinės
komisijos narys

Atestacijos komisijos
sekretorė
Dailės
studijos Ignalinos kultūros ir Kultūros ir sporto
vadovė
sporto centro tarybos centro
interjero
sekretorė
apipavidalinimas
Jaunučių, jaunuolių Mokytojų atestacinės
šokių
kolektyvų komisijos narė
,,Lelijėlė“ vadovė
Keramikos būrelio
vadovė
Jaunimo muzikos
grupės vadovas.
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11.

Česlavas Gotovskis

Sporto treneris

Mokytojų atestacinės
komisijos narys

12.
13.
14.
15.

Dalia Vaičiulienė
Danutė Žemaitienė
Vadim Stefanskij
Eugenijus Rakitinas

16.
17.

Tadas Bernotas
Gintautas Čepulis

18.

Karolis Baltakis

Sporto trenerė
Sporto trenerė
Sporto treneris
Nacionalinis sporto
treneris
Sporto treneris
Lietuvos
sporto
treneris
Lietuvos
sporto Mokytojų atestacinės
treneris
komisijos narys

19.

Inga Češulienė

Sporto trenerė

VII. Kvalifikacijos kėlimas ir metodinė veikla.
Grupių vadovų, sporto trenerių mokymasis įvairiuose kursuose, seminaruose, mokyklose.
7.1. Sudaryti galimybes grupių vadovams, sporto treneriams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo
kursuose bei renginiuose.
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.
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7.1.4. Vertinti atestuotų mokytojų atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai;
per mokslo metus, atsižvelgiant

direktorius,

į perspektyvinę atestacijos

atestacijos komisijos

programą

sekretorė

VIII. Mokytojų tarybos veiklos planas 2017-2018 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
gerinimo būdus.
2.Analizuoti pedagoginės veiklos tobulinimo būdus,

spręsti kvalifikacijos tobulinimo ir

patirties sklaidos klausimus.
1. Ignalinos kultūros ir sporto centro 2016-2017 m. m . veiklos analizė ir uždaviniai naujiems
mokslo metams. Švietimo politikos prioritetai ir aktualijos 2017-2018 m. m. Kultūros ir
sporto centro tikslų ir uždavinių 2017-2018 m. m. aptarimas. Ugdymo plano bei metinės
veiklos programos aptarimas.
2017-08-31
Darginas Mikėnas
Tatjana Leškevičienė
Vita Bagdonienė
2. Viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo tvarka Kultūros ir sporto centre.
2017-10-13

Vita Bagdonienė
Darginas Mikėnas

3. Sportinių varžybų organizavimas, mokinių užimtumo, laisvalaikio organizavimo galimybės.
2018-02-15

Tatjana Leškevičienė
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Jonas Paslauskas
Vita Bagdonienė
3. Formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo, 2017-2018 m. m. veiklos analizė. Vasaros
poilsio organizavimas.
2018-05-24

Darginas Mikėnas
Jonas Paslauskas
Tatjana Leškevičienė

IX. Ignalinos kultūros ir sporto centro tarybos planas
2017-2018 m. m

1.Ignalinos kultūros ir sporto centro ugdymo plano ir veiklos programos
2017-2018 m. m. projekto svarstymas.
2017-06-03
Kultūros ir sporto centro
taryba
2. Neformaliojo ugdymo pažymėjimų įteikimo mokiniams svarstymas.
2017-06-30
Kultūros ir sporto centro
taryba
3. Kultūros ir sporto Centro tarybos sudėties pakeitimui svarstymas.
Kultūros ir sporto centro veiklos plano ir ugdymo plano
2017-2018 m. m svarstymas.
Kultūros ir sporto centro
taryba
2017 -09-04
4. Ignalinos kultūros ir sporto Centro tarybos nuostatų patikslinimas ir aprobavimas,
narių į atestacinę tarybą rinkimas, strateginio plano 2017-2019 m. m. svarstymas.
2017-09-15
Kultūros ir sporto centro
taryba

26
5. Mokinių, lankančių formalųjį švietimą papildančio ugdymo užsiėmimus,
atleidimo nuo mokesčių svarstymas.
2017 m. spalis
Kultūros ir sporto centro
taryba

6. Kultūros ir sporto centro darbo tvarkos taisyklių svarstymas.
2017 m. spalis
Kultūros ir sporto centro
taryba
7. Mokesčių surinkimo už būrelius svarstymas.
2018 m. gegužė

Kultūros ir sporto centro
taryba

8. Ignalinos kultūros ir sporto centro ugdymo ir veiklos planų 2018-2019 m. m.
projektų
svarstymas.
2018 birželis

Kultūros ir sporto centro
taryba

9. Neformaliojo ugdymo pažymėjimų įteikimo mokiniams svarstymas.
2018 m. liepa

Kultūros ir sporto centro
taryba
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X. Direkcinių pasitarimų 2017-2018 m.m. planas
1. Rajoninių renginių organizavimas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo grupių
veikla 2017-2018 m. m.
Direktorius,
09 mėn.
Metodininkė
2. Sporto trenerių darbo krūvio paskirstymas,
sporto skyriaus 2017-2018 m. m. darbo
plano tvirtinimas.

09 mėn.

3. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo
10 mėn.
programų bei teminių planų pateikimo klausimai,
projektinės veiklos aptarimas.
4. Tarptautinio vaikų teatrų festivalio
„Bildučiai- 2017“ festivalio organizavimas.
5.Internetinio puslapio atnaujinimo ir priežiūros
klausimai.

10mėn.

Sporto skyriaus vedėjas

Metodininkė
Sporto skyriaus vedėjas
Direktorius,
Metodininkė

11 mėn.

Direktorius,
Metodininkė

6. Gyventojų ir turistinių grupių priėmimo
klausimai.

11 mėn.

Metodininkė

7. Dėl rajoninių olimpiadų (matematikos,
fizikos, chemijos, biologijos ir kt.) organizavimo.

12 mėn.

Metodininkė

8. Meninio skaitymo konkurso organizavimas.

12 mėn.

Metodininkė

9. Rajono mokinių asociacijos veiklos
organizavimas.

01 mėn.

Metodininkė

10. Matematikos konkurso „Kengūra-2018“,
teisinių žinių konkurso „Temidė“ ir
užsienio kalbų olimpiadų organizavimas.

01 mėn.

Metodininkė

11. Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos konkurso 02. mėn.

Metodininkė
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„Tramtatulis“ ir liaudies dailės
vainikėlis“ organizavimo klausimai.

konkurso

„Sidabro

12. Rudens, žiemos sportinių varžybų
rezultatų aptarimas.

02 mėn.

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

03 mėn.

14. Rajoninių mokinių varžybų „Šviesoforas“ ir

04 mėn.

Sporto skyriaus vedėjas
Metodininkė

Metodininkas-sporto
renginių organizatorius

„Saugus ratas“ organizavimo klausimai.
15. Rajoninių mokinių vaizduojamosios
ir taikomosios
dailės parodų organizavimo klausimai.

04 mėn.

Metodininkė

16. Pasiruošimas Vaikų gynimo
dienos Šventei.

05 mėn.

Metodininkė

17. Vasaros poilsio organizavimo klausimai.

05 mėn.

Metodininkė
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XI. Ignalinos kultūros ir sporto centro rajoninių

renginių perspektyvinis darbo planas
2015-2020m. m.
1. Tęsti tarptautinį vaikų teatrų festivalį „Bildučiai“, kuris jau tapo tradiciniu (kviečiant kolektyvus ne
tik iš Lietuvos, bet ir kitų užsienio šalių).
2015-2020 m. m.
T.Leškevičienė
J.Narbutaitienė
2. Tęsti tradicines rajono vaikų kūrybos darbų parodas.
2015-2020 m. m.

3. Rengti rajoninį jaunųjų atlikėjų festivalį „Mažoji žvaigždutė“.
2015-2020 m. m.

T.Leškevičienė
N.Trinkūnienė
J.Bužinskienė
T.Leškevičienė
L.Kuksėnienė

4. Dalyvauti rajoninėse vaikų dainų ir šokių šventėse
2015-2020 m. m.
5.Organizuoti jaunimo muzikos grupių festivalį ,,Osmosas“
2015-2020 m.m .

T.Leškevičienė
RMA pirmininkas
T.Leškevičienė

6. Kas antrus metus rengti rajoninius vokalinės muzikos konkursus „Dainų dainelė“
2016 2018, 2020 m.m.

T.Leškevičienė

7. Rengti Ignalinos rajono BLM žaidynes
2015-2020 m.m.

H.Rudakas

8. Rengti rajono pagrindinių mokyklų žaidynes
2015-2020 m.m.

H.Rudakas
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9. Dalyvauti Lietuvos sporto mokyklų varžybose
2015-2020 m.m.

J.Paslauskas

10. Dalyvauti Lietuvos sporto federacijų vykdomose atskirų sporto šakų varžybose
2015-2020m.m.

J.Paslauskas

11. Vykdyti atviras Kultūros ir sporto centro atskirų sporto šakų varžybas
2015-2020 m. m.

J.Paslauskas

12. Organizuoti ir vykdyti sportinių varžybų, mokslo metų pradžios ir užbaigimo šventes.
2010-2015 m.m.
J.Paslauskas
13. Organizuoti informatikos olimpiadas ir kompiuterinių kūrybinių
darbų konkursus
2015-2020 m.m.
V.Bagdonienė
14. Organizuoti olimpiadas (chemijos, matematikos, vokiečių, fizikos, rusų, biologijos,
istorijos, geografijos, lietuvių k., anglų k., technologijų )
2015-2020 m.m.

V.Bagdonienė

15. Teisinio žinių konkursų „Temidė“, tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“
organizavimas.
2015-2020 m.m.
V.Bagdonienė
16. Organizuoti tarptautinio epistolinio rašinio ir „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės
bei netekčių istorija“ konkursus.
2015-2020 m.m.
V.Bagdonienė
17. Organizuoti jaunųjų chemikų konkursus „Cheminė dovana Kalėdoms“.
2015-2020 m.
V.Bagdonienė
18. Organizuoti meninio skaitymo konkursus
2015-2020 m.m.

19. Organizuoti komandines 9-12 kl. matematikos olimpiadas

V.Bagdonienė

V.Bagdonienė
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2015-2020 m.m.
20. Organizuoti vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos
atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ ir liaudies dailės konkurso
„Sidabro vainikėlis“ rajoninius turus
T.Leškevičienė
N.Trinkūnienė
J.Bužinskienė

2015-2020 m.m.

XII. Metodinės veiklos planas 2017-2018 m. m
Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai:
Savivaldos mokymasis
Pedagoginė pagalba
Ugdymo turinio aktualizavimas( švietimo naujovės, edukacinė aplinka ir kt.)
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 bei ugdant
kūrybiškumą.

1. Metodinio darbo planavimas.
2017-09-07

D.Mikėnas
J.Paslauskas
T. Leškevičienė

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
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4. Dailės mokytojams, būrelių vadovams dėl
2018 m. m.
2017-09-12

rajoninių moksleivių parodų organizavimo 2017-

T.Leškevičienė
N.Trinkūnienė
J.Bužinskienė
5. Vaikų ir jaunimo teatrų kolektyvų vadovams „Tarptautinis vaikų teatrų festivalis „Bildučiai2017“.
2017-10-06
T. Leškevičienė
J.Narbutaitienė
6. Sporto treneriams, ,,Apie rajoninių, respublikinių, tarptautinių varžybų,
stovyklų organizavimą“.
2017-10-12

J.Paslauskas,
H.Rudakas,
A.Jovaišienė.

7. Matematikos, filosofijos, fizikos, chemijos, biologijos mokytojams dėl rajoninių
olimpiadų organizavimo.
2017-12-13
V.Bagdonienė
8. Vokiečių, technologijų mokytojams dėl rajoninių olimpiadų organizavimo.
2018-01-24

V.Bagdonienė

9. Rusų kalbos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, geografijos mokytojams
dėl olimpiadų organizavimo.
2018-02-15

V.Bagdonienė

10. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, literatų būrelių vadovams
„Meninio skaitymo konkurso‘‘ aptarimas.
.
2018-02-22
V.Bagdonienė
11.Rajono dailės ir technologijų mokytojams. Dalyvavimas Lietuvos moksleivių
liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis“ ( rajoniniame, regioniniame turuose).
2018-02-07

T. Leškevičienė

12. Rajono mokyklų bibliotekininkams „Bibliotekų veiklos analizė“.
2018-03-09

V.Bagdonienė

13. Pradinių klasių mokytojams ir atsakingiems už saugų eismą. Pasiruošimas „Šviesoforo“
ir „Saugaus rato“ varžyboms.
2018-03-15

H. Rudakas

14. Informatikos mokytojams ,,Rajoninis kompiuterinių kūrybinių darbų konkursas
„Mano pasaulio spalvos“
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2018-04-19

V.Bagdonienė

15. Muzikos mokytojams. Rajoninis jaunųjų dainininkų festivalis „Mažoji žvaigždutė“
bei liaudies kūrybos atlikėjų konkursas ,,Tramtatulis“ .
2018-03-21

T. Leškevičienė

16. Rajono mokinių asociacijos nariams. Rajono mokinių asociacijos veiklos aptarimas.
2018-05-16

T. Leškevičienė

17. Sporto treneriams ,,Sportinės veiklos aptarimas“
J.Paslauskas
2018-05-10

18. Rajono muzikos mokytojams ,,Rajoninės moksleivių
dainų ir šokių šventės, vaikų gynimo dienos organizavimo
klausimai.
2018-05-17

T. Leškevičienė

19. Kuruojantiems formalųjį švietimą papildančio ugdymo veiklą „Formalųjį švietimą
papildančio ugdymo veiklos analizė “ .
2018-05-30

D Mikėnas
T. Leškevičienė
J.Paslauskas

XIII. VADOVAVIMAS UGDYMO PROCESUI
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2.1.Kabinetų,
Kabinetas
Dailės studija
Keramika

salių paskirstymas

Atsakingas vadovas
N.Trinkūnienė
J.Bužinskienė

Šokių kolektyvai repetuoja Ignalinos kultūros ir sporto centro salėje. Sporto grupės –
salėse, manieže, teniso kortuose, aikštynuose.

sporto

Vadovų, atsakingų už kabinetus uždaviniai:
1. Peržiūrėti kabinetuose esančias mokymo priemones ir, 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:
3.1. iki rugsėjo 10 d. būrelių vadovai, treneriai formalųjį švietimą papildančio ugdymo
programas, teminius planus, darbo grafikus pateikia skyriaus vedėjui, metodininkei.
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 ar programos
pavadinimą. Per mokslo metus mokiniai gali keisti būrelius, kolektyvus, sporto grupes. Būrelių
veikla prasideda rugsėjo 10 d., baigiasi gegužės 31 d. Veikla po gegužės 31 d. vykdoma pagal
vasaros užimtumo programas.
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.
Iš viso veikia 5 formalųjį švietimą papildančios ugdymo grupės ir 19 sportinių grupių.
Kiekvienas būrelio vadovas bei treneris turi patvirtintus žurnalus, ugdymo programas bei
teminius planus.
Studijos, grupės, meniniai kolektyvai steigiami atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo interesus,
jų tėvų pageidavimus, pedagogų kompetenciją, turimus intelektualinius ir materialinius išteklius.
Atsižvelgus į mokinių pageidavimus, formalųjį švietimą papildančiam ugdymui
organizuoti, skiriamos šios valandos:
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XIV. 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 šalių jaunimo
organizacijomis.
Veikla:
* Atnaujinti mokinių asociaciją, išrinkti rajono mokinių asociacijos pirmininką, patvirtinti
valdybą.
2017-09-22
(asociacijos vadovė,
asociacijos pirmininkas)
* Patvirtinti rajono mokinių asociacijos darbo planą
2016-10-10
* Organizuoti mokymus rajono mokinių asociacijos nariams
2017-2018 m. m

(asociacijos vadovė,
asociacijos pirmininkas)

* Rengti medžiagą apie rajono mokinių asociacijos veiklą laikraščiams „Nauja vaga“
ir „Mūsų Ignalina“ bei atnaujinti internetinį puslapį.
(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. Užmegzti ryšius su kitų savivaldybių mokinių tarybomis .

Ignalinos rajono mokinių asociacijos
2017 metų veiklos planas

36
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.LMS metinės programos „Emocija +„ įgyvendinimas
7.Viešinti IRMOS veiklą, gerinti IRMOS įvaizdį.

Uždaviniai:
Nuolatinis bendravimas su savivaldomis, pagalba, priežiūra.
Vykdyti pilietiškumo akcijas, svarbių švenčių, datų minėjimus.
Mokymai savivaldoms, konferencijos, paskaitos.
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.
1.
2.
3.
4.

Veikla

Data

Sausio
2017-01-13
13d.
minėjimas
Vadovų
2017-01-20
klubas

IRMA
2017-01-21
savanorių
komandos
mokymai

Galimi
Darbų atlikimo
finansiniai
Laukiami rezultatai
datos ir atsakingi
šaltiniai
asmenys
Žvakučių
uždegimas,IRMA
fondas,Pagerbimas,
datosEvelina
visose rajono mokyklose,Ignalinos
r.paminėjimas.
Steponianaitė
tylos minutė.
mokyklos
Susirinkimas, diskusija,IRMOS fondas Veiklios,
visos
6Sara Aškinytė
pristatymai
IAE
dalyvaujančios
savivaldos,
konferencijų salėje.
diskusijos metu išgauti temų
atsakymai, susidaryta bendra
nuomonė, bendravimas su
savivaldomis,
patirties
perdavimas.
Mokymai, diskusija suIRMA fondas
Savanorių
kompetencijųSara Aškinytė
atvykusiais
biuro
įgijimas,
komandos
žmonėmis.
formavimas, kompetetinga,
stipri,
vieninga
IRMA
komanda
Metodai/priemonės

Apklausa 2017-01Apklausa
Ignalinos 23/2017-02- forma
rajono
06
mokyklom
s
dėl
aktualiausi
ų

internetine-

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

sprendimo
savivaldose.

aptarimas

Susitikima 2017-01-09
s su JRK

Pokalbis, diskusija suJRK, patalpų galimybių
aptarimas, jaunimo centro
ir jaunimo eilutės įvedimo
aptarimas

Rasti
kompromisai,Sara Aškinytė,
išsiaiškinta
situacija
dėlGreta Žigaitė
jaunimo eilutės ir jaunimo
centro, patalpų IRMAI

Mokymai
savivaldo
ms

Mokymai
visoms
savivaldoms

6IRMA fondas

Patirties perdavimas, ryšioRusnė Šerėnaitė
palaikymas su savivaldomis

Diskusija IKSC salėje

IRMA fondas

2017--011/30
02 -01/30

Paskaita/di 2017-01-27
skusija
Ignalinos
moksleivia
ms

Litexpo
studijų
paroda

2017-0202/04

VASARIS
Vykimas
į
parodąIKSC, IRMOSKomandos
formavimas,Sara AŠkinytė,
Ignalinos
moksleiviųfondas
savanorių įgytos žinios apieTatjana
Leškevičienė
namų autobusu
studijas

Mokinių
2017-02-11
savivaldų
konferenci
ja
Naujų
2017-02-01
savanorių
priėmimas
Vadovų
2017-02-22
klubas

Paskaitos, darbo grupėsDalyvių
IAE konferencijų salėjemokestis, IRMA
IKSC
fondas, IKSC

LMS
žiemos
forumas
Valentino
dienos
vakaronė

Vykimas į forumą

2017-0210/12
2017-02-14

Vasario 16 2017-02-17
progos
protmūšis

~50
dalyvių,
vertingaRugilė
diskusija
mokiniams,Skrebutėnaitė,
suteiktos žinios, patirtiesSara Aškinytė
perdavimas.

Registracijos
internetu.

anketa-

Diskusija, susirinkimas,IRMA fondas,
apklausos
pristatymas,,Danalta‘‘
IAE konferencijų salėje

Kovo31d.

Atrinkti
tinkami
naujiSara Aškinytė
savanoriai,
komandos
pildymas
Veiklios,
visos
6Sara Aškinytė
dalyvaujančios
savivaldos,
diskusijos metu išgryninta
bendranuomonė, apklausos
skleidimas.

Ignalinos
Tikslingai praleistas laikas,Sara Aškinytė
moksleivių
stipri, kompetetinga IRMA
namai
komanda
Renginys,
koncertas,IKSC,
IRMADidėlio
susidomėjimoLurdes Gaidelytė,
vakaronė IKSC
fondas
sulaukęs tradicinis IgnalinosBeatričė Čeponytė,
renginys.
Monika
Smagurauskaitė
Protmūšis
,,Žuvėdra‘‘

restoraneIRMA
fondas,Didelio
susidomėjimoSara Aškinytė,
restoranas
sualaukęs
renginys,Kajus Vielys
,,Žuvėdra‘‘
apdovanoti
laimėjusieji
protmūšį, vasario -16 dienos
minėjimas.
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18 IRMA 20017-02-25 Gimtadienio
šventė,IRMA fondas
gimtadieni
diskusija,
pasisakymai,,Žuvėdra‘‘
s (+ 4
restorane,, Žuvėdra‘‘
IKSC
metai
LMS)

Karjeros
savaitė

2017-0304/14

KOVAS
Praktika
moksleiviamsIRMA fondas
Ignalinos r. įmonėse
IKSC
ISC
IKSC
Ignalinos moksleivių
namai

Komandos
formavimas,Sara Aškinytė
smagus, naudingas laikas
praleistas kartu su komanda,
savivaldomis,
rėmėjais,
IRMOS pagalbininkais ir
draugais.
Turiningos,
vertingos,Sara Aškinytė,
naudingos
praktikosKajus Vielys,
moksleiviams
Ignalinos
Dovilė Mačėnaitė,
įmonėse, didelis dalyvių
skaičius.
Monika
Smagurauskaitė,
Gabija Vapsvaitė

Gaisrinė
Policija
Ignalinos Gėlių
parduotuvės
Restoranas ,,Žuvėdra‘‘
Swedbank
Turizmo ir informacijos
centras
Kt.
Ataskaitini 20017-03-17 Pirmininko
ataskaitosIRMA fondas
s vadovų
pristatymas,
aptarimas,,,Danalta‘‘
klubas
tvirtinimas, diskusija IAE
konferencijų salėje
IRMA
2017-03-23
komandos
apsilanky
mas
Ignalinos
„Carito“
centre

Bendravimas,
dovanosIRMA fondas
„Caritui“,
IRMA
pristatymas, žaidimai

Žemės
2017-03-20
dienos
minėjimas

Akcija,
protmūšis
,,Žuvėdra‘‘

Vadovų
klubas

2017-04-10

BALANDIS
Diskusija,
susirinkimasIRMA fondas
IAE konferencijų salėje

Akcija
„Darom“

2017-04

Atliekų
rūšiavimas.

LMS
pavasario
forumas
Ignalinos

2017-0423/25

Vykimas į forumą

2017-04-28

Renginys

minėjimas,IRMA fondas,
restorane,,Mūsų
Krautuvėlė‘‘

rinkimas,IRMA fondas

Ignalinos
moksleivių
namai
IKSC,IKSC,

Ataskaitos patvirtinimas, 6Sara Aškinytė
dalyvaujančios
savivaldos,
išgirstos pastabos/pasiūlymai,
ryšis
su
savivaldomis,
bendravimas.
Pilietiškumo
skatinimas,Evelina
bendradarbiavimas
suSteponianaitė
„Carito“
centro
vaikais,
naudingas ir prasmingas
apsilankymas.

Prasmingas
dienosRusnė Šerėnaitė,
minėjimas, didelis dalyviųSara AŠkinytė
skaičius,

Aktyvios, veiklios visos 6Sara Aškinytė
dalyvaujančios
savivaldos,
suformuota bendra nuomonė.
Pilietiškumo
skatinimas,Monika
sutvarkytas
IgnalinosSmagurauskaitė
miestas/parkai/apylinkės
Stipri, kompetencijų įgijusSara Aškinytė
IRMA komanda
~100

dalyvių,

didelioMonika
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moksleivi
ų
apdovanoj
imai

kandidatų
pristatymas,,,Danalta‘‘,
apdovanojimai,
,,Mūsų
skulptūrėlių
įteikimas,
krautuvėlė‘‘,
koncertas
IRMA fondas

susidomėjimo
sulaukęsSmagurauskaitė
renginys,
apdovanotiJana Latyš,
Ignalinos moksleiviai.
Odeta Mačiulytė,
Gabija Vapsvaitė

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

Protmūšis 2017-05-13

Protmūšis
,,Žuvėdra‘‘

Naudingas renginys, didelisGabija Vapsvaitė,
susidomėjimas, apdovanotiBeatričė Čeponytė
laimėjusieji.

Paskutinis 2017-05-15
mokslo
metų
Vadovų
klubas
Mokymai 2017-05-19
Švenčionė
liams

Diskusija,
susirinkimasIRMA fondas
metų
aptarimas
IAE,, Danalta‘‘
konferencijų salėje

6dalyvaujančios
aktyvios
atsisveikinimas

IRMOS
pristatymas,IRMA fondas
mokymai, diskusija

Bendradarbiavimas
suRunė Šerėnaitė,
Švenčionėliais,
patirtiesDovilė Mačėnaitė
perdavimas,
naudingi
mokymai.

Susitikima 2017-06s
su 01/05
mokiniais
iš Lenkijos
Vaikų
2017-06-01
gynimo
dienos
minėjimas

Susitikimas,
prisistatymas,
bendravimas

IRMA
2017-06regioninė 09/10/11
konferenci
ja

savivaldos,Sara Aškinytė
diskusijos,

BIRŽELIS
-

Bendradarbiavimas
užsienio mokyklomis

IRMA fondas

Mokinių
dalyvavimasViltė Daubaraitė,
akcijoje,
prasmingaiSara Aškinytė
praleistas laikas

Mokymai,
paskaitos,IRMA fondas
socializacijos, diskusijos,IKSC
darbo grupės
,,Danalta‘‘

Vertingas,
naudingasSara Aškinytė,
renginys, suteikęs papildomųGabija Vapsvaitė,
kompetencijų
ir
žinių
Rusnė Šerėnaitė,
dalyviams,
bendradarbiavimas su kitaisViltė Daubaraitė
LMS padaliniais, patirties
perdavimas

žaidimai,

Minėjimas, akcija

,,Mūsų
krautuvėlė‘‘
Ūkininkų sąjunga
LMS
2017-07
vasaros
forumas
Pažintinės 2017-07-01
orientacin
ės
varžybos
IRMA
2017-08-25
savanorių
susitikima
s

Vykimas į forumą

suSara Aškinytė,
Jonas Kuliešius

LIEPA
IRMA fondas

Varžybos, apdovanojimai Ignalinos
Savivaldybė

RUGPJŪTIS
Susitikimas,
ateinančiųmetų aptarimas, diskusija

r.Didelis
susidomėjimas,Dovilė Mačėnaitė
praplėstos dalyvių žinios apie
gimtąjį kraštą

Patirties
perdavimas,Sara Aškinytė
pasiruošimas,
kandidatuojančių pirmininkų
ruošimas
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Jaunimo
diena

2017-08-12

Mokinių
2017-09-15
savivaldų
rinkiminis
forumas

Naujokų
2017-09priėmimas 18/25
Ruošimasi 2017-09
s mokslo
metams

Vadovų
klubas

2017-10-13

Komandos 2017-10
formavima
s
Susitikima 2017-10-16
s su JRK

Gyvos muzikos koncertas Ignalinos
Savivaldybė

RUGSĖJIS
Pirmininko
metinėIRMA fondas
atskaita, tvirtinimas, naujo,,Danalta‘‘
pirmininko
rinkimai,
,,Mūsų
balsavimas,
rezultatai,
Krautuvėlė‘‘
diskusija,
IAE
konferencijų salėje
internetinė registracijosforma
Susirinkimai, diskusija -

r.Didelis
prasmingas
jaunimo
netradicinis
Ignalinoje.

susidomėjimas,Sara Aškinytė,
IgnalinosGreta Vielytė,
užimtumas,
Glorija Martinkutė
renginys

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

Suformuota nauja IRMANaujas pirmininkas
komanda
Patirties perdavimas, naujoSara Aškinytė
pirmininko paruošimas

SPALIS
Diskusija, susipažinimas,IRMA fondas
6 dalyvaujančios savivaldos,Naujas pirmininkas
prisistatymas,
darbo,,Danalta‘‘
aptarti
mokslo
metai,
grupės IAE konferencijų
išsikeltos problemos, darbo
Mūsų Krautuvėlė
salėje
pradžia.
Mokymai, susirinkimai,neformalūs susirinkimai

Komandos
formavimas,Naujas pirmininkas
patirties perdavimas

Susitikimas
su
JRK,mokslo metų aptarimas,
prisistatymas, pokalbis
LAPKRITIS
Minėjimas,
žvakučiųIRMA fondas
uždegimas ant apleistų
kapų

Artimesnis ryšys su JRK,Naujas pirmininkas
susipažinimas, pasiruošimas
mokslo metams

Akcija
2017-11-11
„Padėk
beglobiam
gyvūnui“

Maisto
supirkimas,
prieglaudoms

Bendradarbiavimas
suNaujas pirmininkas
Ignalinos
gimnazija,
prieglaudų parėmimas

Savanorių 2017-11-17
mokymai

Mokymai, darbo grupės,IRMA fondas
diskusija

LMS
rudens
forumas

2017-11

Vykimas į forumą

Ignalinos
moksleivių
namai

Vadovų
klubas

2017-11-20

Diskusija

IRMA fondas

Dalyvavimas minėjime

-

Mirusiųjų
atminimo
diena

2017-11-01

Kariuome 2017-11-23
nės diena

gyvūnamsIRMA fondas
aukojimas

Pilietiškumo
prasmingas
pagerbimas

skatinimas,Naujas pirmininkas
mirusiųjų

Naujų kompetencijų
artimiau
su
susipažinusi, stipri
komanda
Naujų kompetencijų
vieninga,
stipri
komanda

įgijusi,Naujas primininkas
veikla
IRMA
įgijus,Naujas pirmininkas
IRMA

6dalyvaujančios komandos, Naujas pirmininkas
išgryninta
nuomonė,
bendravimas su savivaldomis
Bendradarbiavimas su „ŽaiboNaujas pirmininkas
kumščiu,
pilietiškumo
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skatinimas
GRUODIS
Vadovų
klubas

20017-12-15 Diskusija, darbo grupėsIRMA fondas
IAE konferencijų salėje ,,Danalta‘‘
,,Mūsų
krautuvėlė‘‘

6 dalyvaujančios komandos,Naujas primininkas
išgryninta
nuomonė,
bendravimas su savivaldomis

Savanorys 2017-12-05
tės diena

Minėjimas,
akcija,IRMA fondas
pristatymas
Ignalinos
viešojoje bibliotekoje

Dienos
minėjimas,Naujas pirmininkas
bendradarbiavimas
su
Ignalinos viešąja biblioteka

Kalėdinė
vakaronė

Vakaronė,
koncertas,IKSC
pokalbiai, vaišės IKSC

Bendradarbiavimas su IRMANaujas pirmininkas
alumniu,
didelio
susidomėjimo
sulaukęs
tradicinis Ignalinos renginys

2017-12-23
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XV.UGDYMO PROCESO STEBĖSENOS IR KONTROLĖS PLANAS
2017-2018 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.
Eil.
Nr.
1.

Priežiūros kryptys ir temos
Stebėti formalųjį švietimą
papildančio ugdymo
grupių vadovų, sporto
trenerių veiklą.
1.1. Stebėjimo tikslasformalųjį švietimą
papildančio ugdymo
grupių lankomumas ir
programų vykdymas.
1.2. Sportinių treniruočių
stebėjimas.
Patikros tikslas-stebėti,
kaip vyksta treniruotės.

Data

Kokiu tikslu vykdoma
priežiūra

Atsakingi

2017-10
2017-11
2018-02
2018-03
2018-04
2018-05

Medžiaga direkciniams
pasitarimams , mokytojų
tarybos posėdžiui,

Administracija

Per
mokslo
metus

1.3. Sporto mokymo grupių
mėnesinių individualių
2018-05
pratybų kontrolė.
1.4. Formalųjį švietimą
papildančio ugdymo
efektyvinimas.
Patikros tikslas-stebėti,
kaip vyksta sporto
mokymo grupių pratybos.

Administracija

Direkciniam pasitarimui

Administracija

Mokytojų tarybos
posėdžiui

Administracija

2.

Administracija

Direkciniam pasitarimui

Administracija

Direkciniam pasitarimui

Administracija

2017-12
201802,03,04

Mokytojų tarybos
posėdžiui,
Veiklos analizei

Administracija,
Atestacijos
komisijos
sekretorė,

2017-11,
2017-12

Mokytojų tarybos
posėdžiui

201803,04

Mokytojų tarybos
posėdžiui

2.1. Neformaliojo ugdymo
dienynų, grupių programų
vykdymo kontrolė

2017-10
201802,03,05

2.2. Mokymo grupių
apskaitos žurnalų
tikrinimas.

2017-12
2018-03
2018-06

2.3.Formalųjį švietimą
papildančio ugdymo
grupių programų bei
teminių planų derinimas ir
tvirtinimas jų sudarymo
kontrolė.
3.
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Direkciniam pasitarimui

Formalųjį švietimą
papildančio ugdymo
veiklos stebėsena.
Patikros tikslas-stebėti,
kaip vykdoma sportinių
grupių ,būrelių veikla.
3.1. Kultūros ir sporto
centro grupių, sporto
treniruočių stebėjimas.
3.2. rajono mokyklų
neformaliojo ugdymo
grupių veiklos stebėjimas.

2017-10

Administracija
Administracija
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XVI.

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto darbo planas
2017- 2018m.m

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas

Data

Vykdytojai

Laukiami
rezultatai

1.

Kabinetų ir kitų darbo
vietų saugumo
patikrinimas.

2017-08,09 Petras Medeišis,
Henrikas Rudakas

2.

Naujai atvykusių
darbuotojų supažindinimas
su darbo tvarkos
taisyklėmis.

Atvykus
Genutė Karklelienė
darbuotojui

3.

Saugaus darbo instruktažų
naujiems darbuotojams
organizavimas.

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)

Balandžio
mėn.

Genutė Karklelienė

Visi pedagoginiai
darbuotojai moka
suteikti pirmąją
medicininę
pagalbą.

5.

Higieninio mokymo
pažymėjimų patikrinimas
(visiems darbuotojams)

Balandžio
mėn.

Genutė Karklelienė

Visi darbuotojai
išmano higienos
normas.

6.

Darbuotojų saugos ir
sveikatos paso pildymas.
Profesinės rizikos
vertinimas

Rugsėjo
mėn.

Petras Medeišis,
Henrikas Rudakas

Įvertinta
darbuotojų
profesinė rizika.

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 2017-2018 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.

Išaiškinti 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.

Eil.
Nr.
1.

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 (slidinėjimas, tenisas, futbolas, biatlonas,
dviračiai, laukimas)

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

Administrac
ija,
treneriai.
Administrac
ija,
formalųjį
švietimą
papildančio
ugdymo
grupių
vadovai,
treneriai.
Formalųjį
švietimą
papildančio
ugdymo
grupių
vadovai,
treneriai .

5.
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Į internetinį puslapį, įdėti informaciją vietos bendruomenei,
apie Kultūros ir sporto centro pasiekimus bei juose
dirbančius specialistus.

Per
mokslo
metus

Administrac
ija,
kompiuterin
ės priežiūros
specialistas
S.Daugėla

6.

Tėvų įtraukimas į Kultūros ir sporto centro renginių: sporto
varžybų, švenčių organizavimą ir vykdymą.

Per
mokslo
metus

Administrac
ija,
formalųjį
švietimą
papildančio
ugdymo
grupių
vadovai,
treneriai.

XVIII. FINANSINĖS-ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 2017-2018 M.M
`
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Veikla

Laikas

Prižiūrėti turimą transportą
Nuolat
Nuolat atlikti baldų priežiūrą ir
remontą.
Parengti tvirtinimui metinę sąmatą 2017-10

Atsakingi
J.Karklelis
Pavaduotojas ūkiui

2016-09
2016 -09

Pavaduotojas ūkiui

Per mokslo metus

Pavaduotojas ūkiui

7.

Supažindinti darbuotojus su darbų
sauga.
Organizuoti techninio personalo
darbą.
Įsigyti reikalingą inventorių ir
priemones Kultūros ir sporto
centro personalui.
Atlikti smulkius remonto darbus

Direktorius
Vyr. finansininkė
H. Rudakas

Nuolat

Pavaduotojas ūkiui

8.

Vykdyti projektinių lėšų apskaitą

Visus metus

Vyr.
finansininkė

4.
5.
6.

Apskaitą ir atskaitomybę tvarkyti Nuolat
pagal nustatytus reikalavimus.
9.
10.
11.
12.

Atlikti turto inventorizaciją.

2017-11-12

Atnaujinti ūkinę- finansinę veiklą Iki 2017-12-31
reglamentuojančius dokumentus
Tobulinti specialistų kvalifikaciją
Nuolat

Vyr.
Finansininkė
Pavaduotojas ūkiui
Vyr.
Finansininkė
Vyr.
Finansininkė
Direktorius
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