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Šilutės sporto mokykla, 195471747

Programos pavadinimas

Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa.

Programos parengimo
argumentai

Siekiant gerinti rajono mokiniams teikiamas sporto mokymo
paslaugas, ruošiant aukšto meistriškumo sportininkus,
sprendžiant rajono mokinių užimtumo problemas, siekiant
garsinti rajono vardą sportiniais pasiekimais, būtinas
visapusiškas sportuojančiųjų mokinių užsiėmimų bei renginių
sąlygų gerinimas ir visapusiškas aprūpinimas.

Šilutės sporto mokykla, 195471747

Kodas

Strateginės srities
pavadinimas
(pagal ŠRSPP)

Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus
plėtojimas.

Kodas

Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos\padalinio
strateginis tikslas
Programa

Gerinti švietimo kokybę ir efektyvumą, bei
sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą.

Kodas

01

01

Testinė.

Gerinsime suteikiamų paslaugų kokybę keldami pedagogų
kvalifikaciją, efektyviau organizuodami treniruočių procesą, geriau aprūpindami sportiniu
inventoriumi, daugiau organizuodami sportinių renginių. Dalyvausime didesniame skaičiuje
varžybų, taip siekdami kuo aukštesnio sportinio meistriškumo.
Programos
Kodas 01
Teikti kokybiškas neformaliojo ugdymo paslaugas.
Programos

aprašymas:

tikslas
Tikslo aprašymas:

Stengsimės pritraukti į sporto mokyklą kuo daugiau rajono mokinių
suteikdami kuo geresnes sąlygas užsiiminėti jiems patinkančia sporto šaka. Organizuosime
sportinius renginius, sportines stovyklas. Stengsimės sudaryti kuo palankesnes sąlygas
perspektyviems mokyklos auklėtiniams. Sudarysime sąlygas išvykti mūsų sportininkams į
aukšto lygio varžybas. Pagerbsime ir apdovanosime geriausius mokyklos sportininkus ir
trenerius. Sieksime išugdyti aukšto meistriškumo sportininkų.
Kodas 02
Programos
Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas.

tikslas
Tikslo aprašymas: Ir toliau dalyvausime vaikų vasaros užimtumo, bei vaikų mokymo plaukti
programose jeigu jos bus vykdomos respublikiniu mastu ir bus finansuojamos. Stengsimės, kad
šios priemonės būtų naudingos ir įdomios mokyklos auklėtiniams. Kas antri metai
organizuosime rajono mokinių sporto žaidynes.
Programos
Sudaryti rajono mokiniams kuo geresnes sąlygas užsiimti Kodas 03
tikslas
sportu, bei kūno kultūra.
Tikslo aprašymas: Būtina aprūpinti mokykloje esančių sporto šakų treniruočių procesą

šiuolaikiniu sportiniu inventoriumi ir kita sportine įranga. Tai būtina sąlyga, kad padaugėtų
vaikų ir jaunimo norinčių užsiiminėti sportu, kad sumažėtų sportinių traumų, kad būtų pasiekta
aukštų sportinių rezultatų.
Programos
Specialiųjų programų įgyvendinimas.
Kodas 04
tikslas
Tikslo aprašymas: Planuojama surinkti mokesčių už papildomą ugdymą – apie 6000 eurų.
Šios lėšos bus skiriamos mokyklos auklėtinių išvykoms į varžybas, maistpinigių mokėjimui,
apmokėjimui varžybas aptarnaujančiam personalui, už sportininkų nakvynę varžybų metu,
inventoriui įsigyti.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Mokyklą pradės lankyti daugiau rajono mokinių,

sustiprės jų sveikata. Bus išugdyta daug gerų sportininkų, kurie garsins mūsų rajono vardą
respublikoje ir už jos ribų.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos,

mokinio krepšelio lėšos, rėmėjų lėšos, projektų lėšos, uždirbtos lėšos.
Veiksmai, numatyti Šilutės rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

Rekreacinio sporto vystymo programos parengimas ir įgyvendinimas (dviračių takai, sporto
aikštynai, golfo laukai, žirginio sporto trasos, baseinai, čiuožyklos ir kita); sporto bazių
atnaujinimas ir išplėtimas.
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymai,

biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai. Lietuvos sporto strategija ir politika,
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija.
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