PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-94
JONIŠKIO SPORTO CENTRO
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
Joniškio sporto centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Adresas Livonijos g. 6 Joniškis,
LT84124, tel. 8 683 03019, el. p. joniskiosc@gmail.com
Paskirtis – asmenų ugdymas pagal neformaliojo švietimo sportines krypties programas.
Sporto centre 2020 m. mokinių sporto šakų ugdymo pratybas lankė 496 mokiniai grupėse.
Kultivuojamos futbolo, graikų-romėnų imtynių, karate, krepšinio, lengvosios atletikos, stalo teniso,
tinklinio, žolės riedulio, gimnastika visiems sporto šakos.
Sporto šaka
Mokinių skaičius
Grupių skaičius
Graikų - romėnų imtynės
26
3
Futbolas
70
5
Krepšinis
110
9
Karate
14
1
Lengvoji atletika
60
5
Stalo tenisas
35
3
Tinklinis
36
3
Žolės riedulys
14
1
Gimnastika visiems
131
12
2020-2021 mokslo metus grupėse pradėjo 17 mokinių daugiau nei 2019 metais. Mokinių
padidėjimą ( 2019 m.- 479 mok., 2018 m. – 459 mok., 2017 m. - 374 mok., 2016 m. - 329 mok.)
lėmė gimnastikos visiems grupių ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir futbolo grupių lankytojų
padidėjimas). Numatomas stabilus mokinių skaičius grupėse.
Sporto centre dirba 24 pedagoginiai darbuotojai, vyr. buhalterė ir 2 vairuotojai.
Sporto centro direktorius Tomas Aleknavičius, pedagoginio darbo stažas 20 metų.
II SKYRIUS
VEIKLA ĮGYVENDINANT ŠVIETIMO ĮSTAIGOS STRATEGINĮ IR METINĮ
VEIKLOS PLANUS
2020 metams Joniškio sporto centras buvo numatęs šiuos strateginio plano įgyvendinimo
prioritetus tikslus ir uždavinius:
1. Plėtojant mokytojų profesines kompetencijas, ugdymo programų turinį realizuojant šalies
ir tarptautiniuose renginiuose, gerinti ugdymo programų kokybę.
2. Aktyvinant mokinių ir sporto bendruomenės narių veiklą, formuojant teigiamą požiūrį į
aktyvų gyvenimo būdą, siekti didesnio vaikų ir suaugusiųjų užimtumo kūno kultūros srityje.
3. Atnaujinus mokymo priemones sudaryti saugias ir patrauklias sąlygas perspektyvių
sportininkų tobulėjimui.
Ugdymo planas ir veiklos programa parengta vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės
tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. T-89 patvirtintais Joniškio sporto centro nuostatais,
2018 m. rugpjūčio 30 d. patvirtintais sprendimais Nr. T-182 „Dėl mokinių priėmimo į Joniškio
Algimanto Raudonikio meno mokyklą ir Joniškio sporto centrą tvarkos aprašų patvirtinimo“
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pakeitimo, Nr. T-183 „Dėl ugdymo grupių Joniškio neformaliojo švietimo įstaigose ir mokinių
skaičiaus jose nustatymo“, Joniškio sporto centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V369 patvirtintu Joniškio sporto centro grupių komplektavimo tvarkos aprašu.
Joniškio sporto centras savo sporto bazių neturi. Pratybos vykdomos miesto ir rajono
bendrojo lavinimo mokyklų sporto salėse ir lauko aikštelėse. Sportinio ugdymo įstaigų varžybose
dalyvaujama pagal Lietuvos sporto šakų federacijų patvirtintus varžybų tvarkaraščius.
Mokykla
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla
Joniškio „Aušros“ gimnazija, stadionas
Joniškio M. Slančiausko progimnazija
Kriukų pagrindinė mokykla
Skaistgirio gimnazija
Gasčiūnų pagrindinė mokykla
Žagarės gimnazija
Joniškio ŽŪM
Lopšelis - darželis „Saulutė“
Darželis „Vyturėlis“
Bariūnų sporto salė
Joniškio kultūros centras

Sporto šakos
Krepšinis, stalo tenisas, graikų-romėnų imtynės,
karate, gimnastika visiems, tinklinis
Krepšinis, lengvoji atletika
Lengvoji atletika, tinklinis, gimnastika visiems
Lengvoji atletika
Stalo tenisas
Futbolas
Futbolas, lengvoji atletika
Žolės riedulys, gimnastika visiems
Krepšinis, gimnastika visiems
Krepšinis, gimnastika visiems
Futbolas
Gimnastika visiems

Siekiant sudaryti saugias pratybų sąlygas kiekvienais metais vykdomas sporto bazių,
kuriuose bus vykdomi Joniškio sporto centro grupių užsiėmimai, patikrinimas. Mokytojai
supažindinti su darbų saugos taisyklėmis darbo vietoje, organizuoti įvadiniai saugos instruktažai,
užtikrinta, kad visi darbuotojai pasitikrintų sveikatą medicinos įstaigose.
Atsižvelgiant į epidemiologinę 2020 m. situaciją, didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į
darbuotojų profesinių kompetencijų gerinimą. Įvedus karantiną buvo būtina tobulinti informacinių
technologijų žinias, ugdymo programų įgyvendinimui atnaujinti esamą kompiuterinę bazę. Joniškio
sporto centro mokytojai dalyvavo mokymuose apie programų Zoom, Office 365, Moodle
pritaikymą pratybose, tobulino (dauguma nuotoliniu būdu) savo sporto šakos žinias ir asmenines
kompetencijas. 2020 m. darbuotojams sudarytos sąlygos kompetencijoms ugdyti, dalyvauta
mokymuose: „CPO elektroninio katalogo plėtra: nauji prekių, paslaugų darbų moduliai“, „Įvadas į
Office 365 akademiją. „Mokymų programų pristatymas“, „Inovatyvaus mokymosi strategijos,
požymiai, pamokų planavimas. Office365“, „ Office 365: paštas, adresų knygutė, dokumentų
saugykla OneDrive“, „Microsoft Sway įrankis bendravimui ir bendradarbiavimui. Mokymasis
socialiniame tinkle Yammer“, „Office 365: konferencijų, pamokų organizavimas Teams aplinkoje“,
„ Office 365: grupių valdymas ir kūrimas. One Note užrašinė, užduočių ir darbų valdymo įrankis“,
„Ruošiantis finansinių metų pabaigai viešojo sektoriaus subjektuose: 2020 m. teisės aktų pakeitimų
apžvalga“, „Viešojo sektoriaus subjektu 2021 m. valdymas, apmokestinimas ir apskaita“,
„Dramblys.lt – Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, naudojant
Limbinio mokymo metodiką“, „Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“.
Dviem Joniškio sporto centro mokytojams suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė
kategorija. Joniškio kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio susirinkimuose dalintasi gerąją
patirtimi dėl vaikų krepšinio ir lengvosios atletikos sporto šakų rezultatų perspektyvų.
Nors epidemiologinė situacija nedžiugino, aktyviai bendradarbiaujant su LSFS, joniškiečiai
dalyvavo Lietuvos imtynių, lengvosios atletikos, stalo teniso, karate turnyruose ir čempionatuose.
Septyniolika sporto centro auklėtinių ir penki mokytojai už aukštus sportinius rezultatus teikti
Joniškio rajono savivaldybės piniginėms premijoms gauti. Didelis dėmesys buvo skiriamas
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mokymo priemonių ir inventoriaus atnaujinimui. Nupirktos priemonės imtynių, stalo teniso,
lengvosios atletikos, gimnastika visiems, tinklinio grupių sportininkams, gerintos sportuojančiųjų
sąlygos Bariūnų sporto salėje. Tikimasi, kad tai padės siekti aukštų sportinių rezultatų.
Pandemija koregavo didesnį mokinių ir suaugusiųjų įtraukimą į aktyvią veiklą, juose
negalėjo dalyvauti svečiai iš užsienio. Iš penkiolikos rajone vykdomų Lietuvos mokyklų sporto
žaidynių sporto šakų varžybų įvyko tik šešių, pabaigtos tik trijų sporto šakų rajono pirmenybės,
neįvyko tarptautinis imtynių turnyras, Joniškyje suplanuoti karate jaunučių ir jaunių čempionatai,
Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės stalo teniso varžybos, Joniškio rajono žmonių su negalia
žaidynės, kuklesnės dalyvių gausa ir rezultatais buvo tradicinės „Žagarės dvaro takais“ bėgimo
varžybos, Joniškio miesto šventės tradiciniai sportiniai renginiai.
2020 m. Lietuvos sporto federacijų sąjunga nevykdė Lietuvos jaunių ir jaunučių sporto
vilčių žaidynių.
Ryšiai su Joniškio rajone veikiančiais sporto klubais korektiški, grįsti bendradarbiavimu,
bendrų tikslų siekimu. Sporto klubams teikiama metodinė informacija dėl varžybų vykdymo,
vežama į sportines varžybas už Joniškio rajono ribų. 2020 m. paremta 17 sporto klubų. Joniškio
rajono savivaldybės tarybos sporto klubams skirtos lėšos apskaitomos Joniškio sporto centro
buhalterijoje. Joniškio seniūnijos komanda 2020 m. Lietuvos seniūnijų žaidynių finalinėse
varžybose užėmė 28 vietą tarp 121 dalyvavusių savivaldybių seniūnijų komandų, o Joniškio rajono
sportininkai užėmė 29 vietą tarp 54 rajonų komandų. Gausi Joniškio rajono sportininkų delegacija
kasmet vyksta į organizacijos „Sportas visiems“ vykdomus renginius Palangoje. Joniškio rajono
krepšininkai, gimnastika visiems atstovės kasmet tampa festivalio prizininkais.
Laikraščiams „Joniškio dienos“, „Sidabrė“ teikiama informacija apie varžybas,
publikuojami skelbimai, straipsniai, sporto klubų veiklos informacija.
III SKYRIUS
BIUDŽETAS IR TURTO VALDYMAS
Viso pajamų: 475,7 tūkst. Eur.
Valstybės biudžeto pajamos: 45,4 tūkst. Eur
Savivaldybės asignavimai: 417,9 tūkst. Eur.
Gautos pajamos: 12.4 tūkst. Eur.
Iš Sporto rėmimo fondo, Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšų negauta. 2% gyventojų pajamų mokesčio gauta: 0,2 tūkst. Eur.
2020 metus įstaiga baigė neturėdama finansinių įsiskolinimų.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Norint pagerinti darbuotojų ir mokinių darbo bei ugdymo sąlygas, vystyti sporto klubų
veiklą, skatinti visuomenės sveikatinimą - reikalinga pastatyti daugiafunkcinį sporto kompleksą.

______________________

