ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ BŪRELIO VEIKLOS
PLANAS

2016 M. M.
Prioritetai: Sudaryti sąlygas mokinių fizinei, socialinei, emocinei saviugdai, fiziniam ir socialiniam
aktyvumui reikštis, stiprinti fizinio aktyvumo vidinę motyvaciją.
Tikslai:
1. Tobulinti kvalifikaciją ir komprtencijas.
2. Skatinti mokinių fizinį aktyvumą, ugdyti jų savarankiškumą.
Uždaviniai:
1. Skleisti švietimo naujoves bei pedagoginę patirtį;
2. Sudaryti pedagogams sąlygas dalintis savo gerąja patirtimi;
3. Bendradarbiauti su kitų rajonų mokyklų mokytojais ir mokiniais;
4. Įtraukti kuo daugiau mokinių ir mokytojų į sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo veiklą.
5. Dalyvauti savivaldybės bei respublikiniuose renginiuose.

Metodinių užsiėmimų turinys:
Eil. Nr.

Veiklos turinys

Data

Organizatoriai

Renginio
vieta

Numatomi rezultatai

1.

Vaikinų tinklinio varžybos,
skirtos Vasario 16 paminėti

2016–02-11
(13 val.)

R. Šarapienė

,,Versmės“
gimnazija

Skatinti fizinio
aktyvumo veiklą

2.

Vaikų ir suaugusiųjų stalo
teniso varžybos, skirtos
vasario 16 paminėti
(amžius neribojamas)

2016–02-11
(17 val.)

K. Karsokas

,,Versmės“
gimnazija

Skatinti fizinio
aktyvumo veiklą,
parengimas v aržyboms

3.

Mišrios 3x3 tinklinio
varžybos

2016 - 02

Z. Narkeliūnaitė

Vievio
gimnazija

Skatinti fizinio
aktyvumo veiklą

4.

Olimpinio rašinio konkursas

2016 - 04

V. Kandrotienė

Mokyklos

Propaguoti sportinį bei
olimpinį judėjimą ir
ugdyti mokinių
kūrybiškumą.

Mokyklos

Propaguoti sportinį bei
olimpinį judėjimą ir
ugdyti mokinių
kūrybiškumą.

Kūno kultūros
mokytojai
5.

Olimpinio piešinio
konkursas „Piešiame
sportą“

2016 - 04

V. Kandrotienė

6.

Smiginis

2016-04

A.Juknienė,N.
Strasevičienė

,,Ąžuolyno“
pagrindinė

Skatinti fizinio
aktyvumo veiklą,
parengimas varžyboms

7.

Fizinio parengtumo
patikrinimas (ženklinimas)

2016 - 05

Kūno kultūros
mokytojai

Mokyklos

Skatinti moksleivius
didinti fizinį aktyvumą,
domėtis fiziniu savo
pajėgumu ir jį didinti,
plėtoti asmeninę
kultūrą, suteikti
reikiamų žinių.

8.

Dalyvavimas masiniame
sporto festivalyje „Sportas
visiems“

2016 - 05

V. Kandrotienė

Palanga

Propaguoti sportinį
judėjimą

9.

Kasmetinis pasitarimas dėl
mokyklų žaidynių ir kt.
sportinių varžybų
organizavimo ( su sporto
centru)

2016 - 09

N. Strasevičienė

Švietimo
paslaugų
centras

Aptarti organizacininius
ir pavėžėjimo
klausimus

10.

Tinklinio turnyras Versmės
gimnazijos jubiliejaus
progai (mišri komanda)

2016 - 10

R. Šarapienė

Versmės
gimnazija

Skatinti fizinio
aktyvumo veiklą,
bendravimą,
bendradarbiavimą.

11.

Stalo teniso turnyras
Versmės gimnazijos
jubiliejaus progai (mišri
komanda)

2016 - 10

K. Karsokas

Versmės
gimnazija

Skatinti fizinio
aktyvumo veiklą,
bendravimą,
bendradarbiavimą.

12.

Dalyvavimas organizacijos
,,Gelbėkit vaikus“

2016 - 10

Kūno kultūros

Mokyklos

Suvienyti moksleivius
bendrai sportinei

Kūno kultūros
mokytojai

V. Kandrotienė
M. Prusaitis

rengiamame paramos
vaikams Solidarumo
bėgime

mokytojai

veiklai ir prisidėti prie
kilnių tikslų
įgyvendinimo

13.

Mergaičių tinklinio
varžybos ,,Ruduo 2016“

2016 - 11

Z. Narkeliūnaitė

Vievio
gimnazija

Skatinti fizinio
aktyvumo veiklą

14.

Mokinių parengimas
mažojo futbolo 6x6 ,,Ežio
golo“ gatvės varžyboms

2016 - 12

Kūno kultūros
mokytojai

Sporto
mokyklos
salė

Mokinių parengimas
varžyboms

15.

Mokinių parengimas
,,Naktinio krepšinio“
varžyboms

2016 - 12

Kūno kultūros
mokytojai

Sporto
centro salė

Mokinių parengimas
varžyboms

16.

2016 m. veiklos rezultatų
aptarimas.

2016 - 12

N. Strasevičienė

Švietimo
paslaugų
centras

Pateikti ataskaitą už
2016 m.

2016 m. veiklos plano
sudarymas

2016 - 12

17.

V. Kandrotienė

N. Strasevičienė
V. Kandrotienė

Švietimo
paslaugų
centras

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ
METODINIO BŪRELIO PASITARIMO
PROTOKOLAS
2016 01 11
Pasitarimo pirmininkė: Nijolė Strasevičienė
Dalyvauja: savivaldybės kūno kultūros mokytojai: N. Strasevičienė, R. Kučinskas, Z.
Narkeliūnaitė
R. Šarapienė, N. Kučinskaitė, A. Taparauskienė, ŠPC specialistė metodininkė
V. Kandrotienė.
Darbotvarkė:
1. Dėl savivaldybės kūno kultūros mokytojų metodinės grupės veiklos plano 2016m.
2. Dėl dalyvavimo mokyklų žaidynėse.
1. SVARSTYTA. Savivaldybės kūno kultūros mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2016 m.
ŠPC spec. met. V. Kandrotienė informavo, kad nuo šių metų už mokyklų žaidynes (diplomus,
taures) ir pavėžėjimą į varžybas organizuoti pavesta VŠĮ Elektrėnų sporto centrui. Ne mokyklų
žaidynėms ( įvairiems turnyrams, draugiškoms varžyboms) diplomus, padėkos raštus, saldžius
prizus skiria ŠPC.
Kūno kultūros mokytojai diskutavo dėl savivaldybės moksleiviams varžybų organizavimo ir
pravedimo. Mokytojai pasisiūlė organizuoti ir pravesti: R. Šarapienė vasario 11 d. vaikinų
tinklinio varžybas, o spalio mėn. – mišrių komandų tinklinio turnyrą, skirtą gimnazijos jubiliejui.
K. Karsokas stalo teniso, krepšinio varžybas. R. Triponas - ,,Ežio golo“ futbolo varžybas. Z.
Narkeliūnaitė vasario mėn. praves mišrias 3x3 tinklinio, lapkričio mėn. ,,Ruduo 2016“ mergaičių
tinklinio varžybas.
Savivaldybės mokytojai nutaria, kad pagrindinis 2016 m. tikslas – tobulinti kvalifikaciją ir
komprtencijas, skatinti mokinių fizinį aktyvumą, ugdyti jų savarankiškumą. Kalba dėl
dalyvavimo masiniame sporto festivalyje Palangoje ,,Sportas visiems“ . Diskutuoja, kokių
norėtų seminarų. NUTARTA:
1.1. Pravesti veikos plane numatytus renginius
1.1. Organizuoti praktinius seminarus
1.2. Dalyvauti festivalyje ,,Sportas visiems“

2. SVARSTYTA. Dalyvavimas savivaldybės mokyklų žaidynėse.
NUTARTA: Dalyvauti mokyklų žaidynių savivaldybės varžybose.

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Nijolė Strasevičienė

