ŠIAULIŲ LIEPORIŲ GIMNAZIJOS
2020 METŲ ATASKAITA
2020-12-30
Šiauliai
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Lieporių gimnazijos 2020-2022 m. strateginiame veiklos plane suplanuotos veiklos
(tikslai, priemonių įgyvendinimo rezultatai).
2020-ųjų metų tikslas,
uždaviniai, priemonės

Siekiniai (rezultato vertinimo,
produkto kriterijaus
pavadinimas ir meto vienetas)

Siekinių įgyvendinimo faktas

1 tikslas: Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas ir veiklos pristatymas
1. tikslo
Parengtas ir įgyvendinamas
Ugdymo planas suderintas su
1.1. uždavinys:
pagrindinio ugdymo II dalies
švietimo skyriaus vedėju
Pagrindinio ugdymo II-osios
ir vidurinio ugdymo planas
2020-08-31 ir patvirtintas
dalies ir vidurinio ugdymo
2020-2021 m. m.
2020-08-31 direktoriaus
programų įgyvendinimas.
įsakymu Nr. V-93
Mokinių skaičius 555.
Optimalus mokinių skaičius
Viso mokinių 557.
klasėse - 26.4.
Sukomplektuota 21 klasė:
Sukomplektuota 21 klasė.
1 kl. – penkios, 2 kl. – šešios,
3 kl. – penkios,4 kl. - penkios
Mokinių skaičiaus vidurkis
klasėse - 26,4
I klasėse – 26,4, II klasėse –
25, III klasėse – 29,6, IV
klasėse – 24,8.
III kl. sudarytos papildomos
grupės lietuvių k. ir
matematikos dalykų
mokymuisi.
Priemonės:
Mokinių dalyvavusių
Pagrindinio ugdymo II-oje
1.1.1. Rengiamas ir
pagrindinio ugdymo
pakopoje mokiniams skiriama
įgyvendinamas pagrindinio
pasiekimų patikrinime
papildoma biologijos ir
ugdymo II dalies ugdymo
vidutinis pažymys:
inžinerijos pamoka.
planas.
lietuvių k. – 7,
matematikos – 5,4.
Dėl Covid-19 pagrindinio
ugdymo pasiekimų
Parengtos ir įgyvendinamos
patikrinimas neįvyko.
neformaliojo švietimo
programos ( programų skaičius
20).

1.1.2. Rengiamas ir
įgyvendinamas vidurinio
ugdymo planas.

Abiturientų laikiusių VBE
balų vidurkis (balais):
lietuvių k. – 45,5,
matematikos – 24

2020-2021 m. m.
įgyvendinamos 23
neformaliojo švietimo
programos. Naujos programos:
karjeros ir inžinerijos būreliai,
debatų klubas anglų kalba.
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Paregėjo VBE rezultatai,
atsižvelgiant į tendencingą
trijų praėjusių metų rezultatų
žemėjimą:
biologijos – 43,3,
fizikos – 30,5,
anglų k. – 62.

Taikoma sisteminė pagalba
kiekvienam mokiniui, kuriam
ji reikalinga.

Abiturientų laikiusių VBE
2019-2020 m. m. vidurkiai
(balais):
lietuvių k. – 49 (padidėjo 3,5
balais),
matematikos – 23,7 (sumažėjo
0,3 balais).
Atsižvelgiant į tai 2020-2021
m. m. skirta:
 1 papildoma
matematikos pamoka IIIIV klasėse.
 kiekvienam matematikos
mokytojui papildomai
skirta po 1 val.
konsultacijoms.
 užsakyti nauji vadovėliai,
mokymo priemonės.
Abiturientų laikiusių šių VBE
2019-2020 m. m. vidurkiai:
biologijos – 52,5 (padidėjo
9,26 balais),
fizikos – 57,5 (padidėjo 27
balais),
anglų k. – 74,2 (padidėjo 12,2
balais).
Pagal žurnalo „Reitingai“
VBE IT egzamino rezultatus
esame 11 vietoje
Respublikoje(išlaikomi
pastovūs rezultatai mieste ir
Respublikoje), fizikos – 38
vietoje Respublikoje.
Bendrai pagerėjo VBE
lietuvių k., anglų k., fizikos,
biologijos rezultatai, istorijos
sumažėjo 1,7 balo.
Specialioji pedagoginė
pagalba teikiama – 14
mokinių.
Per 2020 metus psichologo
konsultacijos buvo teiktos 151
mokiniui ir 100 tėvų.
Soc. pedagogo individualių
konsultacijų vyko 780,
grupinių konsultacijų – 71,
107 mokiniai kviesti pokalbiui
dėl lankomumo gerinimo.
Konsultuota 380 tėvų.
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Konsultacijas lanko 311
mokinių. Mokiniai turi
galimybę gauti papildomą
pagalbą - lankyti 24
papildomas konsultacijas

Įgyvendinama paramos ir
pagalbos teikimo mokiniams
sistema

Vyko 15 VGK posėdžių
kuriuose dalyvavo 25
mokiniai.
Organizuojamos konsultacijos
įvairių poreikių mokiniams.
2020 metais konsultacijas
lankė kasdiene forma arba
nuotoliniu būdu 331 mokinys,
tai 6 proc. daugiau nei
numatyta 2020 m. veiklos
plane. Konsultacijas
papildomai veda 38 mokytojai.
2 kartus per metus mokytojai
teikia ataskaitas apie įvykdytas
priemones mokinių poreikiams
gerinti.
Įvesta įstaigų savaitė. Prieš
kiekvieną pusmečio pabaigą
mokiniams praleidusiems
trečdalį pamokų.
1 kartą per mėnesį dalykų
pamokų metu aptariama
mokinio asmeninė pažanga ir
ūgtis.

1.1.3. Konkursų, festivalių,
varžybų, konferencijų
organizavimas

Mokinių padariusių ugdymosi
pažangą 85 proc.

Mokinių padariusių ugdymosi
pažangą 87 proc.
Pastaba: nuotolinis mokymas
turėjo įtakos pažangumo
gerėjimui.

Suorganizuoti gimnazijoje I-ji
miesto olimpiadų etapai –8
Dalyvaujama miesto
olimpiadose.

Gimnazistai pasiekė puikių
rezultatų miesto olimpiadose:
Gerdas Ananjevas istorijos
olimpiada III v., Kipras
Jankauskas biologijos
olimpiada III vieta, Rapolas
Meškauskas meninio skaitymo
olimpiada – II vieta. Paulius
Bula fizikos olimpiada – II
vieta. Vestina Bertašiūnaitė
technologijų olimpiada –I
vieta. Rapolas Meškauskas
Respublikinis mokinių
meninio skaitymo konkursas –
II vieta.

Mokiniai dalyvauja
organizuojamuose
konkursuose ir varžybose,
Respublikiniuose renginiuose.

Organizuoti 4 konkursai
gimnazijoje, krepšinio turnyras
III – IV klasių ir tinklinio
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1.1.4. STEAM programos
įgyvendinimas

Vykdoma STEAM veikla.
Ilgalaikis III-ų metinis
projektas. Planuota – 20
projektų.

Tarptautinio konkurso
„Pangea“ koordinavimas
Šiaulių apskrityje (suplanuota
110 mokinių).

Gimnazijoje organizuojami
ilgalaikiai ir trumpalaikiai
STEAM projektai.

varžybos I –II klasių
mokiniams.
Pastaba: neįvyko trys sporto
renginiai dėl Covid-19.
Gimnazistai dalyvavo 5 miesto
konkursuose. Siekiant stiprinti
sveikatą moksleiviai dalyvavo
žingsnių rinkimo konkurse
„Walk-15“ ir laimėjo II-ą vietą
Respublikoje. Aktyviai
vykdoma tarptautinė DofE
programa – 8 mokiniai gavo
ženklelius.
2 mokiniai dalyvavo
Respublikinėje JT debatų
atrankoje ir buvo atrinkti
dalyvauti LRT
Respublikiniame „Vaikų
forume“. 3 mokiniai dalyvavo
ŠTV debatų laidoje
„Gimnazistas LT“
Vykdomi III-okų metiniai
projektai STEAM temomis.
2020 m. atlikti 23 projektai.
Tarptautiniuose STEAM
projektuose dalyvauja 60
mokinių.
Koordinuotame tarptautiniame
matematikos konkurse
„Pangea“ I ir II etapuose
dalyvavo 168 Šiaulių
apskrities mokiniai.
Trumpalaikių ir ilgalaikių
STEAM projektų vyko 16,
dalyvavo 510 mokinių.

Dalyvaujama ŠU ir ŠPRC
organizuojamuose STEAM
veiklose, numatytos 3-5
veiklos.

1.1.5. Rengiama ir
įgyvendinama pedagogų

Gimnazija organizuoja
kvalifikacinius renginius
mokytojams atsižvelgdama į

EdStart Šiauliai tarptautinėje
nuotolinėje konferencijoje
dalyvavo 30 mokinių ir 2
mokytojai.
Dėl nuotolinio mokymo vyko
1 veikla ŠPRC „3D
projektavimas AutoCAD
programa“.
STEAM neformaliose
veiklose dalyvauja 55 proc.
mokinių.
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atestacijos programa, keliama
kvalifikacija

gimnazijos ir mokytojų
poreikius (suplanuoti 2
seminarai).
Parengta ir įgyvendinama
kvalifikacijos tobulinimo
programa (vienam mokytojui
viena programa – 40 val.)
kitiems darbuotojams pagal
poreikį.

Mokytojai dalyvauja miesto ir
Respublikiniuose seminaruose

Įgyvendinama mokytojų
atestacijos programa (numatyti
atestuotis aukštesnei
kategorijai 2 mokytojai).

„Eduka“ programos
įgyvendinimas

1 tikslo
1.2. Uždavinys:
Mokinių pažinimo, lavinimosi
ir saviraiškos poreikių
tenkinimas, palankių sąlygų
vaikų socializacijai sudarymas.
Priemonės.
1.2.1. Užtikrinti neformaliojo
švietimo prieinamumą ir
paslaugų įvairovę.

Parengtas ir įgyvendinamas
neformaliojo švietimo
programos (programų skaičius
20).

Suorganizuoti 4 seminarai:
1. „Emocinio intelekto svarba
ugdymo procese. Streso
valdymas ir sveikata“ 40 val.
Dalyvavo 45 mokytojai.
2. „Bendravimo ir
bendradarbiavimo įtaka
mokinio pažangai“ – 8 val.
Dalyvavo 38 mokytojai.
3. „IKT naudojimas ugdymo
procese. Prezentacijų kūrimas“
– 8 val. Dalyvavo 44
mokytojai.
4. „Mokinių pažangos
stebėjimas, vertinimas ir
fiksavimas“ – 40 val.
Dalyvavo 18 mokytojų.
Mokytojai dalyvavo 27
kvalifikacijos kėlimo
kursuose, seminaruose,
konferencijose. Dalyvavusių
skaičius 62.
Kvalifikacijos tobulinimo
programa įgyvendinta 100
proc.
Atestuoti 2 mokytojai. Dailės
mokytoja Ž. Staškauskienė
įgijo dailės mokytojo
metodininko kvalifikaciją.
Biologijos mokytoja E.
Leparskienė įgijo biologijos
mokytojo metodininko
kvalifikaciją.
Pedagogų atestacijos programa
įgyvendinta 100 proc.
„Eduka“ aplinkoje pateiktą
medžiagą naudoja 82 proc.
mokytojų.
2020-2021 m. m.
įgyvendinamos 23 programos.
Mokinių pageidavimu naujos
pradėtos vykdyti: debatų
klubas anglų kalba, karjeros ir
inžinerijos būreliai.
82 proc. mokinių lanko
neformaliojo švietimo
užsiėmimus mieste ir
gimnazijoje.
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Vykdoma sveikatą
stiprinančios mokyklos
„Sveika mokykla 2020-2024
m. “ programa.

Gimnazijoje plėtojamas
neformaliojo švietimo teikėjų
teikiamos paslaugos.

1.2.2. Socialinių kompetencijų
ugdymo SKU modelio
įgyvendinimas.

Vykdoma SKU modelio
programa.

Ypatingai sėkminga „Sniego
gniūžtės“, knygų klubo
„Pluma“, oratorinio meno,
bendruomenės choro veikla.
Vis daugiau mokinių įsijungia
į tarptautinės programos
„DofE“ veiklą. Gimnazijoje
aktyviai veikia Skautų
organizacija, bei pilietiškumo
ugdymo būrelis „Misija –
pilietis“
Į dalykų turinį integruota ne
mažiau kaip 5 pamokos
sveikatinimo tema.
Suorganizuoti 3 sveikatinimo
renginiai „Rinkis sveikatą, o
ne tabaką“, „Sveikas maistas –
kūnui vaistas“, „Antibiotikai
veiksmingi, bet virusams
naikinti nereikalingi“.
Suorganizuotos 3 paskaitos
psichinės ir fizinės sveikatos
stiprinimo tema, 2 kartus per
metus atliktas įvertinimas kiek
mokyklos aplinka atitinka
nustatytas higienos normas.
Stebėta 15 pamokų mokinių
sveikatinimo tema. Pastaba:
Dėl nuotolinio ugdymo
nenustatyta kiek mokinių
neįveikia fizinio pajėgumo
nustatymo testų.
Veikia sveikos mitybos būrelis
„Skonio laboratorija“.
Pasirašyta sutartis su Šiaulių
jaunųjų technikų centru 202006-16, Šiaulių menų mokykla
2020-05-13,
bendradarbiaujama su Skautų
organizacija (gimnazijos
patalpose vedami užsiėmimai)
ir krepšinio mokykla „Saulė“.
Įgyvendinama „LIONS
QUEST“ programa. Dalyvauja
– 556 mokiniai (100 proc.). 6
mokiniams dalyvavusių
„DofE“ programoje, įteikti
bronzos apdovanojimai ir 2
sidabro. 4 mokytojai dalyvauja
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1.3. Uždavinys.
Socialinės partnerystės
plėtojimas.
Priemonės:
1.3.1. Tarptautinių projektų
vykdymas.

Įgyvendinami tarptautiniai
Nordplius ir Erasmus+
projektai (8 projektai).

1.3.2. Bendradarbiavimas su
mokslo, neformaliojo švietimo
įstaigomis, įmonėmis

Plečiamas bendradarbiavimas,
siekiant patenkinti mokinių
poreikius. Pasirašyta 11
sutarčių.

SEU (socialinio emocinio
ugdymo) mokymuose ir taps
SEU vadovais ir vertintojais.
2 kartus metuose buvo
įvertinta individuali kiekvieno
mokinio SKU pažanga. 2020
m. birželio mėn. suorganizuota
SKU įsivertinimo
konferencija.
Savanorystės akcijose
dalyvavo 165 gimnazistai.
Profesinio veiklinimo
užsiėmimuose dalyvavo 70
proc. mokinių, vyko 190
profesinio veiklinimo
užsiėmimų.
Karjeros planą yra pasirengę
98 proc. mokinių.
1. Vykdomi tarptautiniai
Erasmus+ projektai.
1.1. „MOOC for Financial
Literacy“.
1.2. „Empowering students
through Perr Learning
strategies“.
1.3. „The family we call
Europe“.
1.4. „Key Competences for a
lifelong learning“.
1.5. „Be great – don‘t
discriminate“.
1.6. „STEAMulation for
students“.
2. Nordplius Junior „Dugital
tools on the borderline
between theory and practical
work“.
Viso 2020 m. 95 195,82 Eur.
3. Asociacijos „Lieporių
mokyklos bendruomenė“
Erasmus+ „Improve Digital
Competence in Adult people“
2020 m. skirta – 30 252 Eur.
Pasirašytos sutartys:
1. Šiaulių profesinio rengimo
centras, 2020-06-30.
2. Šiaulių Valstybinė kolegija,
2020-02-28.
3. Vytauto Didžiojo
universitetas, 2020-03-03.
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4. ISM Vadybos ir
ekonomikos universitetas,
2020-07-13.
5. Lietuvos Regbio federacija,
2020-06-29.
6. VšĮ krepšinio klubas
„Šiauliai“ 2020-06-22.
7. Joniškio istorijos ir kultūros
muziejus, 2020-03-06.
8. Šiaulių „Aušros muziejus“,
2020-06-09.
9. Šiaulių apskrities P.
Višinskio biblioteka, 2020-0716.
10. Lietuvos tautodailininkų
sąjunga Šiaulių skyrius, 202006-26.
11. Šiaulių verslo
inkubatorius, 2020-09-22.
70 proc. mokinių dalyvavo
profesinio veiklinimo
užsiėmimuose.
2 tikslas. Gimnazijos infrastruktūros kūrimas ir panaudojimas
2 tikslo
Materialiniai ištekliai
Panaudota 100 proc. darbo
2.1. uždavinys
naudojami taupiai ir
užmokesčiui skirtų lėšų.
Higieninių sąlygų užtikrinimas racionaliai. Racionaliai
Higieninių sąlygų užtikrinimui
Priemonės:
naudojamos savivaldybės
panaudota 100 proc. skirtų
2.1.1. Aplinkos personalo
biudžeto lėšos. Panaudota 100 lėšų (atliktas tualeto remontas,
išlaikymas.
proc. lėšų aptarnaujančio
įrengtas dušas, visuose
personalo išlaikymui.
kabinetuose įrengtos kriauklės,
pakeisti vamzdynai).
Pastaba: Stadiono bėgimo
takas neatitinka higienos
normų p. 18( parašytas
investicinis projektas ir raštas
savivaldybės Administracijai).
2.1.2. Einamasis remontas,
komunalinės paslaugos ryšiai.

2.2. Uždavinys. Materialinės
bazės išlaikymas ir
atnaujinimas.

2020 m. atliktas einamasis
remontas.

I-ame aukšte sudėtos lubos,
naujai suremontuotas II-ojo
aukšto koridorius ir fojė.
Atnaujinti 4 kabinetai (sudėtos
naujas grindys, įrengtos
pakabinamos lubos).

Komunalinėms paslaugoms ir
ryšiams panaudota 100 proc.
lėšų.

Atsiskaityta su teikėjais.

Priemonėms įvykdyti parašyti
investiciniai projektai.

Priemonėms pagal
investicinius projektus
įvykdyti lėšos nebuvo skirtos.
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Priemonės:
2.2.1. Gimnazijos pastato
modernizavimas.
2.2.2. Rekonstravimas sporto
aikštyno.
2.2.3. Elektros instaliacijos
atnaujinimas.
2.2.4. Nuogrindų atnaujinimas,
ventilecijos rūsyje įrengimas.
2.2.5. Fitneso salės remontas.
Atliktas fitneso salės
remontas, įrengtos edukacinės
erdvės.

Priemonėms ir vadovėliams
įsigyti skirta 13,6 tūkst. Eur.
2.3 Uždavinys.
Aprūpinimas mokymo
priemonėmis.
Priemonės:
2.3.1. Aprūpinimas mokymo
priemonėmis ir vadovėliais.
2.3.2. Kompiuterinės
technikos įsigijimas.

Dalinai atnaujinta gimnazijos
kiemo danga.

Pakeista lubų, sienų, grindų
danga, atnaujintas sporto
inventorius.
Vidiniame gimnazijos
kiemelyje įrengta scena ir
amfiteatras, II aukšto fojė
įrengta edukacinė erdvė
komandiniam darbui.
100 proc. ugdymo procesas
aprūpintas mokymo
priemonėmis ir vadovėliais.

Kompiuterinės technikos
įsigijimui skirta – 5,7 tūkst.
Eur.

Pagal Vyriausybės DNR planą
skaitmeniniam turiniui
atnaujinti skirta 5,6 tūkst. Eur.

Poreikis patenkintas dalinai
(nebuvo leista perkelti lėšų
kompiuterinei technikai įsigyti
-10 tūkst.).
Vieno kabineto kompiuteriai
morališkai pasenę, neatitinka
dabartinių reikalavimų.
Įsigyta priemonių reikalingų
nuotoliniam ugdymui (vaizdo
kameros, grafinės planšetės,
dokumentų skaitytuvai).
Skirta suma įsisavinta 100
proc.

Gimnazijos 2020 metų veiklos kryptys, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
rezultatai ir rodikliai:
1. Mokinių poreikių tenkinimas ir pasiekimų gerinimas, remiantis bendradarbiavimu
su socialiniais partneriais ir tarptautinės veiklos patirtimi.
1.1. plėtoti STEAM programų įgyvendinimą bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais, gerinti mokinių poreikius.
1.2. gerinti lietuvių k., anglų k., matematikos, fizikos, biologijos VBE rezultatus.
1.3. siekiant tenkinti mokinių poreikius, plėsti socialinių partnerių tinklą.
2. Sistemingas ir veiksmingas švietimo pagalbos teikimas kiekvienam mokiniui:
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2.1. sukurti ir įgyvendinti paramos ir pagalbos teikimo mokiniams sistemą.
2.2. aptarti asmeninę mokinių pažangą su tėvais, mokytojai, VGK.
2.3. sudaryti kiekvienam mokiniui sąlygas socializacijai, savanorystei gauti ugdymo
karjerai paslaugas.
2.4. sudaryti sąlygas mokytojų profesiniam tobulėjimui.
Gimnazijos veiklos plano įgyvendinimo rezultatai ir rodikliai.
Tikslai, uždaviniai, priemonės
1. Mokinių poreikių tenkinimas ir pasiekimų
gerinimas remiantis bendradarbiavimu su
socialiniais partneriais ir tarptautinės veiklos
patirtimi.

Įgyvendinimo rezultatai ir rodikliai








1.2. Gerinti mokinių pasiekimus.





Tarptautiniuose STEAM projektuose
dalyvavo 60 mokinių.
Trumpalaikių ir ilgalaikių STEAM
projektų gimnazijoje vyko 16, dalyvavo
510 mokinių.
Neformaliose STEAM veiklose dalyvavo
55 proc. mokinių.
2020 m. atlikti 23 STEAM III-okų
metiniai projektai.
2020-2021 m. m. pradėjo veikti
neformaliojo švietimo inžinerinės
pakraipos būrelis.
Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su
Jaunųjų technikų centru 2020-06-16.
Visi mokiniai baigė atitinkamą ugdymo
programą.
87 proc. mokinių padarė pažangą.
Vykdoma žemų mokinių pasiekimų
stebėsena. 100 proc. mokytojų pateikė
ataskaitas apie taikytas priemones.
Pagerėjo VBE rezultatai lyginant su 2019
m.
2019
2020

lietuvių k.
45,5
49
anglų k.
62
74,2
fizika
30,5
57,5
biologija
43,3
52,5
 Žurnalo „Reitingai“ duomenimis pagal
VBE IT rezultatus gimnazija užima 11
vietą Respublikoje (šis rezultatas jau 5
metai praktiškai nesikeičia) ir 38 vieta
Respublikoje pagal VBE fizikos
rezultatus.
 Suorganizuoti 2 seminarai mokytojams
apie mokytojo įtaką apie mokinio
asmeninei pažangai.
 Suorganizuota SKU mokinių konferencija
„Kaip aš siekiu asmeninės pažangos“.
Įsivertino dalykines – socialines
kompetencijas 100 proc. mokinių.
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2. Sistemingas ir veiksmingas švietimo
pagalbos teikimas kiekvienam mokiniui.

















2 kartus per metus organizuotos atvirų
durų dienos tėvams dėl vaiko pažangos
aptarimo ir pasiekimų gerinimo
galimybių.
Mokiniams praleidusiems trečdalį
pamokų suorganizuotos 2 įskaitų savaitės
(prieš kiekvieno pusmečio pabaigą).
Stebėtos 42 pamokos tikslu aptarti kaip
mokiniams sudaromos sąlygos siekti
pažangos ir įsivertinti savo pasiekimus.
Įdiegta elektroninė mokinių pažangos ir
rezultatų analizės programa „Mopa“.
Sudaryta 11 sutarčių, siekiant patenkinti
mokinių poreikius.
Stebėta 20 neformaliojo švietimo būrelių
užsiėmimų.
Gimnazija užtikrina reikalingą specialiąją
pedagoginę, psichologinę, socialinę
pagalbą mokiniams.
Skirtos 38 apmokamos konsultacijos
mokytojams, kad galėtų suteikti savalaikę
pagalbą gabiems ir turintiems mokymosi
sunkumų mokiniams.
85 proc. mokinių turinčių spec. ugdymosi
poreikių padarė pažangą.
Konsultacijas lankė 343 mokiniai.
Sumažintas mokinių skaičius mobiliose
grupėse, lietuvių k. pamokose.
100 proc .mokinių dalyvauja „Lions
Quest“ programoje.
Asmeninė mokinių pažanga aptarta
bendruomenės konferencijoje 2020-1209.
Sukurta savanorystės skatinimo ir
mokinių informavimo sistema. 14
mokinių dalyvauja ilgalaikės savanorystės
programoje 165 mokiniai vykdė
savanorišką veiklą.
90 proc. mokinių dalyvauja pažintiniuose
ir profesinio konsultavimo vizituose.
Sukurta ir įgyvendinama paramos ir
pagalbos teikimo mokiniams sistema.
2020 m. 62 mokytojai dalyvavo 27
kvalifikacijos kėlimo kursuose,
seminaruose. Kvalifikacijos programa
įgyvendinta 100 proc.
Atestuoti aukštesnei metodininko
kvalifikacijai 2 mokytojai.
45 mokytojai dalyvavo 40 val.
kvalifikacijos kėlimo kursuose
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3.Gimnazijoje puoselėjamas
bendruomeniškumas.

Lieporių gimnazijos administracija

įgyvendinant sveikatą stiprinančios
mokyklos programą.
15 mokytojų dalyvavo „Eduka“
organizuotose mokymuose.

 Aktyvi asociacijos „Lieporių mokyklos
bendruomenė“ veikla.
 Įvykdytas ES suaugusiųjų projektas
“Improve Digital Competences in Adult
people.
 Vyksta kasmetinės bendruomenės
konferencijos (2020-12-20)
 Veikia bendruomenės choras.
 Mokinių tėvai (globėjai) aktyviai remia
gimnaziją. 2020 m. gauta 9619.77 eurai
2proc. GPM paramos.

