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I SKYRIUS 

Šiaulių Lieporių gimnazijos strateginis veiklos planas parengtas įgyvendinant 2015–2024 

metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano ilgalaikį prioritetą „Aktyvi, kūrybinga ir atsakinga 

bendruomenė“ ir strateginį tikslą „Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, 

sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę“. Gimnazija savo veiklą grindžia 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Šiaulių Lieporių gimnazijos nuostatais. 

Siekdama užtikrinti švietimo prieinamumą, tęstinumą ir socialinį teisingumą įvairių 

gebėjimų ir poreikių asmenims, Šiaulių Lieporių gimnazija (toliau – gimnazija) vykdo formaliojo 

švietimo pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programas.  

Įgyvendindama švietimo  politiką gimnazija  teikia  kokybiškas švietimo paslaugas, tenkina  

mokinių  ugdymosi  poreikius,  kiekvienam laiduoja pagrindinio ir vidurinio  išsilavinimo  

įsigijimą,  racionaliai, taupiai  ir tikslingai  naudoja švietimui skirtas lėšas. 

Vienas  iš pagrindinių  socialinių  veiksnių  Šiaulių mieste, įtakojančių  švietimo sistemą, yra 

nepalanki  demografinė  padėtis. Lieporių mikrorajone yra dvi gimnazijos, todėl susidaro 

konkurencija tarp ugdymo įstaigų komplektuojant klases. Šiuo metu gimnazijoje 17-oje klasių  

mokosi 476 mokiniai, iš jų 21 teikiama specialioji  pedagoginė pagalba. Nemokamą maitinimą 

gauna 42 mokiniai. 

Didėjant reikalavimams ugdymo aplinkai, gimnazija kuria naujas edukacines erdves, 

biologijos pamokų metu mokiniai dalijami į grupes laboratorinių ir praktinių darbų atlikimui, 

pirmose, antrose  ir trečiose gimnazijos klasėse vertinami asmeninės ūgties pasiekimai. Renovuota 

sporto salė, valgykla, vestibiulis, renovuota daugiafunkcinė (krepšinio, lauko teniso) aikštelė, 

paplūdimio tinklinio aikštelė. 

Siekiant paįvairinti ugdymą ir pasisemti patirties iš ES valstybių, gimnazija dalyvauja 6-

iuose Erasmus + projektuose, kurių metu į susitikimus vyksta ne tik mokytojai, bet ir mokiniai. 

Gimnazijoje veiksmingai diegiamos informacinės komunikacinės technologijos: įsigyta 15 

interaktyvių lentų, aktyviai naudojama planšetinė klasė, veikia 2 kompiuterių klasės, 2 IKT 

kabinetai, skaitykloje įdiegta ,,Mobio” sistema. 

Gimnazija savivaldybei yra pateikusi investicinius projektus: dėl gimnazijos teritorijos 

aptvėrimo ir saugios edukacinės aplinkos kūrimo, dėl gimnazijos stadiono rekonstrukcijos, dėl 

gimnazijos pastato modernizavimo, dėl sanitarinių mazgų renovavimo. 

Gimnazijoje dirba 57 pedagogai. Pedagogų kvalifikacija: 1 mokytojas turi mokytojo 

eksperto kvalifikacinę kategoriją, 28 mokytojai  turi  mokytojo metodininko  kvalifikaciją,  17 

mokytojų yra  įgiję  vyresniojo  mokytojo  kvalifikaciją. Vidutinis mokytojų amžius 48 metai. 

Aptarnaujantis personalas – 18 darbuotojų  (patvirtinta 16,3 etato). Gimnazija dirba pagal 

gimnazijos struktūros valdymo modelį, patvirtintą 2015-04-01 ISAK Nr. V-47 (1.15). 

Gimnazija savo veiklą  planuoja  rengdama  trejų  metų strateginį  planą,  metinį veiklos 

planą, mokslo metų ugdymo planą, ilgalaikius mokomųjų dalykų  planus, neformaliojo švietimo 

programas. Rengiamos  mokytojų  kvalifikacijos kėlimo  bei atestavimo programos. Veiklos   

planavime dalyvauja  gimnazijos  savivaldos institucijos. Direktoriaus  įsakymu  sudarytos  darbo 
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grupės  gimnazijos  strateginiam  veiklos planui,  metiniam veiklos planui bei ugdymo  planui 

rengti.  

Gimnazijos veikla finansuojama pagal asignavimų  valdytojo patvirtintą  sąmatą iš 

Savivaldybės biudžeto (toliau – SB) lėšų, Mokinio krepšelio (toliau – MK) lėšų, Valstybės 

privatizavimo fondo ir kitų fondų, paramos lėšų. 

Gimnazija dalyvauja veiklos kokybės įsivertinimų metodinių rekomendacijų rengime 

visoms Lietuvos mokykloms. Gimnazija nuo 2016 m. įsivertina pagal naujai parengtus rodiklius. 

Vykdoma išankstinė finansų kontrolė. 

Gimnazijos finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir Šiaulių 

miesto savivaldybės įgalioti asmenys. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Šiaulių miesto 

savivaldybės vykdomoji institucija. 

 

II SKYRIUS  

TIKSLAS (kodas 01) 

      Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas ir švietimo veiklos pristatymas. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, gimnazija užtikrina valstybinės 

švietimo politikos įgyvendinimą, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir 

mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą, vykdymą. 

Gimnazijoje vykdomas ugdymas pagal pagrindinio ugdymo antros dalies, vidurinio ir 

neformaliojo švietimo programas. Sėkmingam šių programų įgyvendinimui įstaigos aplinka privalo 

atitikti higienos normas, turi būti užtikrinamas darbuotojų darbo užmokestis, pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimas, aprūpinimas ugdymo priemonėmis, siekiama lanksčiai formuoti ir 

organizuoti ugdymo turinį, pritaikyti įvairių poreikių mokiniams. Mokytojai skatinami tobulėti, 

dalintis patirtimi, susipažinti su švietimo naujovėmis, užtikrinti kokybišką ugdymo procesą.  

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2017 metų 

faktas 

2018 

metų 

2019 

 metų 

2020 

metų 

1. Gimnazijoje besimokančių mokinių skaičius 476 480 480 480 

2. Klasių komplektų skaičius 17 17 17 17 

3. Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse 28 28,2 28,2 28,2 

4.  Pakanka MK lėšų Taip Taip  Taip Taip 

5. Mokytojų specialistų dalis (%) 100 100 100 100 

6. Panaudojama mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti pamokų dalis (%)    
100 100 100 100 

7. Panaudojama neformaliajam švietimui 

skiriamų pamokų dalis (%) 
100 100 100 100 

8. Specializuotų kabinetų ir patalpų, dalis (%) 100 100 100 100 

9. Mokinių, kuriems teikiama specialioji 

pagalba, skaičius  
21 21 21 21 

10. Pagalbos mokiniui specialistų skaičius  3 3 3 3 

11. Respublikinių ir miesto renginių skaičius  7 7 7 7 

12. Mokinių, padariusių ugdymosi pažangą, 

dalis (%)  

60 62 75 90 

13. Pamokų, skiriamų per mokslo metus  

integruotam ugdymo turiniui įgyvendinti, 

skaičius 

41 50 55 60 

14. Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinime,  lietuvių kalbos ir 

matematikos vidutiniai pažymiai  

6.8/5.6 6.9/5.7 7/5.8 7/6 
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III SKYRIUS  

01 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

   

01.01. Įgyvendinant Bendrąsias ugdymo programas tikslingai panaudoti mokinio 

krepšelio ir ugdymo aplinkai skirtas lėšas.  

  01.01.01.Ugdymo  programų įgyvendinimas. 

   Rengiamas ir įgyvendinamas pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo planai. 

Lietuvių kalbai ir matematikai mokyti pagrindinio ugdymo II dalyje, atsižvelgiant į mokinių 

pasiekimus, klasės dalijamos į laikinąsias grupes ne didesnes kaip po 25 mokinius, skiriamos 

valandos mokinių konsultavimui. 

 Įgyvendinant Vidurinio ugdymo programą siekiama užtikrinti pasirinkimų įvairovę, 

atsižvelgti į kiekvieno mokinio poreikius. 

01.01.02. Ugdymo aplinkos  finansavimas 

Užtikrinant  kokybišką ugdymą,  būtina  aukšta  pedagogų kvalifikacija, kompetencijų 

tobulinimas, inovacijų diegimas, materialinės bazės atnaujinimas ir ugdymosi  aplinkos  

atnaujinimas. Siekiant gilinti bendruomeniškumą, įkurta asociacija „Lieporių mokyklos 

bendruomenė“ vienijanti tėvus, mokytojus ir mokinius, mokytojai dalijasi patirtimi, vesdami atviras 

pamokas, organizuodami mokymus kolegoms, pradėta organizuoti „Sėkmės diena“, kiti renginiai, 

skatinantys besimokančios organizacijos kūrimą ir savitos organizacijos kultūros puoselėjimą. 

 

01.02. Pristatyti švietimo veiklą ir atstovauti gimnazijai. 

01.02.01.Konkursų, festivalių, varžybų, konferencijų organizavimas. 

Siekiant užtikrinti sėkmingą mokinių ugdymą, vykdoma aktyvi popamokinė veikla. 

Mokiniai dalyvauja olimpiadose, varžybose, konkursuose, festivaliuose, konferencijose. 

Gimnazijoje veikia 12 būrelių, kuriuose mokiniai tobulina meninius, sportinius, bendravimo, 

pilietiškumo įgūdžius. Tradiciniais renginiais tapo A. Miltenio krepšinio turnyras, kuriame savo 

jėgas išbando ir mokytojai. Mokiniai nuo 2017 m. rudens turi galimybę žaisti arba tobulinti lauko 

teniso įgūdžius. Gimnazijoje populiarinamas ir paplūdimio tinklinis. Gimnazistai aktyviai dalyvauja 

miesto organizuojamuose konkursuose ir festivaliuose. Per 2016–2017 m. m. mokiniai dalyvavo 

penkiuose meniniuose konkursuose, Dainų dainelėje, sveikuolių konkurse. Gimnazijos moksleiviai 

aktyvūs prevencinės veiklos „Sniego gniūžtė“  dalyviai, pranešimus skaitė keturiose konferencijose. 

Gimnazistai noriai dalyvauja ir dalykinėse olimpiadose bei konkursuose. 2017 m. net 2 

mokinės tapo samprotaujamojo rašinio konkurso nugalėtojomis, Šiaulių miesto mažosios lietuvių 

kalbos olimpiados III- os vietos laimėtojais, istorijos, fizikos ir matematikos olimpiadose užimtos 

III-os vietos, konkurse „Atidus grožinių kūrinių skaitymas“ užimtos pirma ir antra vietos, apskrities 

raštingumo konkurse užimtos net keturios prizinės vietos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Abiturientų, laikiusių valstybinius brandos 

egzaminus, lietuvių kalbos ir matematikos balų 

vidurkis 

49.1/42.7 50/43 50/46 50/49 

16. Vienam mokiniui per mokslo metus 

vidutiniškai tenkantis praleistų pamokų skaičius 

92 85 70 60 
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IV SKYRIUS 

TIKSLAS (kodas 02) 

Mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikių tenkinimas, palankių sąlygų vaikų 

socializacijai sudarymas. 

Gimnazija siekia sudaryti palankias sąlygas mokiniams ugdyti asmenines, socialines ir 

kitas bendrąsias kompetencijas, gyvenimo įgūdžius, lavinti gabumus įvairiapusėje neformaliojo 

švietimo veikloje: meninėje, kūrybinėje, sportinėje, kalbinėje, gamtinėje, pažintinėje, teikia 

galimybę mokiniui dalyvauti įvairiose socialinėse ugdymosi veiklose, mokyti įsivertinti asmenybės 

ūgtį reguliariai fiksuojant asmeninę pažangą individualiuose mokinio bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų įsivertinimo aplankuose. Mokiniai asmeninę pažangą fiksuoja, vertina nuo 2016 m. 

užtikrinant veiklos tęstinumą ir pastovumą. Atsižvelgiant į mokinių poreikį saviraiškai, gimnazija 

siekia užtikrinti neformaliųjų  veiklų pasirinkimą, nuolat skatina mokinius įsitraukti į popamokinę 

veiklą gimnazijoje ir mieste,  stebi ir fiksuoja vaikų, lankančių neformaliuosius būrelius, skaičių.  

2017 m. būrelius mieste lankė -192, gimnazijoje – 230.  

Vaikų socializacijai užtikrinti palankias sąlygas kuria mokyklos vaiko gerovės 

komisija. Sukurta ir patvirtinta mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka, tėvai skatinami įsitraukti į  

pagalbos vaikams (ugdymosi, lankomumo, užimtumo ir kt.) procesą; susitikimų, seminarų, 

individualių konsultacijų metu, vykdomas tėvų švietimas. Pagalbos specialistai nuosekliai 

organizuoja pagalbos teikimą mokiniams, vykdo tiriamąją veiklą, fiksuoja pažangą. 

Gabiems ar  turintiems  mokymosi sunkumų mokiniams, teikiamos papildomos dalykų 

konsultacijos, galimybė lavinti specialiuosius gabumus (muzika, sportas, tiriamoji veikla ir kt.) 

neformaliojo švietimo veikloje. 

           

 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2017 metų 

faktas 
2018 metų 2019 metų 2020 metų 

1. Mokinių, lankančių   neformaliojo  

vaikų  švietimo mokyklas, skaičius 

110 110 110 110 

 

2. Atnaujintų muzikos įrašų studijų 

skaičius 

0 1 0 0 

3. Įrengtų patalpų „Knygų klubui“ 

skaičius 

1 1 - - 

4. Aktyviausių, inovatyviausių Lieporių 

bedruomenės narių pagerbimas – 

„Lieporių garbė“ (apdovanojimų skaičius)   

50 50 - - 

5. Profesinio veiklinimo užsiėmimų 

skaičius 

54 60 60 65 

6. Socialinės – pilietinės veiklos 

užsiėmimų skaičius 

30 

 

35 40 45 

7. Savanorystės veiklų skaičius  30 

 

40 50 60 

8. Profesinio veiklinimo užsiėmimuose 

dalyvavusių mokinių skaičius  

300 320 330 340 

9. Socialinės – pilietinės veiklos 

užsiėmimuose dalyvavusių mokinių 

skaičius 

300 320 330 340 

10. Savanorystės veiklose dalyvavusių 

mokinių skaičius 

40 50 60 70 

11.  I–IV gimn. klasių mokinių, 

pasirengusių karjeros planą, dalis (%) 

50 65 70 75 
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V SKYRIUS 

02 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

  

02.01. Užtikrinti neformaliojo švietimo prieinamumą ir paslaugų  įvairovę.  

02.01.01.  Kompetencijų mokyklos „Gimnazisto sėkmės mokykla“ veiklos plėtojimas.   
Bendrųjų  kompetencijų ugdymo „Gimnazisto sėkmės mokyklėlėje“ siekiama padėti 

socialiai remtiniems, mokymosi sunkumų turintiems bei visiems norintiems atsikratyti mokymosi 

baimių, tapti pasitikinčiais savimi, gebančiais vertinti save ir jaustis lygiateisiais asmenimis. 

Sparčiai kintant dabarties gyvenimo sąlygoms, siekiama plėsti mokinių gebėjimus ir esmines 

kompetencijas.  

02.01.02.. Neformaliosios veiklos „Misija–pilietis“, „Sniego gniūžtė“, „Knygų klubas“ 

organizavimas.  

Užtikrinant neformaliojo švietimo veiklų įvairovę gimnazijoje veikia 4 krypčių užsiėmimai: 

sveikos gyvensenos ir sporto: krepšinio būreliai skirtingų gebėjimų mokiniams, pulas, fitnesas; 

meninės raiškos: gitaros studija, roko grupė ,,Iš oro“, liaudiškos muzikos kapela, tautiniai šokiai, 

pramoginiai šokiai, fotografija, dramos studija, choras, interjero dizainas; pilietinio ugdymo: Skautų 

draugija, ,,Misija-pilietis“; kraštotyrinis ugdymo: kraštotyrininkai, socialinis projektas ,,Sniego 

gniūžtė“, skirtas  jaunimo socialinių įgūdžių gilinimui, saviraiškai. Daugiausia dėmesio projekte 

skiriama prevencijai. Ugdyti bendravimo, vadovavimo įgūdžius. 2017 m. didžiausia paklausa-

meninės raiškos būrelių. Iki 2020 m. m. siekiama aktyvinti sveikos gyvensenos, pilietinio 

patriotinio ugdymo būrelius, daugiau skirti dėmesio į viešojo kalbėjimo, debatų ar emocinio 

intelekto skatinimus. 

02.01.03.: Socialinių kompetencijų ugdymo modelio įgyvendinimas.  

Socialinių kompetencijų ugdymo (toliau – SKU) modelis yra skirtas ugdyti mokinių 

asmeninius, socialinius, bendradarbiavimo bei veikimo socialinėje aplinkoje įgūdžius. Pagrindinės 

socialinių kompetencijų ugdymo sritys yra profesinis veiklinimas, socialinė – pilietinė veikla bei 

savanorystė.  Profesinio veiklinimo užsiėmimų metu mokiniai supažindinami su studijų aukštosiose 

bei profesinėse mokyklose galimybėmis, įvairių profesijų ypatumais, karjeros perspektyvomis, 

ugdoma mokinių profesinė motyvacija bei gebėjimas planuoti karjerą. Socialinės – pilietinės 

veiklos metu ugdomi mokinių socialiniai įgūdžiai, jie skatinami dalyvauti pilietinėse iniciatyvose, 

užsiimti kraštotyrine, ekologine, karitatyvine bei tiriamąja veiklomis. Savanoriškos veiklos metu 

mokiniai neatlygintinai įsitraukia į visuomenei ar bendruomenei naudingas veiklas, dalyvauja 

labdaros ir paramos fondų, biudžetinių bei privačių įstaigų, asociacijų organizuojamose veiklose. 

Nuo 2017 m. internetinėje erdvėje kuriamas savanorystės tinklas, kuris įtraukia mokinius į 

savanorišką veiklą.  

 

 

 

02.02. Didinti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams, jų tėvams, mokytojams.  

02.02.01. Muzikos įrašų studijos patalpų atnaujinimas.  

Atnaujinus muzikos įrašų studiją pagerėtų  higieninės  sąlygos,  vienu metu galėtų  dirbti  

didesnė  mokinių grupė, teorinė  medžiaga  būtų  glaudžiau  siejama  su praktinėmis  užduotimis, 

kūrybos procesu. Muzikos įrašų studija galės naudotis mokiniai, tėveliai, mokytojai. 

 

VI SKYRIUS 

TIKSLAS (kodas 03) 

 

Gimnazijos materialinės ir techninės bazės stiprinimas.   
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Moderni ugdymo bazė laiduoja kokybišką ugdymo procesą. Būtina sudaryti saugias ir 

sveikas ugdymosi sąlygas, užtikrinti gimnazijos aprūpinimą šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, 

sanitarinių higieninių reikalavimų vykdymą bei  tinkamą ugdymosi aplinkos pritaikymą. 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2017 metų 

faktas 
2018 metų 2019 metų 2020 metų 

1. Kabinetų, kuriuose atnaujintas 

apšvietimas, skaičius 
2 2 2 2 

2. Pakeistų kabinetų durų skaičius 63 - - - 

3. Įrengta edukacinė erdvė (m²) 50 200 - - 

4. Suremontuotų sanitarinių mazgų 

skaičius  
2 2 2 2 

5. Suremontuotų kabinetų skaičius 2 2 2 2 

6. Atnaujintų kompiuterių, projektorių 

skaičius  
8 8 8 8 

7. Elektroninis dienynas (vnt.) 1 1 1 1 

8. Atnaujintų bibliotekos fonduose knygų 

(grožinės ir pažintinės literatūros 

spaudiniai) skaičius 

50 50 50 50 

9. Įsigytų naujų vadovėlių skaičius 700 700       650       600 

10. Įsigytų metodinių priemonių skaičius 
50 50 50 50 

11. Įsigytų kopijavimo aparatų skaičius 1 1 - 

 

- 

 

12. Rekonstruotų krepšinio aikštelių 

skaičius 
1 - - - 

13. Aptverta sporto aikštelė (m) 374 - - - 

 

 

 

 

 

 

VII SKYRIUS 

03 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

  

03.01. Gerinti mokyklos higienines sąlygas. 

Geram gimnazijos funkcionavimui užtikrinti reikalingos lėšos nuolatinei priežiūrai, 

atnaujinimo  ir remonto darbams. Reikia remontuoti kabinetus, atnaujinti kompiuterinę techniką, 

pakeisti susidėvėjusius mokyklinius baldus.  

03.01.01.Kabinetų apšvietimo atnaujinimas.  

Gerinant kabinetų apšvietimą, numatoma įsigyta ir sumontuota 30 naujų šviestuvų. 

03.01.02. Kabinetų durų pakeitimas.  

Pakeistos 63 kabinetų durys. 

03.01.03. Edukacinės erdvės įrengimas.  

I aukšte įrengta 50 m2 poilsio zoną mokiniams. 

03.01.04..Kabinetų remontas.  

Suremontuoti 2 kabinetus (apdailos darbai, grindų dangos pakeitimas). 
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 03.02. Modernizuoti gimnazijos mokymo ir techninę bazę. 

Atsižvelgiant į ugdymo turinio kaitą ir siekiant gerinti ugdymo procesą, sistemingai 

atnaujinti ugdymo  priemones. 

03.02.01. Šiaulių Lieporių gimnazijos pastato modernizavimas-projektavimas ir darbai 

(investicinis projektas 2016-2018 metams). 

Pagerinti pastato vidaus būklę, energetines charakteristikas, atnaujinti susidėvėjusią 

kanalizacijos ir nuotekų sistemą, užtikrinti taupų ir efektyvų elektros vartojimą, sudaryti kokybiškas 

darbo sąlygas gimnazijos moksleiviams ir personalui. 

03.02.02. Šiaulių Lieporių gimnazijos sanitarinių mazgų remontas (investicinis 

projektas 2016-2018 metams).  

Atlikti  7 sanitarinių mazgų kapitalinį remontą. 

03.02.03. Šiaulių Lieporių gimnazijos stadiono rekonstrukcija-projektavimas ir darbai 

(investicinis projektas 2016-2018 metams)  

Rekonstruoti gimnazijos stadioną, sudarant kokybiškas, atitinkančias higienos normas , 

sąlygas. 

03.02.04. Krepšinio aikštelės rekonstrukcija (investicinis projektas 2016-2017 metams) 

03.02.05. Teritorijos aptvėrimas ir saugios edukacinės erdvės kūrimas (investicinis 

projektas 2016-2017 metams) 

03.02.06. Kompiuterių ir projektorių atnaujinimas.  

Pakeisti 4 kompiuterius ir 4 projektorius naujais. 

03.02.07. Elektroninio dienyno naudojimas.  

Gimnazija naudoja elektroninį dienyną 

03.02.08. Bibliotekos fondų (grožinės ir pažintinės literatūros spaudiniai) atnaujinimas.  

Įsigyta 50 grožinės literatūros knygų (leidinių). 

03.02.09. Naujų vadovėlių įsigijimas.  

Įsigyta 700 vadovėlių. 

03.02.10. Naujų mokymo priemonių įsigijimas.  

Įsigyta 50 metodinių priemonių. 

03.02.11. Kopijavimo aparato įsigijimas.  

Įsigytas 1 kopijavimo aparatas. 

 

VIII SKYRIUS 

TIKSLAS (kodas 04) 

 

Tarptautinis gimnazijos bendradarbiavimas ir įvairiapusės švietimo veiklos skatinimas.  

Kiekvienais metais gimnazija ieško papildomų lėšų įvairių švietimo veiklų įgyvendinimui, 

mokytojų ir mokinių tarptautiniams susitikimams finansuoti ir sėkmingai pasinaudoja tarptautinio 

bendradarbiavimo ir kitų programų bei projektų teikiamomis galimybėmis. 

 

 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2017 

metų 

faktas 

2018 metų 2019 metų 2020 metų 

1. Projektuose dalyvavusių mokytojų skaičius 

 

24 20 20 20 

2. Projektuose dalyvavusių mokinių skaičius 45 35 35 35 
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IX SKYRIUS 

04 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

 04.01. Skatinti mokytojų ir mokinių mainus, tobulinti užsienio kalbų žinias, 

susipažinti su Europos šalių kultūra.  

 Gimnazija dalyvauja šešiuose tarptautiniuose  Erasmus+ mokyklų projektuose. 
Mokytojai ir mokiniai bendraudami užsienio kalbomis bei kurdami bendrą metodinę – didaktinę 

medžiagą tobulina užsienio kalbų žinias, turi galimybę pažinti kitas kultūras, bei pasidalinti gerąja 

patirtimi. 

 04.01.01. Tarptautinių projektų vykdymas. 

  

 

 

 

SUDERINTA                                                                SUDERINTA                                                              

Šiaulių Lieporių gimnazijos                                          Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

tarybos pirmininkas                                                       Švietimo, kultūros ir sporto departamento 

                                                                                       L. e. Švietimo skyriaus vedėjo pareigas 

 

 

Reda Šteimantienė        Rimas Marcinkus 

2017-12-                                                                        2017-12-29                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


