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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Šiaulių Lieporių gimnazija savo darbe vadovaujasi 2015-2024 m. Šiaulių miesto 

strateginiu plėtros planu patvirtintu 2016 m. rugpjūčio 25 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-

325. 2018 metų Lieporių gimnazijos veikla buvo vykdoma vadovaujantis 2018-2020 metų strateginiu 

veiklos planu patvirtintu Šiaulių Lieporių gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu 

Nr. 230 (1.17) ir Šiaulių Lieporių gimnazijos 2018 metų veiklos planu patvirtintu direktoriaus 2018-

01-12 įsakymu Nr. V-7A (1.18). Keičiantis demografinei situacijai mieste ir mažėjant mokinių 

skaičiui, gimnazija išsikėlė sau tikslą pritraukti daugiau mokinių į gimnaziją, siūlant gimnazistams jų 

gebėjimus ir poreikius atitinkantį ugdymą, skatinant mokinius siekti savo daromos pažangos 

įsivertinimo. 2017-2018 m. gimnazijoje buvo 476 mokiniai, o 2018 metų rugsėjo pirmąją gimnazijoje 

jau mokėsi 526 mokiniai. 2018 m. gimnazijoje dirbo 78 darbuotojai iš jų 58 pedagogai. Socialinė 

pagalba mokiniams teikė soc. pedagogas, psichologas, spec. pedagogas. Efektyviai dirbo karjeros 

specialistas, karjeros planus 2018 m. buvo pasirengę 100 proc. mokinių. 

Darbuotojų kvalifikacijai kelti buvo išleista 4300 eurų. Dviems mokytojams suteiktos 

vyr. mokytojų kvalifikacijos (matematikos ir informatikos), vienam mokytojui – anglų kalbos 

mokytojo metodininko kvalifikacija. 2018 m. buvo pravesta 12 mokytojų tarybos posėdžių, 16 

administracijos pasitarimų, suorganizuoti 6 susirinkimai atskirų klasių grupių mokinių tėvams, 

aplankytos ir aptartos 53 pamokos. 48 pamokos vestos netradicinėse erdvėse, integruotos 537 

pilietiškumo, socialinių įgūdžių, prevencinės, lytiškumo, rengimo šeimai programos. 

2018 m. sukurta mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo sistema, 

organizuota mokinių konferencija „Kaip aš siekiu asmeninės pažangos“. Savo asmeninę ūgtį ir 

pažangą mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti klasių valandėlių ir dalykų pamokose. Siekiant 

paskatinti mokinius dalyvauti savanoriškoje veikloje, atskleisti savo gebėjimus, įsteigtas 

apdovanojimas „Mėnesio šauniausias“, atidarytas „menininkų suolelis, suintensyvinta skautų ir 

„Sniego gniūžtės“ veikla. Vienas iš įstaigos metinio veiklos plano prioritetų 2018 m. buvo viešojo 

kalbėjimo įgūdžių lavinimas. Tuo tikslu buvo įvykdyti 53 ilgalaikių ir trumpalaikių projektų 

pristatymai dalykų pamokose, parengti ir viešai pristatyti 102 metiniai projektai, metinėje 

bendruomenės konferencijoje mokiniai pristatė dalyviams SSGG analizes, 34 mokiniai parengė ir 

pristatė projektus anglų kalba užsienio šalių mokiniams. 

Tarptautiniai Erasmus+ projektai tapo gimnazijos veidu. 2018 metais vykdyti 5 

mokykliniai ir 2 suaugusiųjų mokymo projektai. Pritraukta 62,8 eurų papildomų lėšų. Gimnazijoje 

sėkmingai diegiamas inžinerijos pasirenkamas dalykas, kurį dėsto inovatyviausias Lietuvos fizikos 

mokytojas R. Pozniakovas. Geriausiu Šiaulių miesto mokytoju pripažintas ir fizikos mokytojas V. 

Kukulskis. Į pagalbą mokytojams, diegiant visuminio ugdymo principus ir mokinių individualios 

pažangos įsivertinimo sistemą, suorganizuoti 2 seminarai, kuriuose dalyvavo 95 proc. mokytojų ir 45 

proc. mokinių.  

2018 metų kovo mėnesį suorganizuota tarptautinė konferencija „IKT panaudojimas 

ugdymo procese“, kurioje Lieporių gimnazijos mokytojai dalinosi savo patirtimi su Lenkijos, Italijos, 

Graikijos ir Vokietijos mokytojais. Suorganizuotos 6 edukacinės ekskursijos mokiniams. 24 

mokytojai ir 55 mokiniai sėmėsi patirties kitose Europos Sąjungos valstybių mokyklose. 
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Gimnazija daug dėmesio skiria edukacinėms erdvėms. Įrengta edukacinė poilsio zona  

kieme (du lauko stalo teniso stalai) ir viena edukacinė poilsio zona antrojo aukšto foje. 

 

Lieporių gimnazijos 2018-2020 metų strateginio veiklos plane suplanuotos veiklos (tikslai, 

priemonių įgyvendinimo rezultatai). 

 

2018 metų tikslas, uždaviniai, 

priemonės 

Siekiniai (rezultato 

vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas) 

Siekinių įgyvendinimo faktas  

1. Bendrųjų ugdymo programų 

įgyvendinimas ir švietimo 

veiklos pristatymas. 

 

    

1.1. Įgyvendinant Bendrąsias 

ugdymo programas tikslingai 

panaudoti mokinio krepšelio ir 

ugdymo aplinkai skirtas lėšas. 

 

    

1.1.1. Ugdymo programų 

įgyvendinimas. 

 

Mokinių skaičius 480 klasių 

komplektų skaičius 17 
526 

18 

1.1.2. Ugdymo aplinkos 

finansavimas. 

Užtikrina kokybišką 

ugdymą, mokinių skaičiaus 

vidurkis klasėse 28,2 

 

29,2 

1.2. Pristatyti švietimo veiklą ir 

atstovauti gimnazijai. 

 

    

1.2.1. Konkursų, festivalių, 

varžybų, konferencijų 

organizavimas. 

 

Aktyvi, popamokinė veikla, 

respublikinių ir miesto 

renginių skaičius 7 

9  

2. Mokinių pažinimo, 

lavinimosi ir saviraiškos 

poreikių tenkinimas, palankių 

sąlygų vaikų socializacijai 

sudarymas. 

 

  

2.1. Užtikrinti neformaliojo 

švietimo prieinamumą ir 

paslaugų įvairovę. 

 

  

2.1.1. Kompetencijų mokyklos 

„Gimnazisto sėkmės mokykla“ 

veiklos plėtojimas. 

Padeda mokymosi sunkumų 

turintiems gimnazistams, 

mokinių skaičius 100 

 

110 

2.1.2. Neformaliosios veiklos 

„Misija-pilietis“, „Sniego 

gniūžtė“, „Knygų klubas“ 

organizavimas. 

 

Užtikrina neformaliojo 

švietimo, veiklų įvairovė, 

dalyvauja mokinių 110 

120 
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2.1.3. Socialinių kompetencijų 

ugdymo modelio 

įgyvendinimas. 

Socialinės – pilietinės 

veiklos užsiėmimuose 

dalyvavusių mokinių 

skaičius 300 

Savanorystės veiklose 

dalyvavusių mokinių 

skaičius 40 

I–IV gimn. klasių mokinių, 

pasirengusių karjeros planą, 

dalis 50 proc. 

320 

 

 

 

50 

 

 

100 proc. 

2.2. Didinti kokybišką ir 

savalaikę pagalbą mokiniams, 

jų tėvams, mokytojams. 

 

  

2.2.1. Muzikos įrašų studijos 

patalpų atnaujinimas. 

 

Pagerėja higieninės sąlygos, 

atnaujinta patalpų 
1 

3. Gimnazijos materialinės ir 

techninės bazės stiprinimas. 

 

  

3.1. Gerinti mokyklos 

higienines sąlygas. 

 

  

3.1.1. Kabinetų apšvietimo 

atnaujinimas 

 

Pakeistas apšvietimas, 

kabinetų skaičius 2  
4 

3.1.2. Edukacinės erdvės 

įrengimas. 

 

Įrengta edukacinė erdvė  

(50 m2) 
150 m2 

3.1.3. Kabinetų remontas. Suremontuotų kabinetų 

skaičius 2  
3 

3.2. Modernizuoti gimnazijos 

mokymo ir techninė bazė 

 

  

3.2.1. Šiaulių Lieporių 

gimnazijos sanitarinių margų 

remontas 

 

Suremontuotų sanitarinių 

mazgų skaičius 1 
1 

3.2.2. Kompiuterių ir projektų 

atnaujinimas. 

 

Atnaujinta 8 vnt.  8 vnt. 

3.2.3. Naujų mokymo 

priemonių įsigijimas. 

 

Įsigyta metodinių priemonių 

35 vnt. 

50 vnt. 

3.2.4. Kopijavimo aparato 

įsigijimas 

 

Įsigyta kopijavimo aparatų 1 

4. Tarptautinis gimnazijos 

bendradarbiavimas ir 

įvairiapusės švietimo veiklos 

skatinimas. 
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4.1. Skatinti mokytojų ir 

mokinių mainus, tobulinti 

užsienio kalbų žinias, 

susipažinti su Europos šalių 

kultūra. 

 

  

4.1.1. Tarptautinių projektų 

vykdymas. 

Vykdomų tarptautinių 

projektų skaičius 5 
5 

Įsisavinta 62,8 eurų 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau 

– užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

1.1. Sukurti mokinių  

pasiekimų  ir pažangos 

vertinimo ir 

įsivertinimo  sistemą 

(veiklos sritis – 

asmenybės ūgtis) 

Sukurta mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

ir įsivertinimo 

sistema. 

 

Patvirtintas 2018-09-04 

įsakymu Nr. V-137 (1.18) 

Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas.  

 

2018-10-23 sudaryta darbo 

grupė „Dėl mokinių 

individualios pasiekimų ir 

pažangos įsivertinimo 

sistemos sukūrimo“. 

 

Rezultatas laikomas 

pasiektu, jei 60 proc. 

mokinių geba įsivertinti 

savo pasiekimus ir 

pažangas.  

 

Suorganizuoti seminarai 

mokytojams ir mokiniams 

2018-11-06 „Kaip aš siekiu 

asmeninės pažangos?“, 

„Kaip motyvuoti mokinius 

siekti asmeninės pažangos“. 

Rezultatas pasiektas jei 90 

proc. mokinių yra pasirengę 

karjeros planus, 35 proc. 

mokinių dalyvauja karjeros 

ugdymo veiklose. 

Atlikta analizė mokinių 

mokomųjų dalykų metinių 

įvertinimų atitikimo 

pagrindinio ugdymo 

Metodinėse 

grupėse 

patvirtintos 

mokinių 

įsivertinimo 

formos ir būdai. 

 

65 proc. mokinių 

geba įsivertinti 

savo pažangą.  

 

100 proc. mokinių 

yra pasirengę 

karjeros planus 

43 proc. mokinių 

aktyviai dalyvauja 

karjeros ugdymo 

veiklose. 

 

Suorganizuota 

mokinių 

konferencija 

„Kaip aš siekiu 

asmeninės 

pažangos?“  

 

89 proc. mokinių 

matematikos 

metiniai 

įvertinimai ir 90 

proc., lietuvių 

kalbos metiniai 

įvertinimai 
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pasiekimų ir brandos 

egzaminų rezultatams.  

(Siektinas rezultatas 65 

proc. rezultatai atitiks 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų ir brandos 

egzaminų rezultatus). 

atitinka 

pagrindinio 

ugdymo 

patikrinimo 

rezultatus. 

 

65 proc. mokinių 

matematikos ir 75 

proc. lietuvių 

kalbos metiniai 

įvertinimai 

atitinka brandos 

egzaminų 

rezultatus. 

 

Sukurta mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

įsivertinimo 

sistema.  

 

1.2. Plėtoti tarptautinę 

projektinę veiklą 

(veiklos sritis – 

ugdymas(is) 

Įgyvendinami 

tarptautiniai 

projektai, skirti 

ugdyti mokinių 

karjeros planavimo, 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

Įgyvendinami  

tarptautiniai 

projektai, skirti 

tobulinti mokyklos 

bendruomenės  

narių 

kompetencijas 

taikyti inovatyvias 

mokymo 

priemones ugdymo 

procese. 

Rezultatas laikomas 

pasiektu, jei įgyvendinami 2 

ERASMUS+ mobilumo 

projektai.  

 

Suorganizuoti tarptautiniai 

mokymai mokytojams apie 

IKT panaudojimo galimybes 

ugdymo procese. 

 

Rezultatas laikomas 

pasiektu, jeigu 

įgyvendinamas 1 

suaugusiųjų mokymo 

projektas. 

Vykdomi 3 

ERASMUS+ 

mobilumo 

projektai skirti 

mokinių ir 

mokytojų 

kompetencijų 

ugdymui. 

Įsisavinta 62,8 

eurų. 

 

2018-03-06 

Nr.117833 

suorganizuota  

tarptautinė 

metodinė-praktinė 

konferencija „IKT 

panaudojimas 

ugdymo procese“. 

 

Įgyvendinami 2 

suaugusiųjų 

mokymo 

projektai, 

suorganizuoti 

anglų kalbos 

kursai Lieporių 

gimnazijos 

bendruomenės 

nariams. 
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1.3. Kurti veiksmingą 

fizinę gimnazijos 

ugdymo(si)  aplinką 

(veiklos sritis – 

ugdymo(si) aplinka) 

Įrengta edukacinė-

poilsio zona. 

Atnaujintos 

mokymo(si) 

priemonės. 

Įvykdytas gimnazijos 

tarybos nutarimas – įrengti 

edukacinę poilsio zoną 

lauke. 

Įrengta poilsio 

zona gimnazijos 

kieme – 2 lauko 

stalo teniso stalai, 

įsigyti 2 suoliukai 

poilsiui. 

 

Įsigyta 18 

priemonių skirtų 

edukaciniams 

užsiėmimams 

lauke. 

 

Papildomai 

įsigyta mokymo 

priemonių už 

9852,52 eurų. 

 

1.4. Įgyvendinti 

Mokytojų  

etatinio darbo 

apmokėjimo sistemos 

modelį 

(veiklos sritis – 

lyderystė ir vadyba) 

Įdiegtas ir 

gimnazijoje 

įgyvendinamas 

Mokytojų  etatinis 

darbo apmokėjimo 

sistemos modelis. 

Patvirtinti ir pakeisti visų 

darbuotojų pareigybių 

aprašai, patvirtintas naujas 

darbo apmokėjimo sistemos 

aprašas. Patvirtintos 

einamųjų metų užduotys. 

Sudarytos darbo sutartys su 

mokytojais pagal nustatytą 

etatų skaičių. 

Įdiegtas Mokytojų 

etatinio darbo 

apmokėjimo 

sistemos modelis. 

 

Visi mokytojų 

atliekami darbai 

įskaičiuoti į etatą. 

 

Patvirtinta nauja 

mokytojų 

pareiginės algos 

pastoviosios 

dalies didinimo 

tvarka 2018-11-

01 įsak. Nr. V-

218 (1.18) 

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Įrengta edukacinė poilsio erdvė II aukšto fojė 

(50m2) 

Mokiniams sudarytos sąlygos turiningai 

leisti laisvą nuo pamokų laiką, erdvė 

tinka grupiniam darbui. 
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3.2. Įvestas naujas modulis „Objektinio 

programavimo pagrindai“ 

Mokiniams sudarytos sąlygos išmokti 

programuoti JAVA kalba, geriau 

pasirengti informacinių technologijų 

brandos egzaminui. 

 

3.3. Laimėtas ir įgyvendinamas asociacijos 

„Lieporių mokyklos bendruomenė“ projektas 

„Improve Digital Competence in Adult People“. 

Lieporių gimnazijos bendruomenės 

nariams sudarytos sąlygos mokytis ir 

pagerinti skaitmeninio raštingumo 

pagrindus. 

3.4.Įkurtas Lieporių gimnazijos bendruomenės 

choras 

Telkiama Lieporių mokyklos 

bendruomenė. Gerėja bendravimas tarp 

mokytojų, tėvų ir mokinių. 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☑ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Toliau gilinti žinias apie mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos modelio 

įgyvendinimą. 

6.2. Tobulinti kompetencijas mokinių pasiekimų ir pažangos įsivertinime. 
 

Gimnazijos direktorė                __________                   Sigita Malinauskienė                 2019-01-15           
                                                                (parašas) 


