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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. 

Vizija 

Lieporietis – gimnazijos, miesto, šalies ambasadorius, gerai įvaldęs gimtąją kalbą, gebantis 

bendrauti bent dviem užsienio kalbomis, besivadovaujantis visuminio ugdymo, humanizmo 

principais, siekiantis tikslo “Misija – Pilietis” įgyvendinimo. 

Misija 

Įgyvendinti švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti mokinių ugdymosi 

poreikius, kiekvienam laiduoti pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudoti švietimui skirtas lėšas. 

Filosofija 

“Ateitis priklauso tiems, kurie tiki svajonių išsipildymu” (E.Ruzvelt) 

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. 

Šiuo metu gimnazijoje 21 klasėje mokosi 563 mokiniai, iš jų 9 teikiama specialioji 

pedagoginė pagalba. Nemokamą maitinimą gauna 30 mokinių. 

Didėjant reikalavimams ugdymo aplinkai 2021 metais įrengta edukacinė erdvė Trečiojo 

aukšto fojė, vidiniame gimnazijos kiemelyje papildytas suolais amfiteatras, kad gimnazistams šiltu 

metų laiku būtų galima organizuoti veiklą lauke, pagrindiniame gimnazijos kieme stovi lauko stalo 

teniso stalai, gimnazistams sudarytos sąlygos daugiau laiko leisti gryname ore. 

2019 metais gimnazija tapo sveikatą stiprinančia mokykla, kurios tikslas - gerinti 

mokyklos darbuotojų, mokinių bei kitų bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžius, sudaryti 

palankią fizinę ir psichologinę aplinką sveikatos stiprinimui ir saugojimui. 2021-2022 m.m. gimnazija 

įgyvendina ŠMSM rekomenduotą „ Geros savijautos“ programą. 

Siekiant didinti STEAM mokslų patrauklumą ir kad mokiniai aktyviau rinktųsi ir geriau 

išlaikytų IT, gamtos mokslų, matematikos valstybinius egzaminus gimnazijoje biologijos pamokų 

metu mokiniai dalijami į grupes laboratorinių ir praktinių darbų atlikimui, per matematikos pamokas  
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mokiniai skirstomi į laikinąsias grupes pagal jų gebėjimus ir poreikius. IT stiprinimui gimnazistai gali 

rinktis programavimo JAVA kalba modulį. Jau ketveri metai sėkmingai diegiamas inžinerijos 

pasirenkamasis dalykas, 2021 metai pradėtas rengti inžinerijos centras. 2020 m. įvestas karjeros 

„Pažink, atrask, išbandyk“ būrelis ir inžinerijos būrelis „Inžinerijos paslaptys“.2021- 2022m.m. 

įvestas karjeros pasirenkamasis dalykas III-ųjų klasių gimnazistams. 2021 metais IT valstybinį 

egzaminą laikė 7.2 proc. Fizikos valstybinį egzaminą rinkosi 8 proc. abiturientų, chemijos 2.4proc. 

Siekiant paįvairinti ugdymą ir dalintis patirtimi su kitomis ES šalių mokyklomis, 

gimnazija aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ERASMUS+ projektuose, kuriuose prioritetas teikiamas 

inžinerijos, matematikos, ekonomikos ir gamtos mokslams. 

Mokinių VBE ir PUPP matematikos ir lietuvių kalbos egzaminų rezultatams pagerinti 

naudojama „Eduka“ platforma, „Egzaminatorius“, „E-Testai“. 2021 metais ženkliai pagerėjo 

biologijos,  lietuvių kalbos, matematikos,  istorijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai, lyginant 

su 2020 metais. 

Prisitaikant prie rinkos poreikių gimnazija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su 

ŠPRC dėl technologijų pamokų organizavimo jų technologinėse bazėse ir mokinių skatinimo rinktis 

reikalingas miestui profesijas ir likti gyventi Šiauliuose. 

Gimnazija plėtoja partnerystės tinklą su neformaliojo švietimo įstaigomis: krepšinio 

mokykla „Saulė“, Šiaulių Menų mokykla, Jaunųjų technikų centru, Jaunųjų turistų centru. 

Gimnazija savivaldybei yra pateikusi investicinius projektus: „Pastato vidaus patalpų 

modernizavimas“, „Gimnazijos stadiono rekonstrukcija“, „Gimnazijos ugdymo aplinkos gimnazijos 

kieme modernizavimas“, „Elektros instaliacijos atnaujinimas“, „Gimnazijos nuogrindų 

atnaujinimas“, „Ventiliacijos rūsyje įrengimas“. Pagal Šiaulių miesto 2018-2020 metų veiklos planą 

švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos 8 priedą buvo numatyti projektai „Šiaulių 

Lieporių gimnazijos pastato modernizavimas“, „Gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija“ 

neįgyvendinti. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 2019 m. gruodžio 13 d .patikrinimo akte 

Nr. (6-12 15.3.3.) PA-9697 nurodė, kad stadiono bėgimo takas neatitinka higienos normos p. 18 ir 

įpareigojo gimnaziją trūkumus pašalinti. Gimnazija savo lėšomis stadiono rekonstrukcijos atlikti 

neturi galimybių, bet yra pateikusi investicinį projektą „Gimnazijos stadiono rekonstrukcija“. 2020 

metams savivaldybės lėšos Lieporių gimnazijos stadiono rekonstrukcijai nenumatytos. Projektai buvo  

perkelti į 2021, 2022 metus. 

Gimnazijoje dirba 50 pedagogų ( 47 mokytojai ir 3 pagalbos specialistai). Pedagogų 

kvalifikacija: 1 mokytojas turi mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, 32 mokytojai turi 

mokytojo metodininko kvalifikaciją, 8 mokytojai yra įgiję vyresniojo mokytojo kvalifikaciją. 

Vidutinis mokytojų amžius 49,7 metai. Aptarnaujančiame personale – 19 darbuotojų (patvirtinta 18.5 

etato). Gimnazija dirba pagal „Šiaulių Lieporių gimnazijos valdymo struktūros“ modelį, patvirtintą 

direktoriaus įsakymu 2021-04-01 Nr. B-19. 

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 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, Mokymo lėšų, Valstybės privatizavimo fondo ir kitų fondų, 

paramos lėšų. 

Gimnazija dalyvauja veiklos kokybės įsivertinimo metodinių rekomendacijų rengime 

visoms Lietuvos mokykloms. Gimnazija įsivertinimą vykdo pagal naujai parengtus rodiklius. 

Įsivertinimo metu nustatyti stiprieji ir tobulintini veiklos aspektai. Stipriuoju veiklos aspektu 

pripažintas mokymasis, todėl kad 95 proc. mokytojų 3-4 kartus per pusmetį su mokiniais aptaria 

mokymosi pažangą, 92 proc. mokinių, mokydamiesi grupėmis ir poromis, padeda ir kitiems 

mokiniams, 91 proc. mokinių sugeba įvairiuose šaltiniuose susirasti informaciją ir ja pasinaudoti. 

2022 metais numatyta toliau tęsti  diferencijavimo, individualizavimo ir suasmeninimo tobulinimą, 
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prioritetą teikiant įtraukiajam ugdymui, todėl kad IQES apklausa parodė, kad per pamoką turi 

galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis: mokiniai- 2.6, tėvai – 2.9.  

 

SSGG  analizė 

Stiprybės 1. Tarptautiniai projektai. 

2. Efektyvus nuotolinis ugdymas, mokiniams esant izoliacijoje. 

3. Tėvų įtraukimas į bendruomenės veiklą. 

4. Individualios konsultacijos mokiniams turintiems mokymosi sunkumų. 

5. Mokytojų profesinis tobulėjimas, įsisavinant skaitmenines 

technologijas 

Silpnybės 1. Sumažėjusi mokinių motyvacija po mokymosi nuotoliniu būdu. 

2. Susilpnėjęs mokinių bendravimas, kyla patyčių pavojus. 

3. Įtraukusis ugdymas, ugdymo turinio individualizavimas ir 

suasmeninimas. 

4. Nepakanka  gimnazijos erdvių patyriminiam ugdymui. 

Galimybės 1. Išnaudoti edukacines erdves už gimnazijos ribų, kurti inžinerijos centrą. 

2. Nuotoliniame mokyme aktyviau naudoti hibridinės klasės skaitmenines 

priemones. 

3. Skatinti mokytojų skaitmeninį raštingumą pagal vyriausybės DNR 

planą. 

Grėsmės 1. Mokinių rezultatų prastėjimas dėl ilgai trukusio nuotolinio ugdymo 

2. Nepakankamas valdymo ir pagalbos mokiniui finansavimas. 

3. Mokinių nenoras lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus (nuotolinio 

mokymo pasekmė). 

4. Senstantis pedagogų kolektyvas, mokytojų stoka ateityje. 

 

Gimnazijos finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir 

Šiaulių miesto savivaldybės įgalioti asmenys. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Šiaulių miesto 

savivaldybės vykdomoji institucija. Gimnazijoje vykdoma vidaus kontrolė. 

Nuo 2021 metų sausio 1 dienos Lieporių gimnazijos buhalterija centralizuota. 

 

II SKYRIUS  

TIKSLAS 01 

 

Kokybiško ugdymo  organizavimas, siekiant kiekvieno vaiko pažangos 

 

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. 

Sėkmingam gimnazijoje numatytam ugdymo programų įgyvendinimui įstaigos aplinka 

privalo atitikti higienos normas, 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. 
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7.  Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo 

veiklose: 

-Lanko būrelius mokykloje, 

-dalyvauja kitų neformaliojo švietimo tiekėjų 

organizuotose veiklose  

50/70 

 

50/70 

 

60/70 

 

60/70 

 

 

8. Profesinio veiklinimo užsiėmimuose 

dalyvavusių mokinių dalis  proc. 

65 75 80 80 

9. I–IV gimn. klasių mokinių, pasirengusių 

karjeros planą, dalis proc. 

98 98 100 100 

10. Mokytojų, naudojančių Eduka aplinkoje 

pateiktą medžiagą ugdymo procese, dalis proc. 

84 86 86 86 

11. STEAM veiklose dalyvaujančių mokinių 

dalis proc. 

77 80 83 85 

12. Mokinių, dalyvaujančių sveikatą 

stiprinančioje veikloje dalis (proc.) 

90 90 93 95 

13.Vienai sąlyginei mokytojo  pareigybei 

tenkančių mokinių skaičius 

12,4 12,5 12,6 12,7 

14. Tris ir daugiau valstybinius brandos 

egzaminus išlaikiusių abiturientų dalis (proc.) 

68 71 72 73 

15.STEAM mokslų dalykus ir egzaminus 

pasirinkusiųjų dalis (proc.): 

    

15.1. mokinių , pasirinkusių laikyti chemijos 

egzaminą, dalis nuo visų mokinių (proc.) 

2,5 0,7 4 5 

15.2. mokinių , išlaikiusių chemijos egzaminą 

nuo 86 iki 100 balų, dalis nuo visų mokinių 

(proc.) 

33 33,5 34 35 

15.3. mokinių , pasirinkusių informacinių 

technologijų egzaminą, dalis nuo visų mokinių 

(proc.) 

7,2 6,8 9 10 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2021 metų 

faktas 

2022met

ų 

2023 

 metų 

2024 

metų 

1. Gimnazijoje besimokančių mokinių skaičius 563 555 520 520 

2. Klasių komplektų skaičius  21 21 20 20 

3. Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse  26,8 26,4 26 26 

4. Mokinių, padariusių ugdymosi pažangą, dalis 

proc. 

87 87 88 90 

5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

metu šalies vidurkį pasiekusių mokinių dalis 

(proc. ne mažesnė kaip (lietuvių kalbos ir 

literatūros ir matematikos ) 

68/65 68/65 68/65 68/65 

6. Abiturientų, laikiusių valstybinius brandos 

egzaminus, balų vidurkis (lietuvių kalbos ir 

literatūros ir matematikos) 

51,7/33,3 51,7/34 51,7/34 51,7/34 
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15.4. mokinių , išlaikiusių informacinių 

technologijų  egzaminą nuo 86 iki 100 balų, 

dalis nuo visų mokinių (proc.) 

44 44 44 44 

15.5. mokinių , pasirinkusių laikyti fizikos 

egzaminą, dalis nuo visų mokinių (proc.) 

8 17,1 11 13 

15.6. mokinių , išlaikiusių fizikos egzaminą nuo 

86 iki 100 balų, dalis nuo visų mokinių (proc.) 

0 5 8 10 

16. Mokytojų pamokose naudoja skaitmeninio 

mokymo aplinkas (proc.) 

90 92 94 95 

17. Mokymosi plotas, tenkantis vienam 

mokiniui 

6,2 6,3 6,7 6,7 

18. Tobulinama pedagogų ir kitų darbuotojų 

kvalifikacija-informacinių technologijų, 

kalbinės, profesinės ir asmeninės 

kompetencijos. Darbuotojų dalis (proc.) 

90 92 95 97 

 

 

III SKYRIUS 

01 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

  

01.01. Uždavinys: Pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir Vidurinio ugdymo 

programų, orientuotų į kiekvieno mokinio pažangą, įgyvendinimas 

 

 Įgyvendinant pagrindinio ugdymo II dalies ir Vidurinio ugdymo programas siekiama 

užtikrinti pasirinkimų įvairovę, atsižvelgti į kiekvieno mokinio poreikius. Rengiami ir įgyvendinami 

pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo planai. Lietuvių kalbai ir literatūrai ir matematikai 

mokyti, atsižvelgiant į mokinių pasiekimus, klasės dalijamos į laikinąsias grupes ne didesnes kaip  25 

mokiniai, skiriamos valandos mokinių konsultavimui grupėse ir individualiai.  

 2021 m. matematikos VBE rezultatai buvo aukštesni nei 2020 m. ir aukštesni už 

savivaldybės vidurkį 3.6 proc. Manome, kad rezultatai pagerėjo dėl to, kad buvo taikyta visa eilė 

priemonių matematikos VBE rezultatų gerinimui: 

 - skirta po vieną papildomą pamoką III-oje ir IV-oje gim. klasėje. Nuo 2021- 2022 

mokslo metų mokiniai turi po 7 savaitines pamokas kartu su moduliais III-oje ir IV-oje klasėje; 

 - kontrolinių darbų, atitinkančių VBE reikalavimus, rašymas ir analizė kartą per 2 mėn. 

IV klasėje; 

 - kiekvienam matematikos mokytojui skiriamos valandos individualioms mokinių 

konsultacijoms; 

 - norintiems pagilinti praktines matematikos žinias organizuojami užsiėmimai „Sėkmės 

mokyklėlėje“; 

 - pagal mokytojų pageidavimus, užsakyti nauji vadovėliai, uždavinynai, mokymo 

priemonės. 

Siekiant užtikrinti sėkmingą mokinių ugdymą, vykdoma aktyvi neformaliojo švietimo 

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

Gimnazijoje veikia 20 būrelių, kuriuose mokiniai tobulina meninius, sportinius, bendravimo, 

pilietiškumo įgūdžius. Mokiniai turi galimybę žaisti arba tobulinti stalo teniso įgūdžius lauke. 

Gimnazijoje populiarinamas ir  tinklinis. Gimnazistai aktyviai dalyvauja miesto organizuojamuose 

konkursuose ir festivaliuose. Per 2021- 2022 m. m. mokiniai dalyvavo 25 edukaciniuose 

užsiėmimuose. Gimnazijos moksleiviai aktyvūs prevencinės veiklos „Sniego gniūžtė“ dalyviai, nuo 

2019 – 2020 m. m. gimnazijoje vykdoma tarptautinė ,,Dofe“ programa, 100 proc. vykdoma ,,Lions 
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Quest“ programa ,,Raktai į sėkmę“. Siekdami stiprinti psichinę ir fizinę sveikatą gimnazijos 

bendruomenė dalyvavo žingsnių rinkimo konkurse ,,Walk15“ ir laimėjo II-ą vietą Respublikoje .Nuo 

2021 m. rugsėjo mėnesio mokiniai „Geros savijautos programos“ aktyvūs dalyviai.   

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. Atsižvelgiant į mokinių poreikį 

saviraiškai, gimnazija siekia užtikrinti neformaliųjų veiklų pasirinkimą, nuolat skatina mokinius 

įsitraukti į neformaliąją veiklą gimnazijoje ir mieste, stebi ir fiksuoja vaikų, lankančių 

neformaliuosius būrelius, skaičių. Plėtojamas partnerių tinklas su krepšinio sporto mokykla „Saulė“, 

Šiaulių menų mokykla, 2020 m. pradėta bendradarbiauti su Jaunųjų technikų centru, ŠPRC, gyvūnų 

prieglaudomis ,,Letenėlė“, ,,Binada“, Šiaulių kolegija, ŠU. 2021 metais pasirašytos sutartys su 

Jaunųjų  turistų centru, Šiaulių profesinio rengimo centru. 

Užtikrinant neformaliojo švietimo veiklų įvairovę gimnazijoje veikia 6 krypčių 

užsiėmimai: sveikos gyvensenos ir sporto, meninės raiškos, pilietinio ugdymo, ugdymo karjerai, 

sveikos mitybos. Veikia debatų klubas, knygų klubas „Pluma“, aktyvi Skautų organizacija. 

Gimnazijoje nuosekliai stebimas ir vykdomas neformaliojo švietimo ugdymas. Kasmet 

rengiamos mokinių, tėvų apklausos dėl neformaliojo švietimo būrelių paklausos. Atsižvelgdami į 

mokinių poreikius lavinti ir ugdyti asmenines kompetencijas, steigiami neformaliojo švietimo 

būreliai. 2020-2021m.m. įsteigti ugdymo karjerai, STEAM, anglų kalbos debatų būreliai. Būrelių 

pasiūla skirta gabių mokinių (baigusių meno, sporto mokyklas) kompetencijų lavinimui, kiekvieno 

mokinio karjeros ugdymo plano rengimui, gamtos mokslų, kalbų lavinimui, mokinių tėvų įtraukimo 

į gimnazijos veiklas (Bendruomenės choras), bendradarbiaujama su Šiaulių menų mokykla, sporto 

mokykla ,,Saulė“, Lieporių mikrorajono bendruomene, Lieporių biblioteka. Būrelių įvairovė 

suteikia galimybę kiekvienam mokiniui dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, gilinti žinias, 

papildančias formalųjį ugdymą. Sudaromos sąlygos NVŠ įstaigoms save pristatyti, organizuoti 

užsiėmimus ir renginius, įtraukiant Lieporių gimnazijos mokinius. 
 

01.01. Uždavinio „Pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir Vidurinio ugdymo 

programų, orientuotų į kiekvieno mokinio pažangą, įgyvendinimas“ priemonės. 

01.01.01. Rengiamas ir įgyvendinamas optimalus pagrindinio ugdymo antrosios 

dalies ugdymo planas. 

01.01.02. Įgyvendinamas vidurinio ugdymo planas. 

01.01.03. Neformaliojo švietimo prieinamumas ir paslaugų įvairovės 

užtikrinimas. 

01.02. Uždavinys. Didinti švietimo pagalbos prieinamumą ir efektyvumą, siekiant 

pagerinti ugdymo(si) pasiekimus. 

 

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. 

Bendrųjų kompetencijų ugdymo „Gimnazisto sėkmės mokyklėlėje“ siekiama padėti 

socialiai remtiniems, mokymosi sunkumų turintiems bei visiems norintiems įveikti mokymosi 

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

Sparčiai kintant dabarties gyvenimo sąlygoms, siekiama plėsti mokinių gebėjimus ir esmines 
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kompetencijas. Šiaulių Lieporių gimnazija 2021- 2022 m .m. ugdymo plano prioritetinėmis 

kryptimis pasirinko: 

- Mokinių pasiekimų ir ugdymo(si) pažangos gerinimas. 

- Sistemingas ir veiksmingas švietimo pagalbos teikimas kiekvienam mokiniui. 

- Veiksmingas fizinės ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

- Pedagogų kompetencijų tobulinimas, siekiant didinti švietimo paslaugų inovatyvumą. 

Gimnazijoje vykdomas III-okų „Metinis projektas“ yra integrali gimnazijos ugdymo 

plano dalis. Metinį projektą privalo atlikti visi III-ųjų gimnazinių klasių mokiniai. Metiniai 

projektai padeda individualizuoti ugdymo turinį, integruoti įvairių dalykų žinias, mokėjimus ir 

įgūdžius, skatinti profesinio apsisprendimo paieškas, stiprinti akademinės ir praktinės veiklos ryšį, 

ugdyti bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus, išmokyti mokinį taisyklingai parengti darbo aprašą ir 

pristatyti projektą auditorijai, pasirengti Brandos darbo atlikimui. 

Gimnazistai noriai dalyvauja ir dalykinėse olimpiadose bei konkursuose. 2021 m. 

Šiaulių miesto olimpiadose prizines vietas laimėjo 3 mokiniai. Respublikinėje olimpiadoje -1. 

Gimnazijoje organizuojama eilė tradicinių renginių ir konkursų: A. Miltenio krepšinio turnyras, 

tarpklasinis tinklinio turnyras, šeimų duetų koncertas-festivalis ,,Skambantys Lieporiai“, lietuvių 

kalbos ir literatūros Šiaulių regiono moksleivių raštingumo konkursas, progimnazijoms 

organizuojamas kalbų konkursas ,,Moki, žinai, darai“, „Inžinerinis šou“ – skirtas Šiaulių miesto 

progimnazijų ir I-ų klasių mokiniams, organizuojama ,,Lions Quest“ programos metinė įsivertinimo 

konferencijos. Siekiant gilinti bendruomeniškumą, įkurta asociacija „Lieporių mokyklos 

bendruomenė“ vienijanti tėvus, mokytojus ir mokinius. Bendruomenės nariai dalyvauja ES 

organizuojamuose projektuose, kurių metu tobulina savo IT, anglų kalbos, bendravimo 

kompetencijas, mokytojai dalijasi patirtimi, vesdami atviras pamokas, organizuodami mokymus 

kolegoms, pradėta organizuoti „Sėkmės diena“, kiti renginiai, skatinantys besimokančios 

organizacijos kūrimą ir savitos organizacijos kultūros puoselėjimą. 

Profesinio orientavimo užsiėmimų metu mokiniai supažindinami su studijų 

galimybėmis aukštosiose bei profesinėse mokyklose, įvairių profesijų ypatumais, karjeros 

perspektyvomis, ugdoma mokinių profesinė motyvacija bei gebėjimas planuoti karjerą. Nuo 2020 

metų veikia neformaliojo švietimo būrelis „Pažink, atrask, išbandyk“, 2021- 2022m.m. įvestas 

pasirenkamasis dalykas III-ų gimnazijos klasių mokiniams. 

Gimnazija yra numačiusi veiklos priemones bendradarbiavimo su verslo ir mokslo 

institucijomis gerinimui. Siekiant inovacijų diegimo į ugdymo procesą., mokiniai lankosi Šiaulių 

universitete, Šiaulių valstybinėje kolegijoje, ŠPRC dalyvaudami STEAM programose. 2021- 

2022m.m. esame numatę plėtoti bendradarbiavimą su ŠPRC ir technologijų pamokas organizuoti jų 

mokymo bazėse, kad mokiniai susipažintų su galimybėmis atskleisti savo talentus Šiaulių mieste. 

Esame įsipareigoję skatinti savanorystės veiklą ir pasirinkimo prioritetu laikyti Šiaulių miestą. 

Bendradarbiaudami su menų mokykla, vykdome edukacines veiklas. Siekdami ugdyti 

mokinių sveikatingumą, bendradarbiaujame su sporto mokykla ,,Saulė“, organizuojame krepšinio 

varžybas su Šiaulių miesto krepšinio komanda „Šiauliai“. Taip pat organizuojame susitikimus su 

kitomis NVŠ įstaigomis, dalyvaujame susitikimuose, pristatymuose formaliu ir nuotoliniu būdu, 

esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Jaunųjų technikų centru ir Jaunųjų turistų centru. 

Šiaulių Lieporių gimnazija, dėl vykdomų projektų, pripažinta Tarptautiškiausia 

mokykla Lietuvoje. Projektai pasirenkami tikslingai. Šiuo metu, atsiliepiant į Šiaulių miesto 

ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategiją, prioritetai teikiami inžinerijos, ekonomikos, 

gamtos mokslų projektams. 2021 metais iš ES projektų įsisavinta 7 500 Eurų, tai yra svarbi parama 

ugdymosi poreikių tenkinimui. Kartu su asociacija „ Finansiniai akcentai“ dalyvaujame projekte 

„Finansinis raštingumas- raktas į finansinę nepriklausomybę“. 

 

01.02. Uždavinio „Teikti mokiniams visapusišką švietimo pagalbą, siekiant 

pagerinti ugdymo(si) rezultatus“ priemonės 
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01.02.01. Socialinės partnerystės plėtojimas, siekiant aktyvinti mokinių 

ankstyvąją pažintinę praktiką. 

01.02.03. Profesinio orientavimo veiklos, atitinkančios mokinių poreikius, 

organizavimas. 

 

01.03. Uždavinys. Plėtoti STEAM veiklą jungiantis į STEAM tinklą. 

 

Gimnazija teikia prioritetą moksleivių kūrybinio mąstymo lavinimui bei gebėjimui 

spręsti inžinerines problemas, patiems ieškoti sprendimų, panaudojant turimas žinias ir priemones bei 

įrankius. Tikslieji mokslai dažnai vertinami kaip nuobodūs ir sudėtingi, todėl mokytojams tenka 

atsakinga užduotis – įdomiai ir patraukliai pateikti mokymo turinį, suteikti mokiniams galimybę 

praktiškai išbandyti tiksliųjų mokslų galimybes. 

I-II gimn. klasių mokiniams yra įvestas inžinerijos mokymas ir neformaliojo švietimo 

būrelis „Inžinerijos paslaptys“, biologijos mokymui I klasėje vieną pamoką klasė dalijama į dvi 

grupes praktiniams darbams atlikti. Matematikos, gamtos mokslų mokytojai organizuoja STEAM 

dieną I-III klasių mokiniams nuo 2021-2022 m. m. įvestas pasirenkamasis karjeros dalykas III kl. 

mokiniams. 

Lieporių gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja STEAM veiklose organizuojamose 

Šiaulių universiteto, Šiaulių valstybinės kolegijos, ŠPRC. Vykdoma STEAM programa. STEAM 

ugdyme akcentuojamas kūrybiškumas ir techninė kūryba kaip tarpdisciplininė prieiga, ją racionaliai 

derinant su atskirų mokomųjų dalykų ypatumais., Mokiniams sudaroma galimybė iš naujo atrasti 

gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką ir savo būsimu karjeros pasirinkimu 

prisidėti prie inovacijų kūrimo Šiauliuose. 

 

01.03. Uždavinio „Plėtoti STEAM veiklą jungiantis į STEAM tinklą“ priemonės. 

 

01.03.01. STEAM renginių ir varžybų organizavimas  pasitelkiant neformaliojo 

vaikų švietimo STEAM krypties įstaigas. 

01.03.02. Metodinių priemonių įsigijimas steigiamam inžinerijos centrui. 

 

 

01.04. Uždavinys. Stiprinti mokinių fizinę ir psichinę sveikatą. 

 

Gimnazija įgyvendina sveikatą stiprinančių mokyklų veiklas, kurių tikslas gerinti 

mokyklos darbuotojų, mokinių bei kitų bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžius, sudaryti 

palankią fizinę ir psichologinę aplinką sveikatos stiprinimui ir saugojimui. 100% gimnazijos 

mokinių dalyvavo įgyvendinant „Mokinių geros savijautos programą“. 

Kiekvienais metais visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą 

mokykloje, atlieka elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos 

pažymėjimo“ analizę, kurią pristato mokytojų tarybos posėdyje. Pateikiamos išvados ir 

rekomendacijos, vykdoma apklausa „Mokinių adaptacija“, vykdomi jau tradiciniais tapę 

sveikatinimo renginiai: protmūšis „Rinkis sveikatą, o ne tabaką“, nuotolinė donorystės akcija „Tavo 

kraujas gelbsti gyvybes“, kryžiažodžio konkursas „Antibiotikai veiksmingi, bet virusams naikinti 

nereikalingi!”, protmūšis „AIDS: geriau žinoti“. 

Fizinio ugdymo mokytojai organizuoja tradicinius renginius: „A. Miltenio krepšinio 

turnyras“, išvykas į Dengtiltį, bendruomenės šventę, tarpklasines tinklinio varžybas. Tiek pertraukų 

tiek po pamokų mokiniams yra sudarytos sąlygos sportuoti gimnazijos ‚Fitneso“ salėje, laisvalaikio 

zonose (stalo futbolas, pulas), sporto aikštyne (krepšinis, paplūdinio tinklinis, futbolas, lauko 

tenisas), mokyklos kieme stovi stalo teniso stalai. 

Talkinant Šiaulių miesto Visuomenės sveikatos biurui, buvo suorganizuotos trys 

paskaitos psichinės sveikatos stiprinimo tema, kurias vedė patyrę psichologai, yra sudaryta 
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galimybė gauti nemokamą psichologinę, tiek individualią, tiek grupinę (iki 10 asmenų) pagalbą. 

Psichologo konsultacijos buvo teiktos 151 mokiniui ir 100 tėvų, soc. pedagogo individualių 

konsultacijų vyko 780, grupinių – 71. Mokyklos psichologė, kartu su visuomenės sveikatos 

specialiste pavasarį vedė užsiėmimus abiturientams „Streso įveika prieš egzaminus“, ir 

psichologinius seminarus II gimnazinių klasių mokiniams. 

Gimnazija 2021 metais respublikiniame konkurse „Walk-15“ laimėjo II vietą, aktyviai 

dalyvavo Nacionalinės regionų plėtros agentūros organizuotame projekte „Mažasis sveikos 

gyvensenos ambasadorius“, suorganizuoti 3 sveikatingumo renginiai. 70% I-III klasių mokinių 

įsitraukė į ilgalaikių sveikatingumo projektų rengimą. I-III gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo 

sveikatingumo skatinimo dienoje „25000 žingsnių“ netradicinėje sveikatingumo dienoje „ Sek 

triušio pėdomis“, gimnazijos bendruomenė aktyviai įsitraukę į pilietiškumo akciją „11000 žingsnių 

Šiauliams“. 

Visuomenės sveikatos specialistė du kartus metuose atlieka įvertinimą, kiek mokyklos 

aplinkos organizavimas atitinka visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytus 

reikalavimus. 

Nuo 2019 metų valgykloje įdiegtas „Salotų baras“. Tokiu būdu skatinamas mokinių 

savarankiškumas ir atsakomybė dėl nereikalingo maisto švaistymo. 

Labai svarbu yra stiprinti ir mokinių psichologinį atsparumą. Numatyta veiklos 

programa dvejiems metams, skirta I-IV kl. gimnazistams. Bus nustatoma mokinių psichologinio 

atsparumo būsena gimnazijoje, pamatuotas mokinių psichologinio atsparumo pokytis per metus, 

taikant poveikio priemones. Rezultatai bus aptarti baigiamojoje metų konferencijoje. 

 

01.04. Uždavinio „Stiprinti mokinių fizinę ir psichinę sveikatą“ priemones 

01.04.01. Projekto „Sveikatą stiprinanti mokykla“ priemonių įgyvendinimas 

01.04.02. Bendruomenės sveikatingumo dienos organizavimas. 

01.04.03. Netradicinių veiklų, skirtų judrumo didinimui, organizavimas 

 

01.05. Uždavinys. Tobulinti mokytojų ir mokinių kompetencijas 

 

Ugdymo turinio įvairovės dėka, bendrąsias kompetencijas mokiniai ir mokytojai tobulina 

dalyvaudami mokyklos, miesto ir tarptautiniuose Erasmus+ projektuose. 

Gimnazistai mokomi įsivertinti asmenybės ūgtį reguliariai fiksuojant asmeninę pažangą 

individualiuose mokinio bendrųjų ir dalykinių kompetencijų įsivertinimo aplankuose. Mokiniai 

asmeninę pažangą fiksuoja, vertina užtikrinant veiklos tęstinumą ir pastovumą. 

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. 

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. Sukurta savanorystės sistema, 

skatinama ilgalaikė savanorystė, tęsiama ,,Dofe“ programa, diegiamas SEU (socialinis emocinis 

ugdymas). 

Kiekvienas gimnazijos mokinys dalyvauja SKU ugdyme. Planuoja, sistemingai stebi ir 

fiksuoja asmenines kompetencijas individualiuose aplankuose. Dalyvauja klasės ir asmeninės 

savanorystės veiklose, fiksuoja socialinės veiklos valandas, geba sudaryti karjeros planą, Įsi(vertina) 

asmeninę pažangą. 
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Siekiant kokybiško ugdymo, būtina aukšta pedagogų kvalifikacija, kompetencijų tobulinimas, 

inovacijų diegimas, materialinės bazės atnaujinimas ir ugdymosi aplinkos atnaujinimas. Su iššūkiais 

gimnazijos mokytojai susidūrė 2020 m. pavasarį kuomet vyko nuotolinis ugdymas. Per dvi savaites 

buvo pasiruošta nuotoliniam mokymui Office365 „Teams“ platformoje. Prie sėkmės daug prisidėjo 

vieningas gimnazijos kolektyvas- mokytojai mokėsi vieni iš kitų. Sparčiai besivystant skaitmeninėms 

technologijoms ir toliau šiais metais išliks prioritetu IT technologijų įsisavinimas ir taikymas ugdymo 

procese, hibridinio ugdymo galimybės ir įgyvendinimas. 2021 metais 44 pedagogai kompetencijas 

tobulino IKT "Vaizdo pamokų ir skaitmeninio turinio dirbtuvėse“ (60 val.), 45 pedagogai – 

„IKT Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai mokytojams“ (40 val.) ; 42 pedagogai „Microsoft Office 

365 ir išmaniųjų IKT panaudojimas gerinant pamokos kokybę“, 2 pedagogai tobulino  kompetencijas 

„Hibridinėje pamokoje“, bei 2 pedagogai „Skaitmeniniai įrankiai ir aplinkos šiuolaikiniam 

ugdymuisi“. Toliau sėkmingai įgyvendinama Šiaulių savivaldybės inicijuota „Eduka“ mokymosi 

platforma, šiuo metu 15 gimnazijos mokytojų tobulina žinias „Eduka“ organizuotuose nuotoliniuose 

mokymuose. Naudojamos  Egzaminatoriaus, e-Test programos. 

Ruošiantis atnaujinto ugdymo turinio bendrųjų programų diegimui bus sudaryta komanda 

veiksmų plano parengimui, organizuojami seminarai, mokymai, vedamos atviros pamokos kolega-

kolegai.  

 

01.05. Uždavinio „Tobulinti mokytojų ir mokinių kompetencijas“ priemonės 

 

01.05.01. Šiaulių miesto mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio 

įgyvendinimas. 

01.05.02. Skaitmeninio ugdymo turinio diegimas, mokytojų ir mokinių 

skaitmeninių raštingumo kompetencijų tobulinimas,  pasiruošimas. 

01.05.03. Atnaujinto ugdymo turinio bendrųjų programų diegimas. 

 

 

IV SKYRIUS 

TIKSLAS 02 

 

Ugdymo aplinkos išlaikymas, mokinių materialinių ir socialinių poreikių 

tenkinimas. 

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. 

 Gimnazijos materialinė bazė atnaujinama naudojant savivaldybės ir paramos lėšas – 

dalinai atnaujinta gimnazijos kiemo danga, įrengta lauko krepšinio ir lauko teniso aikštelė, 

paplūdimio tinklinio aikštelė, kieme pastatyti stacionarūs stalo teniso stalai, šaškių – šachmatų stalai, 

aptvertas mokyklos stadionas, renovuota valgykla, pakeistos visų kabinetų durys. Gimnazijos viduje 

įkurtos 4 edukacinės erdvės. Nuolatos atnaujinama kompiuterinė technika, bibliotekos fondai, 

metodinės priemonės. 

Gimnazijos pastato išorinė renovacija atlikta 2009 metais. Pastatui ir visai infrastruktūrai 

išlaikyti ir atnaujinti neužtenka tik paramos lėšų. Gimnazija savivaldybei yra pateikusi investicinius 

projektus: „Pastato vidaus patalpų modernizavimas“, „Gimnazijos stadiono rekonstrukcija“, 

„Gimnazijos ugdymo aplinkos gimnazijos kieme modernizavimas“, „Elektros instaliacijos 

atnaujinimas“, „Gimnazijos nuogrindų atnaujinimas“, „Ventiliacijos rūsyje įrengimas“. 2021 m. 

modernizuojant mokymo įrangą buvo įsigyti – 7 kompiuteriai, 40 video kamerų, 3 multimedijos, 

atnaujintos skaitmeninės mokymosi priemonės. 
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Gimnazija dalyvavo ESF projekte „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, kuri 

vykdė Nacionalinė švietimo agentūra kartu su KTU. Projekto metu gimnazija buvo aprūpinta 

reikalinga įranga ir filtravimo priemonėmis.  

 

 

 

V SKYRIUS 

02. TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

02.01. Uždavinys. Plėtoti skaitmeninius mokymo(si) išteklius, informacinių ir 

komunikacinių technologijų įrangą. 

 

Gimnazija nuolat atnaujinta skaitmeninius mokymosi išteklius ir įranga, taip 

sudarydama sąlygas mokiniams siekti kuo geresnių ugdymosi rezultatų. 2021 metais VBE IT 

mokyklos egzamino išlaikymo vidurkis siekė 75,8 proc., kai tuo tarpu miesto buvo 43,5, o šalies 

mokyklų išlaikymo vidurkis siekė tik 43,1 proc. 

Anglų kalbos mokytojai aprūpinti skaitmeniniais vadovėliai, pradedama diegti 

hibridinio mokymo įranga. 

  

02.01. Uždavinio „Plėtoti skaitmeninius mokymosi išteklius, informacinių ir 

komunikacinių technologijų įrangą“ priemonės. 

02.01.01. Kompiuterinės technikos atnaujinimas IT kabinete. 

02.01.02. Metodinių priemonių įsigijimas naujam inžinerijos centrui. 

 

02.02. Uždavinys. Kurti ir tobulinti ugdymo erdves gimnazijos viduje ir kieme.  

 

Gimnazija pagal ESF projektą „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ sudarė 

mokiniams sąlygas saugiau naudotis gimnazijos bevieliu internetu, ugdyti skaitmenines 

kompetencijas. Gimnazija 2021 metais atnaujino I-II aukšto koridorius, juose įrengiant  erdves 

mokiniams. Nuolat atnaujinamos edukacinės erdvės lauko erdvėje: dalinai atnaujinta aikštė 

gimnazijos kieme, vidiniame kiemelyje praplėstas amfiteatras, atnaujinta lauko aplinka.  

 

 

02.02.Uždavinio „Kurti ir tobulinti ugdymo erdves gimnazijos viduje ir kieme“ 

priemonės. 

02.02.01. III-ojo aukšto interjero atnaujinimas.  

02.02.02. Gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija. 

02.02.03. Aplinkos personalo išlaikymas, komunalinės paslaugos, ryšiai, einamasis 

remontas, kt. 

02.02.04. Atnaujinti ir išlaikyti gimnazijos materialinę bazę. 
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