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2019 – 2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (52)

I SKYRIUS
VEIKLOS KONTEKSTAS

Politiniai - teisiniai veiksniai. 
Bendruosius Gimnazijos veiklos, tikslus, uždavinius ir principus nusako Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos kūno 
kultūros ir sporto įstatymas, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, 
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Vyriausybės, Švietimo ir  
mokslo ministerijos, Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai bei Šiaulių sporto gimnazijos nuostatai 
(toliau Gimnazija), reglamentuojantys Gimnazijos veiklos organizavimą ir vykdymą.

  Gimnazijos tikslas - užtikrinti tinkamas sąlygas mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų 
sportui, siekti sportinio meistriškumo įvairiose olimpinėse sporto šakose ir kartu įgyti kokybišką 
bendrąjį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Gimnazija nuo 2014 m. įgyvendina specializuoto 
sportinio ugdymo programas. 2015 m., akreditavus vidurinio ugdymo programą, mokyklai suteiktas 
Šiaulių sporto gimnazijos vardas. Gimnazijoje mokosi Šiaulių miesto ir įvairių Lietuvos regionų  
14-os sporto šakų perspektyvinės pamainos sportininkai. Visi mokiniai mokomi pagal 
specializuotas bendrojo kartu su sportiniu ugdymu programas. Gimnazija atitinka specializuotą 
sportinį ugdymą teikiančioms mokykloms keliamus reikalavimus. Gimnazijos bendrabutyje, 
sudarytos sąlygos gyventi iš kitų Respublikos regionų atvykusiems mokiniams. 2016 metais 
mokyklai skirta  540600 Eur. mokinio krepšelio lėšų, 2017 metais -594900 Eur., 2018 metais – 
611773 Eur.

Socialiniai veiksniai. 
Gimnazijos finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės. Gimnazija finansuojama iš  

mokinio krepšelio bendrajam ugdymui ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų lėšų bendrojo ugdymo 
mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, išlaidoms, susijusioms su mokinių 
sportinio meistriškumo plėtojimu. Šių lėšų pakanka Gimnazijos ugdymo planui įgyvendinti, 
darbuotojų kvalifikacijai tobulinti ir naujiems vadovėliams įsigyti. Edukaciniams užsiėmimams 
Šiaulių regiono muziejuose ir kitose kultūros įstaigose Šiaulių miesto savivaldybė skyrė „Kultūros 
krepšelio“ lėšas. Didelį dėmesį savivaldybė skiria  kūno kultūros ir sporto plėtrai mieste, sporto 
objektų infrastruktūros atnaujinimui. Savivaldybės 2015-2024 metų strateginiame plėtros plane 
vienu iš strateginių tikslų įvardintas aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemos plėtojimas, 
sporto objektų infrastruktūros atnaujinimas.  

Patalpų remontui ar esminėms investicijoms į infrastruktūrą 2015 m. iš valstybės biudžeto 
skirta ir įsisavinta 86400 Eur. Gimnazijos sanitarinių mazgų renovacijai. 2016 m. iš valstybės 
biudžeto skirta 13499,99 Eur. Gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) cokolio požeminės 
dalies apšiltinimo ir šviesduobių remontui, 116206,14 Eur. šildymo sistemos pakeitimui ir šilumos 
mazgo modernizavimui, 50000 Eur. lifto įrengimui. 2017 m. pastato atnaujinimo (modernizavimo) 
darbams 41811.96 Eur. 2018 metais modernizuotas vienas Gimnazijos mokomųjų kabinetų 
korpusas, baigta statyti ir pradėta eksplotuoti universali sporto salė.

Šiuo metu Gimnazijoje mokosi 149 (68,7 %) mokiniai atvykę iš įvairių Lietuvos regionų ir 
68 (31,3%) iš Šiaulių miesto. Gimnazijoje dirba 5 mokytojai, 12 vyresniųjų mokytojų, 9 mokytojai 
metodininkai, 1 mokytojas ekspertas, 8 bendrabučio auklėtojai, 28 profesionalūs treneriai, 29 
aptarnaujančio personalo darbuotojai.  Vienam mokytojui  tenka apie 8 mokinius. Gimnazijoje dirba 
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bibliotekininkė, socialinė pedagogė, spec. pedagogė, ugdymo karjerai specialistė,  sveikatos 
priežiūros specialistė, kineziterapeutė. 

Technologiniai veiksniai. 
Informacinės komunikacinės technologijos – viena iš svarbiausių švietimo pertvarkos dalių. 

Spartėjant naujų informacinių technologijų integravimui į Gimnazijos veiklas užtikrinama  
dalykinės, mokslinės, meninės, pažintinės informacijos sklaida. Vis plačiau taikomos ir diegiamos 
modernios informacinės ir meno technologijos įgalina kurti naujas saviraiškos formas, plėsti 
pasiekimų ir mokslo prieinamumą padedantį Gimnazijos mokiniams, užtikrinti vertybinių nuostatų 
sklaidą. Plėsdama kompiuterinių ir audiovizualinių technologijų panaudojimą ugdymo procese, 
Gimnazija siekia modernaus informacinių technologijų įsisavinimo lygio. Gimnazijos informacinę 
kultūrą stiprina dalyvavimas švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS), mokinių duomenų 
bazės (MDB) ir nacionalinio egzaminų centro „KELTAS“ sistemos administravimas. Visuose 
mokomuosiuose kabinetuose ir administracijos patalpose veikia internetinis ryšys, įdiegtas 
elektroninis dienynas. Mokinių reikmėms pritaikytas informacinių technologijų kabinetas, 
mokymo(si) procese naudojami 33 stacionarūs kompiuteriai, 13 nešiojamų kompiuterių, 50 
planšetinių kompiuterių, 12 interaktyvių lentų, 28 daugialypės terpės projektoriai, dokumentų 
kameros. Informacijos pateikimui be elektroninio dienyno naudojamas elektroninis paštas, 
Gimnazijos internetinė svetainė, elektroninė duomenų perdavimo sistema. Gimnazija turi prieigą 
prie virtualios mokymosi aplinkos „MOODLE“, naudojamas skaitmeninis ugdymo turinys 
(Egzaminatorius.lt., Ugdymo sodas, emokykla.lt, eTest.lt., klaidutis.lt., vaizdo pamokos.lt., 
learnenglish.britsh.council.org), 86% mokytojų, bent kartą per savaitę pamokoje naudoja 
skaitmenines mokymo priemones. 

Teisinė bazė. 
Gimnazijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybine 2013-2022 m. 

švietimo strategija, kurių pagrindinis  tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvirtu pagrindu valstybės 
gerovės kėlimui, veržliam ir  savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, 
valstybės ir pasaulio ateitį, nuostatomis; Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintomis ,,Mokyklų, 
vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo kūrimo taisyklėmis”, Lietuvos Respublikos kūno 
kultūros ir sporto įstatymu, 2011 – 2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategija; Vietos 
Savivaldos įstatymu; Vaiko teisių konvencija; Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 
įstatymu; gimnazijos nuostatais ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos atitinka demokratinius bei 
humanistinius Lietuvos Respublikos švietimo sistemos principus ir idėjas.

Organizacinė struktūra.
Gimnazijoje mokosi 217 mokinių. Iš viso - 8 klasių komplektai: 8 klasė – 1 klasės 

komplektas, I-II gimnazijos klasės - 4 klasių komplektai, III – IV gimnazijos klasės - 3 klasių 
komplektai. Gimnazija teikia specializuoto bendrojo pagrindinio kartu su sporto ugdymu ir 
bendrojo vidurinio kartu su sporto ugdymu išsilavinimą. Gimnazija įgyvendina Lietuvos bendrojo 
ugdymo mokyklų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosius ugdymo planus ir  specializuotas 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo sporto programas. Gimnazijoje mokosi sportininkai iš Šiaulių 
miesto ir kitų Lietuvos regionų. Atvykusiems iš regionų suteikiamas bendrabutis. Sportininkams 
sudarytos lanksčios mokymosi ir treniravimosi sąlygos, formuojamos teigiamos nuostatos į kūno 
kultūrą, sportą, sveiką gyvenseną, kaip patrauklų šiuolaikišką gyvenimo būdą. Gimnazijoje dirba 
profesionalūs treneriai, kurie ugdo perspektyvinės pamainos sportininkus. Gimnazijoje veikia 
savivaldos institucijos (Gimnazijos taryba, mokytojų taryba, metodinė taryba, mokinių taryba).

Planavimo sistema. 
Planavimo sistemą sudaro Gimnazijos strateginis planas, metinis veiklos planas, ugdymo 

planas, ugdymo turinio (pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo ugdymo) programos, 
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trenerių finansiniai - organizaciniai planai, sportinio rengimo metiniai, mėnesiniai ir savaitiniai 
planai, metodinių grupių, klasių vadovų, vaiko gerovės komisijos, mokytojų metodinės tarybos 
planai. Veiklos planavime dalyvauja Gimnazijos savivaldos institucijos. Direktoriaus įsakymu 
sudaromos darbo grupės Gimnazijos strateginiam veiklos planui, metiniam Gimnazijos veiklos 
planui bei ugdymo planui rengti. Planai ir programos derinti pateikiamos  nustatytu laiku, programų 
ir planų prioritetai susiję su bendraisiais Gimnazijos prioritetais, Gimnazijos veiklos kokybės 
įsivertinimo išvadomis. 

Finansiniai ištekliai. 
Gimnazija yra išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto, Kūno kultūros ir sporto departamento 

lėšų ir iš valstybės specialiosios tikslinės dotacijos, pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. 
Ugdymo procesas finansuojamas iš Valstybės biudžeto lėšų pagal suformuotą  specializuotų sporto 
gimnazijų (bendrojo  kartu su sportiniu ugdymu) reikmėms skirtą Mokinio krepšelį. Papildomai 
lėšos pritraukiamos iš spec. programų, kurias vykdo Gimnazija, laimėtų šalies ir tarptautinių 
projektų, rėmėjų ir 2 % gyventojų pajamų mokesčio. Gimnazija turi paramos gavėjo statusą. 
Finansinius išteklius Gimnazija valdo neviršydama asignavimų valdytojo patvirtintos sąmatos. 
Finansinės veiklos ataskaitas teikia Šiaulių savivaldybės finansų skyriui, Gimnazijos tarybai, kitoms 
suinteresuotoms institucijoms.

II SKYRIUS

TIKSLAS (01)
TELKIANT GIMNAZIJOS BENDRUOMENĘ, GERINTI BENDROJO IR 

SPECIALIZUOTO SPORTINIO UGDYMO(SI) KOKYBĘ

Įgyvendinant šį tikslą bus gerinama bendrojo ir specializuoto sportinio ugdymo kokybė: 
vykdoma mokinių pasiekimų stebėsena, numatomos ir įgyvendinamos pagalbos mokiniams 
priemonės, organizuojamas ugdomasis konsultavimas, keliama mokytojų ir trenerių kvalifikacija.
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas
2018-ieji 

metai
2019-ieji 

metai
2020-ieji 

metai
2021-ieji 

metai
1. Besimokančių perspektyvių sportininkų 
skaičius

217 217 217 217

2. Baigusiųjų pagrindinio bendrojo kartu su 
sporto ugdymu programą mokinių dalis (proc.)

100 100 100 100 

3. Baigusiųjų vidurinio bendrojo kartu su sporto  
ugdymo programą mokinių dalis (proc.)

100 100 100 100 

4. Mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose, dalis (proc.)

100 100 100 100 

5. Trenerių, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose, dalis (proc.)

93 100 100 100

6. Administracijos darbuotojų, dalyvavusių 
kvalifikacijos kėlimo renginiuose, dalis (proc.)

100 100 100 100

7. Mokinių, kurių, fizinio pajėgumo testų 
rezultatų vidurkiai, įgyvendinus atliktų 
sportininkų testavimų rekomendacijas, pagerės 
dalis (proc.)

70 70 70 70

8. Teiktos socialinės, specialiosios, 
pedagoginės, karjeros planavimo pagalbos 
mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) 

100 100 100 100
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pagal poreikį dalis (proc.)
9. I – ų gimnazijos klasių mokinių, dalyvaujančių 
prevencijos programoje „Raktas į sėkmę“ (proc.)

100 100 100 100

10. Mokinių, padariusių ugdymosi pažangą, 
dalis (proc.)

54,3% 65 70 80

11. Mokinių, dalyvavusių šalies varžybose, 
skaičius

217 217 217 217

12. Mokinių dalyvavusių pasaulio ir Europos 
čempionatuose, skaičius

51 58 62 65

13. Tarptautinių varžybų, kuriose dalyvavo 
gimnazijos mokiniai, skaičius

132 135 135 135

14. Šalies varžybų, kuriose dalyvavo gimnazijos 
mokiniai, skaičius

311 320 320 320

15. Surengtų mokomųjų treniruočių stovyklų 
skaičius

8 10 10 10

16. Suorganizuotų kvalifikacijos tobulinimo 
renginių skaičius

2 2 2 2

17. Mokinių, užėmusių prizines vietas šalies 
varžybose, dalis (proc.)

68 70 70 70

18. Mokinių, užėmusių prizines vietas tarptautinėse 
varžybose, dalis (proc.)

44 50 55 55

19. MK lėšų, skirtų edukacinėms išvykoms, 
panaudojimo dalis (proc.)

100 100 100 100 

20. „Kultūros krepšelio“ panaudojimo dalis 
(proc.)

100 100 100 100 

21. Įgyvendinta STEAM programų dalis (proc.) 100 100 100 100

III SKYRIUS

01 TIKSLUI  ĮGYVENDINANTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

             01.01 Plėtoti ugdymo aplinkų ir formų įvairovę Gimnazijos mokiniams. 
Įgyvendinant šį uždavinį bus plėtojamos mokymo(si) aplinkos, teikiančios mokiniams didesnių 
galimybių išbandyti įvairesnes ugdymo(si) formas ne tik Gimnazijoje, bet ir kitų institucijų erdvėse. 
Dalį ugdymo proceso organizuojant ne pamokų forma. 

01.01.01.Edukacinių išvykų  ir užsiėmimų mokiniams organizavimas.
Bus organizuojamos edukacinės išvykos, kurių metu mokiniai turės galimybę keliaujant pamatyti ir 
pažinti etnografinius regionų savitumus, lankytinas krašto vietas, dalyvauti edukaciniuose 
užsiėmimuose Šaulių regiono muziejuose ir kitose kultūros įstaigose. 

01.01.02. STEAM programų įgyvendinimas.
Bus sudaromos sąlygos mokinių eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti,  

vykdomos veiklos įvairiose edukacinėse aplinkose. Bus įgyvendinamos STEAM programos, 
sudarančios galimybes naudotis mokymosi ištekliais už Gimnazijos ribų (Universiteto, Šiaulių 
profesinio rengimo centro, Šiaulių valstybinės kolegijos mokymo bazėse ir laboratorijose). 

01.02. Gerinti ugdymo proceso kokybę, ugdymo poreikių tenkinimą ir užtikrinti saugią 
aplinką.
Įgyvendinant šį uždavinį bus vadovaujamasi „Geros mokyklos koncepcija“, „Šiaulių miesto 

vaiko asmenybės ūgties koncepcija“. Bus nuolat stebima ir vertinama mokinių asmeninė pažanga, 
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tiriama ir analizuojama ugdomoji ir sportinė veikla, skatinamos ugdymo(si) inovacijos bei 
įgyvendinamos prevencinės programos. 

01.02.01. Ugdymo kokybės tyrimai.
Bus tiriama ir analizuojama bendrojo ir sportinio ugdymo proceso kokybė, atliekama 

individualios pažangos ir bendrojo ugdymo ir sportinių testavimų rezultatų analizė, identifikuojanti 
Gimnazijos stipriąsias ir silpnąsias veiklos sritis.

01.02.02. Prevencinių programų įgyvendinimas.
Bus organizuojami prevencinių programų įgyvendinimo mokymai Gimnazijos 

bendruomenei. Įgyvendinama prevencinės programa „Raktas į sėkmę“.
01.02.03. Sistemingos ir veiksmingos švietimo pagalbos kiekvienam mokiniui pagalbos 

teikimas.
Bus teikiama savalaikė ir efektyvi socialinė, specialioji pedagoginė ir karjeros planavimo 

pagalba Gimnazijos mokiniams, jų tėvams, globėjams, rūpintojams.
01.03. Tobulinti darbuotojų dalykines ir vadybines kompetencijas.  
Įgyvendinant šį uždavinį bus tobulinamos Gimnazijos mokytojų, trenerių, administracijos 

darbuotojų, bendrabučio auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų edukacinės kompetencijos, 
skatinama lyderystė.
            01.03.01. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.

Bus tobulinamos mokytojų, trenerių, administracijos darbuotojų, bendrabučio auklėtojų, 
pagalbos mokiniui specialistų dalykinės ir vadybinės kompetencijos.

01.03.02. Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas.
Gimnazijoje bus organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Mokytojai, treneriai ir 

kiti Gimnazijos darbuotojai dalinsis gerąja patirtimi tarpusavyje ir su kitų ugdymo institucijų 
pedagogais. 

01.04. Įgyvendinti specializuotas sportinio ugdymo programas.
Įgyvendinant šį uždavinį bus siekiama, kad Gimnazijos mokiniai gebėtų nuosekliai ir 

kryptingai derinti bendrąjį ir sportinį ugdymą(si), treniruotis ir siekti aukštų sportinių rezultatų, 
siekti sportinės karjeros, tobulintų treniravimosi, mokėjimo mokytis ir tobulėti visą gyvenimą 
kompetencijas. Mokiniai įgytų sporto krypties studijoms reikalingų kompetencijų pradmenų.
             01.04.01. Sportinio ugdymo proceso ir mokomųjų treniruočių, stovyklų organizavimas. 

Šios priemonės įgyvendinimas padės mokiniams demonstruoti įgimtus ir treniravimo metu 
įgytus gebėjimus bei maksimaliai pasiruošti varžyboms. Bus vykdoma nuolatinė treniravimo 
programų poveikio fiziniam parengtumui stebėsena.

01.04.02. Dalyvavimas šalies ir tarptautinėse varžybose.
Šios priemonės įgyvendinimas padės mokiniams ugdytis olimpines vertybes, lyderio 

savybes, gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti grupėje ir komandoje, garbingai rungtyniauti bei 
siekti geriausio savo sporto rezultato atstovaujant Gimnaziją, miestą, šalį.

01.04.03. Bendrojo ir sportinio ugdymo programų įgyvendinimas.
Bus įgyvendinamos pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios kartu su sporto ugdymu 

programos, tikslingai panaudojamos mokinio krepšelio, steigėjo ir kitų finansavimo šaltinių 
skiriamos lėšos. Kartu su socialiniais partneriais bus vykdoma sportinė, pažintinė, profesinė, 
kultūrinė, projektinė, savanorystės ir kita veikla Gimnazijoje ir kitose institucijose. 

IV SKYRIUS

TIKSLAS (02)
 UGDYTI KŪRYBINGĄ, SAVARANKIŠKĄ, AUKŠTOS KULTŪROS BEI TAUTINĮ 

SAVITUMĄ SUVOKIANTIĄ ŽMOGŲ
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Įgyvendinant šį tikslą bus plėtojama inovatyvi ugdymo sistema, teikiamas kokybiškas ir 
bendruomenės lūkesčius atitinkantis bendrasis ir sportinis ugdymas, puoselėjamos Gimnazijos 
tradicijos miesto, šalies ir globalios Europos kontekste.

Rezultato vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir mato vienetas

2018-ieji 
metai

2019-ieji 
metai

2020-ieji 
metai

2021-ieji 
metai

1. Parengtų ir įgyvendintų tarptautinių 
projektų skaičius

3 3 3 3

2. Mokytojų, dalyvavusių užsienio 
vizituose, skaičius

6 10 4 4

3. Mokinių, dalyvavusių užsienio 
vizituose, skaičius

5 16 8 8

4. Organizuotų renginių, nacionalinio ir 
tarptautinio lygio sporto varžybų skaičius

6 8 8 8

5. Pagrindinio ugdymo programos I –II 
dalies gimnazijos klasių mokinių, 
dalyvavusių socialinėje veikloje dalis 
(proc.)

100 100 100 100

6.  I–IV gimnazijos klasių mokinių, 
pasirengusių karjeros planą, dalis (proc.)

100 100 100 100

7. Parengtų miesto savivaldybės, įvairių 
fondų finansuojamų  projektų skaičius

1 1 1 1

8. Atliktų bendrojo kartu su sporto 
ugdymu paslaugų poreikio tyrimų skaičius

1 2 2 2

9. MK lėšų, skirtų karjeros ugdymui, 
panaudojimo dalis (proc.)

100 100 100 100 

10. Mokinių, dalyvavusių profesiniame 
veiklinime (praktikose) miesto įstaigose ir 
įmonėse, dalis (proc.)

100 100 100 100

11.  SKU modelio veiklose dalyvavusių 
mokinių dalis (proc.)

100 100 100 100

12.  Mokinių, gaunančių mecenatų skirtas 
stipendijas už sėkmingą bendrojo ir 
sportinio ugdymo derinimą, skaičius

3 3 3 3

V SKYRIUS

02 TIKSLUI ĮGYVENDINANTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
 02.01. Plėtoti atvirą kaitai ir bendradarbiavimui Gimnazijos bendruomenės kultūrą.
 Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomas glaudus bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, skatinama mokinių ir mokytojų lyderystė visose Gimnazijos veiklos srityse.
             02.01.01. Bendradarbiavimas su įvairiomis miesto, šalies ir užsienio institucijomis.

Įgyvendinant šią priemonę bus vykdomas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 
šalies ir Europos sąjungos institucijomis, bus organizuojamos bendros veiklos, įvairaus lygmens 
projektai.
            02.01.02. Tarptautinių, šalies ir miesto bei įvairių fondų finansuojamų  projektų rengimas ir 
įgyvendinimas.

Bus rengiami ir įgyvendinami tarptautiniai, šalies ir miesto bei įvairių fondų finansuojami 
projektai.
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       02.02. Siekti brandžios ir sėkmingos vaiko asmenybės ūgties, remiantis pagarbą, 
unikalumą, iniciatyvumą ir tarnystę skatinančiomis vertybėmis. 

       Įgyvendinant šį uždavinį bus sudaromos galimybės siekti brandžios ir sėkmingos vaiko 
ūgties, laikantis pasirinkimo, atsakomybės, sistemingumo, bendradarbiavimo principų.

 02.02.01. Mecenavimo tradicijų plėtojimas. 
Bus kuriamas Gimnazijos identitetas, skiriant mecenatų stipendijas už sėkmingą bendrojo ir 

sportinio ugdymo derinimą skatinama Gimnazijos mokinių lyderystė.
02.02.02. Efektyvios pagalbos planuojant karjerą teikimas.
Bus tikslingai ir efektyviai vykdomos ugdymo karjerai veiklos. Į veiklas įtraukti visi 

Gimnazijos mokiniai.
02.02.03. Mokinių socialinės lyderystės kompetencijų ugdymas.
 Mokiniai dalyvaus SKU modelio veiklose, turės galimybę pažinti save ir kitus, stiprinti 

pasitikėjimą savimi ir kitais, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti, ugdytis toleranciją, atsakomybę, 
įgyti savarankiškam gyvenimui reikalingų socialinių, lyderystės įgūdžių, aktyviai veikti ir dalyvauti 
savanoriškoje veikloje, plėtoti kūrybiškumą, planuoti savo profesinę karjerą.

VI SKYRIUS

TIKSLAS (03)
 KURTI IR PLĖTOTI SAUGIAS, SVEIKAS IR INOVATYVIAS, GIMNAZIJOS 

UGDYMOSI KRYPTĮ ATITINKANČIAS, UGDYMO(SI) APLINKAS

Įgyvendinant šį uždavinį bus kuriamos ir plėtojamos įvairios paskirties edukacinės erdvės, 
kuriama šiuolaikinės geros mokyklos reikalavimus atitinkanti mokymosi aplinka, sudaromos 
tinkamos sąlygos specializuotam sportiniam ugdymui įgyvendinti ir gerinti mokinių mokymosi ir 
sportinius pasiekimus.

Rezultato vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir mato vienetas

2018-ieji 
metai 2019-ieji metai 2020-ieji metai 2021-ieji metai

1. Naujai sukurtų arba atnaujintų 
edukacinių erdvių skaičius

17 1 4 4

2 .Klasių, aprūpintų naujais 
suolais, (kėdėmis) skaičius

1 2 1 1

3.Įsigytų IKT mokymo(si) 
priemonių skaičius

22 10 10 10

4.  Įsigytų planšetinių kompiuterių 
skaičius

10 30 5 5

5. Kūno kultūros ir sporto 
departamento lėšų, skirtų  sportinei 
reabilitacijai ir atsistatymo 
priemonėms panaudojimo dalis 
(proc.)

100 100 100 100

6. Naudojamos iš projekto 
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 
technologinių mokslų 
priemonėmis“  gautos mokymo 
priemonės  (suma Eur.)

- 4353.58 - -

7. Įsigyta (atnaujinta) sporto 
inventoriaus (suma Eur.)

Už 18954,25 
Eur. 
priskiriamų 

Už 18954,25 
Eur. 
priskiriamų 

Už 18954,25 
Eur. 
priskiriamų 

Už 18954,25 
Eur. 
priskiriamų 
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trumpalaikio 
turto 
kategorijai;
Už 25645,75 
Eur. 
priskiriamų 
ilgalaikio 
turto 
kategorijai

trumpalaikio 
turto 
kategorijai;
Už 25645,75 
Eur. 
priskiriamų 
ilgalaikio turto 
kategorijai

trumpalaikio 
turto 
kategorijai;
Už 25645,75 
Eur. 
priskiriamų 
ilgalaikio turto 
kategorijai

trumpalaikio 
turto 
kategorijai;
Už 25645,75 
Eur. 
priskiriamų 
ilgalaikio turto 
kategorijai

8.  Gimnazijos aplinkos tvarkymo 
projekto parengimas ir 
įgyvendinimas.

- Parengtas 
Gimnazijos 
aplinkos
 tvarkymo 
projektas 

Įgyvendintas 
Gimnazijos 
aplinkos
 tvarkymo 
projektas

        -

9. Įrengta informavimo sistema 
bendrabutyje

- Bendrabutyje 
įrengta 

informavimo 
sistema 

- -

VII SKYRIUS

03 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 03.01. Plėtoti saugią mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi 
palaikančią ugdymo/si aplinką.

Įgyvendinant šį uždavinį ugdymo procesas vyks atnaujintose edukacinėse erdvėse, naujai 
pastatytoje sporto salėje. Tęsiamas kabinetų ir sportinio ugdymo erdvių mokymo priemonių ir 
inventoriaus atnaujinimas. Nupirkta naujų vadovėlių, grožinės ir metodinės literatūros,  
kompiuterinės technikos, skaitmeninių mokymo priemonių, sporto inventoriaus bei tvarkoma 
Gimnazijos aplinka.
             03.01.01. Gamtos ir technologinių mokslų mokomųjų kabinetų aprūpinimas priemonėmis.
Įgyvendinant šią priemonę bus vykdomas gamtos ir technologinių mokslų mokomųjų kabinetų 
aprūpinimas šiuolaikiškomis priemonėmis. Ugdymo procese us naudojamos iš projekto „Mokyklų 
aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ mokymo priemonės. 
  03.01.02. Sporto inventoriaus atnaujinimas. 
Įgyvendinant šią priemonę bus atnaujintas  sportinis inventoriaus (kilimėliai, kamuoliai ir kt.).

03.01.03. Mokomųjų kabinetų aprūpinimas naujais suolais.
Įgyvendinant šią priemonę 2 mokomieji kabinetai bus aprūpinti naujais suolais.

03.01.04. Mokomųjų kabinetų aprūpinimas planšetiniais kompiuteriais.
Įgyvendinant šią priemonę bus nupirkta 30 planšetinių kompiuterių.

03.01.05. Gimnazijos bibliotekos atnaujinimas.
Bus atnaujinta Gimnazijos biblioteka. Pakeistos knygų lentynos, nupirkta naujų vadovėlių, grožinės 
ir metodinės literatūros.

03.01.06. Informavimo sistemos bendrabutyje įdiegimas.
Įgyvendinant šią priemonę Gimnazijos bendrabutyje bus įdiegta informavimo  sistema čia  
gyvenantiems mokiniams.  

03.01.07. Gimnazijos aplinkos tvarkymo projekto parengimas ir įgyvendinimas.
Įgyvendinant šią priemonę bus parengtas ir įgyvendintas Gimnazijos aplinkos tvarkymo projektas.



9

Veiklos plano priedai

1. Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai.
2. 2019-2021-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir 

produkto kriterijų suvestinė.
______________________________________

SUDERINTA                                                               SUDERINTA                                                             
Šiaulių sporto gimnazijos                                             Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
tarybos pirmininkas                                                      Švietimo, kultūros ir sporto departamento
                                                                                      Švietimo skyriaus vedėja

Eugenijus Markulis                                                       Edita Minkuvienė
2018 -   -                                                                        2018 -    -                              


