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ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

2020 METŲ TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMAS 

 

TIKSLAS: 

Kurti saugią ir inovatyvią ugdymosi aplinką, užtikrinančią ugdymosi sėkmę, optimalią 

akademinę pažangą ir asmenybės ūgtį.  

 

UŽDAVINIAI: 

1. Realizuoti mokinių individualius poreikius, plėtoti ugdymo aplinkų ir formų įvairovę 

sudarant galimybes mokiniams patirti ugdymosi sėkmę, optimalią akademinę pažangą ir 

asmenybės ūgtį. 

Įgyvendinant šį uždavinį atlikta:       

     1.1. Buvo vykdomas ugdymo turinio ir ugdymo proceso organizavimo planavimas, ugdymą 

reglamentuojančių dokumentų rengimas, analizė ir tobulinimas. 

      1.2. Organizuoti mokytojų tarybos posėdžiai: ,,8 ir I-IV gimnazijos kl. mokinių 2019-2020 

m. m I-o pusmečio mokinių lankumumo ir ugdymo rezultatų analizė ir jų apibendrinimas“; ,,8 ir 

I-IV gimnazijos kl. mokinių 2018-2019 m.m II-o pusmečio rezultatų analizė ir rezultatų 

apibendrinimas“; „Ugdomosios veiklos organizavimo  ypatumai 2020-2021 m. m.“; „2019-2020 

mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimo ataskaita. PUPP ir brandos egzaminų rezultatų 

aptarimas”. 

      1.3. Vyko 8 ir I-IV kl. mokinių atestacija. 

      1.4. Finansinio raštingumo pamoka SEB banke dėl pandemijos nevyko. Renginys buvo 

pakeistas edukacine programa „Senojoje Šiaulių m. iždinėje: nuo ostrublio iki euro“. 

      1.5. Pilietiškumo pamokos Oro gynybos bataliono, Šiaulių regioninės karo prievolės ir 

komplektavimo skyriuje dėl pandemijos nevyko. Siekdama efektyvesnio mokinių pilietiškumo 

ugdymo, Gimnazija įsijungė į programos „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ 

(MEPA) įgyvendinimą Lietuvoje 

      1.6. Matematikos edukacinė išvyka į Kauno tvirtovės 7 fortą „Kriptografija – skaičiai saugo 

paslaptis“ taip pat dėl pandemijos neįvyko. 

      1.7. Dėl pandemijos nevyko ir išvažiuojamoji konferencija į Panevėžį, gamtos, socialinių ir 

tiksliųjų mokslų metodinės grupės narių kvalifikacijai tobulinti „Mokytojų ir mokinių dalykinių 

kompetencijų ugdymas, tiriant netradicines mokymosi aplinkas“. Renginys buvo pakeistas 

nuotoline mokinių ir mokytojų vaizdo konferencija apie mokymąsi nuotoliniu būdu: 

,,Nuotolinio mokymosi sėkmės ir iššūkiai“ 

      1.8. Gimnazijos mokiniams ir miesto bendruomenei buvo organizuojami užsiėmimai 

interaktyvių žaidimų aikštelėje. 

      1.9. Vyko informaciniai - sportiniai renginiai, skirti priešmokyklinio amžiaus vaikams 

„Išmaniosios treniruotės linksmai“. 

      1.10. Buvo kuriama pokyčiams palanki ugdymo/si aplinkos, kurioje mokinys jaučiasi saugus 

ir pasitikintis savimi bei kitais. 

       2. Plėtoti inovatyvią švietimo sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę. 
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Įgyvendinant šį uždavinį atlikta: 

      2.1. Organizuotas tarptautinis moterų imtynių turnyras „Sun City Open 2020“.   

      2.2. Vyko LR jaunimo imtynių čempionatas. 

      2.3.  Tarptautinis pasaulio čempiono Rimanto Bagdono imtynių turnyras dėl pandemijos 

nukeltas į 2021 m. 

      2.4.Vyko tarpmokyklinės mergaičių futbolo varžybos/atranka „Lady golas 2020”. 

      2.5. Respublikinė mokytojų ir mokinių konferencija: „Mokinių pažinimo, emocinių ir 

socialinių kompetencijų plėtojimo galimybės šiuolaikinėje mokykloje“ dėl pandemijos nebuvo 

organizuota. Ši priemonė pakeista nuotoliniais mokytojų ir trenerių mokymais „Vaikų emocinės 

ir elgesio problemos. Kaip galima pasitelkti psichologines strategijas“.      

       3. Sudaryti sąlygas gimnazijos darbuotojams įgyti ir plėtoti savo profesines kompetencijas, 

siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę. 

Įgyvendinant šį uždavinį atlikta: 

      3.1. Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais modelio kūrimas. Iniciatyvių tėvų 

klubo „ITK“ subūrimas – nukelta į 2021 m. 

      3.2. Vyko kūrybinės – edukacinės dirbtuvės „Pavasario mozaika“. 

      3.3. Projekto „Ateik, pamatyk, pritaikyk“  įgyvendinimas, pedagogų profesinio dialogo, 

ieškant veiklų bei formų įvairovės skatinimas.  

      4. Plėtoti aukštos kultūros, atvirą kaitai ir bendradarbiavimui Gimnazijos bendruomenės 

kultūrą. 

Įgyvendinant šį uždavinį atlikta: 

      4.1. Buvo stiprinami Gimnazijos ir kt. institucijų bendruomenių ryšiai edukacinėse, 

kultūrinėse, socialinėse, sportinėse sferose. 

      4.2. Erasmus+ KA2 tarptautinio projekto: „Nenusigręžk“ įgyvendinimas. 

      4.3. Erasmus+ KA2 tarptautinio projekto: „Būk savanoriu – pakeisk pasaulį“ įgyvendinimas. 

      4.4. Projektas „Kuriame pasaką, draugaujame, tausojame“. 

      4.5. Prevencinis renginys „Aktyvus, sveikas, laimingas“. 

      5. Auginti brandžią (savarankiškai mąstančią, atsakingą, gebančią spręsti gyvenimiškas 

problemas, norinčią dirbti) asmenybę. 

Įgyvendinant šį uždavinį atlikta: 

      5.1. ŠU dėstytojų paskaitos mokyklos bendruomenei: Vaižgantas– lietuviško žodžio 

meistras“ (prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė) ir ,,Būdingi lietuvių bendrinės kalbos pažeidimai“ 

(doc. dr. Jolanta Vaskelienė). 

          Vertinant 2020 m. gimnazijos veiklą, darytina išvada, kad išsikeltas tikslas ir uždaviniai 

buvo įgyvendinti. Nuo 2020 kovo 16 d., paskelbus karantiną dėl koronaviruso pandemijos, buvo 

pradėtas nuotolinis mokymas, todėl kai kurios priemonės liko neįgyvendintos arba pakeitė savo 

formą ir buvo vykdomos online būdu. Aktualiausios 2020 m. veiklos plane suplanuotas ir 

neįgyvendintas priemones numatėme įgyvendinti 2021 m. 

2020 m. gimnazijos bendruomenė dalyvavo jau tradicija tapusiomis įvairiose akcijose, žygiuose 

ir kt.: Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti organizuotoje visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ (sausio 13 

d. padėka), Dauno sindromu sergančių ir jų globėjų asociacijos akcijoje „Spalvotos kojinės“ 

(kovo 21 d., padėka), „Dienoje be automobilio” (rugsėjo 22 d.), Europos kalbų dienoje, 

piligriminiame žygyje „Kryžių Kalnas - Šiluva” (rugsėjo mėn), poezijos popietėje ,,Šiandien 

širdį pasivaikščioti išleisiu...“ ir kt. 

2020 m. įgyvendintos keturios STEAM programos: „Chemijos eksperimentai gamtinės aplinkos 

pažinimui”, „Šiluminių ir elektrinių procesų gamtoje pažinimas”, „Baldų ir interjero 

projektavimas AutoCAD programa”, „Komiksų kūrimas ir grafiniai menai”, kuriose dalyvavo 

44 mokiniai. 

Visus metus Gimnazijos mokiniai dalyvavo įvairiuose konkursuose: respublikinis matematikos 

ir informacinių technologijų konkursas „Piešinys-matematikos uždavinys“; nacionalinis 

konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“, tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“, 

edukacinis konkursas „Olympis 2020“, teisinių žinių konkursas „Temidė“,  informacinių 
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technologijų konkursas „Bebras 2020“, Gimnazijos konkursas „ ŠSG gudručiai“, 

skirtas Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui paminėti, konkursas 8 kl. ir I-III gimn. klasių 

mokiniams ,,Kalbos pipirai“ ir kt. 

2020 m. 100 % mokinių dalyvavo ir išbandė 12 skirtingų Šiaulių miesto Kultūros krepšelio 

paslaugų teikiamų edukacijų. Kultūros paso paslaugų organizuojamose edukacijose „Miško 

brolių takais”, „Debesų telefonija“, „Senojoje Šiaulių m. iždinėje: nuo ostrublio iki euro“ 

dalyvavo 8 kl. ir I-II gimn. kl. mokiniai. 

Balandžio mėn. online vyko kūrybinės – edukacinės dirbtuvės „Pavasario mozaika“. Buvo 

parengtas filmukas iš mokinių ir mokytojų darbų, plėtojamos bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijos, skatinama kūrybinė ir bendruomeninė veikla. 

Gegužės mėn. vyko kolegialus grįžtamojo ryšio organizavimas Gimnazijos veiklos kokybės 

tobulinimo temomis “Mokinių pasiekimai ir pažanga”. 

Visus metus vyko mokytojų ir trenerių profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Metodinėse 

grupėse mokytojai ir treneriai dalijosi kvalifikacijos seminaruose įgytomis žiniomis ir 

įžvalgomis. Gerėjo pamokų ir terniruočių kokybė (80 proc.), mokytojai ir treneriai įvaldė 

mokinių pažinimo strategijas, bendradarbiaudami mokėsi dirbti ir pritaikyti IKT naujoves 

dalyko pamokose bei treniruotėse. 100 proc. mokytojų ir trenerių bendradarbiavo ir gerąją 

kolegų patirtį taikė savo pamokose. Mokytojai ir terneriai stebėjo, kaip kolegos analizuoja, 

skatina mokinio pažangą pamokoje. J. Kušleikienė skaitė pranešimą metodinės grupės nariams 

„Netradiciniai mokymo metodai pamokose”, mokytoja R. Norutienė organizavo paskaitą 

„Informacinių technologijų, programų taikymas įvairiuose mokomuosiuose dalykuose“, vyko 

ŠU dėstytojų paskaitos mokyklos bendruomenei: ,,Vaižgantas – lietuviško žodžio meistras“ 

(prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė) ir ,,Būdingi lietuvių bendrinės kalbos pažeidimai“ (doc. dr. 

Jolanta Vaskelienė). 

Birželio 1 d. vyko online prevencinis projektas ,,AKTYVUS – SVEIKAS – LAIMINGAS“. Dėl 

karantino projekte dalyvavo tik Gimnazijos mokiniai. Veiklų metu mokiniai formavosi 

neigiamas nuostatas į alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, buvo 

skatinami suvokti save kaip atsakingą bendruomenės narį, rūpintis savo ir aplinkinių sveikata ir 

ją saugoti. 

Birželio 5 d. organizuota nuotolinė mokinių vaizdo konferencija apie mokymąsi nuotoliniu 

būdu, kurioje mokiniai diskutavo apie nuotolinio ir tradicinio mokymosi privalumus ir 

trūkumus, mokymosi nuotoliniu būdu galimybes ir kylančias emocines bei kitas problemas, 

aptarė mokymosi krūvį ir mokytojų skiriamų užduočių efektyvumą, internetinių patyčių pavojų, 

darbotvarkės ir fizinio aktyvumo būtinybę. Į diskusiją įsitraukę mokytojai ir klasių auklėtojai 

iškėlė akademinio sąžiningumo problemą bei ieškojo jos sprendimo būdų. 

2020 m. gimnazijoje buvo atliekama tyriamoji veikla. Tyrimas ,,Nuotolinio mokymosi sėkmės 

ir iššūkiai“ atskleidė, kad mokiniams patiko mokytis nuotoliniu būdu, nes tai buvo nauja, iki šiol 

neišbandyta veikla, todėl jie noriai jungėsi ir mokėsi įvairiose nuotolinio mokymosi 

platformose. Nors kartais kildavo internetinio ryšio signalo perdavimo problemų. Gimnazijos 

mokiniai turėjo patys (arba juos aprūpino gimnazija) visą būtiną įrangą ir priemones mokytis 

nuotoliniu būdu. Mokantis nuotoliniu būdu didėjo mokymosi krūvis. Mokymosi sunkumų kilo 

dėl trikdžių mokymosi platformose. Dauguma respondentų internetinių patyčių nepatyrė. Trūko 

gyvo bendravimo su mokytojais. Produktyviai mokytis padėjo dienotvarkės laikymasis. 

Mokiniams pavyko išlaikyti fizinį aktyvumą.  

Vykdytas tyrimas „Naujai įstojusių mokinių adaptacija mokykloje“ (lapkričio mėn.). Tyrimo 

rezultatai rodo, kad mokykloje naujokams sudarytos tinkamos sąlygos mokytis, sportuoti bei 

dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime. Daugelis (30%) naujų mokinių gimnazijoje 

jaučiasi puikiai, gerai (35%) ir labai gerai (35%), žino, kur kreiptis pagalbos susidūrus su 

sunkumais, taigi jų adaptacija yra sėkminga. 67% mokinių atsakė, kad jų klasė yra draugiška, 

18% mokinių atsakė, kad jų klasė yra labai draugiška, o  13% mokinių atsakė, kad jų klasė yra 

pati draugiškiausia. Dauguma (48%) respondentų nurodo, kad sunkumų gimnazijoje neturi, kad 

stengiasi mokytis, susidraugavo su klasės draugais, sutaria su mokytojais, gerai jaučiasi 

gimnazijoje, suderina mokslą su sportu. (28%) mokinių nurodo, kad daug iššūkių kelia 
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padidėjęs darbo krūvis, tai suponuoja mintį, jog mokiniai suvokia mokymosi aplinkos 

pasikeitimo nulemtus sunkumus ir jaučiasi atsakingi už savo mokymosi rezultatus bei 

suinteresuoti individualia pažanga, tačiau ugdymo procese būtina leisti mokiniui pajusti 

mokymosi sėkmę, kad neprarastų motyvacijos. 98% naujai į gimnaziją atėjusių mokinių čia 

jaučiasi puikiai, ir nenorėtų pakeisti šios gimnazijos į kitą. Galima teigti, kad mokinių adaptacija 

yra sėkminga.  

Atliktas tyrimas „Sveikatos gyvensena ir fizinis aktyvumas gimnazijoje“ ir kt. 

Dalykų mokytojai vedė integruotas anglų, rusų, vokiečių kalbų pamokas ,,Ekskursija Berlyne, 

Maskvoje ir Londone“, integruotą lietuvių kalbos ir muzikos pamoką I gimn. kl. ,,Lietuvių 

liaudies dainų karaokė“. Pamokos, renginiai vyko įvairiose edukacinėse erdvėse: P. Višinskio 

viešojoje bibliotekoje, ,,Aušros“ muziejuje, botanikos sode ir pan. 

Visus metus buvo stebima, analizuojama kiekvieno mokinio (100 %) individuali pažanga. 

Atestacijos metu, klasių valandėlių metu, dalykų mokytojų pamokose buvo analizuojami 

mokinių ugdymo rezultatai, numatomos galimybės jų gerinimui.  

Sausio – vasario mėn. puikiai pavyko pravesti informacinius-sportinius renginius, skirtus 

priešmokyklinio amžiaus vaikams „Išmaniosios treniruotės linksmai“. Dalyvavo apie 300 

įvairaus amžiaus vaikų iš Šiaulių m. ikimokyklinių įstaigų. Taip pat, sporto salėje įvyko 

Lietuvos jaunimo imtynių čempionatas ir tarpmokyklinės mergaičių futbolo varžyvos „Lady 

golas 2020“. Atsižvelgiant į ekstremalią situaciją bei paskelbtus karantino reikalavimus 

organizuoti varžybas, turnyrus, čempionatus leista tik pagal oficialius federacijos kalendoriuje 

organizuojamus čempionatus. 

Rugsėjo 10 d. Europos Parlamento biuras Lietuvoje jau penktus metus tęsė programos 

„Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) įgyvendinimą Lietuvoje. Mūsų 

gimnazija prisijungė prie šios programos. Programoje dalyvaujančių gimnazijų ir profesinio 

rengimo mokyklų mokytojai gauna mokomąją MEPA medžiagą su daugybe interaktyvių 

užduočių ir veiklų, kurias gali naudoti pamokų metu. Mokslo metų eigoje mokytojos S. 

Kavaliauskienė ir I. Vaitkė dalyvavo seminaruose, kuriuose pristatytos įvairios aktualios ES 

temas. Pandemijos ir karantino metu dalis veiklų persikėlė į internetinę erdvę. 

2020 m. lapkričio 11 d. LR Teisingumo ministerija visus Lietuvos piliečius kvietė laikyti 

Konstitucijos egzaminą. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Šiaulių sporto gimnazijos II-IV gimn. 

kl. mokiniai. Egzaminas vyko nuotoliniu būdu portale www.delfi.lt/konstitucijos egzaminas 

arba www.konstitucijosegzaminas.lt. Mokiniai ne tik pasitikrino savo žinias, bet ir plačiau 

susipažino su pagrindiniu LR dokumentu – konstitucija. 

Lapkričio 16 d. minėta Tarptautinė tolerancijos diena. Šiais metais Tarptautinės Tolerancijos 

dienos simbolis -  Tolerancijos dėlionė. Ši pilietinė iniciatyva gimnazijoje jau tapo tradicija. 

Gimnazistai dorinio ugdymo ir istorijos pamokose aptarė pavyzdžius susijusius su netolerancija 

kitai tautai, religijai ar rasei. Visų klasių mokiniai kūrė, piešė dėliones. Taip pat gimnazistai 

aprašė tolerancijos svarbą visuomenėje, ragino būti tolerantiškais bei neabejingais. 

Lapkričio 19 d. online Gimnazijos bendruomenė dalyvavo Šiaulių miesto reprezentaciniame 

renginyje galimybių festivalyje „#TAVO PIN KODAS“. Online buvo klausoma lektorių 

motyvacinėse sesijose, dalyvaujama protmūšyje gimnazistams „#Gimnazistų Protų Kovos” su 

Robertu Petrausku. 

Gruodžio 9 d. minėta Tarptautinė antikorupcijos diena. Gimnazija prisijungė prie neformalios 

iniciatyvos „Sąžiningumo mokyklų tinklo” ir pasirašė Sąžiningumo deklaraciją. 7 d. online 

patirtimi apie sąžiningumą ir galimos korupcinės veiklos stabdymą dalijosi ir diskusijas skatino 

tarptautinės organizacijos „Transparency International” Lietuvos skyriaus iniciatyvų 

koordinatorė Ieva Kimontaitė. Paskaitos metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su šios 

įstaigos atliktais tyrimais, gautų duomenų vertinimais bei kvietė tapti aktyviais visuomenės 

dalyviais, veikti bendruomenėje ir už jos ribų. 

Gruodžio mėn. gimnazistai dalyvavo Respublikiniame moksleivių integruoto technologijų ir 

dorinio ugdymo konkurse-parodoje „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“ tema 

– „Advento Vainikas“. Jų kūriniai eksponuojami virtualioje parodoje. 

http://www.konstitucijosegzaminas.lt/
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2020 m. gruodžio 22 d. vadovaujantis „Mokinių skatinimo už mokymosi, sporto 

pasiekimus, veiklumą“ tvarkos aprašo kriterijais, buvo apdovanota 19 mokinių.  

Sausio-gruodžio mėn. vyko projektas „Kuriame pasaką, draugaujame, tausojame” daruge su 

Specialiojo ugdymo centro bendruomene. Projekto metu buvo ugdomas mokinių socialinis – 

emocinis intelektas. Mokiniai vykdė bendras veiklas su negalią turinčiais bendraamžiais bei 

gilino savanorystės ir aplinkosaugines kompetencijas. 

2020 m. vykdyti 3 tarptautiniai Erasmus+ projektai: „Nenusigręžk“ (Italija, Bulgarija, Lietuva, 

Turkija, Graikija) bei „Būk savanoriu – pakeisk pasaulį“ (Lietuva, Danija, Portugalija, Ispanija), 

„Efektyvus Google įrankių ir mobiliųjų telefonų programėlių naudojimas mokymui(si)“ 

(Lietuva, Lenkija, Bulgarija, Turkija, Portugalija).  Projektų veiklų metu buvo parengta knyga su 

rekomendacijomis, padedančiomis išspręsti išankstinių nuostatų problemą. Mokytojai su 

mokiniais gilino žinias apie savanorystę, pilietinę, kultūrinę, socialinę ir moralinę gerovę. 

Dalyvavo savanoriškose veiklose, įgijo žinių apie savanoriškos veiklos privalumus ir galimybę, 

bendradarbiavo su socialiniais partneriais. Mokiniai ir mokytojai patobulino žinias apie IKT 

priemones, skirtas mokymosi tikslams, įgijo praktinių įgūdžių, susijusių su skaitmeninių 

program naudojimusi mokymuisi bei patobulino anglų kalbos vartojimo kompetencijas. 

Gruodžio mėn. buvo pasirašyta naujo tarptautinio Erasmus+ strateginės partnerystės projekto 

„Act local, think global!” („Žemė mūsų rankose: mąstyk globaliai - veik lokaliai“)  sutartis – 

dotacija. Projekto parneriai: Danija, Ispanija, Graikija, Turkija, Lietuva. 

Visus metus vyko pokyčiams palankios ugdymo/si aplinkos, kurioje mokinys jaučiasi saugus ir 

pasitikintis savimi bei kitais kūrimas. Įrenginėjama lauko klasė, įdiegta elektroninė valgyklos 

maitinimo sistema, įgyvendintas Gimnazijos aplinkos tvarkymo projektas, 100% mokinių ir 

mokytojų naudojo virtualią mokymo platformą „Eduka klasė“, naudojamos „Teams“, „ZOOM“ 

platformos. 

 

II SKYRIUS 

2021 M. GIMNAZIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 

TIKSLAS – KURTI IR PLĖTOTI ŠIUOLAIKIŠKĄ MOKNIŲ POREIKIUS, 

UGDYMOSI SĖKMĘ IR ASMENINĘ MOKINIŲ ŪGTĮ  UŽTIKRINANČIĄ 

GIMNAZIJOS KULTŪRĄ.     

    

UŽDAVINIAI: 

 

1.  Sudaryti galimybes mokiniams patirti ugdymosi sėkmę maksimaliai tenkinant jų 

mokymosi  poreikius, plėtojant ugdymo aplinkų ir formų įvairovę, užtikrinant švietimo 

pagalbos teikimą mokinių socialinių, pedagoginių, psichologinių bei karjeros planavimo 

poreikių tenkinimui. 

2. Plėtoti saugią, padedančią siekti aukštų sporto rezultatų, propaguojančią sveiką gyvenseną, 

atvirą kaitai ir bendradarbiavimui Gimnazijos bendruomenės kultūrą. 

3. Sudaryti sąlygas gimnazijos darbuotojams plėtoti savo profesines, nuotolinio mokymo ir 

kompiuterinio raštingumo kompetencijas.  

4. Kurti ir plėtoti pokyčiams palankią ugdymo/si aplinką, kurioje mokinys jaučiasi saugus ir 

pasitikintis savimi bei kitais. 
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III SKYRIUS 

2021 M. TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

TIKSLAS –  

KURTI IR PLĖTOTI ŠIUOLAIKIŠKĄ MOKNIŲ POREIKIUS, UGDYMOSI SĖKMĘ IR ASMENINĘ MOKINIŲ ŪGTĮ  

UŽTIKRINANČIĄ GIMNAZIJOS KULTŪRĄ.  

 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS ATSAKINGAS 

VYKDYTOJAS 

VYKDYMO 

 DATA 

PARTNERIS 

(-IAI) 

NUMATOMAS REZULTATAS 

 

3. Sudaryti 

galimybes 

mokiniams patirti 

ugdymosi sėkmę 

maksimaliai 

tenkinant jų 

mokymosi  

poreikius, 

plėtojant ugdymo 

aplinkų ir formų 

įvairovę, 

užtikrinant 

švietimo pagalbos 

teikimą mokinių 

socialinių, 

pedagoginių, 

psichologinių bei 

karjeros 

planavimo 

poreikių 

tenkinimui. 

 Ugdymo turinio ir ugdymo 

proceso organizavimo 

planavimas, ugdymą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas, analizė 

ir tobulinimas. 

 

 

 

 

 

 Mokytojų tarybos posėdžiai:   

,,8 ir I-IV gimnazijos kl. 

mokinių 2020-2021 m.m I-o 

pusmečio mokinių 

lankumumo ir ugdymo 

rezultatų analizė ir jų 

apibendrinimas“; 

 

8 ir I-IV gimnazijos kl. 

mokinių 2018-2019 m.m II-o 

pusmečio rezultatų analizė ir 

rezultatų apibendrinimas“; 

 

 

Metodinė taryba, 

direktorė Irma 

Abromaitienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Irena Kneižienė, 

Brigita 

Mažonavičienė, 

Andrius Stočkus 

 

Direktorė Irma 

Abromaitienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Irena Kneižienė, 

Brigita 

Mažonavičienė, 

Andrius Stočkus 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario  mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

Birželio mėn. 

 

 

 

 

 

 Laiku parengti ugdymo turinio ir 

ugdymo proceso organizavimo 

planavimo dokumentai. Planavime 

aktyviai dalyvauja visų Gimnazijos 

savivaldos institucijų (Gimnazijos 

tarybos, Mokinių tarybos, Mokytojų 

tarybos, Metodinės tarybos) atstovai.  

 

 

 

 

Gimnazijos administracija, mokytojų 

taryba (posėdžių, mokinių atestacijos 

metu) ir klasių bendruomenės (klasių 

valandėlių metu) analizuoja 100 % 

mokinių ugdymo ir sporto rezultatus, 

aptaria ugdymo plano įgyvendinimo 

ataskaitą numato bendras ir 

kiekvienam mokiniui individualias 

priemones mokinių pasiekimams ir 

ugdymo proceso organizavimui  ir 

mokinių pasiekimams gerinti.  
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,,Ugdomosios veiklos 

organizavimo  ypatumai 

2021-2022 m. m.“; 

 „2020-2021 mokslo metų 

ugdymo plano įgyvendinimo 

ataskaita. PUPP ir brandos 

egzaminų rezultatų 

aptarimas” 

 

8 ir I-IV kl. mokinių 

atestacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracija, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Rugpjūčio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

Vasario  mėn 

 

Projektas „Iniciatyva, 

sportas, mokslas, pergalė“ 

 

Gamtos, socialinių 

ir tiksliųjų mokslų 

metodinė grupė.  

S.Vaišnorienė 

I.Vaitkė 

Gegužės-

birželio mėn 

  Mokiniai pagilins žinias apie 

gimnazijoje įgyvendinamų sporto 

šakų ypatumus, pasitelkiant  

socialinių, tiksliųjų ir gamtos mokslų 

žinias, paruoš ir pristatys kitų sporto 

šakų atstovams pristatymus apie savo 

sporto šaką. Bus skatinamas mokinių 

kūrybiškumas, motyvacija, 

veiklumas, didžiavimąsis savo 

vykdoma veikla, pasiektais sporto 

rezultatais, tobulinamos mokinių 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos. 
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Projektas „Lietuvai ir 

Europos Sąjungai"  

(ES valstybių pristatymas ir 

protmūšis ) 

Gamtos, socialinių 

ir tiksliųjų mokslų 

metodinė grupė. 

I.Vaitkė 

S.Kavaliauskienė 

Balandžio 

mėn.  

 Mokiniai turės galimybę įsivertinti 

savo žinias apie Lietuvą ir Europos 

Sąjungą. Bus plėtojamos mokinių 

istorijos, geografijos, pilietiškumo 

pagrindų dalykų žinios bei 

puoselėjamas tautiškumas, 

pilietiškumas, tapatumo ir 

pasididžiavimo savo valstybe 

jausmas. 

 

 Edukacinės dirbtuvės 

„Pavasarinė mozaika“ 

Vaiko gerovės 

komisija.  

I. Tamošaitienė 

B. Mažonavičienė, 

V. Daužvardienė 

Balandžio 

mėn. 

Specialiojo 

ugdymo centras 

100 % 8 ir I-IV gimn. kl. mokinių 

dalyvaus edukacijoje ir pagamins 

suvenyrus mokyklų  partnerių 

mokiniams. Bus plėtojamos 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijos, skatinama kūrybinė ir 

bendruomeninė veikla. Ugdomas 

mokinių socialinis – emocinis 

intelektas. 

Išvažiuojamoji - pažintinė 

konferencija į Žemaitiją: 

„Ugdymo naujovės –

mokymas(is) netradicinėje 

aplinkoje“ 

Gamtos, socialinių 

ir tiksliųjų mokslų 

metodinė grupė 

Birželio mėn.  Mokiniai, padedami mokytojų, 

susipažins su Žemaitijos regionu  

įžymiomis istorinėmis - 

geografinėmis vietomis, gyvosios 

gamtos grožiu . 
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Respublikinė mokinių ir 

mokytojų konferencija 

„Mokinys ir jo vertybinis 

potencialas ugdymo 

potekstėje” 

Gimnazijos 

administracija, 

Metodinė taryba.  

 

Balandžio 

mėn. 

Šiaulių miesto 

švietimo centras. 

Bus siekiama susipažinti su 

naujausiomis mokymosi ir mokymo 

tendencijomis, geriausiai 

atliepiančiomis mokinio vertybinį 

potencialą. 

Konferencijoje dalyvaus ir savo 

patirtimi dalinsis bent 3 mokymo 

įstaigų mokiniai ir pedagogai. 

 

 Prevencinis renginys 

„Aktyvus, sveikas, 

laimingas“ 

Vaiko gerovės 

komisija 

Birželio 1 d. Lietuvos 

kariuomenės 

Krašto apsaugos 

savanorių pajėgų 

Prisikėlimo 

apygardos 6-oji 

rinktinė, Šiaulių m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras,  

“Jago” vairavimo 

mokykla, Šiaulių 

m. policijos 

bendruomenės 

pareigūnai 

Renginyje dalyvaus bent 10 Šiaulių 

miesto ugdymo įstaigų ir ne mažiau 

kaip 100 miesto ugdymo įstaigų 

mokinių ir ikimokyklinių įstaigų 

ugdytinių. Veiklų metu Gimnazijos 

mokiniai tobulins savanoriavimo 

kompetencijas, dalyviai plėtos 

aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo 

kompetencijas, bus skatinamas 

kūrybiškumas, formuos neigiamas 

nuostatas į psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimą ir kt.  

Tyrimas „Virtualaus 

mokymo(si) krūvis“ 

Kalbų, menų ir 

dorinio ugdymo 

mokytojų metodinė 

grupė.  

 

Vasario mėn.  Bus siekiama išsiaiškinti kokį   

Darbo krūvį, nuotolinio datbo metu 

patiria mokinys ir mokytojas. 

Apibendrinus tyrimo rezultatus bus 

suformuluotos 

rekomendacijosnuotolinio 

mokymo(si) proceso optimizavimui 

Gimnazijoje. 
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Pokyčiams palankios 

ugdymo/si aplinkos, kurioje 

mokinys jaučiasi saugus ir 

pasitikintis savimi bei kitais 

kūrimas 

Gimnazijos 

administracija 

 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

 

 Bus aprūpinta baldais įrengta lauko 

klasė, įrengtas kambarys mokinių 

atsipalaidavimui, nusiraminimui ir 

poilsiui, kai tampa sunku prisitaikyti 

prie naujų iššūkių susikaupti. 

Bus atnaujinamas nusidėvėjęs sporto 

bazių inventories, turtinama 

renovuotų technologijų kabinetų 

materialinė bazė. 

2. Plėtoti saugią, 

padedančią siekti 

aukštų sporto 

rezultatų, 

propaguojančią 

sveiką gyvenseną, 

atvirą kaitai ir 

bendradarbiavimui 

Gimnazijos 

bendruomenės 

kultūrą. 

 

Tarptautinis moterų imtynių 

turnyras „Sun City Open 

2021” 

Gimnazijos 

administracija, 

sporto trenerių 

metodinė grupė 

Gegužės mėn. „Saulės miesto  

atletikos klubas“, 

Lietuvos imtynių 

federacija 

Dalyvaus bent penkių užsienio šalių 

įvairių svorio kategorijų (apie 150 

dalyvių). Bus populiarinama moterų 

imtynių sporto šaka. 

LR jaunimo imtynių 

čempionatas 

Gimnazijos 

administracija, 

sporto trenerių 

metodinė grupė 

Sausio – 

vasario mėn. 

Lietuvos imtynių 

federacija, Saulės 

miesto atletikos 

klubas“, SC 

Atžalynas 

Bus populiarinamos imtynių sporto 

šakos. Dalyvaus Lietuvos respublikos  

miestų ir rajonų komandos. Bus 

laimėtos įskaitinės vietos, 

reprezentuojama Šiaulių sporto 

gimnazija. 

Tarptautinis pasaulio 

čempiono R. Bagdono 

imtynių turnyras 

Gimnazijos 

administracija, 

sporto trenerių 

metodinė grupė 

2021-11-12-

2021-11-13 

Lietuvos imtynių 

federacija, 

asociacija „Saulės 

miesto atletikos 

klubas“, SC 

Atžalynas 

Turnyre savo jėgas išbandys visi 

Šiaulių sporto gimnazijos 

imtynininkai. Bus populiarinamos 

imtynių sporto šakos. Dalyvaus šalies 

ir užsienio šalių imtynininkai. Apie 

150 dalyvių.  

Projektas „Pažink ir 

pradžiugink“  

Vaiko gerovės 

komisija 

Kovo - 

birželio mėn. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

viešoji biblioteka, 

Aido filialas, 

Šiaulių „Spindulio“ 

ugdymo centras 

 

Mokiniai vykdys bendras veiklas, 

bendraus ir bendradabiaus su negalią 

turinčiais bendraamžiais, gilins 

savanorystės ir aplinkosaugines 

kompetencijas. Bus parengta paroda 

ir mokinių darbai eksponuojami 

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios 

bibliotekos „Aido” filiale. 
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Respublikinis mokinių 

forumas „Aš šiandien ir 

rytoj“ skirtas tarptautinei 

jaunimo solidarumo dienai  

Vaiko gerovės 

komisija  

Balandžio 

mėn. 

Telšių 

„Džiugo“gimnazija, 

Šiaulių Sauliaus 

Sondeckio menų 

gimnazija, ŠU 

Forume dalyvaus ne mažiau kaip 5 

respublikos ugdymo įstaigų atstovai. 

Dalyviai pasidalins idėjomis su kitais 

jaunuoliais, kaip jaunimas gali 

transformuoti dabartį į laimingą 

ateitį. Bus aptartos temos apie įvairių 

kultūrų tarpusavio supratimą, 

demokratiją, pagarbą, įvairovę, 

žmogaus teises, aktyvų pilietiškumą 

ir solidarumą. 

 Projektas „Mes rūšiuojam“  Vaiko gerovės 

komisija 

Sausio - 

gruodžio mėn. 

UAB „Atliekų 

tvarkymo centras“ 

Projekto metu bus renkamos buitinės 

elektronikos, baterijų ir 

akumuliatorių, automobilinės bei 

kitos atliekos.  Dalyviai bus 

skatinami mažinti aplinkos taršą 

minėtomis atliekomis, šviesti ir 

informuoti Gimnazijos bendruomenę, 

visuomenę kaip teisingai tvarkyti 

atliekas ir prisidėti prie saugesnės ir 

švaresnės aplinkos. Už surinktas ir į 

surinkimo punktus pristatytas 

buitines atliekas gautos lėšos bus 

panaudojamos grožinės literatūros 

knygų pirkimui Gimnazijos 

bibliotekai. 

Tyrimas „Patyčios internete 

ar kitokioje virtualioje 

erdvėje” 

Vaiko gerovės 

komisija 

Kovo mėn.  Bus nustatyta patyčių situacija 

mokykloje. Parengtos išvados bei 

rekomendacijos patyčių problemoms 

spręsti.  

Mokiniai bus skatinami atsakingai 

naudotis socialiiais tinklais, 

nepažeidžiant kitų asmenų duomenų 

apsugos. 
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3. Sudaryti 

sąlygas 

gimnazijos 

darbuotojams 

plėtoti savo 

profesines, 

nuotolinio 

mokymo ir 

kompiuterinio 

raštingumo 

kompetencijas. 

 

 

 

 

 

Mokytojų ir trenerių 

kvalifikacijos tobulinimas. 

Gimnazijos 

administracija 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

 

 

 

Šiaulių miesto 

švietimo centras. 

Bus skatinamas pedagogų 

domėjimasis šalies ir užsienio 

švietimo naujienomis. Sudaromos 

sąlygos pedagogų dalykinių ir 

profesinių kompetencijų tobulinimui 

bei jų individualių profesinės raidos 

planų įgyvendinimui. 

Bendradarbiaujant su Šiaulių mieso 

švietimo centru bus suorganizuoti 

bent 2 kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai bimnazijos bendruomenei 

aktualiomis temomis. 

Projektas „Ateik, pamatyk, 

pritaikyk“.   

Gimnazijos 

administracija, 

Metodinė taryba 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

 

 Bus tęsiamas 2020 m. pradėtas 

projektas „Ateik, pamatyk, 

pritaikyk“, skatinamas pedagogų 

profesinis dialogas ieškant efektyvių 

ugdymo veiklų ir formų įvairovės.  

4. Kurti ir plėtoti 

pokyčiams 

palankią 

ugdymo/si 

aplinką, kurioje 

mokinys jaučiasi 

saugus ir 

pasitikintis savimi  

bei kitais. 

 

 

Gimnazijos 60-mečio 

jubiliejiniai renginiai 

Gimnazijos 

administracija, 

Metodinė taryba. 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

 

 Bus plėtojami gimnazijos viešieji 

ryšiai su socialiniais partneriais, 

įvairiais būdais viešinama 

Gimnazijos veikla. Į gimnaziją 

kviečiami sugrįžti ir savo sėkmės 

istorijomis pasidalinti buvę 

Gimnazijos mokiniai. 

Bus įgyvendintos bent 2 Gimnazijos 

savivaldos institucijų ir bent po vieną 

kiekvienos klasės pasiūlytą 

iniciatyvą, skirtą gimnazijos 60-

mečio jubiliejui. 

 Surengta Gimnazijos 60-mečio 

jubiliejaus šventė. 
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Erasmus+ KA2 tarptautinio 

projekto: „Nenusigręžk“ 

įgyvendinimas 

Gimnazijos 

administracija, 

projekto darbo 

grupė 

Sausio –

gruodžio mėn. 

Švietimo mainų 

paramos fondas 

Portugalijos, 

Bulgarijos, 

Turkijos ir Lenkijos 

mokyklos – 

projekto dalyvės. 

Bus tęsamas Erasmus+ KA2 

tarptautinio projekto įgyvendinimas – 

„Nenusigręžk“, kurį vykdo penkios 

mokyklos iš Portugalijos, Bulgarijos, 

Lietuvos, Turkijos ir Lenkijos. 

Projektas padės nustatyti išankstinių 

nuostatų priežastis ir pasekmes, į 

atliekamus tyrimus Gimnazijos 

aplinkoje įtraukti mokiniai, 

mokytojai, treneriai, tėvai, 

žiniasklaida. Bus parengta knyga su 

rekomendacijomis, padedančiomis 

išspręsti išankstinių nuostatų 

problemą Gimnazijoje. 

Erasmus+ KA2 tarptautinio 

projekto: „Būk savanoriu – 

pakeisk pasaulį“ 

įgyvendinimas 

Gimnazijos 

administracija, 

projekto darbo 

grupė 

Sausio –

gruodžio mėn. 

Švietimo mainų 

paramos fondas, 

Danijos, Ispanijos 

ir Portugalijos 

mokyklos – 

projekto dalyvės. 

Bus tęsiamas tarptautinio Erasmus+ 

KA2 projekto „Būk savanoriu – 

pakeisk pasaulį“ įgyvendinimas. 

Projekto dalyviai iš Danijos, 

Lietuvos, Ispanijos ir Portugalijos 

mokyklų gilins žinias apie 

savanorystę, pilietinę, kultūrinę, 

socialinę ir moralinę gerovę. 

Dalyvaudami savanoriškoje veikloje 

įgis žinių apie savanoriškos veiklos 

privalumus ir galimybę padėti 

kitiems, vyks glaudus 

bendradarbiavimas su Gimnazijos 

socialiniais partneriais. 
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Erasmus+ KA2 tarptautinio 

projekto: „Efektyvus Google 

įrankių ir mobiliųjų telefonų 

programėlių naudojimas 

mokymui(si)“  

įgyvendinimas 

Gimnazijos 

administracija, 

projekto darbo 

grupė. 

Sausio –

gruodžio mėn. 

Švietimo mainų 

paramos fondas, 

Lenkijos, 

Bulgarijos, 

Turkijos  ir 

Portugalijos 

mokyklos – 

projekto dalyvės. 

Mokiniai patobulins žinias apie IKT 

priemones, skirtas mokymosi 

tikslams, įgis praktinių įgūdžių, 

susijusių su skaitmeninių programų, 

internetinių užduočių kūrimu ir kt. 

Mokytojai turės galimybę keistis 

gerąja patirtimi, mokymo metodais, 

nuomonėmis ir pagerinti anglų 

kalbos, skaitmeninio raštingumo, 

organizacinius įgūdžius bei 

susipažinti su naujais mokymo 

metodais ir priemonėmis. Mokyklos 

kurs teigiamą įvaizdį ir taps labiau 

patyrusios naujų technologijų 

taikymo srityje. 

 Erasmus+ KA2 tarptautinio 

projekto: „Žemė mūsų 

rankose: mąstyk globaliai - 

veik lokaliai“  įgyvendinimas 

Gimnazijos 

administracija, 

projekto darbo 

grupė. 

Sausio –

gruodžio mėn. 

Švietimo mainų 

paramos fondas, 

Danijos, Ispanijos, 

Graikijos, Turkijos 

mokyklos – 

projekto dalyvės. 

Projekto įgyvendinimo metu bus 

gvildenamos penkios temos: „Šalyse 

partnerėse galiojanti atliekų 

tvarkymo politika“, „Sumažink 

atliekų kiekį šiandien geresniam 

rytojui“, „Pakartotinai panaudok 

atliekas šiandien geresniam rytojui“, 

„Perdirbk atliekas šiandien geresniam 

rytojui“, „Galimos atliekų tvarkymo 

namuose ir mokyklose strategijos“.  

 

_______________________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos pirmininkas 

 

Eugenijus Markulis                                                                                                                                                                   
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