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2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
I. Tikslas – sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo ugdymui (si) ir asmeninei karjerai gamtos,
ekologijos, sporto, sveikatinimo srityse.
1 lentelė
Uždaviniai
1.1. Užtikrinti
ugdymo turinio
įgyvendinimą ir
tobulinimą.

Priemonės
1.1.1. Rengti
tobulinti
neformaliojo
vaikų švietimo
programas.

Planuotas rezultatas
Patobulintos ir įgyvendintos 2
neformaliojo vaikų švietimo
programos

Pasiektas rezultatas
Patobulintos ir įgyvendintos
2 neformaliojo vaikų
švietimo programos,
integruotas STEAM
ugdymas.

1.1.2.Atlikti ugdymo
proceso tyrimą.

Atliktas 1 ugdymo proceso
tyrimas, jo rezultatai
panaudoti ugdymo proceso
tobulinimui.

Atliktas 1 ugdymo proceso
tyrimas, jo rezultatai
panaudoti ugdymo proceso
tobulinimui.

1.1.3.Organizuoti
švietėjiškus renginius
moksleiviams.

Organizuoti 29 renginiai,
organizuota 21 ekskursija,
išvyka parengti ir įgyvendinti
5 projektai
Parengtas ir įgyvendintas
projektas, kuriantis
šiuolaikišką, patrauklią
ugdymo aplinką.
Organizuoti 5 renginiai,
plėtojantys mokinių STEAM
kompetencijas
1.1.4. Rengti dalyvauti Renginių, konkursų, parodų,
moksleivius miesto,
varžybų, kuriose dalyvavo
šalies bei
ugdytiniai skaičius – 65.
tarptautiniuose
Ugdytinių pasiekimai (I-IV
renginiuose,
vietos) miesto renginiuose -4;
varžybose ir kt.
respublikiniuose – 40,
tarptautiniuose – 24.

Organizuota 36 renginiai,
13 ekskursijų, parengti ir
įgyvendinti 6 projektai.
Parengtas ir įgyvendintas
projektas, kuriantis
šiuolaikišką, patrauklią
ugdymo aplinką.
Organizuoti 5 renginiai,
plėtojantys mokinių
STEAM kompetencijas
Moksleivių užimtos 32
prizinių vietų miesto, šalies
ir tarptautiniuose
renginiuose. Miesto – 1,
šalies – 23, tarptautiniuose–
8. Jojimo skyriaus raitelė
buvo pirmoji ištvermės
jojimo jaunimo raitelių
reitinguose .
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1.1.5.Tobulinti
mokytojų
kvalifikaciją.

9 mokytojai dalyvavo 45
mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose.
90 proc. centro mokytojų
dalyvavo STEAM
kompetencijų tobulinimo
seminare.
Visi mokytojai dalyvavo 2
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose apie vaiko
asmenybės ūgties
pamatavimą

9 mokytojai dalyvavo 58
mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose.
90 proc. centro mokytojų
dalyvavo STEAM
kompetencijų tobulinimo
seminare.
Visi mokytojai dalyvavo 2
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose apie vaiko
asmenybės ūgties
pamatavimą

1.1.6. Efektyvinti
vaiko asmenybės
ūgties matavimo
sistemą

Organizuotas -Mokytojų
tarybos posėdis tema „Vaiko
asmenybės ūgties matavimo
problemos, pasidalinimas
gerąja patirtimi“.
-Patobulinta Šiaulių jaunųjų
gamtininkų centro mokinių
pasiekimų vertinimo,
įsivertinimo bei asmenybės
ūgties matavimo tvarka.
.

Organizuotas -Mokytojų
tarybos posėdis tema
„Vaiko asmenybės ūgties
matavimo problemos,
pasidalinimas gerąja
patirtimi“.
-Patobulinta Šiaulių jaunųjų
gamtininkų centro mokinių
pasiekimų vertinimo,
įsivertinimo bei asmenybės
ūgties matavimo tvarka.

1.1.7.Sudaryti sąlygas
vaikams ugdytis
socialines
kompetencijas

-Savanorių mokinių skaičius
– 13;
-Savanoriškoje veikloje
dalyvauja 10 Šiaulių jaunųjų
gamtininkų centro ugdytinių.
Savanoriškoje veikloje
Šiaulių jaunųjų gamtininkų
centre dalyvauja moksleiviai
iš 5 Šiaulių miesto ugdymo
įstaigų.
-Įstaigos organizuojami
renginiai užregistruojami
SKU modelio informacinėje
sistemoje.
-Parengta ir įgyvendinta
edukacinė profesinio
orientavimo programa, skirta
mokiniams, savo profesiją
planuojantiems sieti su
gyvūnais. ---Programoje
dalyvaus 100 miesto mokinių.

-Savanorių mokinių skaičius
– 15;
-Savanoriškoje veikloje
dalyvauja 10 Šiaulių jaunųjų
gamtininkų centro
ugdytinių. Savanoriškoje
veikloje Šiaulių jaunųjų
gamtininkų centre dalyvauja
moksleiviai iš 5 Šiaulių
miesto ugdymo įstaigų.
-Įstaigos organizuojami
renginiai užregistruojami
SKU modelio informacinėje
sistemoje.-Parengta ir
įgyvendinta edukacinė
profesinio orientavimo
programa, skirta mokiniams,
savo profesiją planuojantiems sieti su gyvūnais. --Programoje dalyvaus 214
miesto mokinių.
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1.2. Plėtoti
bendradarbiavimą
su ugdytinių tėvais
(globėjais,
rūpintojais), miesto
ir šalies socialiniais
partneriais.

1.1.8. Parengti ir
įgyvendinti
prevencinę socialinių
emocinių įgūdžių
ugdymo programą
„Pozityvi kasdienybė
virtualybėje“.

Suorganizuota:
-paskaita mokytojams apie
soc. Tinklus ir z kartą;
-spec. dienos būrelių grupėse
(tarptautinės apkabinimų,
geriausių draugų, šypsenos
dienos);
- metinė akcija vaikams
„Iškeisk telefoną į veiklą“

Suorganizuota:
-paskaita mokytojams apie
soc. Tinklus ir z kartą;
- metinė akcija vaikams
„Iškeisk telefoną į veiklą“

1.2.1. Tobulinti ir
įgyvendinti tėvų
(globėjų, rūpintojų)
informavimo,
švietimo ir
bendradarbiavimo
sistemą

Suorganizuoti 5 renginiai
tėvams.
Organizuotas visuotinis tėvų
susirinkimas.
Pravesta 1 pedagogo/psichologo paskaita.
Atlikta tėvų anketinė
apklausa, apibendrinti
duomenys ir panaudoti
bendradarbiavimo su tėvais
tobulinimui.
Informacija talpinta ŠJGC
tinklalapyje, 2-juose
Facebook paskyrose,
perduota individualių
pokalbių metu, renginiuose.
Suorganizuota bendrą vaikųtėvų – mokytojų mokslo metų
baigimo šventė.
Trišaliai pokalbiai.
Suorganizuota tėvųmoksleivių bendrų
užsiėmimų savaitė.

Organizuoti 3 renginiai
tėvams: metinis tėvų
susirinkimas, mokslo metų
uždarymo šventė, STEAM
renginys „Slaptieji namų
gyventojai“.
Informacija talpinta ŠJGC
tinklalapyje, 2-juose
Facebook paskyrose,
perduota individualių
pokalbių metu, renginiuose.
Suorganizuota bendrą
vaikų- tėvų – mokytojų
mokslo metų baigimo
šventė.

1.2.2. Bendradarbiauti su miesto ir šalies
socialiniai partneriais.

10 bendrų renginių su miesto
ir šalies socialiniais
partneriais.
45 socialiniai partneriai.
Būrelio vadovai,
organizuodami savo veiklą,
pasinaudoja ne mažiau kaip
2-jų socialinių partnerių
pagalba.

10 bendrų renginių su
miesto ir šalies socialiniais
partneriais.
46 socialiniai partneriai.
Būrelio vadovai,
organizuodami savo veiklą,
pasinaudojo ne mažiau kaip
2-jų socialinių partnerių
pagalba.
.
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1.3. Kurti
šiuolaikiškas
ugdymo aplinkas,
pritaikytas
efektyviam
ugdymo procesui
organizuoti

1.3.1. Atnaujinti IKT,
ugdymo priemones.

Atnaujinta 20 proc. ugdymo
priemonių, IKT.
Įgyvendinamos edukacinės
STEAM pakraipos programos
100 proc. aprūpintos
reikalingomis priemonėmis.

Įsigytos 342 ugdymo
priemonės.
Atnaujinta 20 proc.
informacinių komunikacinių
technologijų,
Įsigyta virtualios realybės
įranga (3 komplektai),
antivirusinės programos,
vaizdo stebėjimo kamera,
spalvotas spausdintuvas
spausdinti A3 formatu ir
kt.).
Įgyvendinamos edukacinės
STEAM pakraipos
programos 100 proc.
aprūpintos reikalingomis
priemonėmis.

1.3.2. Užtikrinti
ugdymo proceso
aplinką

Parengta ir įgyvendinta 11
skirtingų būrelių programų

Parengta ir įgyvendinta 11
skirtingų būrelių programų

2. Tikslas – teikti kokybiškas laisvalaikio paslaugas įvairaus amžiaus žmonėms.
2 lentelė
Uždaviniai
Priemonės
Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas
2.1. Tobulinti
2.1.1. Organizuoti
Organizuoti 26
2020 m. buvo suteikta
laisvalaikio
laisvalaikio užsiėmimus
užsiėmimai.
laisvalaikio paslaugos
paslaugas,
įvairaus amžiaus žmonėms.
Edukaciniuose
(užsiėmimai) 9484 asmenims
išnaudojant Šiaulių
užsiėmimuose
(įvairaus amžiaus):
jaunųjų gamtininkų
dalyvavusių vaikų
edukaciniai užsiėmimai
centro unikalius
skaičius – 4500;
vaikams ir suaugusiemsišteklius bei
Suaugusių skaičius – 2956, jojimo skyriaus įv.
gamtines sąlygas.
260.
paslaugos-900, stovyklos, V.
V. Kavaliauskienės
Kavaliauskienės katinų
Katinų muziejaus ir
muziejaus ir Gyvūnijos sodo
Gyvūnijos sodo
lankymas)- 5485
lankytojų skaičius Dėl susidariusios Covid-19
11220.
pandemijos ir laikantis
Jojimo skyriaus
asmenų saugumo
suteiktų paslaugų
reikalavimų, tikslas
visuomenei gavėjų
įgyvendintas nepilnai.
skaičius – 1100.
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2.1.2. Parengti ir įgyvendinti
edukacinę programa
šeimoms.

Parengta ir
įgyvendinta 1 nauja
laisvalaikio
edukacinė programa
šeimoms.

2.1.3.Organizuoti vaikų
vasaros stovyklas.

2.2. Modernizuoti
Šiaulių jaunųjų
gamtininkų centrą,
pritaikant jį
laisvalaikio
(turizmo)
reikmėms.

Suorganizuota 4
pamainos dieninės
vasaros stovyklos
(užimta 120 vaikų)
2.2.1.Renovuoti ir praplėsti jojimo
Renovuota 1 patalpa
skyriaus patalpas

2.2.2. Sukurti naujų veiklos
zonų

2.2.3. Įsigyti laisvalaikio
paslaugų ugdymo priemones

Gyvūnijos sode
įrengtos
interaktyvios
elektroninių
technologijų veiklos
zonos.
JGC įrengta
pavėsinė
edukaciniams
užsiėmimams
Jojimo skyriuje
renovuoti lauko
baldai ir laužavietė.
Atnaujinta 25 proc.
laisvalaikio ugdymo
priemonių (nuo
laisvalaikio
priemonių dalies).

Parengtos 3 naujos
laisvalaikio programos
šeimoms: „Jaunasis
alpinistas“, „Surask kelią“,
„Žirgas – asmenybė“.
Įgyvendintos - 2 programos
(dalyvavo 259 asmenys).
Suorganizuota 5 pamainos
dieninės vasaros stovyklos
(užimta 134 vaikų).
Atlikti remonto darbai 1
Jojimo skyriaus patalpoje
(išbetonuota dalis arklidžių,
renovuoti 5 nauji žirgų
gardai).
Gyvūnijos sode įrengtos
interaktyvios elektroninių
technologijų veiklos zonos.
JGC įrengta pavėsinė
edukaciniams užsiėmimams
Jojimo skyriuje renovuoti
lauko baldai ir laužavietė.

Atnaujinta 25 proc.
laisvalaikio ugdymo
priemonių.
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2.3.Informuoti
visuomenę apie
ŠJGC teikiamas
paslaugas

2.3.1. Reklamuoti JGC teikiamas6 masinės
paslaugas masinėmis
informacijos
informacijos priemonėmis,
priemonėse buvo
internetinėje svetainėje,
vykdoma
facebukuose.
informacijos sklaida,
nuolat skleidžiama
informacija apie
įstaigos veiklą
įstaigos tinklapyje,
trijuose facebook‘o
paskyrose, dvejose
instagram paskyrose.

Informacijos sklaida apie
ŠJGC teikiamas paslaugas
buvo vykdyta 10 masinių
informacijos priemonių
pagalba: spauda, televizija,
įstaigos tinklalapis, 3
Facebook paskyros, 2
Instagram paskyros, Youtube
kanalas, internetiniai žinių
portalai.

2.3.2. Parengti ir išleisti
Pagaminta 300
Išleista 360 vnt. informacinės
informacinę medžiagą apie ŠJGCreklaminių
medžiagos apie ŠJGC
teikiamas paslaugas.
lankstinukų, skrajučių teikiamas paslaugas.
2.4. Populiarinti
V.Kavaliauskienės katinų muziejų, tenkinti
lankytojų pažintinius poreikius.

2.4.1. Organizuoti edukacines
programas
,,Pažinkime katę”;
„Sukurk sau katiną“,
,,V.Kavaliauskienės katinų
muziejuje“

Programoje
dalyvavo ~ 350
vaikų.
Pravesti 22
edukaciniai
užsiėmimai.

Programose dalyvavo ~ 223
vaikai..
Iš viso pravesta 11
edukacinių užsiėmimų:
,,Pažinkime katę“ (2
edukaciniai užsiėmimai)
Šiaulių miesto savivaldybės
Dalyvauta Lietuvos
,, kultūros krepšelio“
Respublikos kultūros edukacinės programos
ministerijos
„Sukurk sau katiną.
organizuojamoje
Koliažas iš gamtinių
,,kultūros paso“ (8)
medžiagų“ (7 edukaciniai
ir Šiaulių miesto
užsiėmimai)
savivaldybės ,,
,,Kultūros paso” programos
kultūros krepšelio“
,,V. Kavaliauskienės katinų
organizuojamose
muziejuje“. (2 edukaciniai
programose (8).
užsiėmimai)

2.4.2. Organizuoti
parodas, konkursus, kolekcijų pristatymus.
.

Visuomenei,
muziejaus
lankytojams
suorganizuotos 4
parodos.

Visuomenei, muziejaus
lankytojams suorganizuotos 2
virtualios parodos- konkursai:
Respublikinė virtuali
fotografijų paroda ,,Katinai
užvaldo pasaulį“
Šiaulių miesto ir rajono
paroda-konkursas ,,Kalėdinis
dovanų maišelis“.
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2.4.3. Organizuoti renginius,
akcijas ir kt. veiklas.

Pravesti 3 renginiai:
,,Išmintingųjų katinų
viktorina“,
,,Muziejaus naktis“;
Muziejaus
gimtadienio šventė;
10 renginių: ,,Švęsk
gimtadienį kitaip“.
10 renginių „Miau“
kūrybinės
dirbtuvėlės.

5 renginiai: ,,Švęsk
gimtadienį kitaip“.
Surengtos 6 „Miau“
kūrybinės dirbtuvėlės,
1 ,,Išmintingųjų katinų
viktorina“.

2.4.4. Vesti ekskursijas
Ekskursijos
moksleiviams ir suaugusiems.. pravestos apie 11220
lankytojų.

Apie 5300 lankytojų.

2.4.5. Surengti pasakų sekimo
čempionatą, rengti
savaitgalines temines
skaitymo popietes V.
Kavaliauskienės katinų
muziejuje.

Surengtas pasakų apie
katinus sekimo
čempionatas, išrinktas
jo nugalėtojas.
Savaitgaliais
suorganizuotos 5
teminės skaitymo
popietės muziejaus
lankytojams.

Suorganizuotas Šiaulių
miesto ir rajono moksleivių
pasakų kūrimo konkursas
,,Seku katino pasaką“.
Savaitgaliais suorganizuotos
4 teminės skaitymo popietės.

2.4.6. Skleisti informaciją
apie muziejų ir jo veiklą.

Populiarinti muziejų
internetinėje erdvėje
žiniasklaidoje, bei
televizijoje (3
staraipsniai,1 interviu,
bei nuolat pateikiama
ir atnaujinama
informacija apie
muziejų
internetiniame
facebook puslapyje,
supažindinant
vartotojus su
muziejuje vykdoma
veikla ir renginiais).
Muziejaus ekspozicija
papildyta 50 vnt.
naujų eksponatų

Muziejų stengtasi visais
įmanomais būdais
populiarinti internetinėje
erdvėje, žiniasklaidoje, bei
televizijoje (4 straipsniai, 2
interviu, informacija apie
muziejų įtraukta į knygą bei
vaizdo klipą) Nuolat
pateikiama ir atnaujinama
informacija apie muziejų
internetiniame facebook
puslapyje, supažindinant
vartotojus su muziejuje
vykdoma veikla ir renginiais).

2.4.7. Registruoti ir paruošti
eksponavimui naujus eksponatus.

Muziejaus ekspozicija
papildyta 21 nauju eksponatu.
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Įsigyta išmanioji
Įsigytos inovatyvios,
programėlė arba
šiuolaikiškos priemonės
inovatyvios,
(šviečiantys molbertai),
šiuolaikiškos
suteikiančios naujų veiklos
priemonės
galimybių ir naujų raiškos
(šviečiantys
būdų.
molbertai, šviečiantys Sukurtos 3 naujos edukacinės
burbulai),
programos.
suteikiančios naujų
veiklos galimybių ir
naujų raiškos būdų.
Sukurtos 2 naujos
edukacinės
programos.
Tikslas - puoselėti Talkšos ir Salduvės miško parkų gamtinį kraštovaizdį
2.4.8. Gerinti muziejaus
aplinką pritaikant lankytojų
poreikiams, kurti naujas
veiklas, programas

3.

3 lentelė
Uždaviniai
3.1. Atkurti ir
puoselėti miesto
parkų
kraštovaizdžio
elementus.

3.2.Skatinti
visuomenės
aplinkosauginį
sąmoningumą.

Priemonės
3.1.1. Įsigyti parkų
priežiūrai reikalingas
priemones.

Planuotas rezultatas
Įsigytos 5 parkų priežiūrai
reikalingos priemonės

3.1.2. Organizuoti
sanitarinį miško parkų
kirtimą
3.1.3. Atlikti miško
parkų žolės pjovimo
darbus

Atliktas sanitarinis 15 ha
miško plotų kirtimas.
Nupjauta 100 ha žolės

Nupjauta 100 ha žolės (5
mėnesius nuolat pjaunama
pakelių ir pievų žolė
parkuose).

3.1.4. Atnaujinti
miško parkų poilsio
erdves

Atnaujintos 2 miško parkų
poilsio erdvės (pastatytas
tiltelis per upelį bėgimo
trąsai).

Atnaujintos 2 miško parkų
poilsio erdvės (pastatytas
tiltelis per upelį bėgimo
trąsai).

3.2.1. Organizuoti
aplinkosauginius
renginius visuomenei.

Suorganizuotas
aplinkosauginis renginys

3.2.2. Skleisti
aplinkosauginę
informaciją parkų
lankytojams.

Atnaujinta informacinė
medžiaga 4-uose
informaciniuose parkų
stenduose.

Dėl pandeminės Covid -19
situacijos, laikantis
reikalavimų, vieši
visuomeniniai renginiai
negalėjo įvykti.
Atnaujinta informacinė
medžiaga 4-iuose
informaciniuose parkų
stenduose.

Pasiektas rezultatas
Įsigytos 5 parko priežiūrai
reikalingos
priemonės:
mediena,
tvirtinimo
elementai, darbo rūbai ir
avalynė, šiukšlių maišai,
smėlio stumdytuvas.
Atliktas sanitarinis 22 ha
miško plotų kirtimas.
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Ugdytiniai. 2020 m. grupių skaičius - 28. Mokinių skaičius - 400 moksleivių. Su
mokiniais dirbo 9 mokytojai pagal 2 patvirtintas ugdymo programas: Neformaliojo vaikų švietimo
sportinio ugdymo programa (žirgų sportas) (Žirginio sporto, Jaunųjų raitelių būreliai) ir Neformaliojo vaikų
švietimo gamtos pažinimo ir ekologinio ugdymo programa (Kinologų, Zoologų, Naminių gyvūnėlių
mylėtojų ,„Laimės pasagos“ , „Laisvalaikio labirinto“, Zoofanų, „Gyvūnijos pasaulio“, ‚Vėjų fėjos“
būreliai).
2020 m. Jaunųjų gamtininkų centrą daugiausia lankė 1-4 klasių moksleiviai, po to – 5-9
kl. moksleiviai. Mažiausiai moksleivių buvo iš I-IV gimnazijos klasių. Daugiausia mokinių, lankančių
centrą, buvo iš Rasos, Zoknių, Jovaro, Juventos ir Santarvės progimnazijų, Jėzuitų pradinės m-klos.
Pirmus metus lankančių moksleivių išliko daugiausiai, antroje vietoje pagal skaičių – antruosius metus
lankantys ir mažiausias skaičius lankančiųjų – trečiuosius metus ir daugiau. Kaip ir kasmet, didžiąją
dalį moksleivių centre sudarė mergaitės, gabūs, atleisti nuo mokesčio už ugdymą buvo 2 moksleiviai .
Pedagogai. 2020 m. Jaunųjų gamtininkų centre dirbo apie 34 darbuotojus, iš jų 9
mokytojai (5 iš jų turintys mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 4 – vyresn. mokytojo kvalifikacinę
kategoriją). Įstaigos vertybė – mokytojai, turintys specifinių žinių ir įgūdžių, reikalingų darbui su
vaikais ir gyvūnais (biologai, žirgininkai-treneriai, kinologai, ekologai ir kt.).. Mokykloje dirba
profesionali vadovų komanda: 3 vadovai atestuoti II vadybinei kategorijai, įgiję magistro kvalifikacinį
laipsnį.
Teigiami pokyčiai.
Jojimo skyriaus raitelė tapo 2020 m. Lietuvos Žirginio Sporto Federacijos žirgų ištvermės jojimo
reitingų jaunių grupės nugalėtoja. Kitos raitelės taip pat užima aukštas pozicijas.
Jojimo skyriaus raitelė du kartus startavo Estijoje vykusiose tarptautinėse varžybose (84 km. trasoje
užėmė 4 vietą, o ilgojoje 124 km. trasoje užėmė 1 vietą.
Jojimo skyriaus raitelė dalyvavo vienose iš tituluočiausių varžybų pasaulyje:
• Dubajuje „H.H.S.Sheikh Mohammed Bin Rashid al Machtoum endurance Cup“, į kurias
kviečiami tik geriausieji pasaulio sportininkai 160 km. distancijos varžybose;
• Dubajuje „Crown Prince Cup“ CEN 120 km. ir iš 480 dalyvių užėmė 73 vietą.
Tokio lygio pasiekimai populiarina mūsų šalį, įstaigos veiklą, teigiamai veikia įvaizdį, motyvuoja
kitus Jojimo skyriaus ugdytinius siekti aukštų rezultatų, atstovauti Lietuvą pasaulyje. Auganti ugdymo
kokybė, didina ugdytinių skaičių.
Parengta galimybių studija - investicijų projektas „Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo
skyriaus modernizavimo ir plėtros galimybės“. Šiuo projektu bus siekiama įsisavinti ES lėšas,
užtikrinti reikiamą jojimo skyriaus infrastruktūrą, taip pagerinant neformalaus švietimo (vaikų ir
suaugusių ugdymo), gyvūnų laikymo sąlygas, plečiant turizmo vystymą Šiaulių miesto savivaldybėje.
2020 m. vasarą buvo suorganizuotos net 5 vasaros stovyklos „Jaunasis gamtininkas“ (po 5
dienas), kurių metu buvo užimti 143 miesto vaikai. Apie gerą stovyklų kokybę liudija puikūs tėvelių
atsiliepimai ir daugybė prašymų organizuoti papildomas stovyklos pamainas.
Geri atsiliepimai gerina įstaigos įvaizdį, pritraukia vaikus į centro būrelius.
Paramos būdu buvo naujai įrengtos 84 metalinės vaikų persirengimo bei jų inventoriaus laikymo
spintelės. Pagerėjo mokinių persirengimo sąlygos. Vaikai turi galimybę saugiai palikti asmeninius
daiktus užrakinamose spintelėse.
Renovuota lauko jojimo aikštelė: sumontuoti lietaus vandentiekio vamzdžiai, įrengtas drenažas,
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sutankintas gruntas, išpiltas naujas smėlio sluoksnis. Atlikti renovacijos darbai žymiai pagerino jojimo
sąlygas - nebereikia joti telkšančiose balose, nuo kurių sušlapdavo vaikų rūbai, gadinosi odinis
žirginis inventorius, slydinėjo žirgai, prastėjo jų kanopų būklė nuo nuolatinės drėgmės.
Įsigytos ir sumontuotos naujos (10 vnt.) metalinės žirgų lauko šėryklos lauko levadose padeda
sutaupyti šieną. Šėryklų dėka, žirgai jo negali paskleisti ir sutrypti.
Atnaujintos dvi lauko levados: nuimtas viršutinis žemių sluoksnis, uždėtas ir sutankintas žvyras bei
smėlis. Rezultatas – dvejuose levadose žirgai gali leisti laiką ore gerose sąlygose (neklampoti iki kelių
purve, ko pasekoje - kanopų ligos bei nusilupusios pasagos).
Renovuotos dviejų mokomųjų kabinetų kanalizacijos ir vandentiekio sistemos, viename, Zoologų
būrelio kabinete įrengta didelė prausykla, skirta vaikų veiklai su gyvūnais (gyvūnų maudymui,
terariumų priežiūrai, narvelių plovimui ir pan.) pagerino vaikų ugdymo sąlygas, palengvino veiklą –
gyvūnų priežiūros darbus vaikai gali atlikti kabinetuose, visi kartu.
Įsigyta žirgų gabenimo priekaba suteikia galimybę daugiau ugdytinių startuoti varžybose, sutaupyti
kuro kaštus vykstant į varžybas Lietuvoje ar užsienyje. Vienu reisu galima nugabenti daugiau žirgų.
Žuvininkų g. 18 esančiame pastate atnaujinta 50 proc. elektros instaliacijos: nutiesti nauji kabeliai,
pakeisti elektros paskirstytojai, šviestuvai. Atlikti darbai sąlygoja didesnį įstaigos saugumą, patalpų
apšvietimo kokybę.
Problemos ir kliuviniai. Nerenovuotas jojimo skyrius.
2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS
TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS.
Tikslas – užtikrinti kokybišką neformaliojo vaikų švietimo ugdymą (gamtos, ekologijos,
sporto, sveikatinimo srityse), tenkinant vaikų ir jaunimo saviraiškos poreikius.
1 lentelė
Uždaviniai
Priemonės
Data
Atsakingas
Partneriai, Rezultatas
rėmėjai
1.1. Užtikrinti 1.1.1. Rengti,
Rugsė- Direktoriaus
Patobulintos ir
ugdymo turinio tobulinti ir
jo mėn. pavaduotoja
įgyvendintos 2 neform.
įgyvendinimą ir įgyvendinti
ugdymui
vaikų švietimo
tobulinimą.
neformaliojo vaikų
programos, integruotas
švietimo programas.
STEAM ugdymas.
1.1.2. Atlikti
Per
Direktoriaus
Atliktas 1 ugdymo
ugdymo proceso
visus
pavaduotoja
proceso tyrimas, jo
tyrimą.
metus
ugdymui
rezultatai panaudoti
ugdymo proceso
tobulinimui.
1.
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1.1.3. Organizuoti
švietėjiškus
renginius
moksleiviams.

Per
visus
metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
renginių
organizatorė

1.1.4. Rengti
moksleivius
dalyvauti miesto,
šalies bei
tarptautiniuose
renginiuose
1.1.5. Tobulinti
mokytojų
kvalifikaciją.

Per
visus
metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Per
visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.1.6. Stiprinti
pedagogų
informacinių
technologijų
kompetencijas.

Per
visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Šiaulių
miesto
ugdymo
įstaigos,
Šiaulių m.
savivaldyb
ės administracijos
Aplinkos
skyrius.
Šalies ir
Šiaulių
miesto
ugdymo
įstaigos

Organizuoti 25 renginiai,
organizuota 19
ekskursijų, išvykų
parengti ir įgyvendinti 8
projektai

Renginių, konkursų,
parodų, varžybų, kuriose
dalyvavo ugdytiniai
skaičius – 45.

9 mokytojai dalyvavo 38
mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose.
Mokytojų, dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose apie STEAM
ugdymą,100 proc..
-Atlikta 1 įstaigos
mokytojų anketinė
apklausa, nustatyta
mokytojų informacinių
technologijų naudojimo
tobulintinos sritys.
100 proc. įstaigos
mokytojų įgijo
informacinių
technologijų
kompetencijas,
gerinančias ugdymo
kokybę.
50 proc. įstaigos
mokytojų, panaudojant
mokymų metu įgytas
kompetencijas, adaptavo
NVŠ edukacines
programas miesto ir
šalies vaikų nuotoliniam
ugdymui.
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1.1.7.Sudaryti
sąlygas vaikams
ugdytis socialines
kompetencijas

Per
visus
metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.1.8. Organizuoti
Per
įstaigos veiklos
visus
kokybės įsivertinimo metus
parengiamieji darbai.

Darbo grupė

-Savanorių mokinių
skaičius – 15;
Įgyvendinta mokinių
socialinių kompetencijų
(profesinio orientavimo,
savanorystės) ugdymo
programa.
Sudaryta įstaigos veiklos
kokybės įsivertinimo
darbo grupė.
Parengtas įstaigos
veiklos kokybės
įsivertinimo darbo
planas.
Parengtas įstaigos
veiklos kokybės
įsivertinimo protokolas.
Parengtos įstaigos
veiklos kokybės
įsivertinimo išvados ir
veiklos kokybės
tobulinimo priemonių
planas.
Bendruomenei pristatyti
įstaigos veiklos kokybės
įsivertinimo rezultatai.
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1.2. Plėtoti
bendradarbiavimą su ugdytinių
tėvais (globėjais,
rūpintojais),
miesto ir šalies
socialiniais
partneriais.

1.3. Kurti
šiuolaikiškas
ugdymo
aplinkas,
pritaikytas
efektyviam
ugdymo
procesui
organizuoti

1.2.1. Tobulinti ir
įgyvendinti tėvų
(globėjų, rūpintojų)
informavimo,
švietimo ir
bendradarbiavimo
sistemą

Per
visus
metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Suorganizuoti 3 renginiai
tėvams.
Organizuotas visuotinis
tėvų susirinkimas.
Atlikta tėvų anketinė
apklausa, apibendrinti
duomenys ir panaudoti
bendradarbiavimo su
tėvais tobulinimui.
Informacija talpinta
ŠJGC tinklalapyje, 2juose Facebook
paskyrose, perduota
individualių pokalbių
metu, renginiuose.
Suorganizuota bendrą
vaikų- tėvų – mokytojų
mokslo metų baigimo
šventė.
Trišaliai pokalbiai.

1.2.2.Bendradarbiau- Per
ti su miesto ir šalies
visus
socialiniai
metus
partneriais.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
skyrių
vadovai.

Bendrai organizuotų
veiklų su įstaigos
ugdytinių tėvais
(globėjais, rūpintojais) ir
socialiniais partneriais
skaičius-15

1.3.1. Modernizuoti
ugdymo aplinką.

Per
visus
metus

Direktorius

Modernizuotos ir
patobulintos edukacinės
erdvės-2

1.3.2. Atnaujinti
IKT, ugdymo
priemones.

Per
visus
metus

Atnaujinta 20 proc.
ugdymo priemonių, IKT.

1.3.3. Užtikrinti
ugdymo proceso
aplinką

Per
visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktorius

Parengta ir įgyvendinta
10 skirtingų būrelių
programų

4. Tikslas – teikti kokybiškas laisvalaikio paslaugas įvairaus amžiaus žmonėms.
2 lentelė
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Uždaviniai

Priemonės

2.1. Tobulinti
laisvalaikio
paslaugas,
išnaudojant
Šiaulių jaunųjų
gamtininkų
centro unikalius
išteklius bei
gamtines
sąlygas.

2.1.1.
Organizuoti Per
laisvalaikio
visus
užsiėmimus įvairaus metus
amžiaus žmonėms.

2.1.2. Organizuoti
vaikų vasaros
stovyklas.

Data

Atsakingas
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
skyrių ir
muziejaus
vadovai

Partneriai,
rėmėjai
Šiaulių
miesto
savivaldybės
administracij
os Aplinkos
skyrius,
Turizmo ir
informacijos
centras.

Birželio Direktoriaus
mėn.
pavaduotoja
ugdymui

Rezultatas
Organizuoti 140
edukaciniai
užsiėmimai.
Edukaciniuose
užsiėmimuose
dalyvavusių asmenų
saičius – 3000;
V. Kavaliauskienės
Katinų muziejaus ir
Gyvūnijos sodo
lankytojų skaičius 6000.
Jojimo skyriaus
suteiktų paslaugų
visuomenei gavėjų
skaičius – 920.
Parengta vaikų
vasaros užimtumo
programa, orientuota
į STEAM veiklas.
Vaikų vasaros
užimtumo
programoje
dalyvauja 145
vaikai, organizuota 5
stovyklos pamainos.
Vaikų vasaros
užimtumo programa
viešinama 3
masinėmis
informacijos
viešinimo
priemonėmis.

2.2.Modernizuo- 2.2.1. Renovuoti
ti Šiaulių
jojimo skyriaus
jaunųjų
patalpas.
gamtininkų
centrą, pritaikant

Per
visus
metus

Direktorius,
jojimo
skyriaus
vadovas

Šiaulių
miesto
savivaldybė

Renovuota 1 patalpa
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jį laisvalaikio
(turizmo)
reikmėms.

2.3. Informuoti
visuomenę apie
ŠJGC teikiamas
paslaugas.

2.2.2. Patobulinti
edukacines erdves

Per
visus
metus

Direktorius,
pavaduotoja.

2.2.3. Įsigyti
laisvalaikio
paslaugų ugdymo
priemones

Per
visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
skyrių vadovai.

2.7.1. Reklamuoti
JGC teikiamas
paslaugas masinėmis
informacijos
priemonėmis,
internetinėje
svetainėje,
facebukuose.

Per
visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
skyrių vadovai,
renginių
organizatorius

2.7.2. Parengti ir Per
išleisti informacinę visus
medžiagą apie ŠJGC metus
teikiamas paslaugas.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
skyrių vadovai,
muziejaus
vadovė,
renginių
organizatorius.

Šiaulių
miesto
savivaldybė

Patobulintų
edukacinių erdvių
skaičius -2
Atnaujinta 20 proc.
laisvalaikio ugdymo
priemonių (nuo
laisvalaikio
priemonių dalies).

Šiaulių,
Splius
televizija,
Šiaulių
dienraščiai.

6 masinės
informacijos
priemonėse buvo
vykdoma
informacijos sklaida,
nuolat skleidžiama
informacija apie
įstaigos veiklą
įstaigos tinklapyje,
trijuose facebook‘o
paskyrose, dvejose
instagram paskyrose.
Sukurtas reklaminis
video filmas apie
įstaigos veiklą
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2.4. Populiarinti
V.Kavaliauskienės katinų muziejų, tenkinti
lankytojų pažintinius poreikius.

2.4.1.
Visus
Organizuoti
metus
edukacines
programas:
,,Pažinkime katę”;
„Koliažas iš gamtinių
medžiagų“;
,,V.Kavaliauskienės
katinų muziejuje“,
Sveikinimo atvirukas
..Linksmasis
katinas“;
,,Šviečianti pasaka“

Muziejaus
vadovė
A. Sipavičienė

.

2.4.2. Organizuoti
parodas, konkursus, kolekcijų pristatymus.

Visus
metus

Muziejaus
vadovė
A.Sipavičienė
Muziejininkė

2.4.3. Organizuoti
Visus
renginius, akcijas ir
metus
kt. veiklas.
(Savaitgalio renginių,
aktyvių laisvalaikio
praleidimo formų
organizavimas
lankytojams.)

Muziejaus
vadovė
A.Sipavičienė
Muziejininkė

2.4.4. Vesti
ekskursijas
moksleiviams ir
suaugusiems.

Muziejaus
vadovė
A.Sipavičienė
Muziejininkė

Visus
metus

Programoje
dalyvavo ~ 300
vaikų.
Pravesta 20
edukacinių
užsiėmimų.
Dalyvauta Lietuvos
Respublikos kultūros
ministerijos
organizuojamoje
,,kultūros paso“ - 8 ir
Šiaulių miesto
savivaldybės ,,
kultūros krepšelio“
organizuojamose
programose - 8.
Privačių
Visuomenei,
kolekcijų
muziejaus
autoriai,
lankytojams
Šiaulių miesto suorganizuotos ir
ir apskrities
pristatytos įvairios
ugdymo
parodos, konkursai
įstaigos.
ir kolekcijos - 4
Šiaulių
,,Aušros“
muziejus.
Šiaulių miesto
ir apskrities
ugdymo
įstaigos.

Pravesti 3 renginiai:
,,Muziejaus naktis“;
Muziejaus
gimtadienio šventė;
10 renginių: ,,Švęsk
gimtadienį kitaip“.
10 renginių „Miau“
kūrybinės
dirbtuvėlės.
Savaitgaliais
muziejaus
lankytojams
suorganizuoti 4
teminiai „Šeimos
savaitgaliai
muziejuje“.
Ekskursijos pravestos
apie 1000 lankytojų.
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2.4.5. Skleisti
informaciją apie
muziejų ir jo veiklą.

Visus
metus

Muziejaus
vadovė
A.Sipavičienė

Respublikos,
Šiaulių miesto
ir apskrities
televizija,
žiniasklaida.

Populiarinti muziejų
internetinėje erdvėje
žiniasklaidoje, bei
televizijoje - 3
staraipsniai,1 interviu,
bei nuolat pateikiama
ir atnaujinama
informacija apie
muziejų
internetiniame
facebook puslapyje,
supažindinant
vartotojus su
muziejuje vykdoma
veikla ir renginiais).

2.4.6 Sukurti
videoklipą ar
reklaminį skydelį
muziejaus veiklai
viešinti.
2.4.7. Dalyvauti ir
pristatyti muziejaus
veiklą vaikų vasaros
stovyklų metu

Visus
metus

Muziejaus
vadovė
A.Sipavičienė

Muziejaus
lankytojai,
svečiai.

Sukurtas videoklipas
teikiantis informaciją
apie muziejų, jo
veiklą, istoriją – 1.

Visus
metus

Muziejaus
vadovė
A.Sipavičienė
Muziejininkė

2.4.8. Plėsti, gausinti
muziejaus
ekspoziciją; tobulinti
lankytojų aktyvaus
laisvalaikio
praleidimo formas.

5. Tikslas - puoselėti Talkšos ir Salduvės miško parkų gamtinį kraštovaizdį
3 lentelė
Uždaviniai
Priemonės
Data
Atsakingas
Partneriai,
rėmėjai
3.1. Atkurti ir
3.1.1. Įsigyti parkų
Per visus Direktorius
puoselėti miesto
priežiūrai reikalingas metus
miško parkų
priemones.
kraštovaizdžio

Dalyvauta ir pristatyta
muziejaus veikla,
parengta programa
vaikų vasaros
stovyklų metu. ~120
vaikų.
Muziejaus ekspozicija
papildyta naujais
eksponatais (30).
Naudojant
inovatyvias,
šiuolaikiškas
priemones,
sukurtos 2 naujos
edukacinės programos

Rezultatas
Įsigytos 5 parų
priežiūrai
reikalingos
priemonės
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elementus.

3.1.2. Nuolat atlikti
miško parkų
švarinimo darbus.

Per visus
metus

Direktorius

3.1.3.Organizuoti
sanitarinį miško
parkų kirtimą

3.2.Skatinti
visuomenės
aplinkosauginį
sąmoningumą.

Šiaulių
miesto
savivaldybė

Nuolat
tvarkomi 2
miško parkai
Atliktas
sanitarinis 23
ha miško plotų
kirtimas.
Nupjauta 100
ha žolės.

3.1.4. Atlikti miško
parkų žolės pjovimo
darbus

Per visus
metus

Direktorius

3.1.5. Atnaujinti
miško parkų poilsio
erdves.

Per visus
metus

Direktorius

Atnaujintos 2
miško parkų
poilsio erdvės

3.2.1. Organizuoti
aplinkosauginius
renginius
visuomenei.

Per visus
metus

Suorganizuotas
aplinkosauginis renginys

3.2.2. Skleisti
aplinkosauginę
informaciją parkų
lankytojams.

Per visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, skyrių
vadovai
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, skyrių
vadovai

____________________
Parengė
Veiklos programos rengimo grupė

Atnaujinta
informacinė
medžiaga
stenduose 4

