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202IMETUVEIKLOSPROGRAMOSIGYVENDINIMAS

1. Tikslas - uZtikrinti kokybi5k4 neformaliojo vaikq Svietimo ugdym4 (gamtos, ekologijos,

sporto, sveikatinimo srityse), tenkinant vaikq ir jaunimo saviraiSkos poreikius'

eltele
UZd*iniui Priemones I Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas

Patobulintos ir igyvendintos
2 neformaliojo vaikq
Svietimo programos,
integruotas STEAM
ugdymas.

L l. UZtikrinti
ugdymo turinio

igyvendinim4 ir
tobulinim4.

i 1.1. Rengti
tobulinti
neformaliojo
vaikq Svietimo
programas.

1.1.2.Atlikti ugdymo
proceso tyrim4.

I .1 .3.Organizuoti
Svietej iSkus renginius
moksleiviams.

1. 1,4. Rengti dalyvauti
moksleivius miesto,

Salies bei
tarptautiniuose
renginiuose,
varZybose ir kt.

Patobulintos ir igYvendintos 2
neformalioj o vaikq 5v ietimo
programos

Atliktas I ugdymo proceso

tyrimas, jo rezultatai
panaudoti ugdymo Proceso
tobulinimui,

Atliktas I ugdymo proceso

tyrimas, jo rezultatai
panaudoti ugdymo Proceso
tobulinimui.

Organizuoti 25 renginiai,
organizuota 1 9 ekskursijq,
iSvykq parengti ir igYvendinti
8 projektai

Renginiq, konkursq, Parodq,
v arLyb,4, kurio se dalyvavo
ugdytiniai skaidius - 45.

Organizuoti 3 1 renginiai,
organizuota 1 1 ekskursijq,
i5vykq parengti ir
igyvendinti 8 projektai

Renginiq, konkursq, parodq,

v arLyb4, kurio se dalyvavo
ugdytiniai skaidius - 76.



1.l.5.Tobulinti
mokytojq
kvalifikacij4,

1.1.6. Stiprinti
pedagogq
informaciniq
technologijq
kompetencijas.

1. l.T.Sudaryti sqlygas
vaikams ugdytis
socialines
kompetencijas

9 mokytojai dalyvavo 38
mokytojq kvalifikacij os
tobulinimo renginiuose.
100 proc. centro mokytojq
dalyvavo STEAM
kompetencij q tobulinimo
seminare.

9 mokytojai dalyvavo 50
mokytojq kvalifi kacijos
tobulinimo renginiuose.
100 proc. centro mokytojq
dalyvavo STEAM
kompetencij q tobul in imo
seminare.

-Atlikta 1 istaigos mokytojq
anketine apl<lausa, nustatyta
mokytojq informaciniq
technologijq naudoj i mo
tobulintinos sritys.

100 proc. istaigos mokytojq
igijo informaciniq
technologij q kompetencij as,
gerinandias ugdymo kol<ybg.

50 proc. istaigos mokytojq,
panaudojant mokymq metu

igytas kompetencijas,
adaptav o NV S edukacines
programas miesto ir Salies
vaikq nuotoliniam ugdymui..

-Atlikta I istaigos mokytojq
anketine apklausa, nustatyta
mokytojq informaciniq
technologijq naudoj imo
tobulintinos sritys.

100 proc. istaigos mokytojq

igijo informaciniq
technologij q kompetencij as,
gerinandias ugdymo
kokybq,

50 proc. istaigos mokytojq,
panaudojant mokymq metu

igytas kompetencijas,
adaptavo NVS edul<acines
programas miesto ir Salies
vaiku nuotoliniam rrqdvmr ri

-Savanoriq mokiniq skaidius

- 15:

-{gyvendinta mokiniq
social iniq kompetencij q

(profesinio orientavimo,
savanorystes) ugdymo
programa.

-Savanoriq mokiniq sl<aidius

-25:
-{gyvendinta mokiniq
socialiniq kompetencij q
(profesinio orientavimo,
savanorystes) ugdymo
programa.



1.1.8. Organizuoti

istaigos veiklos
kokybes isivertinimo
parengiamieji darbai

Sudaryta istaigos veiklos
kokybes isivertinimo darbo
grupe.

Parengtas istaigos veiklos
kokybes isivertinimo darbo
planas.
Parengtas istaigos veiklos
kokybes isivertinimo
protokolas.
Parengtos istaigos veiklos
kokybes isivertinimo i5vados
ir veiklos kokybes tobulinimo
priemoniq planas.

Bendruomenei pristatyti

istaigos veiklos kokybes

i s ivert in im o r ezultatai.

Sudaryta istai gos veiklos
kokybes isivertinimo darbo
grupe.
Parengtas istaigos veiklos
kokybes isivertinimo darbo
planas.

Parengtas istaigos veiklos
kokybes isivertinimo
protokolas.
Parengtos istaigos veiklos
kokybes isivertinimo
iSvados ir veiklos kokybes
tobulinimo priemoniq
planas.
Bendruomenei pristatyti

istaigos veiklos kokybes

i s ivertin im o rczultatai.

1.2. Pletoti
bendradarbiavim4
su ugdytinir4 tevais
(globejais,
r[pintojais), miesto
ir Salies socialiniais
partneriais.

1.2.1. Tobulinti ir
igyvendinti tevq
(globejq, rupintojq)
informavimo,
Svietimo ir
bendradarbiavimo
sistem4

Suorganizuoti 3 renginiai
tevams.
Organizuotas visuotinis tevq
susirinkimas.
Atlikta tevq anketine
apklausa, apibendrinti
duomenys ir panaudoti
bendradarbiavimo su tevais
tobulinimui.
lnformacija talpinta SICC
tinklalapyje, 2-juose
Facebook paskyrose,
perduota individualiq
pokalbiq metu, renginiuose.
Suorganizuota bendr4 vaikq-
tevq - mokytojq mokslo metq
baigimo Svente.

TriSaliai pokalbiai,

Suorganizuoti 3 renginiai
tevams.
Organizuotos 1l bendrq
veiklq su socialiniais
partneriais
Organizuotas visuotinis tevq
susirinkimas.
Atlikta tevq anketine
apklausa, apibendrinti
duomenys ir panaudoti
bendradarbiavimo su tdvais
tobulinimui.
Informacij a talpinta SfCC
tinklalapyje, 2-juose
Facebook paskyrose,
perduota individualiq
pokalbiq metu, renginiuose.
TriSaliai pokalbiai.

l"



1.2.2. Bendradarbiau-
ti su miesto ir Salies
socialiniai partneriais.

Bendrai organizuotq veiklq
su istaigos ugdytiniq tevais
(globej ais, rtipintojais) ir
socialiniais partneriais
skaidius-15

B endrai organizuotq veiklq
su istaigos ugdytiniq tevais
(globejais, riipintoj ais) ir
socialiniais partneriais
skaidius-25

1.3. Kurti
Siuolai[<iSkas

ugdymo aplinkas,
pritaikytas
efektyviam
ugdymo procesui
organizuoti

1.3.1. Atnaujinti IKT,
ugdymo priemones.

Atnaujinta 20 proc. ugdymo
priemoniq,IKT.

Atnaujinta 20 proc, ugdymo
priemoniq, IKT.

1,3,2. ULtikrinri
ugdymo proceso
aplink4

Parengta ir igyvendinta l0
skirtingq bflreliq programq

Parengta ir igyvendinta 10
skirtingq blreliq programr.l

2. Tikslas - teikti kokybi5kas laisvalaikio paslaugas ivairaus amZiaus Zmonems.
2 lentele

ULdaviniai Priemones Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas
2.1. Tobulinti
laisvalaikio
paslaugas,
iSnaudojant Siauliq
jaunqjq gamtininkq
centro unikalius
iSteklius bei
gamtines s4lygas.

2.1rl. Organizuoti
I aisvalaikio uZsiemimus

ivairaus amZiaus
Zmonems.

Organizuoti 140

edukaciniai uZsiemimai.
Edukaciniuose
uZsiemimuose
dalyvavusiq asmenq
saidius - 3000;
V. Kavaliauskienes
Katinq muziejaus ir
Gyvflnijos sodo
lankytojq skaidius -
6000.
Jojimo skyriaus suteiktq
paslaugq visuomenei
saveiu skaidius - 920.

Organizuoti 205 edukaciniai
uZsiemimai.
Edukaciniuose uZsiemim uose
dalyvavusiq asmenq saidius -
5241:
V. Kavaliauskienes Katinq
muziejaus ir GyvDnijos sodo
lankytojq skaidius - 6248.
Jojimo skyriaus suteiktq
paslaugq visuomenei gavej q

skaidius - 683.



2.1 .2.Or ganizuoti vaikq
vasaros stovyklas.

Parengta vaikq vasaros

uZimtumo programa,
orientuota i STEAM
veiklas.

Vaikq vasaros
uZimtumo programoje
dalyvauja 145 vaika,,
or ganizuota 5 stovykl o s

pamainos.

Vaikq vasaros
uZimtumo programa
vie5inama 3 masinemis
informacij os vie5inimo
priemonemis.

Parengta vaikq vasaros
uZimtumo programa,
orientuota i STEAM veiklas.

Vaikq vasaros uZimtumo
programoje dalyvauja 17 4

vaikai, organizuotaT
stovyklos pamainos.

Vaikq vasaros uZimtumo
programa vie5inama 3

masinemis informacijos
vieSinimo priemonemis.

2.2. Modernizuoti
Siauliq jaunqjq
gamtininkq centr1,
pritaikant ji
laisvalaikio
(turizmo)
reikmems.

2.2.1.Renowoti jojimo
skyriaus patalpas

Renovuota I patalpa Pagamintas ir pastatytz

naujas lauko aikStes aptvaras

2.2.2. Patobulinti
edukacines erdves

Patobulintq edukaciniq
erdviq skaidius - 2

Modernizuotq ir patobulintq
edukaciniq erdviq (klasiq)
skaidius - 2 (patobulinta
STEAM klase (pladiaekranis
televizorius, kompiuteris, 30
stetoskopq, 30 baltq chalatq),
suremontuotas vienas
mokomasis kabinetas)

2.2.3 . lsigyti laisvalaikio
paslaugq ugdymo

priemones

Atnaujinta 20 proc.
laisvalaikio ugdymo
priemoniq (nuo
laisvalaikio priemoniq
dalies).

Atnaujinta 20 proc.
laisvalaikio ugdymo
priemoniq.



2.3.Informuoti
visuomeng apie
SJGC teikiamas
paslaugas

2.3.1. Reklamuoti JGC
teikiamas paslaugas masiner
informacij os priemonemis,

internetinej e svetainej e,

facebukuose.

6 masines informacijos
priemonese buvo
vykdoma informacijos
sklaida, nuolat
skleidZiama informaciia
apie istaigos veikl4
istaigos tinklapyje,
trijuose facebook'o
paskyrose, dvejose
instagram paskyrose.

Informacij os sklaida apie
SJGC teikiamas paslaugas
buvo vykdyta 10 masiniq
informacij os priemoni q

p agalb a: sp au d a, telev izij a,

istaigos tinl<lalapis, 3

Facebook paskyros, 2
Instagram paskyros, Youtube
kanalas, internetiniai Ziniu
poftalai.

2,3.2. Parengti ir i5leisti
inform acing medLiag4 apie
SJGC teikiamas paslaugas.

Sul<urtas reklaminis
video filmas apie

istaigos veiklq

Sukurtas reklaminis video
filmas apie istaigos veil<I4

2.4. Skatinti vaikus
daugiau dometis ir
paLinti l<adiq pasaulj
supaZindinant su

l<adiq veislemis, jq
prieZiDros ir
elgsenos ypatumais.

2.4.r.
Organizuoti edukacines
programas:

,,PaZinkime katg";
,,KoliaZas i5 gamtiniq
medLiagt4";

,,V.Kavaliauskienes katinq
muziejuje",
Sveikinimo atvirukas
..Linksmasis l<atinas"'x-.
,,Sviecianti pasaka"

Programoje dalyvavo -
300 vaikq.
Pravesta 20 edul<aciniq
uZsiemimq.
Dalyvauta Lietuvos
Respublikos lculturos
ministerijos
organizuojamoje
,,kulturospaso" - 8 ir
Siauliq miesto
savivaldybes ., I<ultDros

krepSelio"
organizuojamose
programose - 8.

Programose dalyvavo - 896
vaikai.
I5 viso pravesta 42
edul<aciniai uZsiemimai :

,,PaZinkimekatg" (2
edukaciniai uZsiem im ai),
Siauliq m iesto savivaldybes

,, kultlros krep5elio"
edukacines programos (10)

,, Koliuias ii gumtiniq
mediiag q" (5 edukaciniai
uZsiemimai).

,, Kavaliaus kiends kutin 4
muziej uje". (5 edul<aciniai
uZsiemimai),

,,Kultlros paso" programos
(30)

,,Katinry karalystdje"
(2 1 nuotolinis edukacinis
uZsiemimas),

,,V, Kuvalia us kiends katin t1

muziej uj e" (9 edukaciniai
uZsiemimai).



2.5.Populiarinti
muziejq,
tenkinti
lankytojq paZintiniu
poreikius.

2.5.1. Oryanizuoti
parodas, konkur-
sus, kolekcijq prista-
tymus.

Visuomenei, muziejaus
lankytojams
suorganizuotos ir
pristatytos ivairios
parodos, konkursai ir
kolekciios - 4

Visuomenei, muziejaus
lankytoj ams suorganizuotos 4

renginiai:
Tarptautinis virtualus video
vaizdeliq konkursas,,PaSel gs

katinas",
Parodos pristatymas "Raktq
pakabukai i5 viso pasaulio" iS

privadios Daivos Dabrikienes
kolekcijos,
parodos pristatymas,,Katinai
kalendoriuose",
Respublikine pedagogq
paroda - konkursas ,,Dovanq
maiSelis. Tvarus laikra5diu
gyvenimas".

2.5.2. Organizuoti
renginius, akcijas ir kt.
veiklas.
(S avaitgalio renginiq,

aktyviq laisvalaikio
praleidimo formq

organizavimas

lankytojams.)

Pravesti 3 renginiai:

,,Muziejaus naktis";
Muziejaus gimtadienio
Svente;

10 renginiq: ,,Svgsk
gimtadieni kitaip".
l0 renginiq ,,Miau"
kurybines dirbtuveles.
Savaitgaliais muziej aus

lankytojams
suorganizuoti 4 teminiai

,,Seimos savaitgaliai
muzieiuie".

Pravestos akcijos, renginiai:

,,Svgsk gimtadienf kitaip"- 4

renginiai,

,,Miau" kiirybines
dirbtuveles - 2 renginiai.
Pasaulines gyvunq dienos
minejimo akcija,,Katinq
diena"-1, muziejaus
lankytojams suorganizuotas I
teminis,,Seimos savaitgalis
muziejuje".

2.5.3. Vesti ekskursij as

moksleiviams ir suaugusien
Ekskursijos pravestos
apie 1000 lankytojq.

Ekskursijos pravestos apie

6500 lankytojq.
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2.5.4. Skleisti informacijq
apie muziejq ir jo veikl4.

Populiarinti muziejq
internetineje erdveje
Ziniasklaidoje, bei
televizijoje - 3
staraipsniai, I interviu,
bei nuolat pateikiama ir
atnauj inama in formacij a

apie muziejq
internetiniame facebook
puslapyj e, supaZindinant
vartotojus su muziejuje
vykdoma veikla ir
renginiais).

Muziejq stengtasi visais

imanomais biidais
populiarinti internetinej e

erdveje, Ziniasklaidoje, bei
televizijoje: 1 straipsnis, 2
interviu, informacija apie
muziejq itraukta i vaizdo
klipfl Nuolat pateikiama ir
atnauj inama informacij a api e

muziejq internetiniame
facebook puslapyje,
supaZindinant vartotojus su
muziejuje vykdoma veikla ir
rensiniais).

2.5.5 Sukurti videoklip4 ar
reklamini skydeli
muzieiaus veiklai vie5inti.

Sukurtas videoklipas
teikiantis informacij 4
apie muziejq, jo veikl4,
istorij4 - 1.

Sukurtas videoklipas
teikiantis informacij 4 ap ie
muziejq, jo veikl4, istorij4 -

2.5.6.Dalyvauti ir
pristatyti muziejaus veikl4
vaikq vasaros stovyklq
metu

Dalyvauta ir pristatyta
muziejaus veikla,
parcngtaprograma vaikq
vasaros stovyklq metu.

-120 vaiku.

Dalyvauta ir pristatyta
muziejaus veikla, parengta
programa vaikq vasaros
stovyklq metu. -170 vaikq.

2.6. Didinti profesi
kompetencij4

2.6, LD aly vauti kval ifi kacij r

tobulinimo renginiuose,
seminaruose,
konferenciiose.

Dalyvauta seminaruose,
konferencijose,
mokymuose,
padedandiuose tobulinti
komunikacijos ir
kurybi5kumo ugdymo
procese
kompetencij as, skaitmeni
nio raStingumo
mokymuose,
pristatandiuose
naujausius
Siuolaikinius IT irankius.
Konferencija - 1 kartas,
mokymai - 1 seminarai-
a

Dalyvauta ivairiuose
seminaruose ir mokymuose
(padedandiuose pletoti
bendravimo su Zmonemis,
turindiais negali4 ypatumus,
pletoti Svietimo projektq
rengimo ir igyvendinimo
bendr4sias ir pagrindines
kompetencij as, tobulinti
skaitmeninius gebej imus)
Dalyvauta: skaitmeninio
ra5tingumo mokymai.
4kartai,
seminarai- 5 kartai,

2,6.2.Bendradarbiauti su su
kitais pana5aus
profilio muziejais

Pasira5yta
bendradarbiavimo
sutartis su kitais,
panaSaus profilio
muzieiais - 1.

Pasira5yta bendradarbiavimo
sutartis su kitais, pana5aus
profilio muziejais - l.



2.7. Plesti, gausinti
muziejaus
ekspozicij4; tobulin
lankytojq aktyvaus
laisvalaikio
praleidimo formas

2.7.1.Naujq eksPonatq

registracij a, paruoSimas ir
eksponavimas.

Muziejaus ekspozicija
papildyta naujais
eksponatais (30).

Muziejaus eksPozicija
papildyta nauj ais eksPonatais

(s4)

2.7 .2.Muzieiaus aPlinkos
gerinimas, pritaikymas
lankytojq poreikiams,
naujq programq, veiklq
kfrrimas.

Naudoj ant inovatYvias,
SiuolaikiSkas priemones,

Sukurtos 2 naujos
edukacines programos.

[sigytos inovatYvios,
SiuolaikiSkos priemones
(Sviedianty s molbertai),
suteikiandios naujq veiklos
galimybiq ir naujq rai5kos

budq.
Sukurla ir igyvendinta 1. nauja

,,Geros savijautos" Programa.
(339 vaikai)
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3. Tikslas - puoseleti Talk5os ir Salduves mi5ko arkq gamtrnl kraStovaizdi

3 lentele
T Tlrlqrriniqi Priemonds Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas

3.1. Atkurti ir
puoseleti miesto
parkq
kraStovaizdZio
elementus.

3.1.1. {sigyti Parkq
prieZi[rai reikalingas
priemones.

|sigytos 5 parkq PrieZi[rai
reikalingos priemones

[sigytos 5 parko PrieZifirai
reikalingos priemones :

3.1.2. Nuolat atlikti
miSko parkq
Svarinimo darbus

Nuolat tvarkomi du mi5ko
parkai

Nuolat tvarkomi du mi5ko
parkai

3.1.3. Atliktimi5ko
parkq Zoles pjovimo
darbus

Nupjauta 100 ha Zoles Nupjauta 100 ha Zoles ()
mdnesius nuolat Pjaunama
pakeliq ir pievq Zole

parkuose).

3.1.4. Atnaujinti
mi5ko parkq Poilsio
erdves

Atnaujintos 2 mi5ko Parkq
poilsio erdves (PastatYtas

tiltelis per upeli begimo

trasai).

Atnaujintos 2 mtSko ParKLl
poilsio erdves

3.2.Skatinti
visuomenes
aplinkosaugini
s4moningum4.

3.2.1. Oryanizuoti
aplinkosauginius
rensinius visuomenei.

Suorganizuotas
aplinkosau ginis renginY s

Suorganizuotas
ap linkosau ginis renginYs

,,Svaros akcija Talk5os ir
Salduves mi5ko Parkuose"

3.2.2. Skleisti
aplinkosauging
informacij4 parkq
lankytoiams,

Atnauj inta informacine
medLiaga 4-uose
informaciniuose Parkq
stenduose.

Atnaujinta intormacme
medLiaga 4-iuose
informaciniuose Parkq
stenduose.
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Ugdytiniai. 2021m. grupiq skaidius - 28. Mokiniq skaidius - 440 moksleiviq. Su mokiniais
dirbo 9 mokytojai pagal2 patvirtintas ugdymo programas:Neformaliojo vaikq Svietimo sportinio ugdymo
programa (Lirgq sportas) (Zirginio sporto, Jaunqjq raiteliq biireliai) ir Neformaliojo vaikq Svietimo gamtos

paZinimo ir ekologinio ugdymo progama (Kinologq, Zoologt4, Naminiq gyvDneliq myletojq ,,,Laimds
pasagos" , ,,Laisvalaikio labirinto'o,Zoofanr1, ,,Gyv[nijos pasaulio", ,Vejq fejos" , Gamtos bidiuliai",
Gamtos laboratorij a" biireliai),

2021m. Jaunqjq gamtininkq centr4 daugiausia lanke l-4 klasiq moksleiviai, po to - 5-9
kl. moksleiviai. MaZiausiai moksleiviq buvo i5 I-IV gimnazijos klasitl. Daugiausia mokiniq, lankandiq
isntr4, buvo i5 Rasos, Zokni'4, Jovaro, Juventos ir Santarves progimnazijq. Pirmus metus lankandiq
moksleiviq i5liko daugiausiai, antroje vietoje pagal skaidiq - antruosius metus lankantys ir maZiausias

skaidius lankandiqjq - trediuosius metus ir daugiau. Kaip ir kasmet, didLiqa dali moksleiviq centre
sudare mergaites, gab[s, atleisti nuo mokesdio uZ ugdym4 buvo 5 moksleiviai .

Pedagogai. 2021 m. Jaunqjq gamtininkq centre dirbo apie 34 darbuotojus, i5 jq 9

mokytojai (5 iS jq turintys mokytojo kvalifikacing kategorijq, 4 - vyresn. mokytojo kvalifil<acinE
kategorij4). [staigos vertybe - mokytojai, turintys specifiniq Ziniq ir igtidZiq, reikalingq darbui su

vaikais ir gyviinais (biologai, Lirgininkai-treneriai, kinologai, ekologai ir kt.).. Mokykloje dirba
profesionali vadovq komanda: 3 vadovai atestuoti II vadybinei kategorijai, igtjE magistro kvalifikacini
laipsni.

elglaml rult a1

Jojimo sl<yriaus raitele tapo 2021 m. Lietuvos Zirginio Sporto Federacijos Zirgq iStvermes jojimo
reitingq j auniq grupes II vietos nugaletoj a. Kitos raiteles taip pat uLima auk5tas pozicij as.

Jojimo skyriaus raitele du kartus sekmingai startavo tarptautinese varZybose Estijoje ir Lenkijoje
(1 00 km, distancijose),

Siemet nacionalinese varZybose startavome net dvidesimt septynis kartus. Prizines vietas uZememe

net penkiolika kartq. Net aStuoni Lirgyno raiteliukai pirm4 kart4 dalyvavo i5tvermes jojimo varZybose
5i sezon4 ir papilde i5tvermes jojimo bendruomenes gretas. Ir keturi Zirgyno duetai igyvendino
kvalifikacijas ir kit4 sezon4 gales dalyvauti ilgesnese distancijose.

105 vaikai rengti dalyvauti ivairiose parodose, konkursuose varZybose, kuriq buvo 38

moksleiviai uZeme 94 prizines vietas (1-4-) i5 jq: I - 55 kartus, II - 18 kartq, III - 10 karlq, IV - 8

l<artus. Centro mastu-O vietq, miesto mastu - 0 vietq, Salies mastu - 87 vietos (I-52,1I-18, III-10, IV-
7), tarptautiniu mastu-4 vietos(I-3,IV- I )

Parengta galimybiq studija - investicijq projektas ,,Siauliq jaunqfq gamtininkq centro jojimo
skyriaus modernizavimo ir pletros galimybes". Siuo projektu bus siekiama isisavinti ES le5as,

uZtikrinti reikiamq jojimo skyriaus infrastrukt[rq, taip pagerinant neformalaus Svietimo (vaikq ir
suaugusiu ugdymo), gyvDnu laikymo s4lygas, plediant turizmo vystym4 Siauliu miesto savivaldybeie.

2021 m. vasar? buvo suorganizuotos net 7 vasaros stovyklos ,,Jaunasis gamtininkas" (po 5

dienas), kuriq metu buvo uZimti 174 miesto vaikai. Apie gerq stovyklq kokybg liudija puikus teveliq
atsiliepimai ir daugybe pra5ymq organizuoti papildomas stovyklos pamainas.

Geri atsilienimai serina istaisos ivaizdi. pritraukia vaikus i centro burelius.
lrengtas ioiimo aik5tes nauias aptvaras.
Renovuotos vienas mokomasis kabinetas
lsisvta oriekaba veZti [kio daiktams.

Problemos ir kliuviniai. Nerenovuotas jojimo skyrius.

2022 li{E'TU VETKLOS PROGRAMOS
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TIKSLAI, UZDAVINIAI IR JU IGYVENDINIMO PRIEMONES.

l. Tikslas - uztikrinti kokybiSk4 neformaliojo vaikq Svietimo ugdym4 (gamtos, ekologijos,

sporto, sveikatinimo srityse), tenkinant vaikq ir jaunimo saviraiSkos poreikius.
. I lentele

UZdaviniai Priemonds Data Atsakingas Partneriai,
remeiai

Rezultatas

1.1, UZtikrinti
ugdymo turinio
lgyvendinim4 ir
tobulinim4.

1.1.1. Rengti,
tobulinti ir
igyvendinti
neformaliojo vaikq
Svietimo programas.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Patobulintos ir
igyvendintos 2 neform,
vaikq Svietimo
programos, integruotas
STEAM usdymas.

1.1.2. Atlikti
ugdymo proceso
tyrim4.

Per
visus
metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Atliktas l ugdymo
proceso tyrimas, jo
rezultatai panaudoti
ugdymo proceso

tobulinimui.

1.1.3. Organizuoti
SvietejiSkus
renginius
moksleiviams.

Per
visus
metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
renginiq
organizatore

Siauliq
miesto

ugdymo

istaigos,
sraullLl m.
savivaldyb
es admini-
stracijos
Aplinkos
skvrius.

Organizuoti 25 renginiai,
organizlota 77

ekskursijq, iSvykq
parengti ir igyvendinti 8

projektai

1.1.4. Rengti
moksleivius
dalyvauti miesto,
Salies bei
tarptautiniuose
renginiuose

Per
visus
metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Salies ir
Siauliq
miesto
ugdymo

istaigos

Renginiq, konkursq,
parodq, v arLybq, kuriose
dalyvavo ugdytiniai
skaidius - 40.

1.1.5. Tobulinti
mokytojq
kvalifikacij4.

Per
visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

9 mokytojai dalyvavo 38

mokytojq kvalifi kacij os

tobulinimo renginiuose.
Mokytojq, dalyvavusiq
kvalifi kacij os tobulinimo
renginiuose apie STEAM
usdvma.100 proc..
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1.1.6. Stiprinti
pedagogq
informaciniq
technologijq
kompetencijas.

Per
visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

-Atlikta I istaigos
mokytojq anketine
apklausa, nustatyta
mokytojq informaciniq
technologijq naudoj imo
tobulintinos sritys.

100 proc. istaigos
mokytojq igijo
informaciniq
technologijq
kompetencijas,
gerinandias ugdymo
kokybg.

50 proc. istaigos
mokytojq, panaudojant
mokymq metu igytas
kompetencij as, adaptavo
NVS edukacines
programas miesto ir
Salies vaikq nuotoliniam
usdymui.

w

'<)

1.1.7.Sudaryti
s4lygas vaikams
ugdytis socialines
kompetencijas

Per
visus
metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

-Savanoriq mokiniq
skaidius - 15;

{gyvendinta mokiniq
rotiutiniq kompetencijq
(profesinio orientavimo,
savanorystes) ugdymo
Drograma.
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1.1.8. Organizuoti

istaigos veiklos
kokybes isivertinimo
parengiamieji darbai.

Per
visus
metus

Darbo grupe Sudaryta istaigos veiklos
kokybes isivertinimo
darbo grupe.
Parengtas istaigos
veiklos kokybes

isivertinimo darbo
planas.
Parengtas istaigos
veiklos kokybes

isivertinimo protokol as,

Parengtos istaigos
veiklos kokybes

isivertinimo i5vados ir
veiklos kokybes
tobulinimo priemoniq
planas.

Bendruomenei pristatyti

istaigos veiklos kokybes

isivertin imo rezultatai.

1.2. Pletoti
bendradarbiavi-
mq su ugdytiniq
tevais (globejais,
rfipintojais),
miesto ir Salies

socialiniais
partneriais.

1.2.1. Tobulinti ir
igyvendintitevq
(globejq, rfipintojq)
informavimo,
Svietimo ir
bendradarbiavimo
sistemq

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Suorganizuoti 3 renginiai
tevams.
Organizuotas visuotinis
tevq susirinkimas.
Atlikta tevq anketine
apklausa, apibendrinti
duomenys ir panaudoti
bendradarbiavimo su

tevais tobulinimui.
Informacija talpinta
Srcc tinklalapyje, 2-
juose Facebook
paskyrose, perduota
individualiq pokalbiq
metu, renginiuose.
Suorganizuota bendr4
vaikq- tevq - mokytojq
mokslo metq baigimo
Svente.

TriSaliai pokalbiai.



15

r',

2. Tikslas - teikti kokybi5kas laisvalaikio paslaugas ivairaus amZiaus Zmonems.

2 Ientele

1 .2.2.Bendradarbiau-
ti su miesto ir Salies

socialiniai
partneriais.

Per
visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
skyriq
vadovai.

Bendrai organizuotq
veiklq su istaigos
ugdytiniq tevais
(globejais, r[pintojais) ir
socialiniais partneriais
skaidius-9

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

1.3.1. Modernizuoti
ugdymo aplink4.

Per
visus
metus

Direktorius Modernizuotos ir
patobulintos edukacines
erdves- 1

1.3.2. Atnaujinti
IKT, ugdymo
priemones.

Per
visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
usdymui

Atnaujinta 20 proc.
ugdymo priemoniq, IKT.

1.3.3. UZtikrinti
ugdymo proceso
aplink4

Per
visus
metus

Direktorius Parengta ir igyvendinta
l0 skirtingq blreliq
programq

UZdaviniai Priemones Data Atsakingas Partneriai,
remeiai

Rezultatas

2.1. Tobulinti
laisvalaikio
paslaugas,

iSnaudojant
Siauliq jaunqjq
gamtininkq
centro unikalius
iSteklius bei
gamtines
s4lygas.

2.1.1, Organizuotr
laisvalaikio
uZsiemimus ivairaus
amZiaus Zmonems.

Per
visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
skyriq ir
muziejaus
vadovai

Siauliq
miesto
savivaldybes
administracij
os Aplinkos
skyrius,
Turizmo ir
informacijos
centras.

Organizuoti 205
edukaciniai
uZsiemimai,
Edukaciniuose
uZsiemimuose
dalyvavusitl asmenq
saidius - 5250;
V. Kavaliauskienes
Katinq muziejaus ir
Gyv[nijos sodo
lanl<ytojq skaidius -

6300.
Jojimo skyriaus
suteiktq paslaugq
visuomenei gavejq
skaidius - 685.
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2.1.2. Organizuoti
vaikq vasaros
stovyklas.

BirZelio
men.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Parengta vaikq
vasaros uZimtumo
programa, orientuota

i STEAM veiklas.

Vaikq vasaros
uZimtumo
programoje
dalyvauja 174
vaikai, organizuotaT
stovyklos pamainos.

Vaikq vasaros
uZimtumo programa
vieSinama 3

masinemis
informacijos
vieSinimo
priemonemis.

2.2.Modernrzuo-
tl Sraulq
jaunqjq
gamtininkq
centr?, pritaikant
jilaisvalaikio
(turizmo)
reikmems,

2.2.r Per
visus
metus

Direktorius,
jojimo
skyriaus
vadovas

Siauliq
miesto
savivaldybe

Parengtas Lirgyno
renovacijos projektas

2.2.2.Patobultnti
edukacines erdves

Per
visus
metus

Direktorius,
pavaduotoja.

Siauliq
miesto
savivaldybe

Patobulintq
edukaciniq erdviq
skaidius -1

2.2.3.[sigyti
laisvalaikio
paslaugq ugdymo
priemones

Per
visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
skyriq vadovai.

Atnaujinta 20 proc,
laisvalaikio ugdymo
priemoniq (nuo
laisvalaikio
priemoniq dalies).
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2.3. Informuoti
visuomene aoie
SJGC teikiamas
paslaugas.

I

2.7.1. Reklamuoti
JGC teikiamas
paslaugas masinemis
informacijos
priemonemis,
internetineje
svetaineje,
facebukuose.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
skyriq vadovai,
renginiq
organizatorius

Siauliq,
Splius
televizija,
Siauliq
dienraSdiai.

10 masines
informacijos
priemonese buvo
vykdoma
informacijos sklaida,
nuolat skleidZiama
informacija apie

istaigos veikl4
istaigos tinklapyje,
trijuose facebook'o
paskyrose, dvejose
instagram paskyrose.

2.7.2. Parengti ir
iSleisti informacinq
medLiagq, apie SIGC
teikiamas paslaugas.

Per
visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
skyriq vadovai,
muziejaus
vadov€,
renginiq
organizatorius.

Sukurtas reklaminis
video filmas apie

istaigos veikl4

2.4. Skatinti
vaikus
daugiau dometis
ir paZinti kadiq
pasauli,
supaZindi
nant su

kadiq veislemis,
jq prieZi[ros ir
elgsenos
ypatumais.

2.4,l.Organizuoti
edukacines programas

,,Paiinkime katg"l
,,Kolialas iK

gamtini4
mediiagry";
,,V.Kavaliauskiends
katinry muziejuje",
Sveikinimo atvirukas
.,Linksmasis
kalinas";
,,Svieiianti pasaka"

Visus
metus

Muziejaus
vadove
A. Sipaviiiene

Programoje
dalyvavo - 500
vaikq.
Pravesta 30
edukaciniq
uZsiemimq.
Dalyvauta Lietuvos
Respublikos kultUros
ministerijos
organizuojamoje
,,kultDros paso" - 10

ir Siauliq miesto
savivaldybes ,,
kultlros krepSelio"
organizuojamose
programose - 10.

2.5.Populiarinti
muziejq,
tenkinti
lankytojq palinti
poreikius,

2.5. LParodq, konkursr
organizavimas, ivairiq
kolekcij q pristatymas.

Visus
metus

Muziejaus
vadove
A.Sipaviiiene
Muziejininke

Privadiq
kolekcijq
autoriai,
Siauliq miesto
ir apskrities
ugdymo

istaigos.

Visuomenei,
muziejaus
lankytojams
suorganizuotos ir
pristatytos ivairios
parodos, konkursai
ir kolekcijos - 4
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2.5.2.Renginiq,
akcijq, ivairiq kitq
veiklq organizavimas
ir vedimas.
Savaitgalio renginiq,
aktyviq laisvalaikio
praleidimo formq
organizavimas
lankytojams.

Visus
metus

Muziejaus
vadove
A,Sipaviiieni
Muziejininke

Siauliq

,,AuSros"
muziejus.
Siauliq miesto
ir apskrities
ugdymo

istaigos.

Pravesti renginiai:

,,Muziejaus naktis"-
t;
Muziejaus
gimtadienio Svente-

1;

,,Svgsk gimtadieni
kitaip"- 10 renginiq:

,,Miau" kurybines
dirbtuveles - 5
renginiai.
Savaitgaliais
muziejaus
lankytojams
suorganizuoti
teminiai ,,Seimos
savaitgaliai
muziejuje"- 3.

2.5.3.Ekskursijq vedin
moksleiviams ir
suaugusiems.

Visus
metus

Muziejaus
vadove
A.Sipaviiiend
Muziejininke

Apie 10000 lankytojq

2.5.4.Skleisti
informacijq apie
muziejq ir jo veikl4.

Visus
metus

Muziejaus
vadove
A.Sipaviiiend
Muziejininke

Respublikos,
Siauliq miesto
ir apskrities
televizrja,
Ziniasklaida.

Populiarinti muziejq
internetinej e erdvej e,

Ziniasklaidoje, bei
televizijoje:
staraipsniai-2,
interviu-2, bei nuolat
pateikiama ir
atnaujinama
informacija apie

muziejq
internetiniame
facebook puslapyje,
supaZindinant
vaftotojus su

muziejuje vykdoma
veikla ir renginiais).

2,5.4.Sukurti
videoklip4 ar

reklamini skydeli
muziejaus veiklai
vieSinti.

Iki 11

men.
Muziejaus
vadove
A.Sipcniiiend
Muziejininke

Siauliq miesto
ir apskrities
ugdymo

istaigos.

Sukurtas videoklipas
ar nuotraukq koliaZas,
teikianti s informacij 4
apie muziejq, jo
veikla. istoriia-1.
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Dalyvauta ir pristaty
muziejaus veikla,
parengta programa
vaikq vasaros
stovvklu metu. -150

Muziejaus
vadove
A.Sipaviiiend

2.5.6.Dalyvauti ir
pristatyti muziejaus
veikl4 vaikq vasaros

stovyklq metu

Dalyvauta
seminaruose,
konferencijose,
mokymuose,
padedandiuose

tobulinti
komunikacijos ir
l<[rybiSkumo ugdymo
procese
kompetencijas, skai

eninio ra5tingumo
mokymuose,
pristatandiuose
naujausius
Siuolaikinius IT
irankius, Konferencij

- I kaftas, mokymai-
2 seminarai- 3

Muziejaus
vadove
A.Sipaviiiene
Muziejininke

2.6.l.Dalyvavimas
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose,
seminaruose,
konferencijose.

Visus
metus

2.6.Didinti
profesing
kompdtencij4.

Muziejaus ekspozicija
papildyta naujais
eksponatais (40).

Muziejaus
lankytojai,
svediai.

Muziejaus
vadove
A.Sipaviiiene

2.7.1.Naujq
eksponatq
registracija,
paruo5imas ir
eKsDonavlmas.

2,7.Plesti,
gausinti
muziejaus
ekspozicijq;
Tobulinti
lanl<ytojq
aktyvaus
laisvalaikio
praleidimo
formas.

Naudojant
inovatyvias,
SiuolaikiSkas
priemones,
sukurta nauja
edulcacine programa.

Muziejaus
vadove
A.Sipaviiiend
Muziejininke

2.7.2.Muziejaus
aplinkos gerinimas,
pritaikymas
lankytojq
poreikiams, naujq
programq, veiklq
kiirimas.

Visus
metus

3. Til<slas - puoseleti Talk5os ir Salduves mi5ko parkq gamtini kraStovaizdi

3 lentele
UZdaviniai Priemones Data Atsakingas Partneriai,

remeiai
Rezultatas
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3.1. Atkurti ir
puoseleti miesto
miSko parkq
kra5tovaizdZio
elementus.

3.i.1. [sigyti parkq
prieZiDrai reikal ingas
nriemones.

Per visus
metus

Direktorius fsigytos 5 parq
prieLiirai
reikalingos
priemones

3.1,2. Nuolat atlikti
miSko parkq
Svarinimo darbus.

Per visus
metus

Direktorius Siauliq
miesto
savivaldybe

Nuolat
tvarkomi 2

mi5ko parkai

3.1.3.Organizuoti
sanitarinimiSko
parkq kirtim4

Atliktas
sanitarinis 23

ha miSko plotq
kirtimas.

3.1,4. Atlikti mi5ko
parkq Zoles pjovimo
darbus

Per visus
metus

Direktorius Nupjauta 100
ha Zoles.

3.1.5. Atnaujinti
miSko parkq poilsio
erdves.

Per visus
metus

Direktorius Atnaujintos 2

mi5ko parkq
poilsio erdves

3.2.Skatinti
visuomenes
aplinkosaugini
s4moningum4.

3.2,I. Organizuoti
aplinkosauginius
renginius
visuomenei.

Per visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, skyriq
vadovai

Suorganizuotas
aplinkosaugi-
nis renginys

3.2.2. Skleisti
aplinkosauging
informacij4 parkq
lankytojams,

Per visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, skyriq
vadovai

Atnaujinta
informacine
medLiaga
stenduose 4

Parenge
Veiklos programos rengimo grupe


