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Šiauliai
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinant 2018 m. Šiaulių jaunųjų turistų centro strateginio plano tikslus, siekta kad
kokybiškai vykdant neformaliojo vaikų švietimo sportinio, turizmo ir kraštotyrinio ugdymo krypčių
programas, būtų plėtojamos mokinio asmenines saviraiškos galimybes, kad kiekvienas galėtų
ugdytis ir atsiskleisti, pasirinkdamas poreikius ir galimybes atitinkančias veiklas.
2018 metų tikslas,
uždaviniai, priemonės

Siekiniai (rezultato vertinimo, produkto kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas)

Sieki
nių
įgyven
dini
mo
faktas

1. Gerinti neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimą
1.1. Plėtoti mokinio asmeninės saviraiškos galimybes
1.1.1. Neformaliojo ugdymo
programų prieinamumo
didinimas
1.1.2. Gabių ir aukštą
motyvaciją turinčių mokinių
ugdymas

1.1.3. Varžybų ir kitų renginių
organizavimas ir vykdymas

1.1.4. Išvykų ir stovyklų
vykdymas

Centrą lankančių mokinių ir suformuotų grupių skaičius
(planuota 396 mokinių, 33 grupės)

408/34

Mokinių dalyvaujančių Centro programose antrus ir
daugiau metų dalis procentais (planuota - ne mažiau 50)

62

Organizuotų dviejų dienų išvykų į šalies ir tarptautinius
renginius (planuota - 11)

12

Parengtų šalies čempionatų prizininkų skaičius (planuota 28 individualiose rungtyse ir 15 komandų komandinėse
rungtyse)

28/21

Parengtų Lietuvos mokinių rinktinių komandų narių
skaičius (planuota - 4)

5

Šalies orientavimosi sporto, turizmo čempionatuose,
kraštotyros konkurse dalyvaujančių mokinių finansavimo
dalis procentais (planuota - 75)

100

Įvykdytų varžybų ir kitų renginių Centro mokiniams
skaičius (planuota - 38)

42

Įvykdytų šalies lygmens varžybų skaičius
(planuota - 3)

3

Renginiuose dalyvaujančių mokinių skaičius procentais
(planuota - 55)

58

Organizuotų išvykų į miesto, šalies, tarptautinius renginius
skaičius (planuota -29)

31

Šalies renginiuose dalyvaujančių mokinių finansavimo

75

dalis procentais (planuota - 60)

1.1.5. Partnerystės tinklo
plėtojimas

Organizuotų kryptingo ugdymo stovyklų skaičius
(planuota - 8)

10

Organizuotų vaikų vasaros poilsio programos stovyklų
(planuota – 2 stovyklos, 80 vaikų)

2/80

Įvykdytų renginių miesto mokiniams ir bendruomenei
skaičius (planuota - 17)

21

Sudarytų naujų bendradarbiavimo sutarčių su miesto
švietimo įstaigomis dėl teikiamų programų įgyvendinimo
ir veiklų pristatymo (planuota - 3)

3

Įvykdytų renginių (tarptautinio projekto, šalies mokinių
turizmo technikos varžybų, vaikų vasaros poilsio
programos stovyklų sportinių veiklų, jaunųjų
kraštotyrininkų baigiamųjų darbų parodos, turistinių žygių
dienos „100 miesto istorijų“ bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais: Šiaulių miesto savivaldybės
viešąja biblioteka, klubu „Sakas“, septyniomis miesto
švietimo įstaigomis), skaičius (planuota-5)

5

1.2. Tobulinti darbuotojų profesinę kvalifikaciją
1.2.1.Kvalifikacijos
tobulinimas renginiuose

1.2.2. Mokytojų metodinių
grupių veiklos plėtojimas

Kvalifikacijos renginių skaičius vienam darbuotojui
(planuota-2)

2

Mokytojų, tobulinančių kvalifikaciją dalyvaujant ugdomo
dalyko renginiuose dalis procentais (planuota -85)

85

Mokytojų vykdomų gerosios darbo patirties sklaidos
priemonių skaičius (planuota -3)

3

Organizuotų edukacinių išvykų mokytojams skaičius
(planuota-2)

2

Parengtų veiklos kokybės vertinimo apklausų dėl Jaunųjų
turistų centro renginių vykdymo ir stovyklų programų
veiksmingumo, skaičius (planuota-2)

2

2.Stiprinti materialinę ir techninę bazę
2.1. Gerinti edukacinių erdvių panaudojimą
2.1.1. Gamtinių sąlygų
išnaudojimas edukacinių
aplinkų plėtojimui

2.1.2. Materialinės bazės
atnaujinimas

Išorinių edukacinių aplinkų panaudojimo dalis procentais
(planuota -75)
Atnaujintų išorinių aplinkų (miesto ir švietimo įstaigų
teritorijų pritaikymas orientavimosi vietovėje užsiėmimų
vykdymui) dalis procentais (planuota -10)

75

10

Įrengtų ir prižiūrimų stacionarių trasų skaičius
(planuota-2)

2

Atnaujintų ir sudarytų žemėlapių skaičius
(planuota-10)

10

Atnaujintos renginių vykdymo (elektroninio pasižymėjimo
stotelių, kontrolinių punktų, ženklinimo priemonių)
įrangos dalis procentais (planuota -10)

16

Atnaujintų ir įsigytų bendro fizinio rengimo priemonių
dalis procentais ( planuota - 15)

25

2.2. Užtikrinti saugias ir sveikas ugdymo(si) sąlygas
2.2.1. Ugdymo(si) sąlygų
gerinimas

2.2.2. Patalpų priežiūra ir
remontas

Atnaujintos specialios mokymo įrangos dalis procentais
(planuota - 12)

12

Transporto nuomos, vykstant į Centro renginius
užmiestyje, išlaidų dalis procentais (planuota - 100)

100

Patalpų stovykloms, renginiams nuomos išlaidų dalis
procentais (planuota - 50)

65

Suremontuotų ugdymui skirtų patalpų skaičius
(planuota - 1)

1

Suremontuotų kitų patalpų skaičius (planuota - 2)

2

Atnaujintų ir suremontuotų viešųjų erdvių skaičius
(planuota - 3)

3

2018 m. sėkmingiausiai įgyvendintos Šiaulių jaunųjų turistų centro veiklos plano priemonės:
1. Vyko nuoseklus Šiaulių jaunųjų turistų centro mokinių saviraiškos plėtojimas ir gabiųjų
mokinių ugdymas, dalyvaujant šalies ir tarptautiniuose renginiuose.
Šiaulių jaunųjų turistų centro mokiniai atstovaudami miestui dalyvavo visose 2018 m.
Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų orientavimosi sporto slidėmis, dviračiais, bėgte ir komandinio
čempionato varžybose ir 2018 metų Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynėse, šalies turizmo
technikos čempionato varžybose. Asmeninėse rungtyse prizininkais tapo 28 mokiniai, komandinėse
- 21 komanda.
2018 metų Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynių orientavimosi sporto varžybose
Šiaulių jaunųjų turistų centro komanda, atstovaudama Šiaulių miestui, užėmė pirmąją vietą ir
sportininkų ugdymo centrų konkurse tapo Žaidynių nugalėtojais.
Penki mokiniai (Emilija Levickytė, Kristina Šiaulytė, Kajus Jaseliūnas, Martynas Jurgaitis,
Ignas Ambrazas) šalies rinktinėje komandoje atstovavo Lietuvai Baltijos šalių, Europos jaunimo ir
Pasaulio orientavimosi sporto čempionate, Baltijos šalių jaunimo taurės varžybose.
I. Ambrazas pasaulio čempionate jaunimo grupėje pelnė du bronzos medalius.
Iš viso dalyvaujant šalies čempionatuose ir tarptautinėse varžybose laimėta:
Prizinių vietų skaičius
I vieta

II vieta

III vieta

13

18

24

Didinant visų Centro mokinių saviraiškos galimybes organizuotos išvykos į šalies
orientavimosi, turizmo varžybas, žygius, konkursus. Organizuota 31 išvyka. Mokiniai pelnė 152
prizinių vietų apdovanojimus.
2. Renginiai Šiaulių jaunųjų turistų centre yra svarbi ugdymo programų turinio
įgyvendinimo priemonė. Čia sudaromos sąlygos asmeninei mokinio saviraiškai, atsiskleidžia
padaryta pažanga, įgyjamos ir plėtojamos socialinės ir kitos kompetencijos. Centro mokiniams
organizuoti 42 renginiai pagal ugdymo kryptis: orientavimosi sporto, turizmo technikos ir pėsčiųjų
varžybos, žygiai, edukacinės išvykos ir bendros pratybos, kraštotyrinės ekspedicijos, darbų parodos,
įgyvendinti meniniai ir kiti bendri projektai „Valstybės šimtmečio pėdsakais“, „Signatarų keliais“.
3. Gerinant mokinių saviraiškos galimybes organizuotos ir vykdytos varžybos miesto, šalies
mokiniams: šalies mokinių turizmo technikos čempionato varžybos patalpose „Šiauliai 2018“,

2017-2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių II etapo orientavimosi sporto ir turizmo
varžybos.
4. Mokinių saviraiška plėtojama ir programų prieinamumas didinamas dalyvaujant
projektinėse veiklose. 2018 m. gegužės mėn. 24 d. įgyvendintas tarptautinis projektas „WOD“
(Pasaulinė orientavimosi diena) Šiauliuose. Šią dieną 358735 vaikai 81 pasaulio šalyje, tarp kurių ir
1115 miesto mokinių, susipažino su orientavimosi sportu, įveikdami orientavimosi trasas šalia savo
mokyklų. Tai didžiausias projekto dalyvių skaičius Lietuvoje. Projekto veiklų finansavimui gauta
600 Eurų iš Tarptautinės orientavimosi sporto federacijos.
Parengta Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programa „Miklink kojas, pažink kraštą
2018“, finansuojama Šiaulių miesto savivaldybės. Gauta 2100 Eurų. 2018 m. birželio ir rugpjūčio
mėn. organizuotos dvi turistinės stovyklos Aukštaitijos nacionaliniame parke (Ignalinos raj.) ir
Tytuvėnų regioniniame parke (Kelmės r.).
5. Didinant neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą, sustiprintas bendradarbiavimas su
miesto švietimo įstaigomis, atnaujinamos ir sukurtos edukacinės aplinkos (sudaryta 10 miesto
švietimo įstaigų ir šalia esančių teritorijų sportinių žemėlapių). Žemėlapiai panaudojami švietimo
įstaigų turistiniams ir sportiniams renginiams (organizuota 18 tokių renginių). Šiaulių jaunųjų
turistų centro mokytojai teikia metodinę pagalbą mokyklų turistinių, pažintinių dienų
organizatoriams, surengė keturis mokymus mokyklų komandoms dalyvaujančioms Mokyklų
žaidynių orientavimosi ir sporto turizmo finalinėse varžybose.
6. Šiaulių jaunųjų turistų centre skatinamas dalyvavimas miesto bendruomenės gyvenime.
Mokiniai įsijungė į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginių vykdymą. Į Šiaulių miesto
šimtmečio minėjimo planą buvo įtraukta kraštotyrinė ekspedicija „Valstybės šimtmečio pėdsakais“
ir parengta ekspedicijos darbų paroda. Ekspedicijos išvykose dalyvavo per du šimtus 10-18 metų
miesto moksleivių.
Buvo teikiamos ir kitos paslaugos miesto bendruomenei. Salduvės ir Talkšos parke
atnaujinta stacionarių orientavimosi sporto kontrolinių punktų trasa „Orientavimosi parkas“,
sudarytas žemėlapis patalpintas įstaigos interneto svetainėje. Trasa naudojasi miesto gyventojai ir
svečiai, vyksta edukaciniai renginiai miesto mokykloms. Žiemos metu įrengta ir prižiūrima
specialių vėžių slidinėjimo trasa Talkšos parke. Trasomis naudojosi miesto bendruomenė.
7. 2018 m. sėkmingiau vyko mokinių sveikatą stiprinančios veiklos įvairovės gamtoje
integravimas į sistemingai vykdomą ugdymo procesą. Turistiniai žygiai, mokomosios išvykos,
varžybos, užsiėmimai gamtoje buvo vykdomi bet kuriuo metų laiku ir bet kokiomis oro sąlygomis.
Aktyviau veiklose gamtoje dalyvavo kraštotyros grupės. Mokiniams sudaryta galimybė išmokti
šliuožti slidėmis, dalyvauti pažintiniuose ir istoriniuose žygiuose. Daugiau orientavimosi sporto
grupių mokinių dalyvavo varžybose slidėmis ir dviračiais, bėgimo varžybose mieste ir šalyje.
Turizmo grupių mokiniai dalyvavo respublikiniuose pėsčiųjų turizmo žygiuose, daugiau stovyklavo
gamtoje.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Metų užduotys
(kuriais vadovaujantis
Siektini rezultatai
(toliau – užduotys)
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1.1. Užtikrinti gabių 1.1.1. Patobulinti
1.1.1.1. Organizuotos ne
ir aukštą mokymosi
gabių ir aukštą
mažiau kaip 8 kryptingo
motyvaciją turinčių
motyvaciją turinčių ugdymo stovyklos;
mokinių saviraišką.
mokinių gebėjimai.
1.1.1.2. Organizuota ne
(Asmenybės ūgtis)
mažiau kaip 11 dviejų dienų
išvykų
į
šalies
ir
tarptautinius renginius;

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai
1.1.1.1. Organizuota 10
stovyklų;
1.1.1.2. Organizuota 12
išvykų;

1.1.1.3. Parengti ne mažiau
1.1.1.3. Parengti 28
kaip 28 šalies orientavimosi prizininkai.
sporto, turizmo čempionatų
ir kitų renginių prizininkai.
1.2. Plėtoti
neformaliojo vaikų
švietimo programų
prieinamumą.

1.2.1. Sustiprintas
bendradarbiavimas
su miesto švietimo
įstaigomis.

(Ugdymas (is))

1.3. Gerinti Jaunųjų
turistų centro
ugdymo(si) ir
viešąsias aplinkas.

1.2.1.1. Pasirašytos trys
naujos bendradarbiavimo
sutartys su kitomis
įstaigomis;

1.2.1.1. Pasirašytos trys
sutartys su švietimo
įstaigomis;

1.2.1.2. Švietimo įstaigų
mokiniams organizuota ne
mažiau kaip 17 renginių,
pristatančių Jaunųjų turistų
centro ugdymo programų
turinį ir veiklas.

1.2.1.2. Organizuotas
21 renginys;

1.2.2. Atnaujintos
ir sukurtos naujos
išorinės edukacinės
aplinkos.

1.2.2.1. Atnaujinti ir sudaryti 1.2.2.1. Atnaujinta ir
nauji miesto švietimo
sudaryta 10 žemėlapių.
įstaigų ir šalia esančių
teritorijų sportiniai
žemėlapiai (10 žemėlapių).

1.3.1.
Modernizuotos ir
atnaujintos
patalpos.

1.3.1.1. Atliktas kraštotyros
klasės ir mokytojų kambario
kapitalinis remontas;

1.3.1.1. Atliktas
kraštotyros klasės ir
mokytojų kambario
kapitalinis remontas;

1.3.1.2. Suremontuotos ir
1.3.1.2. Suremontuotas
atnaujintos viešosios erdvės budėtojų kambarys, du
(vestibiulis, budėtojų
tualetai, atnaujintas
kambarys, du tualetai).
vestibiulis.
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

(Ugdymo (si)
aplinka)

Užduotys

Priežastys, rizikos

2.1.

-

-

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
Užduotys / veiklos
3.1. Pasiruošti ir pereiti prie etatinio mokytojų darbo
apmokėjimo modelio: parengti mokytojo pareigybės
aprašymą ir kiekvienam mokytojui pareigybės
priedą „Nekontaktinio darbo valandų paskirstymas
mokslo metams“, supažindinti mokytojus su
pakeistomis darbo ir apmokėjimo sąlygomis,
pakeisti darbo sutartis
3.2. Pasirengti ir atstovauti Šiaulių miestui 2018 m.
Lietuvos jaunučių sporto Vilčių žaidynėse,
finansuojant kelionės, nakvynės išlaidas Jaunųjų
turistų centro lėšomis

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Parengtas ir įgyvendinamas etatinis
mokytojų darbo apmokėjimas

Šiaulių jaunųjų turistų centro komanda
tapo Žaidynių nugalėtoja sportininkų
ugdymo centrų tarpe.
Plačiau atsiskleidė ugdymo rezultatai.
Didėja mokinių motyvacija ilgalaikiam ir
sistemingam užimtumui, Šiaulių jaunųjų
turistų centro veiklos žinomumas.
3.3. Remti mokinius atstovaujančius Šiaulių miestui Sudaryta daugiau galimybių gabių ir aukštą
ir Lietuvai tarptautiniuose renginiuose.
ugdymosi motyvaciją turinčių mokinių
ugdymuisi. Padidėjo gabiųjų ir motyvuotų
3.3.1.Finansuotas
100%
dalyvio
mokestis mokinių padariusių pažanga dalis.
atstovaujant Lietuvai 6 tarptautiniuose renginiuose
Baltijos šalių, žiemos ir vasaros Europos, Pasaulio
čempionatuose, Baltijos šalių jaunimo taurės
varžybose.
3.3.2.Finansuotas
100%
gabiųjų
mokinių
dalyvavimas keturiose Lietuvos rinktinės kandidatų
stovyklose;
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai ir
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1.
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Pažymimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
atitinkamas langelis
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
Labai gerai ☐
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
Gerai X
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
☐
6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti

6.1. 1. Darbuotojų funkcijų reglamentavimas ir saugumo užtikrinimas:
– gebėjimas į darbuotojų veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimą įtraukti darbo grupes,
komandas, savivaldos institucijas.
6.2.2. Vadovo veikla formuojant ir keičiant mokyklos kultūrą:
– gebėjimas kartu su mokyklos bendruomenės komandomis tobulinti mokyklos ateities viziją
kuriant išskirtinę mokyklos kultūrą.
Direktorius

Romualdas Pelenis
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