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                          Forma patvirtinta 

                          Akmenės rajono savivaldybės mero 

                          2019 m. vasario 7 d. potvarkiu Nr. M-7 

 

 

AKMENĖS RAJONO PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS 

2018  METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

I. INFORMACIJA APIE VADOVĄ 
 

Vardas, pavardė, paskyrimo data, turima kategorija, išsilavinimas. 

 

Vardas, 

pavardė, 

Pareigos, 

paskyrimo data 

Darbo stažas Vadybinė 

kategorija 

Išsilavinimas 

Ramūnas 

Perminas 

Direktorius, 

2005-08-28 

Pedagoginis - 32 m. 

Vadybinis  -  23  m. 

II (antra) Technologijos (ŠU-1997 m.) 

PMPM         (ŠPI - 1989 m.)  

 

Kelta kvalifikacija:  

 

 Darbų saugos pažymėjimas. 

 Priešgaisrinės saugos pažymėjimas. 

 Kompiuterinio raštingumo ECDL pažymėjimas. 

 Higienos įgūdžių mokymo programos pažymėjimas. 

 Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.  
*Skyriaus įvertinimas 
 

 

II. PATEIKTI PASIŪLYMAI SAVIVALDYBEI DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS TOBULINIMO 

 
1. Dalyvauta Savivaldybės vadovų sudarytose darbo grupėse.      Nebuvau įtrauktas į darbo grupes. 

 
2. Kreiptasi į savivaldybę su pasiūlymais.      Parašiau 62 raštus savivaldybei. Pasiūlymų neturėjau. 
*Skyriaus įvertinimas 

 

 

 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimas Data Pažymėjimo 

 Nr. 

Val. Išdavusios institucijos 

pavadinimas 

„Psichinės sveikatos gerinimo seminarai“ „Jei 

nori keist pasaulį - keisk, bet pirmiau save“ 

2018 

09-11 mėn. 

LEK 00064 8 Akmenės  r. 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos centras 

Mobilizacijos sistema, ginkluota ir neginkluota 
gynyba 

2018-09-18 4711 6 Mobilizacijos ir 
pilietinio pasipriešinimo 

departamentas 

„Savo paties elektroninių (kompiuterinių) testų 

kūrimas naudojant www.eTest.lt sistemą“ 

2018-11-30 181130-25 6 Švietimo ir mokymo 

centras „Centrum 
edukatus“ 

„Viešųjų pirkimų vykdymas po 2017-07-01 

pasikeitus viešųjų pirkimų reguliavimui“ 

2018-04-16 MC-18-

05/W 

1 UAB „Šviesa“ Mokymo 

centras 

Švietimo naujovės ir iššūkiai 2018 metais 2018-04-14 Nr. 64 6 Akmenės  JSŠC 

Ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų 

įvadinio civilinės saugos mokymo programa 

2018 

03-04 mėn. 

ID:f169 21 Ugniagesių gelbėtojų 

mokykla 

 Iš viso:                                                                                                                    48 val. 

http://www.etest.lt/
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III. PAREIGYBIŲ SKAIČIUS 

Gimnazija 
(2018 m. 45,5 etatai su skyriumi „Kregždutė“ - naudojome 44,9) 

 
Pareigybių skaičius 

(darbo krūvis, etatai) 

Administracija 
(valdymas: vadovai, 
pavaduotojai, skyrių 
vedėjai) 

Ūkinė veikla 
(ūkvedžiai, sargai, 
vairuotojai, valytojai, 
buhalteriai ir pan.) 

Kiti 
darbuotojai 

Mokytojai 
(pildo tik 
ugdymo 
įstaigos) 

Iš viso 

 Palyginimas: 
sausio 1 d.  ir 
gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 
sausio 1 d.  ir 
gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 
sausio 1 d.  ir 
gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 
sausio 1 d.  ir 
gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 
sausio 1 d.  ir 
gruodžio 31 d. 

Patvirtinta Taryboje 3,25 3,25 18,90 19,1 5,5 5,5 - 0,55 27,65 28,40 

Užimta pareigybių 3 3 10 10 6 4 1 1 20 18 

Darbuotojų skaičius 4 4 19 19 5 4 36 35 64 62 

Iš jų dirba keliose 

pareigose 

3 3 1 1 2 2 4 4 10 10 

 

Gimnazijos ikimokyklinis ugdymo skyrius „Kregždutė“ 
Pareigybių skaičius (darbo 

krūvis, etatai) 
Administracija 

(valdymas: vado-
vai, pavaduotojai, 

skyrių vedėjai) 

Ūkinė veikla 
(ūkvedžiai, sargai, 

vairuotojai, 
valytojai, buhalteriai 

ir pan.) 

Kiti darbuotojai Mokytojai 
(pildo tik 
ugdymo 
įstaigos) 

Iš viso 

 Palyginimas: 
sausio 1 d.  ir 
gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 
sausio 1 d.  ir 
gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 
sausio 1 d.  ir 
gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 
sausio 1 d.  ir 
gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 
sausio 1 d.  ir 
gruodžio 31 d. 

Patvirtinta Taryboje 1 1 6,25 6,25 1 1,5 8,1 8,35 16,35 17,1 

Užimta pareigybių 1 1 6 6 2 2 4 4 13 13 

Darbuotojų skaičius 1 1 7 7 2 2 9 10 19 20 

Iš jų dirba keliose 

pareigose 

- 1 2 2 - - 4 2 6 4 

*Skyriaus įvertinimas  

 

IV. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS  

(pagrindinės veiklos organizavimas įgyvendinant Strateginiame veiklos plane iškeltus uždavinius) 
Eil. 
Nr. 

Iškelti uždaviniai 
(pagal sritis pildo 
Administracijos 
atitinkamas sk.) 

Pagrindinės veiklos 
priemonės 

(ugdymas, kultūrinė, socialinė 
veikla)  

Siektinas rodiklis Pasiektas rodiklis 
(palyginimas su ankstesniais metais 

 (jeigu priemonė tęstinė) 

2018 m. 2017 m. 

I tikslas. Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

1.  Integruoti 

mokymo turinį 

Planuoti ir vesti 

integruotas pamokas, 
organizuoti integruotus 

projektus, konkursus, 

viktorinas 

Kiekvienas 

mokytojas ves 
nemažiau 1 

netradicinę ar 

integruotą 

pamoką. 

36 integruotos  

pamokos,  
21 pamoka 

„Kolega -

kolegai“ 

33 integruotos 

pamokos 

2.  Ugdyti 

mokinių 

bendruosius ir 
dalykinius 

gebėjimus 

Organizuoti gimnazijoje 

mokomųjų dalykų 

olimpiadas, konkursus, 
varžybas bei dalyvauti 

rajoniniuose renginiuose 

Gilės dalykinės 

žinios,  mokiniai 

gebės taikyti 
praktinėje 

veikloje  

Dalyvavo 190 

mokinių,  

24 prizininkai 

Prizininkų: rajone – 

116,  

respublikoje – 48, 
tarptautiniai -2 

3.  Įvairinti 

ugdomosios 
veiklos formas 

Organizuoti netradicines 

pamokas,  moksleivių 
konferencijas 

Patrauklios 

veiklos formos 
skatins mokinių 

mokymosi 

motyvaciją, ugdys 

pasitikėjimą,  
formuos kritinį 

mąstymą 

5 integruoti projektai. 

Pradinių klasių mokinių ir jų tėvų 
konferencija „Pažinkime Lietuvą“. 

5-11 kl. mokinių konferencija 

„Integruojamųjų programų ryšiai su 

socialine ir gyvenimo aplinka“  
(17 mokinių pranešimų) 
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4.  Diferencijuoti 
ir 
individualizuoti 
ugdymą 

Nustatyti mokymosi 
stilius 

Nustatyti 
mokymosi stilius 

5-12 kl. mok. 

Mokymosi stiliai nustatyti visiems  
5-12 kl. mokiniams 

5.  Teikti pagalbą 

mokiniams, jų 
tėvams, 

mokytojams 

Skirti valandas mokinių 

konsultavimui, 
moduliams, 

papildomoms 

pamokoms 

Teikti savalaikę 

pagalbą 
mokiniams, jų 

tėvams, 

mokytojams 

22 val. per savaitę 

mokinių 
konsultavimui. 

33 spec. poreikių 

mokiniai. 13 val. 
skirta papildom. 

pamokoms, 16 

val. moduliams 

25 valandos per 

savaitę mokinių 
konsultavimui. 

26 spec. 

poreikių 
mokiniai. 2 val. 

papildomoms 

pamokoms, 11 

val. moduliams 

6.  Vykdyti 

kokybišką 

mokinių 
profesinį 

informavimą 

Organizuoti pažintines 

ekskursijas, susitikimus 

su įvairių profesijų 
atstovais,  kaupti ir teikti 

reikalingą informaciją 

Padėti mokiniui 

pasirinkti 

ugdymosi kryptį, 
atliepiančią jo 

gebėjimų lygį 

NŠ programa 

„Lyderystės 

ABC“.  
Išvykos – 7, 

susitikimai -2 

Pasirenkamasis 

dalykas III kl. 

„Ugdymas 
karjerai“. 

Išvykos - 8 

7. Sudaryti 

sąlygas 
mokytojams 

kelti 

kvalifikaciją,  
tobulinti 

dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas  

Organizuoti tikslinius, 

su gimnazijos veiklos 
tikslais susijusius 

seminarus  

Pagerinti 

mokytojų 
profesionalumą  

Pagerinti ugdymo 

kokybę 

3 seminarai,  

9 dienų mini 
mokymai 

3 seminarai 

Skatinti mokytojus kelti 

pedagoginę kvalifikaciją  

1910 val. 1443 val.  

Ugdymo turinį ir kokybę 

reglamentuojančių 

dokumentų aptarimas 
metodinėje taryboje ir 

grupėse  

Pagerinti 

mokytojų 

dalykines ir 
bendrąsias 

kompetencijas 

6 metodinės 

tarybos  

posėdžiai  

6 metodinės 

tarybos 

posėdžiai 

8. Plėtoti mok. 

saviraišką 

Veikla pagal NŠ būrelių 

saviraiškos renginių 
planą. 

Didinti mokinių 

saviraiškos 
įvairovę 

29 būreliai 

189 mok. 68% 

26 būreliai  

176 mok. 61% 

                                           II tikslas. Kurti modernią ugdymo(si) aplinką. 

1. Sukurti 
edukacines 

 bei 

laisvalaikio 
erdves 

Dalyvauti projekte 
„Akmenės rajono 

savivaldybės 

Bendrojo lavinimo 
įstaigų 

modernizavimas“  

Įrengti gimnazijos 
muziejų ir 

konferencinę salę 

Įrengtas gimnazijos muziejus ir salė su 
baldais, konferencine įranga ir galimybe 

rengti virtualias pamokas, mokymus, 

diskusijas 

Dalyvauti projekte 

„Mokyklų 
aprūpinimas 

gamtos ir 

technologinių m. 
priemonėmis"   

Įrengti gamtos ir 

technologinių 
mokslų laboratoriją 

1-8 kl.  

Įrengta gamtos ir technologinių mokslų 

laboratorija su 15 nešiojamų 
kompiuterių ir mokymo priemonių ir 

įrangos komplektais 1–8 kl.  

2. 

 

Užtikrinti 

veiksmingą 

įvairių 
mokymo 

priemonių 

naudojimą 
ugdymo 

procese 

Įsigyti elektroninių 

mokymo 

priemonių: 
 vadovėliai,  

pratybos, testai 

Gerės  ugdymo(si)  

kokybė,  tikslingai,  

naudojamos 
mokomosios 

programos, 

 e-vadovėliai, IKT 
edukaciniai 

produktai 

E-mokymo pr. „Egzaminatoriumi“ 

(lietuvių k., matematika, istorija, 

biologija, chemija) iš 32 III – IV g. kl. 
mokinių naudojasi 27 mokiniai.  

(2017 m. iš 29 mokinių naudojosi 26). 

EMA pratybos 2,4 kl. ir E-testai 1-12kl. 

Skatinti mokytojus 

ir mokinius 
ugdymo procese 

Tęsti mokytojų 

mokymus naudotis  
planšetiniais, neš. 

15% daugiau mokytojų (lyginant su 

2017 m.) ugdymo procese naudojosi 
planšetinių kompiuterių klase, 2 
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naudoti(-is) 
šiuolaikiškomis IT 

priemonėmis 

kompiuteriais. 
Naudotis  

informatikos kab. 

mokant įvairių dal. 

informacinių technologijų kabinetais.  
Ugdyme panaudotos 15 interaktyvių 

lentų. Su jomis dirba 50 % gimnazijos 

mokytojų 2017 m. - 48 %. 

III tikslas.  Formuoti bendradarbiaujančią gimnazijos bendruomenę. 
1. Puoselėti 

senąsias 

tradicijas ir 
kurti naujas 

Veikla pagal 

renginių planą 

Plėtoti gimnazijos 

kultūrinį gyvenimą, 

ugdant kūrybiškumą, 
bendruomeniškumą  

Organizuotos 56 

veiklos 

Organizuotos 46 

veiklos 

2. 

Stiprinti ryšius 
su tėvais, 

partneriais ir 

kitomis 
institucijomis 

 

 

Veikla pagal 
bendradarbiavimo 

su tėvais planą 

 

 
Įtraukti tėvus į 

gimnazijos veiklas. 

Šviesti tėvus 

 
 

1-  seminaras  

(su psichologu), 
2- Visuotiniai t. 

susirinkimai; 

8- bendri gimn. 

renginiai, 3 - 
koncertai Papilės  

k. n. 

2-  seminarai  

(su psichologu), 
2- Visuotiniai t. 

susirinkimai; 

7- bendri gimn. 

renginiai, 1 - 
koncertas Papilės k. 

n. 

Organizuoti 
respublikines 

konferencijas, 

dalyvauti kitų 

organizuojamose 
priemonėse 

Reprezentuoti  
gimnaziją 

 Organizuotos 2 
konferencijos,  

1 ekspedicija; 

dalyvauta 2 k. 

Organizuota 1 
konferencija, 

dalyvauta 5 k. 

3. 

Plėtoti 

mokinių 

saviraišką 

Veikla pagal 

Mokinių tarybos 

planą 

Sudarytos sąlygos 

saviraiškai, ugdomas 
bendradarbiavimas 

Atstovauta 

gimnazijai 
Vadovų klube,  

LMS pateikti 2 

siūlymai, 

organizuotos 6 
veiklos 

Atstovauta 

gimnazijai Vadovų 
klube, 2 

tarptautinėse 

stovyklose, 

organizuotos 5 
veiklos 

4. Ugdyti 

gyvenimo 
įgūdžius per 

projektinę 

veiklą 

Veikla pagal 

Akmenės r. sav. 
programų 

remiamus 

projektus 

Ugdomos bendrosios 

kompetencijos, 
vykdomas 

prevencinis darbas 

Įgyvendinti 3 

projektai 

Įgyvendinti 5 

projektai 

*Skyriaus įvertinimas 
 

V. MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI 

1. Įstaigos plotas (gimnazija): 
Eil. 

Nr. 
 Mato vnt. Kiekis Pokyčiai Pastabos 

1. Bendras plotas, iš jo: m
2
 5134 - - 

2. naudingas m
2
 5134 - - 

3. išnuomotas m
2
 270 - „Grūstė“ 

4. nenaudojamas m
2
 - - - 

 

2. Materialinės bazės gerinimas: 
Eil. 

Nr. 
 Mato vnt. Kiekis Rodiklis Pastebėjimas  

siektinas pasiektas 

1. Suremontuota patalpų m
2
 641 Pagal veiklos planą Pagal planą - 

2. Įsigyta ilgalaikio turto vnt. 15 Pagal veiklos planą Pagal planą - 

3. Suremontuota ilgalaikio turto vnt. 3 Pagal veiklos planą Pagal planą - 

 
1. Įstaigos plotas („Kregždutė“): 
Eil. 

Nr. 
 Mato vnt. Kiekis Pokyčiai Pastabos 

1. Bendras plotas, iš jo: m
2
 1764 - - 

2. naudingas m
2
 1764 - - 
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3. išnuomotas m
2
 82 - „Grūstė“ 

4. Suteiktas pagal panaudos sutartį m
2
 74 - „Parama“ 

 

2. Materialinės bazės gerinimas: 
Eil. 

Nr. 
 Mato vnt. Kiekis Rodiklis Pastebėjimas  

siektinas pasiektas 

1. Suremontuota patalpų m
2
 170 Pagal veiklos planą Pagal planą - 

2. Įsigyta ilgalaikio turto vnt. 2 Pagal veiklos planą Pagal planą - 

3. Suremontuota ilgalaikio turto vnt. 1 Pagal veiklos planą Pagal planą - 

 
2. Materialinės bazės gerinimas: 

*Skyriaus įvertinimas 
 

VI. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
1. Papildomai gautas finansavimas – parama (ne iš patvirtinto Savivaldybės biudžeto lėšų): 
Eil. 

Nr. 

Projekto, programos, konkurso ar kito 

šaltinio, iš kur gauta parama, pavadinimas 

(iš ES, kitų fondų, ministerijų, dalyvaujant 

programose ir kt.) 

Gauta 

parama, 

Eur 

Savivaldybės 

prisidėjimo 

dalis, Eur (jeigu 

buvo) 

Kam panaudotos lėšos 

1. „Akmenės rajono savivaldybės 

Bendrojo lavinimo įstaigų 
modernizavimas“            

(pagal programą 09.1.3-CPVA - R-

724).       (2017-2018m.) 

58 500 4400 Įrengtas gimnazijos 

muziejus ir salė su baldais, 
konferencine įranga ir 

galimybe rengti virtualias 

pamokas, mokymus, 

diskusijas. 

Gimnazija 

Priemonės Kiekis Suma Eur 

Muziejaus ir konferencinės salės įrengimas (statybos darbai, įranga, baldai) 1 58 200 

Mokyklinis autobusas 1 40 200 

Kompiuterinė technika (gamtos mokslų laboratorija) 15 vnt. 9900 

Mokymo priemonės 1-4 klasių (gamtos mokslų laboratorija)  15 

komplektų 

2600 

Stalai kompiuteriams   (gamtos mokslų laboratorija) 10 160 

Einamasis, kasmetinis gimnazijos remontas (09-01)   1 2500 

I a. ir II a. laiptų remontas (akmens masės plytelės, klijai, išlyginamasis 

miš.)  

 m² 470 

Pradinės 1 kl. įrengimas (sienos, lubos,  šildymo radiatorius, el. instaliacija) 1
 

250 

Kompiuterinės technikos prekės ( dokumentų naikiklis, kolonėlės, kabeliai) Vnt. 370 

Inventorius valymui, sporto prekės 12  

komplektų 

510 

Autobusų kontrolės sistema  (naujas autobusas) 1 225 

                                                                                                                                Iš viso 115385 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė“ 

Pastato modernizavimas  1 200 000 

Monitoringo ir šilumos sistemos valdymas 1 5 000 

Žaidimų aikštelėse įrengta smūgiui atspari danga. Atlikta metinė kontrolė. 130  m² 4 100 

Einamasis, kasmetinis gimnazijos skyriaus remontas (09-01)   1 950 

Įsigyta kompiuterinės įrangos (2 projektoriai, skeneris, laminavimo aparatas) 4 900 

Įsigyta baldų, ūkio inventoriaus   9 700 

Laiptinių porankių atnaujinimas (baldinė plokštė, sienos apsaugų įrengimas) 2 440 

Įstaigos teritorijos apželdinimas 1 200 

Įsigyti  valgyklos baldai (rėmėjų lėšos) 1 2 000 

Įsigyta vėliavos stiebas, dviračių stovas (LPF lėšos) 2 300 

Gauti tautiniai rūbai ( LPF ,,Švieskime vaikus“ lėšos ) 20 600 

Iš viso:  215 190 

Bendra suma:        330 575 Eur 
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2. „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 
technologinių mokslų priemonėmis". 

12 300 - Mokymo priemonių ir 
įrangos komplektai 1–8 kl.,  

3. „Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Kregždutė" modernizavimas“ (3 
programos 01.01.02.02 priemonė) 

- 

(buvo 

2017m.) 

173 400 Skyriaus „Kregždutė" 

vidaus ir išorės remontas 

 

 
2. Vienam mokiniui/globotiniui ir 1 m

2 
tenkančios išlaidos: 

 Gimnazija (5134,36 m
2
)                                                                                                                                                                   

 

VII. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMUS 

ĮSTAIGOJE 
Eil. 

Nr. 
Patikrinimo 

data 

Kas atliko Patikrinimo tikslas Išvados, 

pasiūlymai 

Jeigu buvo 

pastabų, kas 
atlikta 

1. 2018-02-22 Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

Ugdymo proceso 

organizavimas ir vykdymas 

Pažeidimų 

nenustatyta 

- 

2. 2018-04-09 Švietimo, kultūros 
ir sporto skyrius 

Integruoti II gimn. klasių 
socialinių m. ir gamtos m. 

testai e-būdu 

 

Pažeidimų 
nenustatyta 

- 

3. 2018-04-11 Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

Mokinių individualios 

pažangos po I pusmečio 

aptarimo analizė 

Pateikti 

vertinimų 

protokole 

Atlikta pagal 

pastabas ir 

siūlymus 

4. 2018-04-17 Švietimo, kultūros 
ir sporto skyrius 

NMPP organizavimas ir 
vykdymas 

Pažeidimų 
nenustatyta 

- 

5. 2018-05-28 Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

Lietuvių k. ir literatūros 

(raštu) PUPP organizavimas 

ir vykdymas 

Pažeidimų 

nenustatyta 

- 

6. 2018-06- 01 Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

Matematikos PUPP 

organizavimas ir vykdymas 

Pažeidimų 

nenustatyta 

- 

7. 2018-09-17 Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

Nemokamo mokinių 

maitinimo organizavimas  

Pažeidimų 

nenustatyta 

- 

 

Mokinio krepšelio  (MK), 

Eur 

Savivaldybės biudžeto 

(SB(KR), SB(AA), 

AL(LBL), BDK, NBDK),Eur 

Biudžetinių įstaigų pajamų 

(BĮP), Eur 
Iš viso: 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

1 mokiniui 

/globotiniui 

tenkančios 

išlaidos 

1421 

 

1523 

  

1656 

 

838 

 

788 

 

841 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2260 

  

2312 

  

2500 

  
1 m

2 
naudingo 

ploto tenkančios 

išlaidos 
X X X  50 

 

52 

  

45 

  

 - 

 

-  

 

-  

 

 50 

 

52 

  

45  

 
 

 

Gimnazijos ikimokyklinis ugdymo skyrius „Kregždutė“ (1764,36 m
2
) 

 
Mokinio krepšelio  (MK), 

Eur 

Savivaldybės biudžeto 

(SB(KR), SB(AA), 

AL(LBL), BDK, NBDK),Eur 

Biudžetinių įstaigų pajamų 

(BĮP), Eur 
Iš viso: 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

1 mokiniui 

/globotiniui 

tenkančios 

išlaidos 

901 936 901 1893 1237 1250 242 226 273 3036 2393 2424 

 

1 m
2 

naudingo 

ploto 

tenkančios 

išlaidos 

x x x 95 60 61 12 11 14 107 71 75 

 

*Skyriaus įvertinimas 
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8. 2018-09-17 Švietimo, kultūros 
ir sporto skyrius 

Mokyklinių autobusų 
naudojimas 

Pateiktos 
rekomendacijos 

Atlikta pagal 
pastabas  

9. 2018-09-17 Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

Projekto įgyvendinimas Pateiktos 

rekomendacijos 

Atlikta pagal 

pastabas  

10. 2018-09-17 Švietimo, kultūros 
ir sporto skyrius  

Sporto aikštynai ir 
inventorius 

Pateiktos 
rekomendacijos 

Atlikta pagal 
pastabas  

11. 2018-10-19 Nacionalinis 

visuomenės SC 

Bendro lavinimo mokyklų 

veikla (gimnazija) 

Pateiktos 

rekomendacijos 

Atlikta pagal 

pastabas  

12. 2018-11-08 Nacionalinis 
visuomenės SC 

Ugdymo įstaigų veikla 
(Kairiškių pr. ugdymo grupė) 

Pateiktos 
rekomendacijos 

Atlikta pagal 
pastabas  

13. 2018-11-19 Nacionalinis 

visuomenės 

sveikatos centras 

Ugdymo įstaigų veikla 

(ikimokyklinis ugdymo sk. 

„Kregždutė“) 

Pateiktos 

rekomendacijos 

Atlikta pagal 

pastabas   

 

 

VIII. PROBLEMOS IR KAIP JOS BUVO SPRENDŽIAMOS 

 
Eil. 

Nr. 
Problema Priemonės, kokių buvo 

imtasi jai spręsti 

Pasiekti teigiami pokyčiai 

dėl priemonių 

įgyvendinimo 

Jeigu neišspręsta, 

kokių toliau veiksmų 

bus imamasi 

1. Neaukštas 
moksleivių 

ugdymosi 

pasiekimų rodiklis 

Sudarytas ugdymo 
kokybės gerinimo planas 

ir numatytos  priemonės 

Moksleivių pažangumas 
95 %   (2017 m. – 92,5%) 

Pažymio vidurkis  išliko  - 

7,7 balo. Sumažėjo 
nepažangių mokinių 

skaičius - 5%,  (2017 m. – 

7,5%) 

Tęsime moksleivių 
pažangumo gerinimo 

priemonių taikymą 

2. Tėvų švietimas Veiklos plane numatyti ir 
organizuoti  seminarai ir 

paskaitos tėvams; 

daugiau informacijos 
pateikta e- svetainėje 

Gimnazijos, klasių 
susirinkimuose ir 

paskaitose žymiai 

padaugėjo dalyvavusių 
tėvų skaičius 

Tęsime tėvų švietimo 
gerinimo priemonių 

taikymą 

3. Pasenusi 

kompiuterinė 

įranga 

Dalyvauta projektuose, 

numatytos lėšos 

metiniame veiklos plane 

Įsigyta kompiuterinė 

įranga 

Tęsime pasenusios 

kompiuterinės 

įrangos atnaujinimą 

3. Skyriaus 

„Kregždutė“ 

modernizavimas 

Įgyvendintas „Papilės 

Simono Daukanto 

gimnazijos ikimokyklinio 
ugdymo sk. „Kregždutė" 

modernizavimas“  

Atlikta išorės ir vidaus 

patalpų renovacija 

Tęsime 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 
„Kregždutė" 

aplinkos sutvarkymo 

darbus 
 

*Skyriaus įvertinimas 

 

IX. STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI 

 

STIPRIEJI (1–5) TOBULINTINI (1–5) 

1. Modernių ugdymo priemonių naudojimas 
ugdymo procese. 

1. Mokinių pasiekimų gerinimas. 

2. Įdiegtos e-programos ir įranga leidžiančios 

racionaliai ir taupiai naudoti lėšas. 

2. Tėvų švietimas.  

3. Dalyvavimas projektuose. 3. Kompiuterinės technikos atnaujinimas. 

4. Bendradarbiavimas su sociokultūrine aplinka ir 

kryptingi ryšiai su Simono Daukanto vardo 

mokyklomis. 

4. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ 

aplinkos sutvarkymas. 

 

*Skyriaus įvertinimas 
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X. UŽDAVINIAI KITIEMS METAMS 

 
Eil. 

Nr. 
Uždavinys / 

problema 

Numatomi veiksmai Siektini rodikliai 

1. Gerinti 
ugdymo(si) 

kokybę. 

Veikla pagal parengtus 
Ugdymo kokybės gerinimo 

priemonių, Švietimo 

stebėsenos ir Kvalifikacijos 
tobulinimo planus. 

Pagerės ugdymo rezultatai, sumažės mokymosi 
krūviai, palengvės moksleivių mokymas(is).  

Gimnazijos mokinių  bendras pažangumas 

planuojamas - 96%. Tobulės mokytojų 
dalykines ir bendrosios kompetencijos 

Vykdyti  mokinių profesinį 

informavimą  pagal Ugdymo 

karjerai planą. 

Mokiniai  sužinos apie profesijas, pasirinkimo 

ypatumus, darbo rinką,  apsispręs dėl tolimesnio 

mokymosi 

2. Kurti fiziškai ir 

emociškai saugią, 

šiuolaikišką 

ugdymo(si) 

aplinką. 

 
 

 

 
 

 

 

Įgyvendinti projektą 

„Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių  

mokslų priemonėmis" (II 
dalis) 

Įgytos dalykinės kompetencijos ugdys mokinių 

gebėjimą taikyti žinias praktinėje veikloje.  

Įdiegtos gamtos ir technologinių mokslų 

laboratorijoje  mokymo priemonės ir įrangos 
komplektai 5–8 kl.  

Užtikrinti veiksmingą įvairių 

mokymo priemonių 
naudojimą ugdymo procese. 

Ugdant tikslingai naudojamos e-mokomosios 

programos,  e-vadovėliai, „Egzaminatorius“, 
EMA pratybos , E-testai 

Atnaujinti ikimokyklinio 

ugdymo 

skyriaus „Kregždutė“ lauko 
erdvių aplinką 

Sudarytos sąlygos kokybiškam ir saugiam 

ugdymo procesui lauke. 

Sutvarkyti  kiemo pėsčiųjų  takus įrengiant 
betono trinkelių grindinį. Baigti įrengti įstaigos 

teritorijos tvorą. 

Tobulinti gimnazijos ir 

ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus „Kregždutė“ 

bendruomenės informavimo 

sistemą 

Įdiegta IT sistema „Mūsų darželis“ (e-

dienynas). 
Įrengti informacinius stendus mokinių tarybai ir 

laikraščiui „Daukantiečių žodis“  

Sudaryti tinkamas sąlygas 

mokinių pavežėjimui   ir 

popamokinės veiklos, NŠ 

saviraiškos plėtotei 

Užtikrintas laiku atvykimas (ne per anksti) į 

gimnaziją. Mokiniams užtikrintas užimtumas, 

papildoma galimybė ugdytis po pamokų ir 

parvykimas iš gimnazijos 

3. Kryptingai plėtoti 

gimnazijos 

bendruomenės 

bendradarbiavimą. 

 

 

Organizuoti kūrybiškumą 

skatinančią ir pilietiškumą, 

tautiškumą ugdančią 
gimnazijos kultūrinę veiklą 

Sudarytas ir įgyvendintas renginių planas  

Organizuoti saviraišką 

skatinančią mokinių 

savivaldos veiklą 
 

Sudarytas ir įgyvendintas NŠ būrelių saviraišk. 

renginių planas. Organizuotas tyrimas „Būrelių 

poreikis“. 
Įgyvendintas Mokinių tarybos planas 

Stiprinti bendradarbiavimą su 

tėvais, partneriais ir kitomis 

institucijomis 

Sudarytas ir įgyvendintas bendradarbiavimo su 

tėvais planas 

 

Dalyvauti projektinėje 
veikloje 

Organizuota projektinė veikla, glaudinanti  
bendradarbiavimą ir ugdanti gyvenimo įgūdžius 

*Skyriaus įvertinimas – atitinkamo Savivaldybės administracijos skyriaus išvada apie vadovo veiklos įvertinimą pagal tam tikrą sritį. 

__________________________ 
 

                
                                       

Direktorius                                     ________________         Ramūnas Perminas 
 (parašas)                 (vardas, pavardė) 


