
 

 

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS  

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2018-02-12 
 

 

 

I. INFORMACIJA APIE VADOVĄ 
 

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

 

Vardas, pavardė, Pareigos, 

paskyrimo data 

Darbo stažas Vadybinė 

kategorija 

Išsilavinimas 

Ramūnas Perminas Direktorius, 

2005-08-28 

Pedagoginis - 31 m. 

Vadybinis   - 22  m. 

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

PMPM             (ŠPI - 1989 m.)  
 

 

1.2. Kelta kvalifikacija.  

 

 Darbų saugos pažymėjimas. 

 Priešgaisrinės saugos pažymėjimas. 

 Kompiuterinio raštingumo ECDL pažymėjimas. 

 Higienos įgūdžių mokymo programos pažymėjimas. 

 
 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo  

renginio pavadinimas 

Data Pažymėjimo 

 Nr. 

Val. Išdavusios institucijos 

pavadinimas 

Brandos darbo rengimo metodologiniai 
reikalavimai ir vertinimo kriterijai 

2017-01-05 18397 6 Akmenės  JSŠC 

Lietuvos švietimo įstaigų vadovų asociacijos 
tarybos sueiga 

2017-01-20 LMVA-102 4 Lietuvos mokyklų 
vadovų asociacija 

„Kolega-kolegai“ 2017-02-28 738 4 Šiaulių r. ŠC 

„Mokytojų profesinių gebėjimų ir veiklos 

įsivertinimo organizavimas“  

(pristačiau pranešimą) 

2017-03-02 MP-1433 4 Šiaulių r. ŠC 

Praktinis konsultavimas mokykloje, kaip 

tobulinti pamoką 

2017-04-11 18529 8 Akmenės  JSŠC 

Lietuvos regionų pristatymas per integruotas 

pamokas 

2017-04-13 18620 16 Akmenės  JSŠC 

„7 vitaminai, stiprinantys jaunimą patyčių 

eroje“ 

2017-04-14 E-199 2 Klaipėdos r.  ŠC 

Virtuali mokumo(si) aplinka “EDUKA 

klasė”: galimybė mokyti(s) kitaip” 

2017-04-25 MC-17-18/W 2 UAB „Šviesa“ 

Mokymo centras 

Mokinių individualios pažangos matavimas ir 
pasiekimų gerinimas teorijoje ir praktikoje 

2017-04-28 TI-2017-0494 6 Kauno pedagogų ŠC 

Pasiruošimas mokslo metų pabaigai ir 

atnaujintos trimestrų/pusmečių skilties 

pristatymas 

2017-05-24 E-216 1 Klaipėdos r.  ŠC 

„2017-2018 mokslo metų pradžia“ 2017-09-05 E-224 2 Klaipėdos r.  ŠC 

„Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“ 2017-11-16 Konferencijos 

medžiaga 

4 Akmenės r. Papilės 

kultūros namai 

„Agresyvaus moksleivių elgesio prevencija ir 

valdymas“ 

2017-12-14 V4-6058 6 Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centras 

Socialinės ir emocinės kompetencijos – 

raktas gimnazisto galimybėms atsiskleisti“ 

2017-12-29 E-6264 6 UAB „Šviesa“ 

Mokymo centras 

                                                    Iš viso                                                                       71 val. 



 

 

 

 

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 66 raštus savivaldybei. Pasiūlymų neturėjau. 
 

*Skyriaus įvertinimas 

III. PAREIGYBIŲ SKAIČIUS 

 

Gimnazija 
(2017 m. 44 etatai su skyriumi „Kregždutė“ - naudojome 43,85) 

 

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 3,25 3,25 18,75 18,75 5,5 5,5 - - 27,5 27,5 

Užimta pareigybių 3 3 11 10 6 6 1 1 21 20 

Darbuotojų skaičius 4 4 19 19 5 5 36 36 64 64 

Iš jų dirba keliose 

pareigose 

3 3 2 1 2 2 4 4 11 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 8,1 8,1 16,35 16,35 

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

Darbuotojų skaičius 1 1 7 7 2 2 9 9 19 19 

Iš jų dirba keliose 

pareigose 

- - 2 2 - - 4 4 6 6 

1 mokytoja dirba Kairiškiuose, 4 darbuotojai dirba skyriuje „Kregždutė“ ir gimnazijoje 
*Skyriaus įvertinimas  

 

 

 

IV. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS  

(pagrindinės veiklos organizavimas įgyvendinant Strateginiame veiklos plane iškeltus uždavinius) 

 
Eil. 
Nr. 

Iškelti uždaviniai 
(pagal sritis pildo 
Administracijos 

atitinkamas 
skyrius) 

Pagrindinės veiklos (ugdymas, 
kultūrinė, socialinė veikla) priemonės  

Siektinas rodiklis Pasiektas rodiklis 
(palyginimas su ankstesniais metais (jeigu 

priemonė tęstinė) 

2017 m. 2016 m. 

 I tikslas.  Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

1. Įvairinti 

ugdomosios 

veiklos formas 
ir integruoti 

Organizuoti netradicines 

pamokas,  moksleivių 

konferencijas. Planuoti ir 
vesti integruotas pamokas. 

Kiekvienas 

mokytojas ves 

nemažiau 1 
netradicinę ar 

33   

integruotos 

pamokos 

17 

 integruotų 

pamokų 



ugdymo turinį Organizuoti integr. projektus, 

konkursus, viktorinas. 

integruotą  

pamoką 

2. Diferencijuoti ir 

individualizuoti 
ugdymą 

Nustatyti mokymosi stilius Nustatyti 

mokymosi 
stilius  

Mokymosi  

stil.  nustatyti  
5-12 kl. mok. 

Mokymosi  

stil.  nustatyti  
5-12 kl. mok. 

3. Tobulinti 

pažangos 
vertinimą ir 

įsivertinimą  

Veikla pagal gimnazijos 

Ugdymo kokybės gerinimo 
priemonių planą 

5-12 kl. mokin. 

pildys vaiko 
individualios 

pažangos lapus  

Visi 5-12 kl. 

mokiniai pildo 
VIP lapus 

Nepildėme 

4. Teikti 

mokymosi 
pagalbą 

Veikla pagal Ugdymo 

kokybės gerinimo priemonių 
planą 

Konsultuoti 

mokinius  

25 valandos 

per savaitę 
konsultacijoms 

22 valandos per 

savaitę 
konsultacij. 

5. Ugdyti mokinių 

bendruosius ir 

dalykinius 
gebėjimus 

Organizuoti gimnazijoje 

mokomųjų d. olimpiadas, 

konkursus, varžybas bei 
dalyvauti raj.  renginiuose 

Gilės dalykinės 

žinios,  jas 

gebės taikyti 
praktinėje veik.  

Prizininkų: 

rajone - 116; 

respubl. - 48; 
tarptaut. -2 

Prizininkų: 

rajone - 88; 

 respubl. - 83 
tarptaut. - 0. 

6. Tobulinti 

lankomumo 
priežiūros 

sistemą 

Veikla pagal Ugdymo 

kokybės gerinimo priemonių 
planą 

Sumažinti 

praleistų 
pamokų skaičių 

15127 pam.  

1 mok. 53,07. 
Sudarytos 2 

lank. sutartys 

18394 pam. 

1 mok. 67,07. 
Sudarytos 2 

lank. sutartys 

7. Stiprinti pagalbą 

planuojant 
karjerą 

Veikla pagal gimnazijos 

karjeros planavimo planą 

Mok.  įsivertinę 

gebėjimus 
rinksis profesiją 

Pasirenk. dal.  

III kl.-14 mok. 
„Ugdymas 

karjerai“  

Išvykos - 8 

Pasirenk.  d. 

III kl - 8 mok 
„Ugdymas 

karjerai“  

Išvykos -10 

8. Koordinuoti 
švietimo progr. 

pritaikymą spec. 

poreikių mokin. 

Veikla pagal VGK  planą Spec. poreikių 
mokiniai 

ugdysis pagal 

gebėjimus. 

26 spec. 
poreikių 

mokiniai 

25 spec. 
poreikių 

mokiniai 

9. Užtikrinti 

veiksmingą 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

Organizuoti tikslinius, su 

gimnazijos veiklos tikslais 

susijusius seminarus  

Pagerinti 

mokytojų 

profesionalumą  

3 seminarai 2 seminarai 

Dalyvauti kvalifikacijos 
kėlimo renginiuose  

1443 val. 1210 val. 

Inicijuoti gerosios patirties 

sklaidą 

14 pranešimų 

konferencijose 

26 pranešimai 

konferencijose 

10. Tobulinti 
mokytojų 

dalykines ir 

bendrąsias 
kompetencijas  

Ugdymo turinį ir kokybę 
reglamentuojančių dokumen. 

aptarimas metodinės tarybos, 

grupių posėdžiuose ir 
susirinkimuose  

Pagerinti 
ugdymo kokybę 

6 metodinės 
tarybos ir 46 

metodinių gr. 

posėdžiai  

6 metodinės 
tarybos ir 49 

metodinių gr. 

posėdžiai 

11. Plėtoti mokinių 

saviraišką 

Dalyvauti projektuose 

(savivaldybės VSR spec. 

progr., Jaunimo  iniciatyvų ir 

laisvalaikio užimtumo pl. pr.) 

Įgyvendinti 

projektus 

5 projektai 

(2470 eur) 

7 projektai 

(2900 eur) 

Veikla pagal NŠ būrelių 

saviraiškos renginių planą 

Didės mokinių 

saviraiškos įv. 

29 būreliai 

189 mok. 68% 

26 būreliai  

176 mok. 61% 

 II tikslas.  Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais, partneriais ir kitomis institucijomis 

 



1. 

Tobulinti ryšius 

su tėvais ir 

vietos 

bendruomene 

 

Veikla pagal 

bendradarbiavimo su 
tėvais planą 

Įtraukti tėvus į 

gimnazijos veiklas. 

 
Šviesti tėvus 

 

 

Reprezentuoti  
gimnaziją 

2-  seminarai  

(su psichologu), 

2- Visuotiniai t. 
susirinkimai; 

7- bendri 

gimnazijos reng.  

1 - koncertas 
Papilės k. n.  

1-  seminaras  

su psichologu, 

2-  Visuotiniai t. 
susirinkimai;  

6- bendri 

gimnazijos reng.  

2 - koncertai 
Papilės k. n. 

2. 
Stiprinti ryšius 

su kitomis 
švietimo 

įstaigomis 

Dalyvauti kitų įstaigų 

organizuojamose 

konferencijose, konkurs. 

Reprezentuoti  

gimnaziją 

Dalyvauta  

5 k. 

Dalyvauta  

4 k. 

Organizuoti respublik. 
konferencijas 

Reprezentuoti  
gimnaziją  

Organizuota 1  
konferencija 

Organizuota 1  
konferencija 

  

III tikslas.  Modernizuoti ugdymo(si)  procesą 

1. Užtikrinti 
veiksmingą 

įvairių mokymo 

priemonių 
naudojimą 

ugdymo procese 

Įsigyti elektroninių mokymo 
priemonių: e-vadovėliai, 

pratybos, testai.  

Gerės  
ugdymo(si)  

kokybė,  

tikslingai,  
naudojamos 

mokomosios 

programos, 

 e-vadovėliai, 
IKT produktai, 

interneto 

ištekliai. 

E-mokymo 
priemonė 

„Egzaminatorius

“ ( lietuvių k., 
matematika, 

istorija, 

biologija, 

chemija) 

E-mokymo 
priemonė 

„Egzaminatori

us“   
(biologija) 

Tęsti mokytojų mokymus 

naudotis  planšetiniais 

kompiuteriais. 
Naudoti informatikos kabinetą 

mokant įvairių dal. 

Pradinės kl., 

lietuvių k., 

žmogaus s., 
biologija,  

rusų k. 

Pradinės kl., 

anglų k. 

                                   IV tikslas. Kurti naujas, atnaujinti turimas  erdves  

 

1. Sukurti naujas 

ir atnaujinti 

gimnazijos ir 

skyriaus 
erdves. 

Įrengti kūrybinių darbų 

eksponavimo vietą 

 

Tinkama 

ugdymo(si) 

aplinka 

Įrengta kūrybinių 

darbų 

eksponavimo v. 

- 

Atlikti skyriaus 
„Kregždutė“ dalinę 

išorės ir vidaus patalpų 

renovacija. 

 

Tinkama darbo  

ir ugdymo(si) 

aplinka 
 

Atlikta dalinė 
išorės ir vidaus 

patalpų renovacija 

Šlaitinio stogo 
pakeitimas, 

mašinų stovėjimo 

aikštelės įrengimas, 
saugos sistemų 

įrengimas. 

2. Pagerinti 
moksleivių 

ugdymo(si) 

sąlygas 

Atnaujinti  mokyklinį 

inventorių.  

Tinkama 

ugdymo(si) 

aplinka 

 

15 vnt. 
(2-čiai mok. stalai 

su kėdėmis + 

mokytojo stalas) 

9 vnt. 
(2-čiai mok. stalai 

su kėdėmis + 

mokytojo stalas) 

Suremontuoti sporto 
salės persirengimo k. 

dušo kabinas 

Tinkamos 

higienos sąlygos 

Suremontuotos 

sporto salės 

persirengimo k. 
dušo kabinos 

- 

*Skyriaus įvertinimas 
 
 

V. MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI 
1. Įstaigos plotas: 
Eil. 

Nr. 

 Mato 

vnt. 
Kiekis Pokyčiai Pastabos 

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

2. naudingas m
2
 5134 - - 



3. išnuomotas m
2
 144 - Valgykla 

4. nenaudojamas m
2
 - - - 

 

2. Materialinės bazės gerinimas: 
Eil. 

Nr. 

 Mato 

vnt. 
Kiekis Rodiklis Pastebėjimas  

siektinas pasiektas 

1. Suremontuota patalpų m
2
 867 Pagal veiklos 

planą 

Pagal planą - 

2. Įsigyta ilgalaikio turto vnt. 8 Pagal veiklos 

planą 

Pagal planą - 

3. Suremontuota ilgalaikio turto vnt. 4 Pagal veiklos 

planą 

Pagal planą - 

 

 

 

 

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). 

60 410 9 060 Projekto galutinis produktas (iki 

2020 m). – bus atnaujintas 

gimnazijos muziejus su 
konferencine įranga ir galimybe 

rengti virtualias pamokas, 

konferencijas.  

2. „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų 

priemonėmis". 

2 666 - Mokymo priemonių ir įrangos 

komplektai 1–4 kl., (gimnazija 

gaus 2018 m. vasario mėn.) 

3. „Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

33 000 52 000 Skyriaus "Kregždutė" vidaus ir 

išorės remontas 

Gimnazija 

Priemonės Kiekis Suma Eur 

Monitoringo ir šilumos sistemos valdymas  1 4574 

Autobusų kontrolės sistema  3 675 

Įsigyta kompiuterinės įrangos 8 5100 

Maitinimo patalpos remontas 1 600 

Pakeista kabinetų grindų danga (linoleumu, klojant plokštes)   174  m² 1600 

Kasmetinis gimnazijos remontas  (09-01) 1 700 

                                                                                                                                Iš viso 13249 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė“ 

Dalinė vidaus patalpų renovacija (grindų keitimas, sienų dažymas, 3 WC 

mazgai, laiptinės) 

1 49000 

Įrengtas smūgį silpninantis žaidimų aikštelės pagrindas 120 m² 5848 

Pakeista grindų danga  linoleumu, klojant plokštes (2 gr., koridorius, rūbinė)  310 m² 4500 

Sienų, lubų dažymas (,,Boružėlių“ gr. miegamojo, rūbinės lubos, sienos) 130 m² 350 

Sienų paruošimas ir dažymas (I a. koridorius, rūbinė) 200 m² 2800 

Akustinių pakabinamų lubų ,,Amstrong“ įrengimas  50 m² 390 

Medinės tvorelės, suoliukų įrengimas, smėliadėžių atnaujinimas  460 

Įrengtos žaliuzės langams (LPF lėšos) 33 vnt. 1910 

Plytinės tvoros apskardinimas (rėmėjų lėšos) 75  m² 1100 

                                                                                                                              Iš viso  66358 



skyriaus "Kregždutė" 

modernizavimas“ ( 3 programos 

01.01.02.02 priemonė) 
 

2. Vienam mokiniui/globotiniui ir 1 m
2 
tenkančios išlaidos: 

*Skyriaus įvertinimas 
Gimnazija (5134,36 m

2
) 

VII. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMUS 

ĮSTAIGOJE 

Eil. 

Nr. 

Atliktas 

patikrinimas, 

data 

Kas atliko Patikrinimo tikslas Išvados, 

pasiūlymai 

Jeigu buvo pastabų, 

kas atlikta 

1. 2017-02-07 Švietimo, 
kultūros ir 

sporto skyrius 

Mokinių pažangos 
gerinimo priemonių 

vertinimas 

Pateikti 
vertinimų 

protokole 

Atlikta pagal 
pastabas ir siūlymus 

2. 2017-04-13 Švietimo, 
kultūros ir 

sporto skyrius 

Lietuvių k. ir literatūros 
įskaitos organizavimo ir 

vykdymo priežiūra 

Pažeidimų 
nenustatyta 

- 

3. 2017-04-25 Švietimo, 

kultūros ir 
sporto skyrius 

Nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimo 
organizavimas ir vykdymas 

Pažeidimų 

nenustatyta 

- 

4. 2017-05-26 Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

Lietuvių k. PUPP 

organizavimas ir vykdymas 

Pažeidimų 

nenustatyta 

- 

5. 2017-06-01 Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

Matematikos PUPP 

organizavimas ir vykdymas 

Pažeidimų 

nenustatyta 

- 

6. 2017-06-12 Švietimo, 
kultūros ir 

2017-2018 m. m. ugdymo 
plano projekto aptarimas 

Rekomenduota 
patikslinti UP 

Patikslintas UP 

 

Mokinio krepšelio  (MK), 

Eur 

Savivaldybės biudžeto 

(SB(KR), SB(AA), 

AL(LBL), BDK, NBDK),Eur 

Biudžetinių įstaigų pajamų 

(BĮP), Eur 
Iš viso: 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2015 m. 2016 m. 2017m. 

1 mokiniui 

/globotiniui 

tenkančios 

išlaidos 

1327 

 

1421 

  

1523 

 

740 

 

838 

 

788 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2069 

  

2260 

  

2312 

  
1 m

2 
naudingo 

ploto tenkančios 

išlaidos 
X X X  50 

 

52 

  

45 

  

 - 

 

-  

 

-  

 

 50 

 

52 

  

45  

 
 

(2016m.  padidėjimas dėl sargų atleidimo ir apsaugos sistemos įvedimo, išeitinė išmoka pensijinio  a. 

darbuotojui) 

Gimnazijos ikimokyklinis ugdymo skyrius „Kregždutė“ (1764,68 m
2
) 

 

 
Mokinio krepšelio  (MK), 

Eur 

Savivaldybės biudžeto 

(SB(KR), SB(AA), 

AL(LBL), BDK, NBDK),Eur 

Biudžetinių įstaigų pajamų 

(BĮP), Eur 
Iš viso: 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2015 m. 2016 m. 2017m. 

1 mokiniui 

/globotiniui 

tenkančios 

išlaidos 

904 901 936 1007 1893 1237 192 242 226 2103 3036 2393 

 

1 m
2 

naudingo 

ploto 

tenkančios 

išlaidos 

x x x 51 95 60 10 12 11 61 107 71 

 

 

(2016m. padidėjimas  – pakeista  stogo danga, įrengta automobilių  aikštelė, dėl sargų atleidimo ir apsaugos 

sistemos įvedimo, įsigyta kompiuterinės įrangos, žaidimų aikštelės įrenginiai) 
 



sporto skyrius 

7. 2017-09-20 Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

Mokinių pažangos 

gerinimo mokyklose 

priemonės ir rodikliai 

Pastabos ir 

siūlymai  

Atlikta pagal 

pastabas ir siūlymus 

8. 2017-09-04 –  

2017-10-16 
Centralizuoto 

savivaldybės 

Vidaus audito 
skyrius 

Mokyklinių autobusų 

panaudojimo, finansų 

kontrolės, viešųjų pirkimų 
organizavimo ir vykdymo 

vertinimas, vidaus 

kontrolės veikimas 

Pateiktas 

rekomendacijų 

įgyvendinimo 
planas        

Rekomendacijos 

įgyvendintos pagal 

planą 2017-02 

 

 

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 

pagerėjo 89,07 % (2016),                       
92,53 % (2017). Pažymio 

vidurkis  padidėjo nuo 7,4 

iki 7,7 balo. 

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 

Numatytos lėšos 

metiniame veiklos plane 

Įsigyta kompiuterinė 

įranga 

Tęsime pasenusios 

kompiuterinės 

įrangos atnaujinimą 

3. Skyriaus 

„Kregždutė“ 

modernizavimas 

Įgyvendinamas „Papilės 

Simono Daukanto 

gimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo sk. "Kregždutė" 
modernizavimas“  

Atlikta dalinė išorės ir 

vidaus patalpų renovacija 

Tęsti išorės ir vidaus 

patalpų renovaciją 

pagal projektą 

 

*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. Abiturientų ugdymo(si)  tęstinumas 3. Kompiuterinės technikos atnaujinimas. 

4. Bendradarbiavimas su sociokultūrine aplinka ir 

kryptingi ryšiai su Simono Daukanto vardo 

mokyklomis. 

4. Skyriaus „Kregždutė“ modernizavimas. 

 

*Skyriaus įvertinimas 

 
X. UŽDAVINIAI KITIEMS METAMS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Uždavinys / 

problema 

Numatomi veiksmai Siektini rodikliai 

1. Gerinti ugdymo(si) 

kokybę. 

Tęsti ugdymo(si) turinio 

integraciją, diferenciacija, 

Pagerės ugdymo rezultatai, sumažės 

mokymosi krūviai, palengvės moksleivių 



individualizaciją. mokymas(is). 

Ugdyti mokinių bendruosius ir 

dalykinius gebėjimus. 

Gilės dalykinės žinios, jas mokiniai gebės 

taikyti praktinėje veikloje. 

Įvairinti ugdomosios veiklos 
formas. 

Patrauklios veiklos formos skatins 
mokinių mokymosi motyvaciją, ugdys 

pasitikėjimą,  formuos kritinį mąstymą. 

Ugdyti skaitymo, rašymo, 

informacinius gebėjimus per 
visų dalykų pamokas. 

Tobulės mokinių skaitymo ir rašymo 

kompetencijos, būtinos sėkmingam 
mokymui(si). 

Teikti savalaikę pagalbą 

mokiniams, jų tėvams, 
mokytojams. 

Geresni mokinių mokymo(si) pasiekimai. 

Vykdyti  mokinių profesinį 

informavimą. 

Mokiniai  sužinos apie profesijas, 

pasirinkimo ypatumus, darbo rinką,  

apsispręs dėl tolimesnio mokymosi. 

Ugdymo karjerai programa sėkmingai 

integruojama į klasių vadovų darbo planus  

Rūpintis saugios ir palankios 

mokiniams aplinkos kūrimu, 
vykdant prevencines programas.   

 Sumažės patyčių atvejų, drausmės 

pažeidimų, pagerės lankomumas. 

Tobulinti mokytojų dalykines ir 

bendrąsias kompetencijas.  

Mokytojai įgis reikiamų žinių, gebėjimų ir 

kompetencijų, kurios įtakos  pamokų 
organizavimo kokybę. 

2. Kurti modernią 

ugdymo(si), darbo 

aplinką. 
 

Užtikrinti veiksmingą įvairių 

mokymo priemonių naudojimą 

ugdymo procese. 

UP bus tikslingai, racionaliai naudojamos 

mokomosios programos,  e-vadovėliai, 

IKT produktai, interneto ištekliai. 

Sukurti edukacines bei 

laisvalaikio erdves. 

Tinkama ugdymo(si) aplinka. Įgytos 

dalykinės gamtos  ir technologinių mokslų 

kompetencijos ugdys mokinių gebėjimą 

taikyti žinias praktinėje veikloje. 

Tobulinti informavimo sistemą. Reprezentuojama gimnazijos veikla. 

Pagerinti moksleivių,darbuotojų  
ugdymo(si), darbo sąlygas. 

Atnaujinti  mokyklinį inventorių, kabinetų 

kompiuterinę įrangą, įrengti budinčio 

darbo vietą.  

3. Formuoti 
bendradarbiaujančią 

gimnazijos 

bendruomenę. 
 

Puoselėti senąsias tradicijas ir 

kurti naujas. 
Įtraukti bendruomenę į 

gimnazijos kultūrinio gyvenimo 

organizavimą. 

Gimnazijos kultūra rūpinasi visa 
gimnazijos bendruomenė: planuoja, 

organizuoja, viešina rezultatus. 

Naujos idėjos, kūrybiškumas – įdomesnė 
veikla, bendravimas neformalioje 

aplinkoje. 

Stiprinti bendradarbiavimą su 

tėvais, partneriais ir kitomis 
institucijomis. 

Vykdomas tėvų švietim. ir informavimas. 

 Palaikomos bendradarbiavimo tradicijos, 
reprezentuojama gimnazija. 

Plėtoti mokinių saviraišką. Mokiniai skatinami bendradarbiaujant 

spręsti iškilusias problemas, sudarytos 
sąlygos vaikų saviraiškai, kūrybinei 

saviraiškai, viešinami pasiekimai. 

Ugdyti gyvenimo įgūdžius per 

projektinę veiklą. 

Ugdomos bendrosios kompetencijos, 

skatinamas kūrybiškumas, vykdoma 
prevencija. Gerinamas mikroklimatas. 

Formuosis praktiniai gyvenimo įgūdžiai. 
 

Direktorius                                             (parašas)                 Ramūnas Perminas 

 


