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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami 

svariausi rezultatai bei rodikliai) 

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA 

 NON PROGREDI EST REGREDI   (Neiti į priekį – tolygu žengti atgal). 

GIMNAZIJOS VIZIJA 

 Saugi, pilietiška, siekianti mokymosi sėkmės, puoselėjanti savitą kultūrą gimnazija. 

GIMNAZIJOS MISIJA  

 Sudaryti  sąlygas saugiam ir visaverčiam ugdymui(si), teikti kokybišką, standartus 

atitinkantį išsilavinimą.  

STRATEGINIAI TIKSLAI (2018-2020 M.) 

 Užtikrinti veiksmingą  ugdymą. 

 Kurti saugią ir modernią aplinką. 

 Puoselėti  gimnazijos kultūrą. 

 

1.1. Gimnazija 2018 metams buvo išsikėlusi šiuos tikslus: 

 Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

 Kurti modernią ugdymo(si) aplinką. 

 Formuoti bendradarbiaujančią gimnazijos bendruomenę. 

1.1.1. Papilės Simono Daukanto gimnazijos 4 savivaldos institucijos (gimnazijos, metodinė, 

mokytojų, mokinių tarybos) svariai prisidėjo prie  2018 m. veiklos plano įgyvendinimo: 

 gimnazijos taryba posėdžiavo 5 kartus ir buvo numačiusi – padėti gimnazijos 

bendruomenei įgyvendinti gimnazijos veiklos programoje iškeltus tikslus ir uždavinius;  

 gimnazijos metodinė taryba organizavo 6 posėdžius, savo veikla siekė nuolatinės 

mokytojų profesinės kompetencijos augimo bei švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo, skatino 

metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, skleidė pedagogines ir metodines naujoves, dalijosi 

gerąja pedagogine patirtimi; 

 Mokytojų taryba 5 posėdžių metu analizavo kaip pagerinti ugdymosi rezultatus, kėlimą į 

aukštesnes klases, išsilavinimo pažymėjimų išdavimą,  prevencinių programų įgyvendinimą, 

gimnazijos veiklos įsivertinimą; 

 Mokinių taryba rinkosi kartą per mėnesį, aptarė renginių organizavimą, atstovavimą 

gimnazijai rajono jaunimo organizacijų susibūrimuose, dalyvavo Akmenės rajono organizuojamuose 

mokinių tarybų savivaldų forumuose, Vadovų klubuose, organizavo pilietiškumo pamoką, 

bendruomenės protmūšį apie Europos sąjungą, susitikimą su Akmenės rajono MAS pirmininke.  

 



2 

 

1.2. Įgyvendinant 2018 m. plane numatytus  tikslus atlikome šias veiklas ir priemones, 

kurios įtakojo pokyčius, rodančius gimnazijos veiklos plano veiksmingumą: 

(I tikslas).  Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

1.2.1. Pamokų tvarkaraščiai 2017–2018 m. m.  – atitinka Lietuvos higienos normų HN 21:2010 

reikalavimus, optimizuoja mokinių mokymosi krūvį; 

1.2.2. mokinių neformaliajam ugdymui organizuoti 100 % panaudotos BUP skirtos valandos; 

1.2.3. Mokinio poreikiams tenkinti skirtos 29 BUP valandos                         (2017 m. – 13 val.);  

1.2.4. Gimnazijos 1–4, 5–8, I–IV gimn. klasių mokinių pažangumas    95 %   (2017 m. – 

92,5%). 

1.2.5. Gimnazijos 5–8, I–IV gimn. klasių mokinių mokymosi vidurkis 7,7      (2017 m. -7,7). 

1.2.6. Sumažėjo nepažangių mokinių skaičius - 5%,                                     (2017 m. – 7,5%).  

1.2.7. Pravestos 36 integruotos  pamokos, 21 pamoka „Kolega-kolegai“  (2017 m. – 33 

integruotos pamokos). 

1.2.8. Atlikta tėvų  prisijungimo prie TAMO dienyno stebėsena: 2016 – 2017 m. m. – 68 %,  

2017 – 2018 m. m.   jungėsi 74,36% Šiuo metu prie TAMO jungiasi 81,09%  tėvų. 

1.2.9. Organizuoti 5 integruoti projektai, 5-11 kl. mokinių konferencija „Integruojamųjų 

programų ryšiai su socialine ir gyvenimo aplinka“ (17 mokinių pranešimų), pradinių klasių mokinių ir 

jų tėvų konferencija „Pažinkime Lietuvą“. 

1.2.10. Ugdytiniai dalyvavo visų dalykų olimpiadų rajoniniuose turuose (190 mokiniai dalyvavo 

- laimėjo 24 prizines vietas). 

1.2.11. Organizuoti gimnazijos mokytojams 3 bendri seminarai, 9 dienų mini mokymai, 

išklausyta 1910 kvalifikacijos tobulinimo valandų (2017 m.  – 3 seminarai, 1440 valandų). 

1.2.12. Atlikti mokinių pažangos aptarimai, kuriuose dalyvavo 54% tėvų (praėjusiais metais - 

52%).  

1.2.13. Sėkmingai laikyti valstybiniai ir mokykliniai egzaminai:  

 

             Kliuviniai:  

          Pasiekti aukštesnio gimnazijos mokinių pažangumo trukdo dalies mokinių mokymosi 

motyvacijos, atsakomybės, savarankiškumo, drausmės ir aktyvumo stoka. Nepakankamas vidurinio 

ugdymo programą pasirinkusių mokinių pasirengimas. Dalies tėvų pasyvumas, menkas domėjimasis 

pokyčiais gimnazijoje ir abejingumas vaikų mokymuisi ir elgesiui.  
 

(II tikslas). Kurti modernią ugdymo(si) aplinką. 
1.3.1. 15% daugiau mokytojų (lyginant su 2017 m.) ugdymo procese naudojosi planšetinių 

kompiuterių klase (28 darbo vietos), dviem informacinių technologijų kabinetais (16 darbo vietų su 

NComputing kompiuteriais, 15 darbo vietų su nešiojamasis kompiuteriais).  

1.3.2. Ugdant moksleivius panaudotos turimos 14 interaktyvios lentos ir 1 interaktyvi virtuali 

lenta "U-Pointer 2". Su jomis dirba 50 % gimnazijos mokytojų. 

1.3.3. TAMO modulio „Egzaminatoriumi“ iš 32 III – IV gimnazijos klasių mokinių 

Valstybinis BE Išlaikymo procentas Rezultatų vidurkis 

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

Lietuvių k.  90%              82% 34,88 40,78 

Matematika           89%              60% 25,25 44,92 

Anglų k. 100% 100% 60,83 48,36 

Istorija 100% 100% 42,33 38,86 

Informatika 100% 100% 26,3 37,4 

Biologija 100% 100% 51 29,63 

Chemija  - 100% - 28,5 

Fizika - 100% - 48 

Geografija 100% 100% 32 39,67 

Mokyklinis BE 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 

Lietuvių k. 100% 100% 5 4,6 

Technologijos 100% 100% 10 9,5 
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„Egzaminatoriumi“ naudojasi 27 mokiniai. (2017 m. iš 29 mokinių naudojosi 26). 

1.3.4. Dalyvauta 5 projektuose ir 6 akcijose:  

Projektas Veiklos 

„Akmenės rajono savivaldybės Bendrojo 
lavinimo įstaigų modernizavimas“  

(58 200 Eur) 

Projekto galutinis produktas – įrengtas gimnazijos muziejus ir 
salė su baldais, konferencine įranga ir galimybe rengti virtualias 

pamokas, mokymus, diskusijas.  
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 
technologinių mokslų priemonėmis" 

(12300 Eur) 

(Įrengta gamtos ir technologinių mokslų laboratorija su 15 
nešiojamų kompiuterių ir mokymo priemonių ir įrangos 

komplektais 1–4 kl. Mokymo priemonių ir įrangos komplektai 

5–8 kl. numatomi 2019-03 mėn.) 

Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiosios programos 

finansuojamas projektas „Sveikatos 

receptas 2“. (700 Eur) 

Papildytas sporto salės inventorius, pravestos asmens higienos 
paskaitos ir nupirkta gausioms šeimoms asmens higienos 

priemonių, organizuota plaukimo pamoka baseine ir psichologės 

seminaras tėvams (apie lytiškumą, žalingų įpročių prevenciją, 
amžiaus tarpsnių psichologiją). 

Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo 

iniciatyvų projektas „Tikėjimas, tautos 

tradicijos ir šeima – mūsų žmogiškumo 
šaknys -7“. (270 Eur) 

Organizuota: piešinių paroda – konkursas nugalėtojų 

apdovanojimas, Motinos dienos šventė miestelio mamoms, 

piligriminė išvykos į Žemaičių Kalvariją, į Kauno muziejus, 
pasveikinti  tėvai Tėvo dienos proga.  

Akmenės rajono savivaldybės Vaikų 

socializacijos (vasaros užimtumas) 

programos finansuojamas projektas 
„Vasarą pasitinkant“. (350 Eur) 

Organizuota 5 dienų vasaros dieninė stovykla mergaitėms (10 

mokinių). 

Iš viso:                                                                                                (71020 Eur) 

Dalyvauta akcijose: „Atmintis gyva, nes liudija“, „Atminties kelias“, „Darom“, Tarptautinė 

Tolerancijos diena, „Dovanoju gyvenimą“ (donorystės akcija du kartus per metus). 
               

              1.3.5. Materialinės bazės pokyčiai  2018 m. (330 575 Eur):  

              įrengta gamtos ir technologinių mokslų laboratorija  su 15 nešiojamų kompiuterių  ir mokymo 

priemonių ir įrangos komplektais 1–4 kl. Įrengtas gimnazijos muziejus ir salė su baldais, konferencine 

įranga ir galimybe rengti virtualias pamokas, mokymus, diskusijas. Atnaujintas gimnazijos autoūkis 

(gautas naujas geltonasis autobusas). Modernizuotas ikimokyklinio ugdymo skyriaus Kregždutė“ 

pastatas, įrengtas monitoringo ir šilumos sistemos valdymas, žaidimų aikštelėse įrengta smūgiui atspari 

danga, įsigyti  valgyklos baldai. 

Kliuviniai:  

Mažos mokinio krepšelio (MK) lėšos riboja kompiuterinės technikos  (IKT) atnaujinimą 

klasėse. Modulis „Praėjimo (lankomumo) kontrolės sistema“ funkcionuoja pakankamai gerai, tačiau 

brangus technikos gedimų šalinimas. Dalis tėvų retai jungiasi prie e- dienyno. Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus Kregždutė“ aplinkai sutvarkyti reikalingos lėšos. 
 

             (III tikslas). Formuoti bendradarbiaujančią gimnazijos bendruomenę. 

            1.4.1. Gimnazijoje inicijavome 2 respublikines konferencijas ir 1 respublikinį konkursą. 

1.4.2. Dalyvavome 3 kitų respublikos švietimo įstaigų organizuotose konferencijose, skirtose 

Daukanto 225-osioms gimimo metinėms (Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje, LR Seimo 

konferencijoje, Vilniaus nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje). 

 1.4.3. Paminėtos  Simono Daukanto 225-ąsias gimimo metinės gimnazijoje:  2 dailės kūrybinių 

darbų parodos, moksleivių viktorina, tradicinis gimnazistų projektas, dalyvauta Vytauto Didžiojo 

universiteto studentų kūrybinės grupės „Declamationes“, programoje; 

           1.4.4. Stiprintas bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir garsintas Akmenės kraštas: 

išvyka į Vilniaus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto organizuotą Antano Mockaus 100-ųjų 

gimimo metinių minėjimo konferenciją; gimnazijoje vyko socialinių mokslų praktinė ekspedicija su 

Šiaulių Didždvario gimnazija; organizavome rajoninį renginį etikos ir muzikos mokytojams bei jų 

ugdytiniams; dalyvavome Raudėnuose respublikiniame mokinių etnokultūriniame – edukaciniame 

renginyje ir Ventos gimnazijos literatūrinės kūrybos respublikinėje šventėje. 
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 1.4.5. Atlikta formalaus ir neformalaus ugdymo veikla: renginys „Geografijos naktis“, mokinių 

tėvelių organizuota šokio pamoka; merginų – dieninė vasaros stovykla, pirmosios pagalbos teikimo 

praktiniai mokymai  mokiniams bei mokytojams, Akmenės rajono Visuomenės sveikatos centro 

seminarai mokytojams ir mokiniams, koncertas  Ventos socialinės globos namų darbuotojams ir 

auklėtiniams. Papilės kultūros n. organizavome 3 renginius: Vasario 16-osios, Simono Daukanto 

gimimo 225-ąsias metines, bendruomenės Padėkos vakarą.  

1.4.6. Stiprintas bendradarbiavimas ir tėvų švietimas bei informavimas - organizuotas 

psichologės  seminaras tėvams, pravesti 2 visuotiniai tėvų susirinkimai (dalyvavo 142 tėvai, 2017 m. - 

dalyvavo - 59); organizuoti 50 klasių susirinkimų (pradinėse klasėse 22; 5-IV kl. - 28); vyko139 klasių 

vadovų individualūs susitikimai su tėvais; pristatyta gimnazijos veiklos ataskaita, vyko pradinių klasių 

mokinių ir jų tėvelių konferencija. 

1.4.7. Pilnai įgyvendintas NŠ būrelių saviraiškos renginių planas: dalyvauta respublikos, rajono 

sportinėse varžybose, dalykų žinios gilintos būrelių projektuose. Išskirtini NŠ būrelių pasiekimai: 

Tarptautiniame vaikų šokio konkurse-festivalyje „Pumpurėliai 2018“ Naujosios Akmenės miesto 

kultūros centre, savo amžiaus grupėje šokėjai laimėjo III vietą, Papilės kultūros namų organizuotame 

legendų apie Papilės piliakalnius kūrybos konkurse 2 mokiniai tapo laureatais savo amžiaus grupėje; 

Ateitininkų būrelis dalyvavo Lietuvos AF MAS Rudens akademijoje „Sveikame kūne – sveika siela“. 

           1.4.8. Mokiniai be gimnazijoje siūlomų būrelių buvo pasirinkę NVŠ programas: muzikos, 

ugdymo karjerai (gimnazijos), krepšinio, bokso, futbolo, (sporto centro), Ventos muzikos mokyklos, 

Kuršėnų sporto mokyklos, Mažeikių sportinių šokių 

 

Kliuviniai:  

Nepakankamas dalykinis bendradarbiavimas tarp rajono ir bendradarbiaujančių su mumis 

ugdymo įstaigų – neorganizuojame bendrų dalykinių olimpiadų, protmūšių, viktorinų. Įvairesniam tėvų 

švietimo organizavimui neturime pakankamai lėšų. 
 

  

II SKYRIUS 

DIREKTORIAUS METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių 2018 metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1.Paruošti ir 
patvirtinti 

savivaldybės 

administracijoje 
gimnazijos strateginį 

planą 2018-2020 m.  

Patvirtinti  

savivaldybės 

administracijoje 

gimnazijos 

strateginį planą  

2018-2020 m.   

1.Sudaryta  strateginio plano 
2018-2020 m. rengimo darbo 

grupė. 

2. Darbo grupei paskirtos 

užduotys ir numatytas atlikimo 

laikotarpis. 

Gimnazijos strateginis 

planas  2018-2020 m. 

patvirtintas  

savivaldybės 

administracijoje.  

1.2.Parengti ir įdiegti 

gimnazijoje mokytojų 
etatinio apmokėjimo 

modelį. 

Įgyvendinti LR 

valstybės ir 

savivaldybių įstaigų 

darbo apmokėjimo 

įstatymo 8 

straipsnio 

redakcijos po 2018-

08-31 d. nuostatas. 

 

 

 

1.  Mokytojai supažindinti su 

etatinio darbo apmokėjimo 
modeliu. 

2. Sudaryta darbo grupė  dėl 

mokytojų etatinio darbo 
apmokėjimo nuostatų 

įgyvendinimo. 

3. Papildytos /pakeistos 

mokytojų darbo sutartys. 
4. Parengti nauji mokytojų 

pareiginiai aprašai. 

5. Parengta naujos redakcijos 

1. Mokytojų etatinis 

apmokėjimo modelis 
parengtas, suderintas ir 

įdiegtas. 

  
2. Lokalūs dokumentai 

reglamentuojantys  

mokytojų etatinio 

apmokėjimo tvarką 

parengti, suderinti ir 

įdiegti. 
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darbo apmokėjimo tvarka, 

papildytos darbo tvarkos 

taisyklės. 

1.3. Modernizuoti 

gimnazijos ugdymo 

procesą per projektinę 

veiklą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įrengti gamtos ir 

technologinių 

mokslų laboratorija  
su 15 nešiojamų 

kompiuterių  ir 

mokymo priemonių 

ir įrangos 
komplektais 1–4 kl.  

1. Įgyvendintas projektas 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos 

ir technologinių mokslų 

priemonėmis". 

 

 

 

 

Įrengta gamtos ir 

technologinių mokslų 

laboratorija  su naujais 
baldais, kompiuterine 

technika, mokymo 

priemonėmis ir įrangos 

komplektais 1–4 kl.  

Įrengti gimnazijos 

muziejų ir salę su 

baldais, 
konferencine įranga 

ir galimybe rengti 

virtualias pamokas, 
mokymus, 

diskusijas. 

 

2. Įgyvendintas projektas 

„Akmenės rajono savivaldybės 

Bendrojo lavinimo įstaigų 
modernizavimas“  

(pagal programą 09.1.3-CPVA 

- R-724). 

1. Įrengtas gimnazijos 

muziejus su naujais 

ekspozicijų baldais ir 
kompiuterine technika. 

2. Įrengta konferencinė 

salė su naujais baldais, 
įranga, kompiuterine 

technika. 

1.4.Modernizuoti 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 

Kregždutė“ pastatą ir 

modernizuoti 

šildymo sistemą. 

1.Apšiltinti pastatą, 
įrengti pandusus 

neįgaliesiems, 

atstatyti statybos 
metu pažeistus 

takus ir žolynus.  

 
2.Įdiegti šilumos 

suvartojimo 

monitoringo 

valdymo sistemą. 

1.Įgyvendintas projektas 
„Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus „Kregždutė” 
pastato modernizavimas”.  

 

2.Įdiegta šilumos suvartojimo 
monitoringo valdymo sistema, 

kuri pagerino pastato 

energetinį efektyvumą ir 

sumažino šildymo sąnaudas. 

  

1.Įgyvendintas projektas 
„Papilės Simono 

Daukanto gimnazijos 

ikimokyklinio ug. sk. 
„Kregždutė” pastato 

modernizavimas”. 

2. Pagerėjo vaikų 
ugdymo sąlygos, 

temperatūra atitinka HN 

75:2016 reglamentuotus 

dydžius. 
3. Įdiegta šilumos 

suvartojimo 

monitoringo valdymo 
sistema. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.                          - - 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.                         -                             - 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys 
Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.           -             -                     -             - 

 

http://www.akmene.lt/go.php/lit/Papiles-simono-daukanto-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriaus-kregzdute-pastato-modernizavimas/2
http://www.akmene.lt/go.php/lit/Papiles-simono-daukanto-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriaus-kregzdute-pastato-modernizavimas/2
http://www.akmene.lt/go.php/lit/Papiles-simono-daukanto-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriaus-kregzdute-pastato-modernizavimas/2
http://www.akmene.lt/go.php/lit/Papiles-simono-daukanto-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriaus-kregzdute-pastato-modernizavimas/2
http://www.akmene.lt/go.php/lit/Papiles-simono-daukanto-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriaus-kregzdute-pastato-modernizavimas/2
http://www.akmene.lt/go.php/lit/Papiles-simono-daukanto-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriaus-kregzdute-pastato-modernizavimas/2
http://www.akmene.lt/go.php/lit/Papiles-simono-daukanto-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriaus-kregzdute-pastato-modernizavimas/2
http://www.akmene.lt/go.php/lit/Papiles-simono-daukanto-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriaus-kregzdute-pastato-modernizavimas/2
http://www.akmene.lt/go.php/lit/Papiles-simono-daukanto-gimnazijos-ikimokyklinio-ugdymo-skyriaus-kregzdute-pastato-modernizavimas/2
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III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 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 ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1.                                             - 

 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos direktorius                          Ramūnas Perminas     2019-01-18                     

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                         (parašas)                                             (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Paskirtos 2018 kalendorinių metų veiklos 5 metinės 

užduotys ir siektini rezultatai įvykdyti pilnai.  Siūlau pasiektus rezultatus vertinti gerai. 

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė                                      Kristina Pigulevičienė               2019-01-18 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo) 

 
8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Akmenės rajono savivaldybės meras     ___________    Vitalijus Mitrofanovas    ________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir                              (parašas)                (vardas ir pavardė)                  (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

V SKYRIUS  

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų (2019) metų užduotys. 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

9.1. Sudaryti tinkamas 

sąlygas pavežamiems 

mokiniams į gimnaziją ir 

Mokiniai ir vaikai tinkamu 

laiku (ne per anksti) atvyksta į 

gimnaziją. 

Suderintas su UAB „Naujosios 

Akmenės autobusų parkas“ 

administracija atvežimo į gimnaziją 
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vaikams į ikimokyklinio 

ugdymo skyrių ir 

geresnes sąlygas 

parvežamų mokinių 

popamokinės veiklos ir 

neformaliojo švietimo 

saviraiškos plėtotei. 

 

 

 

 

Mokiniams užtikrintas 

užimtumas, papildoma 

galimybė ugdytis po pamokų ir 

parvykimas iš gimnazijos. 

grafikas.  

Pagal poreikį pritaikyti mokinių ir 

vaikų atvežimo maršrutai ir laikas. 

Pakeisti mokinių parvežimo po 

pamokų maršrutai ir laikas. 

Konsultacijos ir neformaliojo 

švietimo veikla vykdoma visiems 

norintiems pagal patvirtintus 

grafikus. 

9.2. Modernizuoti 

gimnazijos ugdymo 

procesą vykdant 

projektinę veiklą. 

 

Įgyvendintas projektas 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos 

ir technologinių mokslų 

priemonėmis". 

Įdiegtos gimnazijos gamtos ir 

technologinių mokslų laboratorijoje  

mokymo priemonės ir įrangos 

komplektai 5–8 kl.  

9.3. Ikimokyklinio 

ugdymo skyriuje 

„Kregždutė“ atnaujinti 

lauko erdvių aplinką, 

atsižvelgiant į saugos ir 

sveikatos  reikalavimus. 

Sutvarkyti  kiemo pėsčiųjų  

takus įrengiant betono trinkelių 

grindinį.  

Baigti įrengti HN75: 2016 

reikalavimus atitinkančią  

įstaigos teritorijos tvorą.  

Užtikrinta saugi aplinka. Sudarytos 

sąlygos kokybiškam ugdymo 

procesui lauke. LR HN75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ įgyvendinimas. 

 9.4. Užtikrinti teisingų 

finansinių ataskaitų 

formavimą Biudžetas VS 

sistemoje. 

Finansinės ataskaitos 

formuojamos Biudžetas VS 

sistemoje. 

Pateiktos Biudžetas VS sistemoje 

suformuotos finansinės ataskaitos. 

9.5. Užtikrinti efektyvų 

Akmenės rajono 

savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio turto 

valdymą. 

Tinkamai, teisingai ir laiku 

parengtos ir pateiktos Akmenės 

rajono savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio 

turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo bei Investicijų 

statistinės ataskaitos KS-02, 

papildomai informuojant apie 

pasikeitimus. 

Pateiktos tinkamai, teisingai ir laiku 

parengtos Akmenės rajono 

savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo bei 

Investicijų statistinės ataskaitos 

KS-02 (ketvirtinės ‒  iki 5 d. 

ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus 

ir metinės ‒  iki kovo 5 d.), 

papildomai informuojant apie 

pasikeitimus per 5 dienas. 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) (pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 
10.1. Materialinių išteklių trūkumas (neskirtas finansavimas, prailgintas projekto įgyvendinimo terminas). 

10.2. Ilgalaikis asmens ar darbuotojų nedarbingumas. 

10.3. Teisės aktų pasikeitimas, nebuvimas, pavestos kitos užduotys. 

 

Akmenės rajono savivaldybės meras     ___________    Vitalijus Mitrofanovas    ________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir                              (parašas)                (vardas ir pavardė)                  (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

Susipažinau. 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos direktorius                    Ramūnas Perminas ________        
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                                       (parašas)                                              (data)  
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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) 




