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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS 

2019  METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I SKYRIUS  

 VEIKLOS PLANO 2018 M. ĮGYVENDINIMAS 

 

1.Bendroji dalis 

 

1.1. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ir jos skyriaus 2019 metų veiklos planas (toliau – 

planas), sudarytas atsižvelgus į strateginį gimnazijos planą 2018-2020 m., išorinio ir vidaus veiklos 

įvertinimo rezultatus, bendruomenės poreikius ir nustato metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, 

įvykdymo priemones. 

1.2. Planas sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis. Įgyvendinant 

valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančius 

visuomenės poreikius, garantuojamas pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas, vykdomas 

neformalusis švietimas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojami švietimui skirti ištekliai. 

1.3.  Planas parengtas atsižvelgus į Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginį plėtros 

planą. 

1.4. Planą įgyvendins Papilės Simono Daukanto gimnazijos administracija, pedagoginiai ir 

nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

1.5. 2019 m. veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, planas aptartas 

gimnazijos savivaldos institucijose. 

 

1.6. Gimnazija 2018 metams buvo išsikėlusi sekančius tikslus: 

 Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

 Kurti modernią ugdymo(si) aplinką. 

 Formuoti bendradarbiaujančią gimnazijos bendruomenę. 

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

mokytojų, mokinių tarybos) ženkliai 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 2017-2018 m. m. 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 apie Europos sąjungą, susitikimą 

su Akmenės rajono MAS pirmininke, gimnazijos bendruomenės protmūšį apie Europos Sąjungą. Mokinių 

taryba 100% įgyvendino 2018 metų veiklos planą.  



 

1.7. 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. 

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

reikalavimus, optimizuoja mokinių mokymosi krūvį; 

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

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

1.7.4. Gimnazijos 1–4, 5–8, I–IVgimn. klasių mokinių pažangumas    95 %   (2017 m. – 92,5%). 

1.7.5. Gimnazijos 5–8, I–IVgimn. klasių mokinių mokymosi vidurkis 7,7      (2017 m. -7,7). 

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

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

pamokos). 

1.7.8. 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. 

1.7.9. 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“. 

1.7.10. dalyvavo visų dalykų olimpiadų rajoniniuose turuose (190 mokiniai dalyvavo - laimėjo 24 

prizines vietas). 

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

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

1.7.12. Atlikti mokinių pažangos aptarimai, kuriuose dalyvavo 54% tėvų (praėjusiais metais - 52%). 

 

             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. 
1.8.1. 15% daugiau (lyginant su praėjusiais metais) mokytojai planšetinių kompiuterių klasę (28 

darbo vietų), IT kabinete NComputing kompiuteriais (16 darbo vietų), nešiojamų kompiuterių klasę (15 

darbo vietų). 

1.8.2. 100 % panaudotos 14 interaktyvios lentos ir 1 interaktyvi virtuali lenta "U-Pointer 2". 

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

„Egzaminatoriumi“ naudojasi 27 mokiniai.                                                         

1.8.4. Dalyvauta 5 projektuose ir  6 akcijose.  

1.8.5.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.). 

1.8.6. Įrengtas gimnazijos muziejus ir salė su baldais, konferencine įranga ir galimybe rengti 

virtualias pamokas, mokymus, diskusijas. 

1.8.7. Atnaujintas gimnazijos autoūkis (gautas naujas geltonasis autobusas). 

 

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. 

 

             (III tikslas). Formuoti bendradarbiaujančią gimnazijos bendruomenę. 

            1.9.1. Inicijavome 2 respublikines konferencijas ir 1 respublikinį konkursą: 



 Simono Daukanto vardo mokyklų konferencija „Su Daukantu auginame Lietuvą“ (Simono 

Daukanto 225-osioms gimimo metinėm); 

 kartu su Simono Daukanto muziejumi  konferencija Akmenės krašto žmonėms Papilės kultūros 

namuose.  

 1-4 klasių pasakų iliustracijų respublikinis konkursas „Simono Daukanto užrašytos „Žemaičių 

pasakos“. 

1.9.2. Dalyvauta 3 kitų organizuotose konferencijose, skirtose Daukanto 225-osioms gimimo 

metinėms:  

 Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje;  

 LR Seimo konferencijoje „Mūsų mokytojai – Daukantas, Vydūnas“ ;  

 Vilniaus nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Daukanto vardo mokyklų sambūryje. 

 

 1.9.3. Paminėtos  Simono Daukanto 225-ąsias gimimo metinės gimnazijoje:  

 surengta dailės kūrybinių darbų paroda; 

 5-7 kl. moksleivių viktorina;  

 tradicinis III kl. gimnazistų projektas; 

 dalyvauta Vytauto Didžiojo universiteto studentų kūrybinės grupės „Declamationes“, programoje; 

 minint 50 metų, kaip atkurtas Simono Daukanto vardas mūsų įstaigai - organizavome mokyklos 

metraščių parodą „Kaip keitėsi mokykla“.  

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

 vykome į Vilnių, į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto organizuotą Antano Mockaus 100-

ųjų gimimo metinių minėjimo konferenciją; 

 gimnazijoje vyko socialinių mokslų praktinė ekspedicija „Ir aš galiu atrasti ir pažinti“ (15 Šiaulių 

Didždvario gimnazijos mokinių ir 3 mokytojai).  

 organizavome rajoninį renginį „Jūratė ir Kastytis“ Ventos, Akmenės gimnazijų  etikos ir muzikos 

mokytojams bei jų ugdytiniams; 

 dalyvavome Raudėnų mokyklos – daugiafunkcio centro respublikiniame pradinių klasių mokinių 

etnokultūriniame – edukaciniame renginyje  „Sukas, sukas malūnėlis, ošia žalias šilas“; 

 dalyvavome pradinių klasių mokinių kasmetinėje Ventos gimnazijos literatūrinės kūrybos 

respublikinėje šventėje „Kuriame – save išsakome“. 

 1.9.5. Atlikta formalaus ir neformalaus ugdymo veikla:  

 renginys „Geografijos naktis“, 30 mokinių dalyvavo žygyje į Šaltiškių molio karjerą; 

 mokinių tėvelių organizuota šokio pamoka;  

 merginų – dieninė vasaros stovykla „Vasarą pasitinkant“; 

 projektas „Sveikatos receptas – 2“;  

 pirmosios pagalbos teikimo praktiniai mokymai 7-8 ir I-III kl. mokiniams bei mokytojams.  

 Akmenės rajono Visuomenės sveikatos centro seminarai mokytojams ir mokiniams;  
 koncertas  Ventos socialinės globos namų darbuotojams ir auklėtiniams; 

 Papilės kultūros namuose organizavome 3 renginius: Vasario 16-osios, Simono Daukanto gimimo 

225-ąsias metines, bendruomenės Padėkos vakarą.  

1.9.6. Stiprintas bendradarbiavimas su tėvais:  

 vykdytas tėvų švietimas ir informavimas - organizuotas psichologės  seminaras tėvams; 

  pravesti 2 visuotiniai tėvų susirinkimai (dalyvavo 142 tėvai, 2017 m. - dalyvavo - 59); 

  organizuoti 50 klasių susirinkimai (pradinėse klasėse 22; 5-IV kl. - 28); 

 vyko139 klasių vadovų individualūs susitikimai su tėvais;  

 pristatyta gimnazijos veiklos ataskaita. 

            1.9.7. Plėtota mokinių saviraiška:  
 mokinių taryba vykdė  renginių planavimą, atstovavo gimnazijai Akmenės rajono apskritojo stalo 

renginiuose, Vadovų klube.  

 mokinių tarybos iniciatyva gimnazijoje svečiavosi Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 

vadovas A. Pranckevičius, kuris mūsų gimnazijos mokiniams pravedė pamoką apie Europos Sąjungą. 

 

1.9.8. Įgyvendintas NŠ būrelių saviraiškos renginių planas: 



 gausiausiai mokiniai dalyvavo sportinėse varžybose;  

 dalykų žinios gilintos neformaliojo vaikų švietimo būrelių projektuose: pradinių klasių mokiniai 

įgyvendino projektą „Pažinkime savąjį kraštą“;  

 vyko pradinių klasių mokinių ir jų tėvelių konferencija „Pažinkime Lietuvą“, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-mečiui, pranešimus vaikai ruošė kartu su tėveliais;  

  vyko renginiai „Sveika, vasara“, kurie tęsė šio projekto veiklas – pradinukai aplankė Klaipėdą, 

Kauną, Telšius, Šiaulius;  

 išskirtini NŠ būrelių pasiekimai: Tarptautiniame vaikų šokio konkurse-festivalyje „Pumpurėliai 

2018“ Naujosios Akmenės miesto kultūros centre, savo amžiaus grupėje (8-10 metų) mūsų šokėjai laimėjo 

III vietą; 

 kūrybinio rašymo būrelis dalyvavo Papilės kultūros namų organizuotame legendų apie Papilės 

piliakalnius kūrybos konkurse: 2 mokiniai tapo laureatais savo amžiaus grupėj;  

 išmaniųjų skaitytojų būrelis Papilės miestelio bibliotekoje dalyvavo viktorinoje „Gimtųjų žodžių 

apkabintas, aš gyvas kalboje"; 

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

siela“ (5 mokinės). 

 

 1.9.9. Gyvenimo įgūdžiai ugdyti per projektinę veiklą: 

 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuotas projektas „Sveikatos receptas 

2“;  

 Jaunimo iniciatyvų programos remiamas projektas „Tikėjimas, tautos tradicijos ir šeima – mūsų 

žmogiškumo šaknys -7“; 

 Vaikų socializacijos (vasaros užimtumas) programos finansuotas projektas „Vasarą pasitinkant“; 

 respublikinis projektas „Mes rūšiuojame“. 

 

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. 

                                                                                                                                                                 

1.10. Vaikų skaičius klasėse  (274 + 7 mokiniai Kairiškių mišri grupė): 

 

Metai Vaikų skaičius 09-01 Vaikų skaičius pirmose klasėse 

2018 (2017)  274 (277)  29 (28) 

 

1.11. Įgijusiųjų  išsilavinimą  

 

 

 

 

 

 

 

Klasių komplektų skaičius, skliausteliuose nurodytas mokinių skaičius 2018-09-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 I gimn. II gimn. III gimn. IVgimn. Iš viso 

2 

(29) 

2 

(28) 

1 

(16) 

2 

(25) 

1 

(17) 

1 

(17) 

2 

(32) 

2 

(34) 

1 

(22) 

1 

(25) 

1 

(17) 

1 

(15) 
17 

(274) 

Metai Pagrindinį išsilavinimą Vidurinį išsilavinimą 

2018 (2017) 26 (25) 14 (20) 



1.12. Ugdymo  tęstinumas (14 moksleivių) 

 

 

1.13. Valstybiniai ir mokykliniai egzaminai  

 

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 

 

1.14. Spec. poreikių turinčių mokinių skaičius/dalis (%) lyginant su bendru mokinių skaičiumi: 

 

1.15. Kompiuterių, skirtų ugdymui ir mokinių santykis 

 

Mokinių sk. 

(sausio 1d.) 

Kompiuterių skaičius 

(sausio 1d.) 

Santykis mokin.  

ir kompiuterių 

Palyginimas su  

praeitais metais 

2017 (287) 118    (29 planšetiniai, 18 nešiojamų, 71 stacion.) 2,4 mok. 1 komp. 2,5 mok. 1 komp. 

2018 (277) 136    (29 planšetiniai, 33 nešiojami,  74 stacion.) 2  mok. 1 komp.  2,4 mok. 1 komp.  

 

1.16. Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius (vienetais)  

Metai Mokinių, tenkančių vienam mokytojui 

2018 (2017) 9 (8) 

 

1.17.  Mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km ir pavežamų į gimnaziją skaičius/dalis (%) (09- 1d.) 

Eil. 

Nr. 

Mokslo įstaiga Skaičius Studijos nemokamos Studijos mokamos 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

1. Aukštosios mokyklos 

(universitetai) 

2 (14%) 1   (5%) 1 1 1 - 

2, Kolegijos 2 (14%) 11 (55%) 1 9 1 2 

3. Kitur mokosi 3 (22%) 5   (25%) 3 2 - - 

4. Dirba, išvyko į užsienį 4  (29%) -    - - - - 

5. Nesimoko, nedirba 1  (7%) 1   (5%) - - - - 

6. Tarnyba KA 2 (14%) 2   (10%) - - - - 

Mokinių skaičius (sausio 1d.) Specialiųjų poreikių mokiniai 

Skaičius (sausio 1 d.) Dalis () 

2017 (287) 25 9  % 

2018 (277) 33 12 % 



Metai Gyvena toliau kaip 3 kilometrai  Pavežamų į gimnaziją  (%) 

2018 (2017) 143 (135) 100%  (100%) 

 

1.18. Gimnazijos administracija 2018, (skliaustuose nuo 2018-09) 

 

Pareigos Etatų sk. Darbuotojų sk. 

Direktorius       1          (1) 1 

Direktoriaus pavaduotoja  0,25     (0,5) 1 

Švietimo padalinio (Pradinis ugdymas ir pagalba mokiniui) vadovė  1         (0,75) 1 

Švietimo padalinio (Pagrindinis ir neformalusis ugdymas) vadovė 1         (0,75) 1 

 

1.19. Gimnazijos darbuotojai ir kvalifikacija 2018 

 

Etatų skaičius 
 

Kategorijos 

 

Metai 
Admini

strac. 

Tech. 

personalas 

Kiti 

darbuot. 

Laisvi  

etatai  

Iš viso 

etatų 

Atestuoti 

mokytojai 

Vyresn. 

mokytojų Metodinin. 

Iš viso 

mokytojų 

2017 3,25 18,25 5 1 27,5 1 15 16 32 

2018 3,00 18,50 4 2 27,5 1 14 16 31 

 

 Neformaliojo švietimo mokytojai – 4 

 

1.20. Mokytojų krūviai (etatinis) 2018-09-01 

 

1.21. Pagalbos mokiniui specialistai  

 

Pareigos Kv. kategorija Etatų skaičius 

Specialioji pedagogė Vyr. specialioji pedagogė 1 

Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė metodininkė 1 

Psichologė - 1 

Logopedė Logopedė 1 

Mokytojo padėjėjas - 0,5 

Bibliotekininkė Bibliotekininkė 1 

 

1.22. Gimnazijos socialinis kontekstas  
 

Socialinis kontekstas 2018 2017 

Mokiniai, likę be tėvų globos 4 5 

Mokinių, augančių šeimose, kurioms teikiamos socialinio 

darbuotojo paslaugos, skaičius 

26 18 

Užfiksuota smurtinių atvejų gimnazijoje - - 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 112 94 

 

1.23. Neformaliojo švietimo pasiūla:  

 

Būrelių skaičius 

 

Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų būreliuose, skaičius ir 

dalis nuo bendro mokinių skaičiaus 

2017 m. - 29 35 0 189 – 68 % 

2018 m. - 27 36 1 177 – 64 % 

Mokytojų skaičius 

Dirbantys  

1 et. ir daugiau 

Dirbantys nuo 

0,9 iki 1 et.  

Dirbantys nuo  

0,5 iki 0,9 et. Dirbantys iki 0,5 et. 

31 3 10 15 3 



  

Mokiniai be gimnazijoje siūlomų būrelių rinkosi NVŠ programas: 

 muzikos programą „Išmokime muzikuoti“ (iki 2018-09-03) (30 mokinių mokytojas V. Virbickas); 

  „Intelektinio kapitalo ugdymas“ programą (31 mokinys, vadovė V. Perminienė). 

 Šiais mokslo metais (2018-2019 m. m.) gimnazijos:  

 28 mokiniai pasirinko užsiėmimus krepšinio, bokso, futbolo, kuriuos organizuoja Akmenės rajono    

sporto centras; 

 14 – mokosi Akmenės rajono Ventos muzikos mokykloje; 

 4  – ugdosi Kuršėnų sporto mokykloje; 

 1 – lanko Mažeikių sportinių šokių būrelį „Spindulys“. 

  

1.24. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose: 

 

Rajoniniai Respublikiniai Tarptautiniai 
Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų skaičius  

 (I-III vietos) 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų skaičius 

 (I-III vietos) 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų skaičius  

(I-III vietos) 

2017 m. - 203 116 184 48 144 2 

2018 m. -  241 65 212 61 23 0 

 

1.25. Neformaliojo švietimo būrelių paskirstymas pagal programų kryptis:  

 
Eil. 

Nr. 
Programos kryptis Būrelių skaičius (29) 2017 m. Būrelių skaičius (27) 2018 m. 

1. Sportas 5 5 

2. Amatai 1 1 

3. Technologijos 2 2 

4. Pilietiškumas 1 1 

5. Medijos 1 1 

6. Kraštotyra 1 0 

7. Muzika 2 0 

8. Dailė 1 0 

9. Choreografija 2 2 

10. Gamta 3 3 

11. Kalba 7 8 

12. Prevencinė programa 1 1 

13.  Etnokultūra 1 1 

14. Organizacija 1 1 

15. Drama 0 1 

 

1.26. Dalyvavimas projektuose 2018 m. 

 
Eil. 

Nr. 
Projektas Veiklos Suma 

Eur 

1. „Akmenės rajono savivaldybės 

Bendrojo lavinimo įstaigų 

modernizavimas“  

(pagal programą 09.1.3-CPVA - R-

724).  

Projekto galutinis produktas – įrengtas gimnazijos 

muziejus ir salė su baldais, konferencine įranga ir 

galimybe rengti virtualias pamokas, mokymus, 

diskusijas.  
58 200 

2. „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis"  

 

(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.) 

12300 

3. Akmenės rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos rėmimo 

Papildytas sporto salės inventorius, pravestos asmens 

higienos paskaitos ir nupirkta gausioms šeimoms 
700 



specialiosios programos 

finansuojamas projektas „Sveikatos 

receptas 2“. 

asmens higienos priemonių, organizuota plaukimo 

pamoka baseine ir psichologės A. Blandės seminaras 

tėvams (apie lytiškumą, žalingų įpročių prevenciją, 

amžiaus tarpsnių psichologiją). 

4. Akmenės rajono savivaldybės 

Jaunimo iniciatyvų projektas 

„Tikėjimas, tautos tradicijos ir 

šeima – mūsų žmogiškumo šaknys -

7“. 

Organizuota: piešinių paroda – konkursas „Pavasario 

šventės“ nugalėtojų apdovanojimas, Motinos dienos 

šventė miestelio Motinoms, dvi Kraujo donorystės 

akcijos „Aš dovanojau gyvenimą“, piligriminė išvyka į 

Žemaičių Kalvarijos atlaidų Jaunimo dieną, išvyka į 

Kauno muziejus, pasveikinti seniūnijos tėvai Tėvo 

dienos proga.  

270 

5. Akmenės rajono savivaldybės Vaikų 

socializacijos (vasaros užimtumas) 

programos finansuojamas projektas 

„Vasarą pasitinkant“. 

Organizuota 5 dienų vasaros dieninė stovykla 

mergaitėms (10 mokinių). 
350 

 Iš viso: 71 820 

 
Dalyvauta akcijose:  

 „Atmintis gyva, nes liudija“; 

 „Atminties kelias“; 

 „Darom“;  

 Tarptautinė Tolerancijos diena;  

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

 

1.27. Gimnazijos pastatas renovuotas (energetinio ūkio modernizavimas) 2007 m.:  

 stogo atnaujinimas ir apšiltinimas; 

 pastato sienų apšiltinimas, fasado nutinkavimas ir nudažymas; 

 šildymo sistemos atnaujinimas (pakeisti radiatoriai, vamzdžiai ir šilumos mazgo įrengimas); 

 langų ir durų pakeitimas naujais (plastikiniai). 

 vaizdo stebėjimo, apsaugos ir priešgaisrinė sistema (2016 m.). 

 monitoringo ir šilumos sistemos valdymas (2017 m.). 

 

1.27.1. Gimnazijos ikimokyklinio ug. sk. „Kregždutė“ : 

 pastato atnaujinimas ir modernizavimas (2018 m.). 

 vidaus patalpų atnaujinimas (2018 m.). 

 monitoringo ir šilumos sistemos valdymas (2018 m.). 

 dalinė vidaus renovacija (2017 m.) 

 šildymo sistemos atnaujinimas (pakeisti radiatoriai, vamzdžiai ir šilumos mazgo įrengimas) 2016m.; 

 šlaitinio stogo dangos atnaujinimas (2016 m.); 

 vaizdo stebėjimo, apsaugos ir priešgaisrinė sistema (2016 m.). 

 sudėti plastikiniai langai (2013 m.); 

 

1.28.  Išorės lėšų pritraukimo tendencijos. 

 JAV lietuviai p. J. ir L. Šalčiai (2000 Eur, knygos bibliotekai, National geografic prenumerata. 

 UAB „Grūstė“ remia organizuojant konferencijas, šventes. 

 AB „Kalcitas“ Šaltiškių molio karjeras remia technika. 

 Papilės seniūnija pagal programas numato darbus aplinkos sutvarkymui prie gimnazijos, skiria žmonių 

pagalbiniams darbams atlikti. 

 

1.29. Materialinės bazės pokyčiai  2018 m. (330 575 Eur) 

 

 

 



 

II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS  (SSGG) 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Veikla grindžiama bendruomenės narių  

bendradarbiavimu bei planavimu, paremtu vidaus 

ir išorinio vertinimo rekomendacijomis. 

 Pritaikytas vidaus struktūros ir valdymo modelis. 

 Sklandus mokytojų etatinio darbo apmokėjimo 

tvarkos įvedimas. 

 Aktyviai naudojamos šiuolaikinės  informacinės 

kompiuterinės priemonės ugdymo procese.  

 Įdiegtas E - dienynas - informavimo ir ugdymo 

vertinimo bei priežiūros sistema, moduliai - 

Egzaminatorius, E-TEST sistema, EMP. 

 Veiksminga pagalbos mokiniui specialistų veikla. 

 Abiturientų mokslo tęstinumas ir kryptinga 

karjeros planavimo veikla. 

 Pasiekimai projektinėje veikloje. 

 Bendradarbiavimas su sociokultūrine aplinka ir 

kryptingi ryšiai su Simono Daukanto vardo 

 Dalies mokinių mokymosi motyvacijos, 

atsakomybės, savarankiškumo, drausmės ir 

aktyvumo stoka. 

 Dalies mokinių silpnas pasiruošimas 

pasirenkant vidurinio ugdymo programą. 

 Modernėjanti gimnazijos aplinka 

nepakankamai pozityviai veikia ugdymo(si) 

rezultatams. 

 Trūksta specialistų mokinių saviraiškai 

plėtoti. 

 Trūksta pagalbos mokiniui specialistų 

(psichologo) 

 Dalis mokytojų  susiduria su ugdymo 

diferencijavimo ir klasės valdymo problema, 

gimnazijos lokalinių dokumentų pritaikymu. 

 Didelis pavežamų mokinių skaičius - 

sudėtinga įvairiau organizuoti neformalųjį 

Gimnazija 

Priemonės Kiekis Suma Eur 

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

Mokyklinis autobusas 1 40 200 

Autobusų kontrolės sistema  (naujas autobusas) 1 225 

Kompiuterinė technika (gamtos mokslų laboratorija) 15 vnt. 9900 

Stalai kompiuteriams   (gamtos mokslų laboratorija) 10 160 

Mokymo priemonės 1-4 klasių (gamtos mokslų laboratorija)  15 kompl. 2600 

Ia. laiptų remontas (akmens masės plytelės, klijai, išlyginamasis miš.)   m² 245 

II a. laiptų remontas ( akmens masės plytelės, klijai, išlyginamasis miš.),)   m² 225 

Pradinių klasės įrengimas ( sienos, lubos,  šildymo radiatorius, el. instaliacija) 1
 

250 

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

Inventorius valymui 12 kompl. 240 

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

Sporto prekės   270 

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 

Kasmetinis remontas: 4 tambūrai (įrengtos akustinės pakabinamos lubos, 

apšvietimas,  sienų apdaila MPP dailylentėmis), remontas grupėse.   

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 



mokyklomis. 

 Jaunimo organizacijos Ateitininkai veikla.  

 Gerosios patirties sklaida.  

 Įrengtos aplinkos vaizdo stebėjimo, praėjimo, 

apsaugos ir priešgaisrinė, monitoringo ir šilumos 

valdymo sistemos. 

 Atlikta pastatų, šilumos ūkio ir stadiono 

renovacija. 

 Atnaujinami autobusai, įdiegta mokyklinių 

autobusų kontrolės sistema. 

 Jauki, estetiška aplinka, išskirtinės tradicijos. 

švietimą. 

 Didelis vyresniųjų mokinių skaičius 

ignoruoja neformalųjį švietimą. 

 Dalis tėvų ir mokinių nesinaudoja  E- 

dienynu. 

 Aktyvių tėvų stoka ir abejingumas  dėl vaiko 

mokymosi ir elgesio.  

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Koreguoti gimnazijos veiklą, atsižvelgiant į 

išorinio ir  vidaus vertinimo išvadas. 

 Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

 Efektyviai naudoti šiuolaikines ugdymo 

priemones. 

 Tobulinti tėvų švietimą, inicijuoti tėvų komiteto 

steigimą. 

 Dalyvauti rajoniniuose, respublikiniuose, ES 

projektuose,  programose, renginiuose ir skleisti 

gerąją patirtį. 

 Teikti specialistų pagalbą mokiniams. 

 Tobulinti mokinių darbo individualizavimą, 

diferencijavimą. 

 Kurti naujas edukacines erdves.   

 Teiki paslaugas patvirtintas savivaldybės tarybos. 

 Neišsprendus etatų ir darbo apmokėjimo 

problemos gimnazijos valdymui ir pagalbos 

mokiniui specialistams, neteksime 

darbuotojų. 

 Nepalankūs demografiniai pokyčiai - mažėja 

klasių komplektų, tenka atleisti mokytojus, 

keisti gimnazijos vidaus struktūros ir 

valdymo modelį. 

 Mažas mokinių skaičius neleidžia  įvairiau 

įgyvendinti UP. 

 Nenorinčių mokytis, abejingų, elgesio 

kultūros stokojančių, nedrausmingų, mokinių 

gausėjimas - prarandame gabiuosius vaikus. 

 Mokiniai, neturintys mokymosi motyvacijos, 

nesirenka vidurinio ugdymo programos. 

 Dalies tėvų pasyvumas, menkas domėjimasis 

pokyčiais gimnazijoje. 

 

GIMNAZIJOS   FILOSOFIJA, VIZIJA, MISIJA TIKSLAI 2019 M. 
 

FILOSOFIJA 

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

 

VIZIJA 

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

 

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. 

 

2019 METŲ TIKSLAI  

 Gerinti ugdymo(si) kokybę pamokose, siekiant  kiekvieno mokinio pažangos. 

 Kurti fiziškai ir emociškai saugią, šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką. 

 Kryptingai plėtoti gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą. 

 

VI. PRIEDAI 



Eil. 

Nr. 

Veiklos 

 

1.  Gimnazijos filosofija, vizija, misija, tikslai ir uždaviniai 

2.  Gimnazijos SSGG 

3.  Metinio veiklos plano suvestinė lentelė (gimnazijos biudžetas) 

4.  Detalusis veiklos planas 

5.  Ugdymo aplinkos priežiūros planas 

6.  Gimnazijos tarybos veiklos planas 

7.  Mokytojų tarybos veiklos planas 

8.  Metodinės tarybos veiklos planas 

9.  Mokinių tarybos veiklos planas 

10.  Atestacijos komisijos veiklos planas 

11.  Kvalifikacijos tobulinimo planas 

12.  Socialinės  pedagogės veiklos planas 

13.  Specialiosios pedagogės veiklos planas 

14.  Logopedės veiklos planas 

15.  Bibliotekos veiklos planas 

16.  Sveikatos priežiūros veiklos planas 

17.  Įsivertinimo grupės veiklos planas 

18.  Jaunimo organizacijos (Ateitininkai) veiklos planas 

19.  Neformaliojo švietimo veiklos planas 

20.  Gimnazijos renginių planas 

21.  Profesinio informavimo, konsultavimo, ugdymo karjerai planas 

22.  Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 

23.  Bendradarbiavimo su tėvais planas 

24.  CS prevencinė veikla 

25.  Ikimokyklinio skyriaus „Kregždutė“ veiklos planas  

26.  Vidaus struktūra ir valdymas 

27.  Administracijos pasiskirstymas kompetencija ir darbo sritimis 

28.  Veiklos plano rengimo darbo grupė 

 

 

PRITARTA                                                       SUDERINTA 
 

Gimnazijos tarybos                                          Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų  
2018-12-18 d. posėdžio                                   ir sporto paslaugų teikimo programos 

protokoliniu nutarimu                                      koordinatorius J.Rekašienė 

(protokolo Nr.5  )                                        2018 - 12 - 20 

 


