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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS 

2020  METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I SKYRIUS  

 VEIKLOS PLANO 2019 M. ĮGYVENDINIMAS 

 

1.Bendroji dalis 

 

1.1. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ir jos skyriaus 2020 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. 2020 m. veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, planas aptartas 

gimnazijos savivaldos institucijose. 

 

1.6. Gimnazija 2019 metams buvo išsikėlusi sekančius tikslus: 

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

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

 Kryptingai plėtoti gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą. 

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

mokytojų, mokinių tarybos) ženkliai prisidėjo prie  2019 m. veiklos plano įgyvendinimo. 

Gimnazijos taryba (posėdžiavo 8 kartus) savo veikla (tvirtino, koregavo, tikslino lokalinius  

gimnazijos dokumentus - darbo kalendorius, veiklos tvarkos, darbo tvarkos taisyklės, vertino ataskaitas), 

padėjo gimnazijos bendruomenei įgyvendinti gimnazijos veiklos programoje iškeltus tikslus ir uždavinius.  

Gimnazijos metodinė taryba 2018-2019 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. Aptarė 1, 5 ir III klasių mokinių adaptacijos sėkmes ir problemas, gimnazijos mokytojų 

profesinius gebėjimus ir metodines veiklas, parengė gimnazijos mokiniams lankstinuką ,,Kaip išmokti 

mokytis?", organizavo integruojamos Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos mokinių konferenciją 

,,Renkuosi žinoti ir keisti". Mokytojai pravedė 24 atviras, ,,Kolega kolegai" pamokas, vedė integruotas 

pamokas, rengė metodines ir mokymo(si) priemones. 

 

 



 

 

 

Mokytojų taryba 7 posėdžių metu analizavo kaip pagerinti ugdymosi rezultatus, kėlimą į 

aukštesnes klases, išsilavinimo pažymėjimų išdavimą, mokinių adaptacijos, mokytojų savianalizės, mokinių 

drausmės, gimnazijos veiklos įsivertinimo klausimus. 

Mokinių taryba kartą per mėnesį aptardavo organizacinius reikalus, susitikdavo su gimnazijos 

direktoriumi ir teikdavo siūlymus, bendradarbiavo vykdant pokyčius, atstovavo gimnazijai rajono jaunimo 

organizacijų susibūrimuose. Dalyvavo Akmenės rajono organizuojamuose Mokinių tarybų savivaldų 

forumuose, Vadovų klubuose, organizavo gimnazijos bendruomenės protmūšį. Mokinių taryba 100% 

įgyvendino 2019 metų veiklos planą.  

 

1.7. Įgyvendinant 2019 m. plane numatytus  tikslus atlikome šias veiklas ir priemones, kurios 

įtakojo pokyčius, rodančius gimnazijos veiklos plano veiksmingumą: 

 

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

1.7.1. Pamokų tvarkaraščiai 2018–2019 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 valandos išnaudotos pilnai 100%        (2018 m. – 29 val.);  

1.7.4. Gimnazijos 1–4, 5–8, I–IVgimn. klasių mokinių pažangumas –  96,8 %     (2018 m. – 95%). 

1.7.5. Gimnazijos 5–8, I–IVgimn. klasių mokinių mokymosi vidurkis – 7,4         (2018 m. -7,7). 

1.7.6. Sumažėjo nepažangių mokinių skaičius – 3,2 %,                                       (2018 m. – 5%).  

1.7.7. Pravestos 67 integruotos  pamokos, 24 pamokos „Kolega-kolegai“ (2018 m. – 36 integruotos 

pamokos, 21 pamoka „Kolega – kolegai“). 

1.7.8. Atlikta tėvų  prisijungimo prie TAMO dienyno stebėsena:  

2016 – 2017 m. m. – 68 %,  

 2017 – 2018 m. m. – 74,36%, 

 2018 – 2019 m. m. jungėsi 81,09% tėvų.  Šiuo metu prie TAMO jungiasi 79.85%  tėvų. 

1.7.9. Organizuoti 6 integruoti projektai, 5-8, I-II g. kl. mokinių konferencija „Renkuosi žinoti ir 

keisti“ (11 mokinių pranešimų), respublikinė pradinių klasių mokinių ir jų tėvų etnokultūrinė – kraštotyrinė 

konferencija „Pažinkime Žemaitiją“, respublikinis pradinių klasių mokinių iliustracijų konkursas „Simono 

Daukanto užrašytos pasakos“ bei respublikinė konferencija skirta archeologiniams kasinėjimams ir 

gimnazijos muziejaus 60 – mečiui paminėti.. 

1.7.10. Pradinio ugdymo procese pradėta naudoti elektroninė mokymosi aplinka „Eduka klasė“. Iš 

102 pradinio ugdymo klasėse besimokančių mokinių „Eduka klase“ naudojasi 86 mokiniai. 

1.7.11. Gimnazijos mokiniai dalyvavo „Lyderių laiko 3“ organizuotose patyriminio ugdymo 

mokymuose, kurie buvo skirti pradinio bei pagrindinio ugdymo mokiniams.  

1.7.12. Organizuoti gimnazijos mokytojams 1 bendras seminaras, išklausyta 1362 kvalifikacijos 

tobulinimo valandų (vidutiniškai vienas pedagogas dalyvavo po 41 valandą įvairiuose kvalifikacijos kėlimo  

seminaruose. 

             Kliuviniai:  

  Pasiekti aukštesnio gimnazijos mokinių pažangumo trukdo dalies mokinių nepalanki 

mokymosi aplinka, neatsakingas mokinių požiūris į mokymosi rezultatus. Dalies tėvų pasyvumas, menkas 

domėjimasis pokyčiais gimnazijoje ir abejingumas vaikų mokymuisi ir elgesiui. Nepakankamas vidurinio 

ugdymo programą pasirinkusių mokinių pasirengimas. 

 

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

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

klase (28 darbo vietų), IT kabinete NComputing kompiuteriais (16 darbo vietų), nešiojamų kompiuterių klase 

(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 30 III – IV gimnazijos klasių mokinių naudojasi 29 

mokiniai (2018-2019 m. m. iš 32 III – IV gimnazijos klasių mokinių naudojosi 27 mokiniai). 

1.8.4. Dalyvauta 3 projektuose ir  6 akcijose.  

1.8.5.Pilnai gautos gamtos ir technologinių mokslų laboratorijai  mokymo priemonės ir įrangos 

komplektai 1–8 kl.. 



 

 

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

virtualias pamokas, mokymus, diskusijas. 

 

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, o nuo 09 mėn. sutrikdytas EMP  išdavimas dėl blankų gamybos. Dalis tėvų retai 

jungiasi prie e- dienyno. 

 

 (III tikslas). Kryptingai plėtoti gimnazijos bendradarbiavimą. (2019 m.) 

1.9. Organizuoti kūrybiškumą skatinantys ir pilietiškumą ugdantys renginiai – 100% įgyvendintas 

Renginių planas 2019 m.: 

            1.9.1. Inicijavome 3 respublikinius renginius: 

 1-4 klasių mokinių iliustracijų konkursą „Simono Daukanto užrašytos žemaičių pasakos“; 

 Žemaitijos metams skirtą etnokultūrinę-kraštotyrinę konferenciją „Pažinkime Žemaitiją“ 

 Kartu su Akmenės istorijos muziejumi organizavome konferenciją muziejaus dienai paminėti 

„Papilės archeologija“, skirtą gimnazijos muziejaus atidarymui po renovacijos. 

1.9.2. Dalyvauta 2 kitų organizuotose konferencijose:  

 Pradinių klasių mokinių pažintinėje-praktinėje konferencijoje „Profesijos seniau ir dabar“; 

 Respublikinėje 8-12 klasių mokinių istorijos konferencijoje „Historia est magistra vitae arba 

istorijos pamokos šiandien“. 

 1.9.3. Atlikta formalaus ir neformalaus ugdymo veikla:  

 renginys „Naktis gimnazijoje“, 30 mokinių dalyvavo prevenciniuose susitikimuose su buvusiais 

gimnazistais; 

 įgyvendintas projektas „Sveikatos receptas – 3“;  

 įgyvendinti Lietuvos Ateitininkų federacijos remtas projektas „Papilės ateitininkai - magnetas" -3 

ir Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų programos remtas projektas „Tikėjimas, tautos 

tradicijos ir šeima – mūsų žmogiškumo šaknys -8“. 

 Akmenės rajono Visuomenės sveikatos centro seminarai mokytojams ir mokiniams; 

 Papilės kultūros namuose organizavome bendruomenės Padėkos vakarą. 

1.9.4. Stiprintas bendradarbiavimas su tėvais:  

 vykdytas tėvų švietimas ir informavimas - organizuotas psichologės A. Blandės seminaras 

tėvams; 

  organizuoti 2 visuotiniai tėvų susirinkimai (rugsėjo ir gruodžio mėn.); 

  organizuoti 34 klasių tėvų susirinkimai; 

 vyko 195 klasių vadovų individualūs susitikimai su tėvais;  

 pristatyta gimnazijos veiklos ataskaita. 

            1.9.5. Plėtota mokinių saviraiška:  
 vykdytas renginių planavimas, atstovauta gimnazijai Akmenės rajono apskritojo stalo 

renginiuose, Vadovų klube;  

 organizuota „Naktis gimnazijoje“ – susitikimas su buvusiais gimnazistais, pristačiusiais savo 

darbą ir gyvenimo būdą; 

 talkininkauta įgyvendinant projektą „Sveikatos receptas-3“; 

 organizuota EKO diena be elektros; 

 organizuotas bendruomenės (mokinių, mokytojų ir tėvų komandų) protmūšis; 

 organizuotas seminaras mokiniams apie savanorišką veiklą (lektorė Akmenės rajono savivaldybės 

jaunimo reikalų koordinatorė A. Ruškienė); 

 dalyvauta protų mūšyje „Nepamiršk parašiuto“, kurį organizavo Mažeikių SODRA. 

 

Kliuviniai. Neturime patirties tarptautinių projektų mainų programų rengimui ir įgyvendinimui. 

Sunku pasitelkti aktyvių tėvų pagalbą, nes gimnazijoje neturime Tėvų komiteto.  

                        



 

 

1.10. Vaikų skaičius klasėse  (274 + 5 mokiniai Kairiškių mišri grupė): 

 

Metai Vaikų skaičius 09-01 Vaikų skaičius pirmose klasėse 

2019 (2018)  274 (274)  28 (29) 

 

 

Ankstyvojo 

ugdymo gr. 

,,Meškučiai“ 

(10,5 val.) 

Ikimokyklinio  

ugdymo grupė 

,,Kačiukai“ 

(10,5 val.) 

Ikimokyklinio  

ugdymo  grupė 

,,Boružėlės“ 

(10,5 val.) 

Ikimokyklinio  

ugdymo grupė 

,,Žirniukai“ 

(6 val.) 

Priešmokyklinio 

ugdymo gr. 

,,Bitutės“ 

(10,5 val.) 

Iš viso 

14 17 19 13 18 81 

 

1.11. Įgijusiųjų  išsilavinimą  

 

1.12. Ugdymo  tęstinumas (14 moksleivių) 

 

1.13. Valstybiniai ir mokykliniai egzaminai  

 

Valstybinis BE Išlaikymo procentas Rezultatų vidurkis 

2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 

Lietuvių k.  93% 90% 39,64 34,88 

Matematika           73%               89% 17,36 25,25 

Anglų k. 100% 100% 58,53 60,83 

Istorija 100% 100% 38,00 42,33 

Informatika 100% 100% 33,00 26,3 

Biologija 100% 100% 35 51 

Chemija  -100% - 45 - 

Fizika - - 25,5 - 

Geografija 100% 100% 34 32 

Mokyklinis BE 2019 m. 2018 m. 2019m. 2018 m. 

Lietuvių k. 100% 100% 6 5 

Menai 100% 100% 9 10 

 

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 

(28) 

2 

(28) 

228 

(16) 

1 

(18) 

1 

(24) 

1 

(17) 

1 

(15) 

1 

(29) 

2 

(34) 

1 

(23) 

1 

(14) 

1 

(16) 
16 

(274) 

Metai Pagrindinį išsilavinimą Vidurinį išsilavinimą 

2019 (2018) 23 (26) 14 (14) 

Eil. 

Nr. 

Mokslo įstaiga Skaičius Studijos nemokamos Studijos mokamos 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

1. Aukštosios mokyklos 

(universitetai) 

2 (16%) 2 (14%) 2 1 - 1 

2, Kolegijos 4 (28%) 2 (14%) 4 1 - 1 

3. Kitur mokosi 4 (28%) 3 (22%) 3 3 - - 

4. Dirba, išvyko į užsienį 3  (21%) 4  (29%) - - - - 

5. Nesimoko, nedirba 0  (0%) 1  (7%) - - - - 

6. Tarnyba KA 1 (7%) 2 (14%) - - - - 



 

 

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 mokinių ir 

kompiuterių 

2019 (274) 139    (28 planšetiniai, 32 nešiojami, 79 stacion.) 2 mok. 1 kompiuteriui 

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

 

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

Metai Mokinių, tenkančių vienam mokytojui 

2019 (2018) 8 (9) 

 

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

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

2019 (2018) 148 (143) 100%  (100%) 

 

1.18. Gimnazijos administracija 2019 m., (skliaustuose nuo 2019-09 mėn.) 

 

Pareigos Etatų sk. Darbuotojų sk. 

Direktorius       1             (1) 1 

Direktoriaus pavaduotoja  0,5         (0,35) 1 

Švietimo padalinio (Pradinis ugdymas ir pagalba mokiniui) vadovė 

nuo 09 mėn. (Pagalba mokiniui) vadovė  

0,75        (0,35) 1 

Švietimo padalinio (Pagrindinis ir neformalusis ugdymas) vadovė 

nuo 09 mėn. (Neformalusis ugdymas) vadovė 

0,75        (0,35) 1 

 

1.19. Gimnazijos darbuotojai ir kvalifikacija 2019 m. 

 

Etatų skaičius Kategorijos 

Administracija 

 

Aptarn. 

personalas 

 

Kiti 

darbuot. 

 

Mokytoj. Laisvi  

Etatai 

  

Iš 

viso 

etatų 

Atest. 

mokyt. 

Vyr. 

mokyt. 

Mokyt. 

metod. 

Iš viso 

mokytojų 

2,05 19,8 4 26,96 1,5  1 14 16 31 

 

1.20. Mokytojų krūviai (etatinis) 2019-09. 

 

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 9 7 11 4 

 

 

 

1.21. Pagalbos mokiniui specialistai  

Mokinių skaičius (sausio 1d.) Specialiųjų poreikių mokiniai 

Skaičius (sausio 1 d.) Dalis () 

2019 (274) 34 12  % 

2018 (277) 33 12 % 



 

 

 

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 2019 2018 

Mokiniai, likę be tėvų globos 2 4 

Mokinių, augančių šeimose, kurioms teikiamos socialinio 

darbuotojo paslaugos, skaičius 

30 26 

Užfiksuota smurtinių atvejų gimnazijoje - - 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 109 112 

 

1.23. Neformaliojo švietimo pasiūla:  

 

Būrelių skaičius 

 

Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų būreliuose, skaičius ir 

dalis nuo bendro mokinių skaičiaus 

2019 m. - 25 34,5 0 180 – 66 % 

2018 m. - 27 36 1 177 – 64 % 

 

Mokiniai be gimnazijoje siūlomų būrelių rinkosi NVŠ programas: 

 „Intelektinio kapitalo ugdymas“ programą (34 mokiniai, vadovė V. Perminienė); 

 „Robotika“ (12 mokinių, vadovė E. Pavydienė); 

 Šaulių sąjungos organizuojami užsiėmimai gimnazijoje jauniesiems šauliams (14 mokinių,  

vadovas seržantas Linas Saliamoris); 

 Olympis. 

 Šiais mokslo metais (2019-2020 m. m.) gimnazijos:  

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

sporto centras; 

 15 – mokosi Akmenės rajono Ventos muzikos mokykloje; 

 5  – ugdosi Kuršėnų sporto mokykloje; 

 1 – lanko Mažeikių sportinių šokių būrelį „Spindulys“. 

 

1.24. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose: 

Rajoniniai Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

 

 

 

 

 

Nugalėtojų 

skaičius 

(dalykinės 

olimpiados, 

konkursai)  

 (I-III 

vietos) 

 

Nugalėtojų 

skaičius 

(varžybos)  

 (I-III 

vietos) 

Dal. 

sk. 

 

 

Nugalėtojų 

skaičius 

(dalykinės 

olimpiados, 

konkursai)  

 (I-III vietos) 

 

 

Nugalėtojų 

skaičius 

(varžybos)  

 (I-III 

vietos) 

Dal. 

sk. 

 

 

Nugalėtojų 

skaičius 

(dalykinės 

olimpiados, 

konkursai)  

 (I-III 

vietos) 

Nugalėtojų 

skaičius 

(varžybos)  

 (I-III 

vietos) 

202 31 111 189 15 129 1 0 0 

 

Rajoniniai pasiekimai. Dalykinėse olimpiadose pelnytos 31 prizinės vietos: I vietų – 11, II 

vietų – 8, III vietų – 13. Kiti pasiekimai yra sportiniai.  

Respublikiniai pasiekimai.  Pradinių klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame matematikos 

konkurse „Matematikos ekspertas“. 1b kl. laimėjo pagrindinį konkurso prizą – 1000 eurų vertės internetinės 



 

 

parduotuvės pigu.lt dovanų kuponą. 5-8 kl. mokiniai dalyvavo nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos 

žinovas“ ir pelnė 1 prizinę vietą. Su pagrindiniu konkurso prizu laimėjo ir nemokamą vienerių metų prieigą 

prie lietuviškos 10 Monkeys Math World mokymosi programos visiems gimnazijos pradinukams. III klasės 

gimnazistė A. Laurinaitytė buvo apdovanota 2 laipsnio diplomu už esė pilietiškumo tema (lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė R. Liachauskienė). Net 89 I-III  vietų diplomus pelnė pradinių klasių mokiniai, 

dalyvaudami Kengūros, Olimpio konkursų sesijose (lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos, biologijos, 

informacinių technologijų). Aukšti mokinių pasiekimai sporto srityje: respublikoje pelnyta II vieta mergaičių 

krepšinio 3x3 konkurse; berniukų krepšinio zoninėse varžybose II vieta, o mergaičių – I vieta; 3 prizinės 

vietos Šiaulių apskrities bėgimo varžybose „Simono Daukanto takais“, prizinės vietos zoninėse kvadrato 

varžybose.  

 

1.25. Neformaliojo švietimo būrelių paskirstymas pagal programų kryptis:  

 
Eil. 

Nr. 
Programos kryptis Būrelių skaičius (27) 2018 m. Būrelių skaičius (25) 2019 m. 

1. Sportas 5 5  

2. Amatai 1 2 

3. Technologijos 2 2 

4. Medijos 1 1 

5. Kraštotyra 0 1 

6. Muzika 0 1 

7. Choreografija 2 2 

8. Kalba 8 7 

9. Etnokultūra 1 1 

10. Organizacija 1 1 

11. Drama 1 1 

12. Tikslieji mokslai 0 1 

 

1.26. Dalyvavimas projektuose 2019 m. 

 
Eil. 

Nr. 
Projektas Veiklos Suma 

Eur 

1. Akmenės rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 

finansuojamas projektas 

„Sveikatos receptas 3“. 

Papildytas sporto inventorius, pravestos asmens higienos 

paskaitos ir nupirkta gausioms šeimoms asmens higienos 

priemonių, organizuota sporto diena ir psichologės A. 

Blandės seminaras tėvams (apie paauglių lytiškumą, 

emocinį intelektą, šeimos santykius). 

850 

2. Akmenės rajono savivaldybės 

Jaunimo iniciatyvų projektas 

„Tikėjimas, tautos tradicijos ir 

šeima – mūsų žmogiškumo 

šaknys -8“. 

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.  

200 

3. Lietuvos Ateitininkų 

federacijos kuopų veiklų 

konkursas. Projektas „Papilės 

ateitininkai - magnetas" -3 

Ateitininkų kuopos organizuojami renginiai – išvykos, 

šventės Papilės bažnyčioje. 
170 

 Iš viso: 1220 

Dalyvauta akcijose:  

 „Atmintis gyva, nes liudija“; 

 „Atminties kelias“; 

 „Darom“;  

 Tarptautinė Tolerancijos diena;  

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

http://pigu.lt/


 

 

 „Pasidalinkime gerumu“. 

 

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) 2016 m.; 

 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 (1600 Eur, National geografic prenumerata). 

 UAB „Grūstė“ remia organizuojant konferencijas, šventes. 

 AB „Kalcitas“ Šaltiškių molio karjeras remia technika. 

 Papilės seniūnija skiria žmonių pagalbiniams darbams atlikti. 

 

1.29. Materialinės bazės pokyčiai  2019 m. ( 29 430 Eur) 

 

Gimnazija 

Priemonės Suma Eur 

Kompiuterinė technika (15 stacionarūs kompiuteriai) 7500 

5-8  klasių gamtos mokslų mokymo priemonės  4400 

Einamasis kasmetinis remontas   4550 

Pakeista kabinetų grindų danga (linoleumas, plokštės) 45 m
2
 500 

Detalės kompiuteriams 600 

Mokyklinių autobusų remontas  1300 

Kanceliarinės prekės (tonerių pildymas, biuro popierius, spausdintuvai, ir kt.) 2700 

Vėdinimo sistema 2000 

Elektros prekės 650 

Roletai ateitininkų kabinetui 250 

Įrangos patikra (alkoblokas ir alkotestesteris) 140 

Padangų montavimas  100 

Med. vaistinėlių papildymas 100 

Gesintuvai 50 

Sporto, muzikos prekės (kamuoliai, mikrofono laidai) 250 

Vejapjovės-traktoriaus remontas 60 

Viso: 25 150 

  

Ikimokyklinio ugdymo skyrius Kregždutė“  

IT  priemonės (interaktyvios grindys, robotai ,,Bee -Bot“, projektorius) 4250 

Tvora  2100 

Sporto reikmenys  250 

Patalynė, rankšluosčiai 800 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 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. 

 Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimas su 

sociokultūrine aplinka ir kryptingi ryšiai su 

Simono Daukanto vardo mokyklomis. 

 Jaunimo organizacijos Ateitininkai veikla.  

 Atlikta pastatų, šilumos ūkio, stadiono 

renovacijos, įrengtos aplinkos vaizdo stebėjimo, 

praėjimo, apsaugos ir priešgaisrinė, monitoringo 

ir šilumos valdymo sistemos. 

 Atnaujinti autobusai, įdiegta mokyklinių 

autobusų kontrolės sistema. 

 Jauki, estetiška aplinka, išskirtinės tradicijos. 

 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 

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, tobulinti mokinių 

darbo individualizavimą, diferencijavimą. 

 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. 

 Kurti naujas edukacines erdves.   

 Teiki paslaugas patvirtintas savivaldybės tarybos. 

  Sumažėjus valdymui skiriamoms lėšoms ir 

per pusę sumažinus valdymui skirtų etatų 

skaičių kyla grėsmė dėl ugdymo proceso 

kontroliavimo ir  kokybiško jo 

įgyvendinimo.  

  Nepalankūs demografiniai pokyčiai - mažėja 

klasių komplektų, tenka atleisti mokytojus. 

  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. 

 

Kasmetinis remontas (vidaus patalpų kosmetinis remontas, lauko įrengimų 

atnaujinimas, porankių įrengimas, lietaus sistemos nuvedimas, langų užraktai) 

3000 

Pavėsinė (LPF lėšos) 680 

Edukacinė erdvė ,,Vaikų sodelis“ ( Rėmėjų lėšos) 200 

Ugdymo priemonės (kanceliarinės prekės, žaislai) 3000 

Viso: 14 280 



 

 

 

GIMNAZIJOS   FILOSOFIJA, VIZIJA, MISIJA TIKSLAI 2020 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. 

 

2020 METŲ TIKSLAI  

 Gerinti ugdymo(si) kokybę stiprinant mokytojų ir mokinių bendravimą bei bendradarbiavimą. 

 Kurti šiuolaikinio ugdymo(si) poreikius tenkinančią aplinką. 

 Skatinti 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.  Gimnazijos renginių planas 

20.  Profesinio informavimo, konsultavimo, ugdymo karjerai planas 

21.  Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 

22.  Bendradarbiavimo su tėvais planas 

23.  CS prevencinė veikla 



 

 

24.  Ikimokyklinio skyriaus „Kregždutė“ veiklos planas  

25.  Vidaus struktūra ir valdymas 

26.  Administracijos pasiskirstymas kompetencija ir darbo sritimis 

27.  Veiklos plano rengimo darbo grupė 

 

 

PRITARTA                                                 SUDERINTA 
 

Gimnazijos tarybos                                          Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų  
2019-12-23 d. posėdžio                                   ir sporto paslaugų teikimo programos 

protokoliniu nutarimu                                      koordinatorius D. Rekis 

(protokolo Nr.8)                                          2019 - 12 - 27 

 

 


