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2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau 

– užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

 

2.1. Tobulinti 

mokytojų saugios 

mokymo(si) aplinkos 

kūrimo mokykloje 

kompetencijas bei 

sudaryti sąlygas 

mokiniams dalyvauti 

patyčių ir smurto 

prevencinėse 

programose. 

 

 

Gerinti mokytojų 

saugios aplinkos 

kūrimo mokykloje 

kompetencijas, 

pasitarus su 

gimnazijos 

bendruomenę, keisti 

tvarkų aprašus, 

užtikrinančius 

saugumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizuoti 

pasitarimai su 

pavaduotojais, 

struktūrinių padalinių 

vadovais, kitais 

bendruomenės nariais. 

 

 

 

 
 

2. Pakeisti 

(patobulinti) tvarkų 

aprašai, užtikrinantys 

saugumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dalyvauta patyčių ir 

smurto prevencinėse 

programose. 

 

 

1. Po 1 – 2 kartus per 

savaitę organizuojami 

pasitarimai, susirinkimai, 

dėl kurių efektyviau 

vyksta administracinio 

aparato valdymas bei 

informavimas. Taip pat 

organizuojami metodinės 

bei gimnazijos tarybų 

susirinkimai. 

 

2.Atnaujintos gimnazijos 

vidaus darbo tvarkos 

taisyklės (2018-05-07 

direktoriaus įsakymas 

Nr. V-254). 

Parengtas ir patvirtintas 

Švietimo pagalbos 

netinkamai 

besielgiantiems 

mokiniams teikimo 

tvarkos aprašas (2018-

09-11 direktoriaus 

įsakymas Nr. V-358). 

 

Kiekvienam mokiniui 

sudarytos sąlygos 

dalyvauti bent vienoje iš 

penkių patyčių ir smurto 

prevencinių programų, 

kurios įvardintos ugdymo 



 

 

 

 

Inicijuoti ir 

įgyvendinti vasaros 

poilsio stovyklas 

socialiai remtiniems 

mokiniams. 

 

 

 

 

Apie 20 socialiai 

remtinų vaikų užimti 

vasaros stovykloje. 

ir veiklos planuose, 

gimnazijos tinklapyje. 

 

Organizuota vasaros 

stovykla „Lietuvos 

turtai“ 20 socialiai 

remtinų vaikų (2018-06-

21 direktoriaus įsakymas 

Nr. V-342, stovyklos 

programa) 

http://www.nemezis.vilni

ausr.lm.lt/?p=6613 

https://www.vrsa.lt/index

.php?4082650062 

2.2. Organizuoti 

mokinių pažintinę 

veiklą, stiprinančią 

pilietiškas, etnines ir 

dvasines vertybes. 

Inicijuoti ir 

įgyvendinti 

gimnazijos mokinių 

tikslines vienos arba 

kelių dienų 

ekskursijas. 

Organizuotos tikslinės 

išvykos už gimnazijos 

ribų, stiprinančios 

pilietiškas, etnines ir 

dvasines vertybes. 

100-ui procentų mokinių 

buvo sudaryta galimybė 

mažiausiai 7 dienas 

ugdytis už mokyklos 

ribų. 

Buvo aplankytos 86 

vietovės (mokomieji 

objektai). 

Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo šimtmečiui 

paminėti organizuoti ne 

tik tradiciniai renginiai, 

bet dalyvauta ir 

respublikiniuose bei 

tarptautiniuose 

projektuose. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_eFf4HBIX

VM&t=1s  

http://www2006.vu.lt/  

http://www.nemezis.vilni

ausr.lm.lt/?paged=2  

 

2.3. Tęsti 

informacinių 

kompiuterinių 

technologijų diegimą 

įstaigoje. 

Aprūpinti 

gimnazijos 

mokymosi erdves 

interaktyviomis 

lentomis, 3D 

projektoriais, 

daugialypės terpės 

projektoriais, nauja 

kompiuterine įranga, 

daugiafunkciniais 

spausdinimo-

Įsigyta IKT technika. Atnaujintos mokomosios 

(ugdomosios) aplinkos, 

kabinetai aprūpinti nauja 

IKT technika (naudojant 

IKT didėja mokinių 

mokymosi motyvacija): 

− vidinis kietasis diskas 

(1 vnt); 

− spausdintuvai Laser 

Jet (7 vnt.); 

− garso kolonėlių 

rinkiniai (17 vnt); 

http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=6613
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=6613
https://www.vrsa.lt/index.php?4082650062
https://www.vrsa.lt/index.php?4082650062
https://www.youtube.com/watch?v=_eFf4HBIXVM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=_eFf4HBIXVM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=_eFf4HBIXVM&t=1s
http://www2006.vu.lt/
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?paged=2
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?paged=2


kopijavimo-

skenavimo aparatais, 

IKT mokymosi 

objektus. 

 

− nešiojami 

kompiuteriai Acer E5 

(5 vnt); 

− interaktyvios lentos 

Active Board 10T (2 

vnt.); 

− procesoriai (7 vnt.); 

− užsienio (rusų k.) 

mokomosios 

priemonės (2 vnt) 

− nešiojami 

kompiuteriai DELL (3 

vnt.); 

− daugiafunkciniai 

aparatai EPSON (2 

vnt.) 

2.4. Įgyvendinti LR 

Darbo kodekso bei 

etatinio mokytojų 

darbo apmokėjimo 

nuostatas. 

Parengti tvarkas, 

personalo veiklą ir 

darbuotojų darbo 

santykius, etatinį 

mokytojų darbo 

apmokėjimą 

reglamentuojančius 

dokumentus. 

Atnaujintos 

gimnazijos darbo 

tvarkos taisyklės, 

parengti ir patvirtinti 

pareigybių sąrašai, 

darbuotojų pareigybių 

aprašymai, darbuotojų 

veiklos vertinimo 

aprašas, darbo 

apmokėjimo tvarkos 

aprašas atitinka teisės 

aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Patvirtinta gimnazijos 

darbo užmokesčio 

sistema, atsižvelgus į 

etatinį mokytojų darbo 

apmokėjimo įstatymą bei 

LR DK pakeitimus 

(2018-08-31 direktoriaus 

įsakymas Nr. V-351). 

Pagal pasikeitusius 

reikalavimus patvirtinti 

pedagoginių darbuotojų 

pareigybių sąrašai 

(2018-08-31 direktoriaus 

įsakymas Nr. V-353, 

2018-09-24 direktoriaus 

įsakymas Nr. 154-P; 

2018-10-17 direktoriaus 

įsakymas Nr. 167-P, 

2018-11-02 direktoriaus 

įsakymas Nr. 177-P, 

2018-11-02 direktoriaus 

įsakymas Nr. 178-P, 179-

P, 

2018-11-08 direktoriaus 

įsakymas Nr. 181-P). 

 

Parengti ir atnaujinti visų 

83 pedagoginių 

darbuotojų pareigybių 

aprašymai (2018-09-27 

direktoriaus įsakymas Nr. 

P-155). 

 
 


