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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. 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 procentų mokinių 

buvo sudaryta galimybė 

mažiausiai 7 dienas 

ugdytis už mokyklos 

ribų. 

Organizuotos 226 

išvykos, jų metu 

gimnazijos mokiniai 

lankėsi daugiau nei 80 

vietovių (mokomųjų 

objektų). Iš jų 21 

mokomasis objektas 

aplankytas iš „Kultūros 

paso“. 

Stiprinant pilietiškas, 

etnines ir dvasines 

mokinių vertybes 

organizuoti ne tik 

tradiciniai renginiai, bet 

dalyvauta ir 

respublikiniuose bei 

tarptautiniuose 

projektuose. 

Keletas akimirkų: 

http://www2006.vu.lt/  

http://www.nemezis.vilni

ausr.lm.lt/?p=9383 

http://www2006.vu.lt/
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=9383
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=9383


http://www.nemezis.vilni

ausr.lm.lt/?p=9105  

http://www.nemezis.vilni

ausr.lm.lt/?p=8977  

 

2.2. Modernizuoti 

priešmokyklinio 

ugdymo aplinką. 

Sudarytos HN 

reikalavimus 

atitinkančios saugios 

sąlygos aktyviai 

vaikų veiklai. 

 

Gimnazijoje 

atnaujintos vidaus 

patalpos, skirtos 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikams, 

atitinkančios HN 

reikalavimus. 

Pagal HN renovuotos 

priešmokyklinio ugdymo 

aplinkos. 

3 (trims) 

priešmokykliniam 

ugdymui skirtiems 

kabinetams užsakyti 

nauji baldai, IKT 

technika. 

 

2.3. Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais 

partneriais. 

Glaudesni ryšiai su 

Nemėžio 

bendruomene ir 

biblioteka. 

Tęsiamas 

bendradarbiavimas 

su Nemėžio totorių 

bendruomene, 

kultūriniais centrais. 

 

1. Organizuotas 

renginys, skirtas 

projektui „Nemėžis 

– Lietuvos Mažoji 

kultūros sostinė 

2019“ įgyvendinti. 

2. Organizuotos 

pamokėlės, 

edukacinės 

veiklos, paskaitos 

kartu su socialiniu 

partneriu - 

Nemėžio 

biblioteka. 

1. Pagal projektą 

„Nemėžis – Lietuvos 

Mažoji kultūros 

sostinė 2019“ buvo 

organizuota 17 veiklų 

(pažintinės kelionės, 

pamokos, renginiai, 

Šeimos mėnuo) 

Nemėžio apylinkėse. 

Keletas akimirkų 

gimnazijos tinklapyje: 

http://www.nemezis.v

ilniausr.lm.lt/?p=8429  

http://www.nemezis.v

ilniausr.lm.lt/wp-

content/uploads/2019/

05/skelb_bendrom.jpg  

2. Bendradarbiaudami 

su Nemėžio biblioteka 

gimnazijos mokiniai 

ne tik lankėsi 

miestelio bibliotekoje 

(9 kartus), bet ir 

klausėsi įdomių 

pamokėlių, dalyvavo 

edukacinėse veiklose, 

kurias kartu su 

mokytojais vedė 

Nemėžio 

bibliotekininkė: 

http://www.nemezis.v

ilniausr.lm.lt/?p=9458  

http://www.nemezis.v

ilniausr.lm.lt/?p=8028  

2.4. Įgyvendinti 

Asmens duomenų 

apsaugos reglamentą. 

Įstaigoje užtikrintas 

Asmens duomenų 

apsaugos reglamento 

1. Visuose 

gimnazijos 

kompiuteriuose 

įdiegta moderni ir 

1. Internete gausu 

žalingos informacijos, 

tokios kaip smurtas, 

narkotikai, alkoholis 

http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=9105
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=9105
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=8977
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=8977
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=8429
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=8429
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2019/05/skelb_bendrom.jpg
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2019/05/skelb_bendrom.jpg
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2019/05/skelb_bendrom.jpg
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2019/05/skelb_bendrom.jpg
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=9458
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=9458
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=8028
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?p=8028


reikalavimų 

laikymasis. 

aprobuota LR ryšių 

reguliavimo 

tarnybos Turinio 

filtravimo 

priemonė. 

2. Apmokytas 

darbuotojas, kuris 

atlieka asmens 

duomenų apsaugos 

pareigūno 

funkcijas. 

 

ir t.t. Norint apsaugoti 

gimnazijos 

bendruomenę nuo 

nepageidaujamos 

informacijos 

internete, į visus 

prieinamus 

kompiuterius įdiegta 

turinio filtravimo 

programa. Šis filtras 

apriboja prieigą prie 

vaizdinės ir garsinės 

medžiagos, 

paveikslėlių ir 

nuotraukų, 

bendravimo 

programų, 

nepageidaujamo 

turinio interneto 

puslapių. 

2. Gimnazijos asmens 

duomenų apsaugos 

pareigūnas dalyvavo 

mokymuose, kuriuose 

įgijo praktinių žinių, 

kaip įgyvendinti  

duomenų apsaugos 

reformos pokyčius. 

 

 


