
 

 

 

NERINGOS GIMNAZIJOS 

2021–2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 

I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Neringos gimnazijos (toliau – gimnazija) strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai 

organizuoti gimnazijos veiklą, telkti gimnazijos bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo 

problemas, pasirinkti reikiamas gimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti ir planuoti 

mokymo(si) kaitos pokyčius, įgyvendinti mokyklos viziją. 

Rengdama strateginį 2021–2023 m. planą, Neringos gimnazija vadovavosi: Lietuvos 

Respublikos įstatymais; Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais; Neringos savivaldybės tarybos sprendimais; Neringos savivaldybės mero potvarkiais; 

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais; gimnazijos nuostatais, ugdymo 

planais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, gimnazijos narių pasiūlymais ir rekomendacijomis. 

2013–2022 metų Valstybinėje švietimo strategijoje keliami tikslai: didinti mokytojų ir 

dėstytojų profesionalumą, puoselėti partnerystę, įsivertinimu ir duomenų analize grįstą švietimo 

kokybės kultūrą, plėtoti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes.  

Atsižvelgiant į šią Valstybinę švietimo strategiją, Neringos savivaldybės strateginio planavimo 

dokumentus, švietimo būklę ir gimnazijos bendruomenės poreikius, gimnazijos socialinės aplinkos 

ypatumus bei turimus išteklius, laikantis viešumo, atvirumo ir partnerystės principų, parengtas 2021–

2023 m. Neringos gimnazijos strateginis planas. 

2015 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. 

V-392 akredituota Neringos vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programa ir mokyklai suteiktas 

Neringos gimnazijos statusas. 

Neringos gimnazija (įstaigos kodas – 190893381) yra biudžetinė įstaiga, kuri įgyvendina 

formaliojo (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) ir neformaliojo ugdymo programas, formuoja ir 

įgyvendina ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

patvirtintą Bendrąjį ugdymo planą ir savo reikmėms pritaikytas bendrąsias ugdymo programas. 

Vadovaudamasis Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu  

Nr. T1-70 „Dėl priėmimo laiko, klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių ir 

vaikų skaičiaus jose 2020–2021 mokslo metais Neringos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ 

Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius įgyvendina tik 

neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, kito neformaliojo vaikų švietimo) ugdymo 

programas. 

Gimnazija ugdymo procesą organizuoja patalpose, esančiose G. D. Kuverto g. 12, Nida, 93127 

Neringa, ir Ievos Kalno g. 9, Juodkrantė, 93123 Neringa. 

Neringos gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – Neringos 

savivaldybės.  

Mokymo kalba – lietuvių. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai – 

grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu ir (ar) nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo 

būdais; pavienio mokymosi forma įgyvendinama individualiu, savarankišku ir (ar) nuotoliniu, 

ugdymosi šeimoje ugdymo proceso organizavimo būdais. 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Neringos gimnazijoje mokosi 162 mokiniai (iš jų, 137 mokiniai 

ugdomi pagal bendrojo ugdymo programą, 3 ugdomi priešmokyklinio ir 22 ikimokyklinio amžiaus 

vaikai Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriuje). 

PRITARTA 

Neringos savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. sausio  15  d. 

įsakymu Nr. V13-V13   
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2020–2021 m. m. nemokamą maitinimą mokykloje gauna 14 socialiai remtinų mokinių. 

Mokosi 11 specialiųjų ugdymosi poreikių ir 20 kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių. 

Nidoje sukomplektuota 11 klasių.  

Neringos savivaldybės tarybos sprendimais nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Juodkrantės pradinio ir 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje pradinis ugdymas nevykdomas. 

Neringos gimnazija dirba viena pamaina. 

Teikiama mokinių pavėžėjimo į mokyklą paslauga: 60 mokinių vežami mokykliniais 

autobusais; visiems mokiniams kompensuojamos važiavimo į mokyklą išlaidos. 

Neringos gimnazijoje darbuotojai: vadovybė (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui); 

buhalterijos darbuotojai (vyriausias buhalteris, buhalteris); administracijos specialistai: projektų 

vadovas, raštinės administratorius-prekių ir paslaugų pirkimo specialistas, kompiuterių tinklo 

administratorius, karjeros specialistas; pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistai (socialinis 

pedagogas, specialusis pedagogas-logopedas, mokyklos psichologas, bibliotekininkas, du mokytojo 

padėjėjai); 33 pedagogai: 100 % mokytojų turi pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, iš jų: 2 mokytojai 

ekspertai, 12 – mokytojai metodininkai, 9 – vyr. mokytojai.  

 

 

II. PAGRINDINIAI GIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

2019–2020 metais vidurinį išsilavinimą įgijo 9 mokiniai. 

Kur studijuoja Ką studijuoja 

 Klaipėdos valstybinėje kolegijoje  Logistikos vadybą 

 Klaipėdos universitete  Visuomenės sveikatą 

 Klaipėdos valstybinėje kolegijoje  Skaitmeninės rinkodaros komunikaciją 

 Klaipėdos valstybinėje kolegijoje  Logistikos vadybą 

 Mykolo Romerio universitete  Psichologiją 

4 mokiniai pasirinko savanorišką tarnybą Lietuvos kariuomenėje 

 

 

Ugdymo rezultatai 

 

 

  

Egzaminų rodikliai Mokslo metai 

2018–2019 

(7 abiturientai) 
2019–2020 

(9 abiturientai) 

Laikyti skirtingų mokomųjų dalykų valstybiniai egzaminai 

(VE) 

7 6 

Laikytų VE skaičius  30 37 

Laikytų VE skaičius vienam mokiniui  4,3 4,1 

Neišlaikytų VE skaičius 1 6 

Gauti 100 balų įvertinimai  0 1 

Gauti įvertinimai 86–99  2 2 

Gauti įvertinimai daugiau negu 50 visų VE  6 9 

Skaičius mokinių, kurie visus VE išlaikė daugiau negu 50  0 0 

Laikyti mokykliniai egzaminai (ME) 3 1 

Laikytų ME skaičius vienam mokiniui 0,4 0,1 

Neišlaikytų ME skaičius   0 0 

Iš viso įvertinimų „neišlaikė“  1 6 
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Pagrindinio ugdymo II dalies baigimas 

Pagrindinį išsilavinimą 2019–2020 m. m. įgijo 4 II gimnazijos klasės mokiniai. 

 

 Matematika Lietuvių kalba 

                 Mokslo metai 

Įvertinimas 

PUPP  

rezultatai 

2018–2019 

Metiniai 

vidurkiai 

2019–2020 

PUPP 

rezultatai 

2018–2019 

Metiniai 

vidurkiai 

2019–2020 

10 0 - 1 - 

9 1 - 1 - 

8 1 1 1 - 

7 3 1 7 - 

6 2 - 4 2 

5 3 1 1 - 

4 1 1 2 2 

Neišlaikė 5 - 0 - 

Įvertinimo vidurkis 4,3 6,0 6,6 5,0 

 

Paliktų kartoti kursą mokinių 2019–2020 m. m. nebuvo. 

 

Neformalusis ugdymas 

Neringos gimnazijoje teikiamas platus neformaliojo švietimo paslaugų spektras:  

2020–2021 m. m. mokiniams sudarytos galimybės rinktis iš 12 neformalaus ugdymo programų.  

 

Neformaliojo švietimo programos 

pavadinimas 

Valandų skaičius Dalyvių amžius  

Per 

savaitę 

Per 

metus 

Klasė 

(UP dalis) 

Metai 

(amžius) 

Mažieji gamtininkai 1 35 Prad. 8–11 

Etnokultūra 1 35 Prad. 7–8 

Jaunieji keramikai 3 111 Prad.–pagr. 7–12 

Lauko tenisas 2 74 Prad.–pagr. 9–16 

Proto mankšta 1 37 Prad.–pagr. 8–12 

Pamario krašto etninės kultūros ypatumai 1 37 Pagr. 10–12 

Mažieji auksarankiai 2 74 Pagr. 11–15 

ECO Guides 2 74 Pagr.  11–15 

Frankofonai 1 37 Pagr. 10–16 

Verslo anglų kalbos laboratorija 2 74 Vid. 14–16 

Vokalinis ansamblis „Inspire“ 3 111 Vid. 17–18 

Instrumentinis ansamblis  „Inspire“ 3 111 Vid. 17–18 

 

Neformaliojo ugdymo užsiėmimai vykdomi siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui 

patirti sėkmę pasirinktoje popamokinės veiklos srityje, padėti formuotis kūrybingai, atsakingai ir 

atvirai asmenybei, siekiama užtikrinti kiekvieno asmens individualių gebėjimų ugdymą, pritaikymą 

ir pripažinimą, mokinys rengiamas tapti aktyviu visuomenės nariu. 
 

Tarptautiniai projektai 
 

Nuo 2018 metų Neringos gimnazijoje vykdomas dvejų metų Erasmus+ projektas A.P.P.S. 

A.S.A.P. (2018-1-IT02-KA229-048322_2), sietinas su skaitmeninio raštingumo įgūdžių gerinimu, 

užsienio kalbų mokymusi bei karjeros planavimu. Dėl COVID-19 pandeminės situacijos, projekto 

vykdymas pratęstas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Veiklos vykdomos nuotoliniu būdu.   
Nuo 2019 m. lapkričio mėnesio vykdomas Erasmus+ projektas UMBRELLA  

(2019-1-HR01-KA229-060805_2) apie meteorologiją, išmaniųjų technologijų taikymą ugdymo(si) 

procese. Dėl COVID-19 pandeminės situacijos, projekto vykdymas pratęstas iki 2021 m.  
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spalio 30 d. Veiklos vykdomos nuotoliniu būdu, integruojamos į ugdymo procesą, įtraukiant įvairias 

suinteresuotas šalis.  
Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. gegužės mėn. nuotoliu būdu vykdomas tarptautinis 

eTwinning projektas „Reveal folk meteorology“ apie šiuolaikinius ir senolių naudotus būdus bei 

priemones, taikomas orų prognozei nuspėti. Tai yra vykdomo Erasmus+ projekto UMBRELLA 

veiklų integravimo tęstinumas, orientuotas į jaunesnę tikslinę amžiaus grupę, 8 kl. – I gim. kl. 

mokinius. Tobulinami užsienio kalbos (anglų), geografijos, IT raštingumo įgūdžiai, kūrybiškumas, 

bendrosios kompetencijos.  

Neringos gimnazija vykdo The Duke of Edinburgh's International Award (DofE) išskirtinę 

neformalaus ugdymo programą jauniems žmonėms nuo 14 metų. Programa padeda mokiniams ugdyti 

savo talentus, mokytis iš patirties įveikiant iššūkius, taip įprasminant savo laisvalaikį.   

2020–2021 m. m. programoje dalyvauja 4 mokiniai (7–8 kl.), kurie siekia bronzos ženkliuko 

apdovanojimo. 

 

Dalyvavimas regiono ir šalies olimpiadose, sporto varžybose ir konkursuose 
 

2019–2020 m. m. Neringos gimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame „Kengūros“ 

konkurse (pelnyti „Auksinės kengūros“, „Sidabrinės Kengūros“ diplomai), tarptautiniame konkurse  

„Spinduliuojanti taika“ (pelnytos 2 prizinės vietos), respublikiniame IT konkurse „Bebras“, 

edukaciniame konkurse „Olympis“, tarptautinėje olimpiadoje „Kings“, anglų kalbos respublikiniame 

konkurse, oratorių anglų kalba konkurse, kūrinio konkurse „Labas“ (pelnytos 2 prizinės vietos), 

piešinių konkurse „Tėvynė mūsų akimis“, pradinių klasių mokinių dailaus rašto konkurse, 

nacionaliniame raštingumo konkurse „Mažasis diktantas“, matematikos konkurse „Kodas“, 

matematikos konkurse PANGEA 2020, rašinio konkurse „Kaip supranti žodžius: „Kultūra prasideda 

nuo kiekvieno iš mūsų“, nacionalinėje teisinių žinių olimpiadoje „Teisė kiekvienam“, Europos 

egzamine, nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“, istorinių memų konkurse 

„Valstybingumo dūzgės“ (pelnyta prizinė vieta), konkurse, skirtame kovai su korupcija paminėti. 

Dalyvauta anglų kalbos, fizikos, matematikos, geografijos, istorijos, ekonomikos ir verslo, 

dailės olimpiadose. 

Gimnazijos mokiniai kasmet aktyviai dalyvauja Europos kalbų savaitės, Lietuvių kalbos dienų 

renginių, Tiksliųjų mokslų savaitės, Judumo savaitės, Olimpinės savaitės, Gimtosios kalbos savaitės 

renginiuose bei įvairių sporto šakų miesto varžybose (Solidarumo bėgimas, Nidos maratonas ir kt.). 

Neringos gimnazija dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje, veikla kasmet įvertinama 

įteikiant Žaliąją vėliavą ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatą, mokykliniame 

gamtosauginiame projekte „Sveikos gyvensenos ugdymas“, gamtamoksliniame projekte „Mes 

rūšiuojam“, respublikiniame projekte ,,Mano žalioji palangė“, 1–4 klasių projekte „Sveikatiada“,  

1–4 klasių projekte „Vaisių, daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose“, 

yra respublikinių programų „Sveika mokykla“ ir „Aktyvi mokykla“ narė. 
 

Veiklos kokybės įsivertinimas  
      

Gimnazijos bendruomenės nariai kasmet įsivertina savo veiklą. Neringos gimnazijoje 2019 m. 

gegužės mėn. buvo atliktas platusis įsivertinimas, kuriame buvo pakviesti dalyvauti 34 gimnazijos 

mokytojai; sulaukta 24 visiškai atsakytų klausimynų (grįžusių klausimynų kvota – 70,6%). Išskirti 

šie plačiojo įsivertinimo aspektai: 

Aukščiausios vertės (3,5 ir daugiau balų) 

• Pastatas ir jo aplinka 

• Įranga ir priemonės 

• Aplinkų bendrakūra 

• Orientavimasis į mokinių poreikius 

• Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 

Šiek tiek žemesnės vertės (tobulintinos sritys) – (2,9 – 3 balai)  

• Mokymasis  
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• Mokinio pasiekimai ir pažanga 

• Mokinių įsivertinimas 

• Veikimas kartu  

• Bendradarbiavimas su tėvais. 

 

III.  MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 
 

Mokyklos pastatas, esantis G.D. Kuverto g. 12, Nidoje. 

1925 m. pastatytas senasis mokyklos pastatas; 1964 m. pastatytas 6 komplektų priestatas; 1971 

m. – sporto salė.  Bendras patalpų plotas – 3697,29 kv. metrai. Mokykloje yra 18 dalykinių kabinetų, 

sporto salė, aktų salė, biblioteka, psichologijos bei soc. pedagogo kabinetai, valgykla. 1987 m. 

prasidėjo mokyklos rekonstrukcijos darbai, 2005 m. baigta visos mokyklos renovacija, šiuo metu 

reikėtų remontuoti kabinetus, perdažyti koridorius. Laipsniškai keičiami kabinetų langai, būtina 

pakeisti senosios mokyklos pastate esančių patalpų grindis. Valgykloje atnaujinta susidėvėjusi įranga, 

nupirktas naujas pramoninis šaldiklis, taip pat valgyklos patalpose įrengta kondicionavimo sistema. 

Numatomas sporto salės grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas, naujų linijų dažymas). 

Palaipsniui atnaujinami mokykliniai baldai ir įranga: dviejose klasėse modernūs, šiuolaikiški 

suolai. Kabinetuose yra nemažai modernių mokymo priemonių: įrengtos 13 interaktyvios sistemos 

(SMART lentos su projektoriais).  

 

Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastatas, esantis Ievos Kalno 

g. 9, Juodkrantėje. 

Pastatas pastatytas 1984 m., renovuotas – 2001 m. Po renovacijos vienoje iš grupių įrengtas 

Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos Juodkrantės filialas. 2009 m. atlikti pastato šiltinimo darbai, 

pakeisti langai, durys, radiatoriai, stogo danga, įvestas grindų šildymas, atliktas dalinis virtuvės  

remontas. 2020 m. atliktas pastato kapitalinis remontas, kurio metu sutvarkytos virtuvės patalpos, 

atliktas elektros instaliacijos, vamzdynų atnaujinimas. Kieme pakeista grindinio danga, įvesti 

teritorijos apšvietimai. Pageidautina baseino renovacija.  

Patalpų plotas – 911,64 kv. m., veikia 2 grupės (abiejose yra atskiros patalpos, skirtos vaikų 

ugdymui ir poilsiui), yra virtuvė, skalbykla, laisvos lopšelio grupės patalpos, kuriose vyksta meninio 

ir kūno kultūros ugdymo užsiėmimai bei renginiai, kol kas neveikiantis baseinas. Grupių patalpos 

pritaikytos vaikų ugdymui(si). 

 

Gimnazija turi lengvąjį automobilį ir 3 mokyklinius autobusus, iš kurių vieną mokykla naudoja 

pagal panaudos sutartį su Neringos savivaldybės administracija, kitus valdo patikėjimo teise. Nuolat 

atliekama autobusų ir automobilio techninė priežiūra ir remontas.   

 

Neringos gimnazijoje yra išplėtotas kompiuterių tinklas. Visų mokytojų ir specialistų 

kabinetuose yra kompiuterinė įranga. Dauguma mokymo kabinetų aprūpinta modernia vaizdo, 

įgarsinimo ir garso perdavimo įranga. Mokymui naudojama 13 interaktyviųjų lentų. Mokykloje 

įrengtos bevielio ryšio interneto zonos mokytojams ir mokiniams. Informacinės technologijos 

intensyviai diegiamos ugdymo procesui modernizuoti: naudojamas elektroninis dienynas, elektroninė 

biblioteka, „Smart“ išmaniųjų lentų programinė įranga, virtualios mokymo aplinkos. Mokykla 

naudoja elektroninių paslaugų domenus ir teikia mokyklos bendruomenei elektronines paslaugas (el. 

paštas ir kt.). Mokyklos bibliotekoje, specialiojo pedagogo, muzikos kabinetuose įrengtos 

kompiuterizuotos darbo vietos mokinių įgūdžiams ugdyti. Bibliotekoje įdiegta MOBIS programa. 

Gimnazijos interneto tinklas yra sujungtas su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklu 

– LITNET. Mokyklos bendruomenei informacija perduodama naudojant mokyklos interneto 

svetainę, socialinius tinklus ir elektroninį dienyną TAMO. Mokykla savo veiklos kokybės 

užtikrinimui intensyviai naudojasi IQES paslaugomis. Informacinių technologijų kabineto 

kompiuteriai pakeisti naujesniais, našesniais modeliais. Mokykloje naudojama 3D klasė – biologijos, 

matematikos, fizikos pamokose mokiniai, pasinaudodami 3D technologijomis, turi naujų būdų 
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įsisavinti pamokų informaciją. Informacinių technologijų kabinete naujasis 3D spausdintuvas ir 3D 

įranga kompiuteriuose leidžia mokiniams projektuoti trimačius modelius ir juos atsispausdinti. 

 

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

SSGG analizė atlikta remiantis kolektyvo diskusijos, kurioje analizuoti vykdyto plačiojo 

audito visų sričių veiklos rodikliai, išvadomis. 

SSGG analizė 

Stiprybės Silpnybės 

1. Mokykla dalyvauja LL3 projekte. 

2. Mokytojų išsilavinimas ir kvalifikacija leidžia 

sėkmingai įgyvendinti visų pakopų ugdymo 

programas. 

3. Mokytojai turi galimybę nuolat kelti savo profesinę 

kvalifikaciją, gimnazijoje organizuojami seminarai, 

padedantys kelti pamokų kokybę. 

3. Saugi, estetiška, jauki, skatinanti kūrybiškumą 

mokyklos aplinka. 

4. Pedagoginės pagalbos teikimo gabiems ir silpniems 

mokiniams efektyvinimas. 

5. Nuolat skatinama mokinių saviraiška. 

6. Mokiniai dalyvauja įvairiose miesto ir šalies 

olimpiadose, konkursuose, varžybose. 

1. Mokytojai per mažai diferencijuoja 

ugdymo procesą. 

2. Tobulintina dalykų integracija. 

3. Mažai klasių vadovų su klasėse 

dėstančiais mokytojais aptaria vienodus 

reikalavimus mokiniams. 

4. Vieningų gimnazijos taisyklių ir 

reikalavimų laikymosi sistema. 

5. Pamokų lankomumas ir jų pateisinimo 

pagrindimas. 

 

 

Galimybės  Grėsmės 

1. Mokytojų gerosios patirties tradicijų kūrimas. 

2. Pakankamas pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo 

ugdymo, modulių pasirinkimo spektras.  

3. Tobulintina mokinių mokymosi kokybė. 

4. Įvairesnės metodikos taikymas. 

5. Klasės vadovų vaidmens mokinių pasiekimų 

gerinimui didinimas. 

6. Rengti mokėjimo mokytis, mokymo stiliaus 

nustatymo seminarus nuo pradinės mokyklos. 

7. Pamokų lankomumo gerinimas. 

1. Žemas mokymosi motyvacijos lygis, 

atsakomybės stoka, savarankiško darbo 

stoka. 

2. Prastėjantys mokinių pasiekimai. 

3. Tėvų abejingumas vaikų ugdymosi 

rezultatams, visuomeninei veiklai. 

4. Neformuojamos III–IV gimnazijos 

klasės. 

5. Mokinių darbų įvertinimo tikslumas 

mokant nuotoliniu būdu.  

 

V. VIZIJA IR MISIJA 

 

Vizija  

Neringos gimnazija – atvira visuomenei, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir 

bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų 

bendruomenė, kurioje garantuojama aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų kvalifikacija, mokinių ir 

darbuotojų saugumas, tinkamas psichologinis mikroklimatas, kiekvieno mokinio saviraiška, asmens, 

sąžinės ir minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas, aktyvi savivaldos 

institucijų veikla, moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė-techninė bazė. 

Misija  

 teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams; 

 ugdyti dorą, savarankišką ir laisvą asmenybę; 

 formuoti vaiko gebėjimus ir vertybines orientacijas; 

 būti miesto kultūros židiniu. 
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VI. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Siekiant gimnazijos vizijos, 2021–2023 m. suformuluoti Neringos gimnazijos veiklos tikslai, 

uždaviniai ir priemonės: 
 

T
ik

sl
a

s 

Užda

viniai 

Priemonės Atsakingas 

asm.  

Produkto kriterijus 

Pavadinimas Planas metams 

2021 2022 2023 

I.  Siekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio pažangos 

1. Kokybiškai suplanuotas ugdymo turinys, numatant ugdymo metodų įvairovę, užtikrinant, kad mokomųjų 

dalykų ilgalaikiai planai būtų orientuoti į ugdymo kokybę 

 Veiklos organizavimas ir aplinkos 

užtikrinimas 

Direktorius  Mokinių skaičius 

Pedagogų skaičius 

Etatų skaičius 

161 

33 

57,82 

160 

33 

57,82 

160 

33 

57,82 

Darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas 

Direktorius, 

dir. pav. 

Bendrų kv. 

tobulinimo 

renginių 

Darbuotojų sk. 

5 

 

 

30 

4 

 

 

30 

4 

 

 

30 

 Mokytojų atestacijos vykdymas Direktorius, 

dir. pav. ug.  

Besiatestuojančių 

mokyt. sk. 

3 2 2 

2. Ugdyti mokinių atsakomybę už savo mokymąsi (pamokų lankomumo kontrolė ir t.t.). 

 Socialinės, psichologinės pagalbos 

teikimas moksleiviams 

 

Direktorius, 

dir. pav. ug. 

Pagalbos specialistų 

et. sk. 

5,75 5,75 5,75 

Kokybiško maitinimo 

organizavimas  

Direktorius  Maitinamų mokinių 

sk. 

161 160 160 

Mokinių pavėžėjimas 

 

Direktoriaus 

pav. ūkiui 

Mokinių sk. 56 56 56 

3. Sudaryti sąlygas mokiniams kryptingai plėtoti turimas ir įgytas naujas kompetencijas (didesnis dėmesys 

skiriamas gabiems mokiniams) 

 Vaizdinių priemonių taikymas 

ugdymo procese (IKT ir inovacijos) 

 

Direktorius, 

dir. pav. ug. 

Pamokų, kurių metu 

taikomas IKT, 

inovacijos, sk. per 

mokslo metus 

100 

 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

 

Kūrybiškumo ir kūrybingumo 

skatinimas 

Direktoriaus 

pav. ug., 

metod. gr. 

Organizuojamų 

netradicinių pamokų / 

renginių per mokslo 

metus 

8/10 8/10 8/10 

 Mokytojų ir mokinių dalyvavimas 

ES projektuose 

Direktorius, 

dir. pav. ug., 

projektų 

vadovas 

Dalyvių (mokytojų ir 

mokinių) skaičius 

projektuose: 

Projektas Erasmus 

+KA2(2018-1-IT02-

KA229-048322_2) 

,,Efektyvus 

visuomenės pažangos 

skatinimas“ 

20/33 20/33 20/3

3 

Projektas Erasmus 

+KA2(2015-1-FR01-

KA219-015184) 

,,Pilietiškumas ir 

darnus pasaulio 

vystymasis“ 

5/7 5/7 5/7 

 Mokinių dalyvavimas olimpiadose 

ir konkursuose 

Dir. pav. ug., 

dalykų mokyt. 

Gabių mokinių, 

sėkmingai 

dalyvaujančių 

respublikiniuose 

10 6 8 
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konkursuose, 

olimpiadose sk. 

II. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp gimnazijos bendruomenės narių 

1. Stiprinti mokinių, tėvų, mokytojų, pagalbos spec., ugdymo aplinkos darbuotojų bendradarbiavimą, siekiant 

kiekvieno mokinio ugdymo pažangos. 

 Pamokos netradicinėje aplinkoje, 

dalykinių edukacinių kelionių ir 

tikslinių išvykų organizavimas 

Direktorius, 

dir. pav.  

Dalis pamokų vyksta 

dalykinėse 

edukacinėse 

kelionėse ir tikslinėse 

išvykose, proc. 

14 10 12 

Mokymosi aplinkos ir edukacinių 

erdvių modernizavimas 

Direktorius, 

dir. pav. ug. 

Modernizuojamos 

edukacinės erdvės 

3 2 2 

 Modelis ,,Mokykla-mokiniai-tėvai“ Direktorius, 

dir. pav. ug. 

Organizuojami bendri 

mokytojų, mokinių ir 

tėvų mokymai, 

renginiai ir šventės 

per mokslo metus 

4 3 4 

 Mokinių savivaldos ryšių su 

kitomis ugdymo įstaigomis 

stiprinimas  

Direktorius, 

dir. pav. ug., 

soc. ped. 

Mokinių susitikimai 

ir dalijimasis 

patirtimi su kitų 

ugdymo įstaigų 

mokiniais  

3 2 2 

Mokinių skatinimas Direktorius, 

dir. pav. ug., 

mokinių 

taryba 

Paskatintų mokinių 

skaičius 

12 12 12 

 Bendradarbiavimas su apskrities, 

respublikos pedagogais, gerosios 

patirties sklaida 

Direktorius, 

dir. pav. ug., 

metod. gr. 

Pasirinktu būdu 

organizuojamas 

dalijimasis gerąja 

patirtimi su kitų 

įstaigų kolegomis 

4 3 3 

 Tėvų komiteto įtraukimas į 

gimnazijos bendrą veiklą 

Direktorius, 

dir. pav. ug., 

kl. v. 

Pasirinktu būdu 

organizuojamas 

dalijimasis gerąja 

patirtimi, bendrų 

veiklų organizavimas 

4 4 4 

 Gimnazijos tarybos veikla 

gimnazijos veiklų planavime 

Direktorius Pasirinktu būdu 

organizuojami 

posėdžiai, renginiai, 

išvykos, bendrų 

veiklų organizavimas 

6 4 4 

III. Gerinti infrastruktūros kokybę ir užtikrinti saugią ugdymo aplinką, atitinkančią higienos normų reikalavimus 

1. Pastatų remontas 

 Sporto salės grindų šlifavimas, 

lakavimas, remontas, naujų linijų 

dažymas (G. D. Kuverto g. 12) 

Direktorius, 

dir. pav. ūkiui  

SB (SP) (tūkst. Eur) 5050,

14,0 

 

0,0 

 

0,0 

Fasado plovimas, dažymas (G. D. 

Kuverto g. 12) 

Direktorius, 

dir. pav. ūkiui   

SB (tūkst. Eur) 100,0 0,0 0,0 

Medinių konstrukcijų, fasado 

dažymas (I. Kalno g. 9) 

Direktorius, 

dir. pav. ūkiui   

SB (tūkst. Eur) 40,0 0,0 0,0 

II korpuso langų keitimas (G. D. 

Kuverto g. 12) 

Direktorius,  

dir. pav. ūkiui  

SB (tūkst. Eur) 20,0 10,0 10,0 

Futbolo mini aikštelės įrengimas  

(I. Kalno g. 9) 

Direktorius,  

dir. pav. ūkiui  

SB ( tūkst. Eur) 12,0 0,0 0,0 

Baseino renovacija (I. Kalno g. 9) Direktorius,  

dir. pav. ūkiui  

 

SB (tūkst. Eur) 

Privačios (tūkst. Eur) 

0,0 

0,0 

10,0 

30,0 

0,0 

0,0 

2. Aplinkos tvarkymas.   
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 Gamtos mokslų tiriamoji lauko 

laboratorija (I. Kalno g.9) 

Direktorius, 

pav. ūkiui, 

techn. mokyt. 

 

SB (tūkst. Eur) 5,0 0,0 0,0 

3. Įrangos ir baldų atnaujinimas. 

 Gyvenamųjų patalpų baldų 

atnaujinimas (G. D. Kuverto g.12) 

Direktoriaus 

pav. ūkiui  

SB (SP) (tūkst. Eur) 6,0 4,0 4,0 

Mokyklinių baldų atnaujinimas 

(suolai, kėdės, stalai, čiužiniai) 

Direktorius, 

dir. pav. ūkiui  

SB (tūkst. Eur) 10,0 5,0 5,0 

Valgyklos patalpų maisto gamybos 

įranga (G. D. Kuverto g.12) 

Direktoriaus 

pav. ūkiui   

SB (tūkst. Eur) 15,0 7,0 5,0 

IKT atnaujinimas (G. D. Kuverto 

g. 12) 

Direktorius,  

dir. pav. ūkiui  

SB (SP) (tūkst. Eur) 0,0 5,0 5,0 

 

TIKSLO PAŽANGOS MATAVIMO REZULTATO KRITERIJAI 

     

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2020-ųjų 

m. 

rezultatas 

Numatomi rezultatai 

2021-ųjų 

m. 

2022-ųjų 

m. 

2023-ųjų 

m. 

1. Vykdomos ugdymo programos 

atitinka Neringos miesto gyventojų 

poreikius, procentais 

100% 100% 100% 100% 

2. Darbuotojų pareigybių skaičius 

neviršija nustatyto didžiausio 

leistino pareigybių skaičiaus, 

procentais 

100% 100% 100% 100% 

3. Darbuotojų profesinis tobulėjimas 

vykdomas nuosekliai ir planingai, 

procentais 

100% 100% 100% 100% 

4. Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo 

aplinka, procentais 

100% 100% 100% 100% 

5. Švietimo, socialinė pagalba vaikams 

atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus, procentais 

100% 100% 100% 100% 

6. Maitinimo paslaugos atitinka teisės 

aktų nustatytus reikalavimus. 

Nemokamas maitinimas suteiktas 

visiems mokiniams, vadovaujantis 

atitinkamų institucijų sprendimais, 

mokinių skaičius procentais 

100% 100% 100% 100% 

7. Įvykdomi teisės aktų nustatyti 

higienos reikalavimai, procentais 

100% 100% 100% 100% 
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LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI  

 

Ekonominės grupės 

Asignavi

mai 

2020-

iesiems 

metams 

tūkst. 

Eur 

Lėšų 

poreikis 

2021-

iesiems 

metams 

tūkst. Eur 

2021-

ųjų 

maksim

alių 

asignavi

mų 

planas 

Projektas 

2022-

iesiems 

metams 

tūkst. 

Eur 

Projektas 

2023-

iesiems 

metams 

tūkst. 

Eur 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO:     1186,4 1531,1 1531,1 1272,0 1258,3 

1.1. išlaidoms 1171,4 1510,5 1510,5 1260,0 1246,3 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 865,8 937,3 937,3 937,3 937,3 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 

15,0 12 12 12 12 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 1186,4 1441,7 1441,7   

2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ 

VISO: 

1155,2 1522,5 1522,5 1248,0 1234,3 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:      

2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB 589,5 784,8 784,8 584,4 584,7 

2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos 

(pajamos už atsitiktines paslaugas) 

SB(SP) 

103,4 103,4 103,4 97,8 83,8 

2.1.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšos funkcijoms atlikti 

SB(VB) 

8,8 8,8 8,8 9,7 9,7 

2.1.1.4. Valstybės ir savivaldybės 

biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos 

SB(K) 

154,2 194,2 194,2 194,2 194,2 

2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšos, skirtos mokinio 

krepšeliui finansuoti VB(MK) 

299,3 431,3 431,3 361,9 361,9 

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 31,2 8,6 8,6 24,0 24,0 

2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos 

ES 

30,6 8,0 8,0 23,0 23,0 

2.2.2. Kiti finansavimo šaltiniai Kt. 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 

Planuojamas infrastruktūros gerinimas 

(III tikslo lėšos) 

320,0 (SB) 

20,0 

(SB(SP) 

203,0 (SB) 

20,0 (SB(SP) 

 32,0 (SB) 

9,0 (SB(SP) 

30,0 PR 

20,0 (SB) 

9,0 (SB(SP) 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

PRITARTA 

Neringos gimnazijos tarybos  

2020 m. gruodžio 30 d. posėdžio Nr.4  

PATVIRTINTA 

Neringos gimnazijos direktoriaus 

2020 m. gruodžio  30  d.  įsakymu Nr. 5V-43 

 
 

 

 

 


