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Neringos savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 23 d.
sprendimu Nr. T1-23
NERINGOS GIMNAZIJA

2016 METŲ NERINGOS GIMNAZIJOS VADOVO ATASKAITA

1. Įstaigos pavadinimas.
Neringos gimnazija. 2015 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
įsakymu Nr. V-392 akredituota Neringos vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programa ir
mokyklai suteiktas Neringos gimnazijos statusas.
Įstaigos rekvizitai - Neringos gimnazija, įstaigos kodas 190893381. Ugdymo procesas
organizuojamas patalpose, esančiose:
D. G. Kuverto g. 12, Nida, Neringa,
I. Kalno g. 9, Juodkrantė, Neringa,
L. Rėzos g. 8, Juodkrantė, Neringa.
Įstaigos vadovas - Simas Survila, gimnazijos direktorius; vadybinis stažas – 7 m.; vadybinė
kvalifikacinė kategorija- II (antroji), suteikta 2016 m. sausio 4 d. paž. Nr. A Nr. 004427.
2. Dirbančiųjų skaičius.
Fiksuojama 2016 m. rugsėjo 1 dieną:
Administracijos
darbuotojai
(direktorius ir jo
pavaduotojai, vyr.
finansininkas, skyrių,
poskyrių vadovai)
Etatai
Darbuotojai

5

5

Pedagogai

Pagalbos
specialistai

Skaičius

38

Kiti darbuotojai
(bibliotekininkai,
darbininkai, valytojai,
budėtojai ir kt.)

Etatai

Skaičius

3,5

6

Etatai

Skaičius

32,5

3. Dirbančiųjų skaičius vasaros metu.
Darželis dirba ištisus metus, valytojos ir kiemsargiai dirba pagal grafiką, valgyklos
darbuotojos vasarą dirba nuo liepos iki rugpjūčio mėn.

36

4. Vaikų skaičius ugdymo įstaigoje.
2016 m. rugsėjo 1 d. duomenys:
Klasė

Juodkrantės
pradinio ir
ikimokyklinio
ugdymo skyrius

Pradinės klasės

5-8 klasės
I-IV gimnazijos
klasės

Mokinių
skaičius

Ikimokyklinės
grupės
4 klasė

21

1/3 jungtinė
1
2
3
4
5
6
7
8
I gimnazijos
klasė
II gimnazijos
klasė
III gimnazijos
klasė
IV gimnazijos
klasė

5
12
13
13
7
8
16
5
17
10

Iš viso

5

31

45

46
42

10
11
11
Iš viso

164

2015-2016 m.m. vidurinį išsilavinimą įgijo aštuoni abiturientai, 1 išklausė vidurinio ugdymo
programos kursą. Pateikusių prašymus ir priimtų studijuoti abiturientų: į universitetus - 3, į kolegiją –
1, į profesinio mokymo įstaigas – 3, dirba - 2.
Pagrindinį išsilavinimą įgijo 12 mokinių.
Paliktas kartoti kursą – 1 mokinys(tėvų prašymu), keltas su neigiamais įvertinimais į aukštesnę
klasę – 1 mokinys.
5. Neformalusis švietimas.
2016-2017 m. m. vykdomos 13 neformalaus ugdymo programų, 11 Nidoje ir 2 neformalaus
ugdymo programos vykdomos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriuje.
Neformaliojo švietimo programos
pavadinimas

1
2
3
4
5
6

Etnokultūra
Jaunieji keramikai
Mažieji gamtininkai
Mobilios aplikacijos
Frankofonai
Pulo ABC

Valandų
skaičius
per savaitę

Valandų
skaičius
per metus

Klasė

Metai

2
2
2
2
1
2

64
64
68
68
34
68

1
1-4
4-8
6-8
3 - II
7 -II

7-8
7 - 10
10-14
12 –17
9 - 15
13-16

7
8
9
10
11
1
2

Teatro studija
2
68
Lauko tenisas
2
68
Rankdarbių kertelė
2
68
Vokalinis ansamblis
4
136
Instrumentinis ansamblis
4
136
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius
Žinių karalystė
1
32
Kuršiukai
1
32

9 - 10
6 - 10
8 - II
5 - 12
5 - 12

14 - 16
12 - 16
15 - 16
11 - 18
11 - 18

1-4
1-4

8 - 10
8 - 10

Sudarytos tinkamos sąlygos švietimo paslaugų prieinamumui: teikiama socialinė, pedagoginė,
psichologinė, specialioji ir informacinė pagalba, sveikatos priežiūros, saugaus eismo ir kita veikla
mokinių saugumui ir lygioms galimybėms užtikrinti, organizuojamas kokybiško maitinimo teikimas
mokiniams (2016 m. rugsėjo mėnesio duomenimis, nemokamas maitinimas teikiamas 7 mokiniams
(du iš jų mokosi Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriuje). Mokiniams teikiama
pavėžėjimo į mokyklą paslauga: 50 mokinių yra pavežami mokykliniu autobusu (iš Juodkrantės
atvyksta 4 mokiniai), visiems mokiniams kompensuojamos važiavimo į mokyklą išlaidos.
Atsižvelgiant į Strateginio plano tikslus, nustatyti šie gimnazijos prioritetai: 1.Ugdymo kokybė;
2. Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas ir pasiekimų gerinimas. 2016-2017 m.m. iškelti šie
tikslai:
I.
Tikslas : PAMOKOS KOKYBĖS GERINIMAS
- Stiprinti mokymosi motyvaciją per metodų įvairovę, individualizavimą ir
diferencijavimą
II.
Tikslas: TOBULINTI VISŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJAS
- Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių atsakomybę už sąmoningą pareigų ir
įsipareigojimų atlikimą
- Puoselėti geranoriškus, partneryste grindžiamus mokinių, pedagogų ir tėvų
tarpusavio santykius
Kartu su gimnazijos savivaldos institucijomis numatytas ugdymo proceso
individualizavimas ir diferencijavimas pagal mokinių saviraiškos poreikius ir mokyklos galimybes.
Integruojama veikla, projektai į mokomųjų dalykų turinį, mokykloje vykdomos prevencinės, sveikos
gyvensenos, pilietinio ugdymo, ekologijos, žmogaus saugos ugdymo, LION Quest programos.
Neringos gimnazijoje užtikrinami bendradarbiavimu grįsti santykiai, kuriamas palankus
psichologinis mokyklos mikroklimatas. Skatinamas ir pedagoginio, ir nepedagoginio personalo
profesinis tobulėjimas, dalyvaujama įvairiuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose, nuotoliniuose
mokymuose. Mokytojams sudarytos sąlygos taikyti įvairias ugdymo formas, metodus, būdus,
informacines komunikacines technologijas, dalyvauti įvairaus lygmens projektuose, konferencijose.
Gimnazijos bendruomenės nariai žino savo teises, pareigas, jomis vadovaujasi, prisiima atsakomybę.
Bendruomenė dalyvauja svarstant gimnazijos biudžetą, padeda pritraukti papildomas lėšas,
Gimnazijos tarybų posėdžiuose tariamasi dėl jų panaudojimo. Žmogiškųjų, materialinių ir finansinių
išteklių valdymas vykdomas vadovaujantis strateginiu ir metiniu veiklos planu. Suderinus su
Gimnazijos taryba, 2% paramos ir labdaros lėšos naudojamos materialinės bazės gerinimui, ugdymo
proceso modernizavimui.

6. Dalyvavimas ES ir kituose projektuose.
2016 metais Neringos gimnazija vykdo 4 tarptautinius projektus:
Active Citizenship for Sustainable Learning 2015-1-FR01-KA219-015184_1;
Innovative Technologies for Active Language Class 2014-1-FR01-KA201-002536_8;
Projektas Neringos gimnazijos bendruomenei suteikia galimybes tobulinti anglų kalbos žinias, ugdo
sąmoningą mokinių ir bendruomenės ekologišką mąstymą, skatina jaunąją kartą įsitraukti ir įtraukti
miesto bendruomenę į ekologiškas veiklas tai pat suteikia mokiniams galimybę išvykti į Europos
Sąjungos šalis – susipažinti su kita kultūrą bei tradicijomis;
Innovative Technologies for Active Language Class 2014-1-FR01-KA201-002536_8. Projektas
orientuotas į mokinių anglų kalbos kompetencijų tobulinimą naudojant informacines technologijas,
mokytojams suteikia galimybe kelti IKT kompetencijas tai pat suteikia Neringos gimnazijos
bendruomenei galimybę išvykti į Europos Sąjungos šalis – susipažinti su kita kultūrą bei tradicijomis;
Mokytojų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 2015-LT01-KA101-013134;
Projektas skirtas mokytojams bei mokyklos darbuotojams kelti profesinę kvalifikaciją iki šiol
kvalifikaciją kėlė: Jungtinėje karalystėje: 5 asmenys (2 išvykos), Italijoje 2 asmenys išviso: 7
mokyklos darbuotojai;
I Have Rights 2016-1-FR01-KA201-024133.
Projektas Neringos gimnazijai suteiks galimybę dalyvauti tyrime, kurio tikslas (sužinant ir įvertinant
mokinių ir mokytojų nuostatas bei esamą situaciją), ugdyti pedagogų tarpkultūrinę kompetenciją,
grįstą vaiko/žmogaus teisių pažinimu ir nediskriminacinėmis vertybėmis. Suteiks galimybę naudotis
po tyrimo išleistomis metodinėmis medžiagomis (darbui su tarpkultūrine klase).
Paruošti 3 projektai Neringos savivaldybės skelbiamiems konkursams: Mokausi plaukti, Aš ir pulas,
Ebru menas. Pažintis su paslaptingu Ebru menu.
Užmegzta partnerystė su Klaipėdos universitetu, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, vykdant
bei kuriant projektus.
Pateiktos 3 tarptautinės ataskaitos, kuriose surašytos projektuose vykdytos veiklos.
Svarbiausios vykdytos veiklos projektuose:
Dalyvauta dviejose tarptautinėse kalbų stovyklose;
Dalyvauta tarptautinėje kvalifikacijos tobulinimo programoje pagal Mokytojų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas projektą.
Dalyvauta dviejuose tarptautiniuose partnerių susitikimuose ES šalyse;
Ruošiamas laisvalaikio su mini fontanu gimnazijos teritorijoje statybos projektas;
Paruoštos tarptautinės anglų kalbos pamokos;
Ruošiama programa paskutiniajam projekto Innovative Technologies for Active Language Class
(2014-1-FR01-KA201-002536_8) susitikimui Neringos gimnazijoje;
Ruošiamasi 2 tarptautinėms kalbų stovyklos bei 1 tarptautiniam partnerių susitikimui.
Gimnazija jau kelinti metai pagal ES ir Lietuvos valstybės lėšomis vykdomus projektus gauna
paramą mokiniams „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.
7. Svarbiausi įstaigos darbai.

Ugdyti bendruosius gebėjimus, formuoti mokinių vertybines nuostatas, stiprinti mokymosi
kokybę, aktyvinti motyvaciją siekiama dalykų pamokose, neformaliojo ugdymo veikloje.
Mokinių pasiekimai tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose:
•

Tarptautinis konkursas KENGŪRA 2016:

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Vertimų ir
iliustracijos
projekto „Tavo
žvilgsnis“

Sidabrinės
Kengūros
diplomas
Auksinės
Kengūros
diplomas
Sidabrinės
Kengūros
diplomas
Diplomas
(Vokiečių kalba)

Diplomai
(Iliustracija)

Viltė Karlikauskaitė, 5 klasė (mokytoja I. Vainutienė)
Justas Šmulkštys, 5 klasė
Agnė Andrecaitė, 5 klasė
Silvija Kisieliutė (mokytoja N.M. Katėnienė)

Augustė Stalioraitytė, 5 klasė (mokytoja V.
Studencovaitė)
Ema Atkočaitytė, II gimnazijos klasė (mokytoja R.
Rudenkovienė)

Vaiva Babenskaitė, 6 klasė
Patricija Perminaitė, IV gimnazijos klasė
Vasily Shramkov, 9 klasė
• Respublikinis konkursas OLYMPIS 2016:
Anglų kalba
II laipsnio
Viltė Karlikauskaitė, 5 klasė
diplomai
Greta Krečiūtė, 5 klasė
Agnė Andrecaitė, 5 klasė
Lietuvių kalba I laipsnio
Augustė Stalioraitytė, 5 klasė
ir literatūra
diplomai
Vaiva Babenskaitė, 6 klasė
Patricija Perminaitė, IV gimnazijos klasė
II laipsnio
Agnė Andrecaitė, 5 klasė
diplomai
Justas Šmulkštys, 5 klasė
Kotryna Marčiūtė, 5 klasė
Justė Perminaitė, 6 klasė
Urtė Urbonavičiūtė, I gimnazijos klasė
Simas Sagatauskas, I gimnazijos klasė
Dovydas Knystautas, III gimnazijos klasė
Julija Čiunkaitė, IV gimnazijos klasė
Samanta Šlapikaitė, IV gimnazijos klasė
III laipsnio
Greta Krečiūtė, 5 klasė
diplomai
Monika Kretulytė, 5 klasė
Viltė Karlikauskaitė, 5 klasė
Ąžuolas Norvilas, 5 klasė
Ugnius Bešėnas, I gimnazijos klasė
Domas Bešėnas, I gimnazijos klasė
Eligija Smolskaitė, III gimnazijos klasė
Andriana Andrulytė, IV gimnazijos klasė
Gabija Starkutė, IV gimnazijos klasė
Istorija
I laipsnio
Aurelijus Vaičius, 5 klasė
diplomai

II laipsnio
diplomai

•
•

Stepan Shramkov, 5 klasė
Augustė Stalioraitytė, 5 klasė
Rapolas Balna, 5 klasė
III laipsnio
Kajus Kartanovičius, 5 klasė
diplomai
Monika Kretulytė, 5 klasė
Kotryna Marčiūtė, 5 klasė
Respublikinis anglų kalbos konkursas:
I G klasės mokinys Vasily Shramkov įvertintas už aktorinį monologo anglų kalba pristatymą.
Tarptautinis Nidos pusės maratono bėgimas:
Viltė Karlikauskaitė - III vieta
Viktorija Martin - III vieta

Užimtumo organizavimas, prevencinė veikla, skatinanti mokinių motyvaciją:
Į ugdymo turinį integruojamos bendrosios programos:
- alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo;
- žmogaus saugos;
- sveikatos ugdymo;
- rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo.
5– 7 klasių mokiniai dalyvauja prevencinėje Lions Quest programoje, kartą per savaitę jiems vyksta
pamokos.
Organizuojama ir aktyviai vykdoma socialinė veikla.
Vykdomas tęstinis prevencinis projektas „Augu laisvas“, kurį finansuoja Neringos savivaldybės
visuomenės sveikatos fondas.
Dalyvaujama tradiciniuose kasmetiniuose renginiuose, skirtuose Tolerancijos, AIDS,
„Savaitės be patyčių“ dienoms, savaitėms minėti.
Psichologė atlieka brandumo mokyklai įvertinimo, pirmokų mokyklinės adaptacijos įvertinimo,
mokinių dėmesio, atminties, mąstymo ypatumų nustatymo, penktokų adaptacijos dalykinėje
sistemoje, individualumo, identiškumo, santykių problemų ir kitus tyrimus. Vykdant prevencinę
veiklą, bendradarbiaujama su Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru, Neringos policijos komisariatu,
Vaiko teisių apsaugos ir jaunimo reikalų skyriumi, Klaipėdos universitetu, Klaipėdos VSAT
Pakrančių Apsaugos Rinktine.
Neringos gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja Neringos miesto renginiuose, Neringos
gimnazijos renginiuose, projektuose. Tradiciškai organizuojami renginiai, skirti Sausio 13-ajai,
Vasario 16-ajai, Kovo 11-ajai prisiminti. Neringos gimnazijoje skiriamas ypatingas dėmesys
skaitymui ir raštingumo gerinimui, organizuojami Lietuvių kalbos savaitės renginiai.
Dalyvaujama gamtosauginėje veikloje, 2016 m. pelnytas Žaliosios vėliavos apdovanojimas.
2016 m. rugsėjo mėn. organizuoti ir pradinių klasių, ir 5-6 klasių mokinių žygiai prie Baltijos jūros,
siekiant atkreipti dėmesį į ekologijos problemas.
Taip pat organizuotos edukacinės-pažintinės kelionės: 2016 m. pavasarį organizuotos išvykos
mokiniams bei mokytojams į Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą, 2016 m. gruodžio mėn. Neringos
gimnazijos kolektyvo kelionė į Vilnių, 2016 m. rugsėjo mėn. 6 klasės išvyka į Anykščius.
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos:
Išskyrėme veiklas, kad aiškiau būtų matyti skyriaus veikla.
2015-2016 m.m. pradžioje Juodkrantės skyriuje mokėsi 10 pradinio ugdymo mokinių
(2-4 klasės) ir 24 ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai, iš jų – 3 priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai.
Mokslo metus baigė 36 vaikai: 10 mokinių ir 26 ugdytiniai. 2016 m. vasarą – birželio, liepos,
rugpjūčio mėn. - Juodkrantės skyriaus ikimokyklines grupes lankė 33 ugdytiniai (galimybė – 35
ugdytiniai). Vasaros metu ugdytinių padaugėja.

2016-2017 m.m. pradžioje Juodkrantės skyriuje mokėsi 10 pradinio ugdymo mokinių
(1/3,4 klasės) ir 18 ikimokyklinio ugdymo ugdytinių, iš jų – 4 priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai.
Juodkrantės skyriuje vykdyti patikrinimai:
• Standartizuoti testai 2, 4 klasių mokiniams. 2016 m. gegužė.
• Neringos savivaldybės kontrolieriaus patikra. 2016 m. liepa.
• Neringos savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos, dalyvaujant Neringos gimnazijos
vyr. finansininkei, patikra. 2016 m. liepa.
• Metinis RVASVT (Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų) auditas. 2016 m.
rugsėjis.
• Klaipėdos maisto ir veterinarinės tarnybos patikra. 2016 m. rugsėjis.
• Klaipėdos apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos priešgaisrinis techninis patikrinimas.
2016 m. rugsėjis.
• Klaipėdos visuomenės sveikatos centro patikra. 2016 m. spalis.
Gautos visų patikrinimų ataskaitos. Parengti trūkumų šalinimo planai. Pagal galimybes
trūkumai šalinami.
Juodkrantės skyriaus auklėtojos ir mokytojos nuolat bendradarbiauja su Neringos
gimnazijos administracija, pagalbos vaikui specialistėmis, Nidos lopšelio – darželio ,,Ąžuoliukas’’
vadovėmis ir auklėtojomis, Lietuvos dailės muziejaus filialais - Miniatiūrų muziejumi Juodkrantėje,
Domšaičio galerija, taip pat su Liudviko Rėzos kultūros centru, Neringos viešosios bibliotekos
Juodkrantės skyriumi, Neringos meno ir sporto mokyklomis, Kuršių nerijos nacionaliniu parku.
Juodkrantės skyriaus vedėja ir visos trys auklėtojos bendradarbiauja su Klaipėdos
miesto ikimokyklinėmis įstaigomis, dalyvauja metodiniuose renginiuose.
Juodkrantės skyriuje per 2016 metus organizuota: 6 konkursai, olimpiados, 8 projektai,
minėjimai, 12 kultūrinių pažintinių veiklos, 36 atviros kūrybinės, informacinės veiklos.
Skatinamas mokinių dalyvavimas konkursuose. 2016 m. 9 mokiniai dalyvavo respublikiniame
konkurse „Olympis 2016“. Anglų kalbos mokytojos A.E.Grigalionienės 5 mokiniai dalyvavo anglų
kalbos konkurse „Olympis 2016“. 2 mokiniai apdovanoti I laipsnio diplomais ir 2 mokiniai II laipsnio
diplomais ir 1 mokinys – trečio laipsnio diplomu.
Mokytojų R. Kubiliutės ir V. Stonienės mokiniai taip pat dalyvavo konkurse „Olympis
2016“. Matematikos konkurse dalyvavo 2 mokiniai, 1 mokinys apdovanotas I laipsnio diplomu ir 1
mokinys - II laipsnio diplomu. Lietuvių kalbos konkurse dalyvavo 7 mokiniai, 3 mokiniai apdovanoti
I laipsnio diplomu ir 4 mokiniai apdovanoti II laipsnio diplomu. Konkurse Gamta ir žmogus dalyvavo
4 mokiniai, visi mokiniai apdovanoti I laipsnio diplomais.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje socialinių
įgūdžių programoje „Zipio draugai“.
Bendradarbiavimas su socialinėmis institucijomis:
Eil.
Nr.

Veiklos sritis

1.

Gimnazijos veiklos priežiūra

2.

Bendruomenės šventės,
socialinis
bendradarbiavimas

Institucija

LR Švietimo ir mokslo ministerija
Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto
skyrius
Neringos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos
ir jaunimo reikalų skyrius
VPK Neringos policijos komisariatas
Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras
Asociacija „Neringos jaunimo apskritasis stalas“
Nacionalinė moksleivių akademija
Kretingos Pranciškoniškoji jaunimo taryba
Asociacija „Juodkrantės bendruomenė“

Parodos, edukologinės
programos, koncertai

3.

Atitikmuo Higienos
normoms
Informacija apie mokyklos
gyvenimą
Konsultacijos
Ekologinis, gamtosauginis
ugdymas

4.
5.
6.
7.
8.

Karjeros planavimas

9.

Socialinė veikla

10.

Dorinis ugdymas

11.
12.

Saugos mokymai
Mokinių sveikatos patikra

Neringos meno mokykla
Neringos muziejai
Viktoro Miliūno viešoji biblioteka
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras ,,Agila”
Lietuvos jūrų muziejus
Klaipėdos m. Visuomenės sveikatos centras
Dienraštis „Vakarų ekspresas“
Klaipėdos miesto pedagoginė–psichologinė tarnyba
Kuršių nerijos nacionalinis parkas
Lietuvos žaliųjų judėjimas
Klaipėdos teritorinė darbo birža
Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Neringos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos
ir jaunimo reikalų skyriumi
Bažnytinė bendruomenė
Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimo centras
Neringos miesto Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
Neringos sveikatos priežiūros centras

8. Vadovo pastangos, iniciatyvos gerinant įstaigos infrastruktūrą ir materialinę bazę.
Ieškant papildomo finansavimo ir kita.
Išskiriamos šios Neringos gimnazijos direktoriaus veiklos, padedančios tobulinti įstaigos
administravimą:
Kokybiškai atliekamos gimnazijos nuostatuose ir vadovo pareigybės aprašyme
priskirtos funkcijos.
Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos, narkotinių ir psichotropinių priemonių vartojimo
prevencinių programų, kryptingo mokinių užimtumo programų, sveikatingumo ugdymo programų,
marinistinio ir gamtosauginio ugdymo programų ir projektų ruošimas bei kokybiškas įgyvendinimas.
Mokyklos veiklos organizavimas įgyvendinamas vadovaujantis Neringos savivaldybės strateginiu
2014-2020 metų planu.
Parengtas ir patvirtintas Gimnazijos 2016 - 2018 m. strateginis planas.
Mokiniai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, parodose, festivaliuose, varžybose. Jų pasiekti
rezultatai teigiami.
Sėkmingas abiturientų įskaitų bei brandos egzaminų vykdymas ir organizavimas.
Sėkmingai įgyvendinamas mokinių poreikius atitinkantis ugdymo planas.
Vykdomas nuoseklus IKT diegimas ir modernizavimas, įvestas bevielis internetinis
ryšys visoje mokykloje, bei išplėstos modernios erdvės greitesniam interneto tinklui.
Turiningos ir mokinių poreikius atitinkančios neformaliojo ugdymo veiklos
organizavimas.
Gimnazijos tradicijas tęsiančių ir formuojančių renginių organizavimas – respublikiniai
projektai „Nacionalinio paramos projekto vaisių vartojimo skatinimas“, „Nacionalinio paramos
projekto pieno ir pieno produktų naudojimas“ ir kt.
Gimnazijos bendruomenės veiksmų koordinavimas ir funkcijų reglamentavimas.
Gimnazijoje vykdoma racionali ir įstatymus atitinkanti personalo politika.

Racionaliai, pagal gimnazijoje nusistatytą tvarką, naudojamos lėšos darbuotojų
kvalifikacijai kelti ir kompetencijai ugdyti.
Mokyklos materialinė bazė tausojama, rūpinamasi jos atnaujinimu.
Vykdyti Gaisrinės saugos, Civilinės saugos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos patikrinimai.
Vykdytas Darbų saugos rizikos įvertinimas visose gimnazijos darbuotojų darbo vietose.
Stengiamasi pritraukti kuo daugiau lėšų (patalpų, sporto ir aktų salių, treniruoklių klasės, aikštyno
nuoma) ir materialinių vertybių įgyvendinant įvairius projektus.
Gimnazija gauna fizinių ir juridinių asmenų paramą, ją racionaliai naudoja.
Gimnazijoje tikslingai ir pagal nusistatytą tvarką vykdomas aprūpinimas mokymo
priemonėmis bei vadovėliais.
Palaikomi ryšiai su partneriais užsienyje – Pioniersk (Rusija) vidurine mokykla,
Rybačyj (Rusija) pagrindine mokykla, Kaliningrado municipaline vidurine mokykla (Rusija),
Inselschule Fehmarn (Vokietija).
Gimnazija yra sudariusi sutartis su partneriais Lietuvoje (švietimo įstaigomis, mokslo
institucijomis, socialiniais partneriais): su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla, Kauno Karaliaus
Mindaugo profesinio mokymo centru, Nacionaline moksleivių akademija, VU Biochemijos institutu,
VU gamtos mokslų fakultetu, Mykolo Romerio universitetu, VŠĮ „TEAM 97“, Klaipėdos
universitetu.
Vykdomas kryptingas ir sistemingas darbas su ugdytinių tėvais, detali informacijos
sklaida apie veiklas gimnazijoje. Organizuojami edukaciniai, mokomieji seminarai tėvams, pvz:
,,Kaip padėti vaikui mokytis?“, daugiau informacijos galima rasti gimnazijos tinklapio skyrelyje
,,Administracinė informacija“.
Neringos gimnazija 2016 metais tapo Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių
apžiūros-konkurso (organizatoriai Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centras) nugalėtoja.
Gimnazijos - iniciatyva gautomis lėšomis ( spec. lėšoms) (išskyrus savivaldybės
biudžeto lėšas)per 2016 metus gimnazija pagerino ugdymo turinį ir aplinką šiomis priemonėmis:
grožine literatūra; kelio užtvarais; naujais baldais (spintelės, lovos) darželiui; mokymo priemonėmis
kūno kultūros pamokoms, dailės ir technologijos pamokoms, priemonėmis keramikos būreliui,
futbolo stalu pradinių klasių mokinimas pertraukų metu; interaktyviomis lentomis
pradinukų(Juodkrantės sk.)bei matematikos 5-IV kl. ugdymo programoms; lyginimo sistema,
šaldytuvu bei sandėlio stelažais (Juodkrantės pradinis ir ikimokyklinis ugdymo skyrius (darželis));
vaizdo stebėjimo kameros su įrengimu Juodkrantės pradiniame ir ikimokykliniame ugdymo skyriuje
adresu: L. Rėzos g. 8.
Per 2016 m. nuosekliai ir nuolatinai buvo vykdoma ūkio priežiūra, naudojamų pastatų
ir kito turto techninė priežiūra, aptarnavimas bei atnaujinimas. Periodiškai vykdomas darbuotojų
mokymas, informavimas saugos darbe bei sveikatos priežiūros klausimais. Buvo atliekama periodinė
kasmetinė darbuotojų sveikatos patikros dokumentų priežiūra, atnaujinamos medicininės vaistinėlės
bei pirmosios pagalbos priemonių rinkiniai.
Nuolat prižiūrimos autotransporto priemonės. Ataskaitiniu laikotarpiu Neringos
savivaldybės administracija Neringos gimnazijai perdavė naują mokyklinį autobusiuką „Volkswagen
Crafter“.
Kaip ir kiekvienais metais atnaujinama darbuotojų spec. apranga: virtuvės darbuotojų
rūbai, kiemsargių, valytojų, auklyčių rūbai bei avalynė. Taip pat, Juodkrantės ikimokyklinio ugdymo
skyriui buvo nupirkta vaikiška patalynė, rankšluosčiai ir kt.
Vykdomas ilgalaikio materialiojo turto remontas ir priežiūra. Per ataskaitinį laikotarpį
suremontuota, naujai išdažyta apie 300 kv.m. sporto salės sienų. Nuolat prižiūrima virtuvių įranga,
oro kondicionavimo sistemos, šilumos siurbliai.

Specifinei priežiūrai perkamos paslaugos iš specializuotų įstaigų: prižiūrimos
informacinių technologijų sistemos (UAB „Nevda“), vykdoma periodinė kenkėjų ir parazitų kontrolė
(UAB „Dezinfa“), draudimo paslaugos (draudimo brokerių kompanija „Hokena“), priešgaisrinių
sistemų priežiūros (UAB „Argus“), gesintuvų patikros paslaugos (UAB „Garant Safety“),
sertifikuotos elektros ūkio priežiūros ir elektrosaugos paslaugos (UAB „Saugos projektai“), fiskalinių
kasos aparatų priežiūros paslaugos (UAB „Sampola Baltija“), virtuvės technikos aptarnavimas
(UAB“Metos“), nuotekų riebalų gaudyklės valymo paslaugos (UAB „Ecoservice Klaipėda“), kilimų
valymo paslaugos (UAB „Linartika“).
Iš surinktų pajamų įmokų per ataskaitinį laikotarpį vaikų darželiui buvo nupirkta
lyginimo sistema, vaikiškų baldų komplektas, šaldytuvas, sandėlio stelažai. Sutvarkyta vaikų žaidimo
aikštelė: pakeistos smėlio dėžės, suremontuota laipynė, sutvarkyta veja, įrengtas papildomas kiemo
apšvietimas. Neringos gimnazijoje įdiegta vaizdo stebėjimo sistema padedanti užtikrinti turto ir
mokinių saugumą, nupirkti mokykliniai baldai vienai pradinei klasei, įsigytos dvi interaktyvios
lentos, nupirkti nauji virtuvės baldai pagalbinėse poilsio patalpose virš sporto salės, nupirkta sporto
inventoriaus. Įrengti automatizuoti kiemo užtvarai.
Atlikti Gaisrinės saugos, Civilinės saugos, Valstybinio visuomenės sveikatos centro ir
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimai.
9. Numatomi vykdyti projektai.
2017-2018 m. planuojama ruošti 2 naujus tarptautinius projektus, vienas iš jų
sietinas su įvairių kultūrų liaudies muzika, kitas – analizuojantis ekologines problemas.
10. Problemos, kurias reikia spręsti.
Racionalus ir ekonomiškumo principu pagrįstas Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio skyriaus
patalpų naudojimas.
Mokinių skaičiaus mažėjimas, spręstinas mokinių pritraukimas iš Klaipėdos raj., apgyvendinimo
klausimas.

11. Vadovo pasiūlymai dėl įstaigos darbo gerinimo.
Šiuo metu sudėtingiausia situacija yra Juodkrantės skyriuje, todėl siūlome 4 sprendimo
būdus:
1. Rekonstruoti darželį iškeliant miesto biblioteką į mokyklos pastatą ir paliekant
baseiniuką(atsiranda galimybė 3 grupėms); organizuojamas vaikų pritraukimas ir pavežėjimas iš
Klaipėdos(patalpų užpildymas iki max. 55 vaikams);
2. Rekonstruoti darželį iškeliant miesto biblioteką į mokyklos pastatą ir nepaliekant
baseiniuko(atsiranda galimybė 4 grupėms); organizuojamas vaikų pritraukimas ir pavežėjimas iš
Klaipėdos(patalpų užpildymas iki max. 75 vaikams);
3. Mokyklos rekonstrukcija perkeliant darželį ir miesto biblioteką į vieną
pastatą(patalpų užpildymas iki max. 50 vaikai), o darželio pastatas.
4. Likviduoti ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymą Juodkrantėje, perkeliant miesto
biblioteką į mokyklos pastatą, o vaikus pavežėjant į Nidos darželį (reikėtų mažiausiai išlaidų, bet
atsiranda didesnė bedarbystė – (-10 etatų) bei bendruomenės pasipriešinimas);
12. Vadovo dalyvavimas savivaldybės gyvenime.

Aktyviai dalyvaujama savivaldybės organizuojamuose renginiuose, bendradarbiaujama
organizuojant įvairius renginius.
Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-10 Nevyriausybinių
organizacijų tarybos narys;
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr.V13689 Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisijos pirmininkas.
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymu Nr.V1392 Neringos savivaldybės kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektų finansavimo vertinimo
komisijos narys.

PRITARTA
Neringos gimnazijos tarybos
2017 m. vasario 13 d. posėdyje
(protokolo Nr. 1 )

