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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 9 dalimi, Valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 6–8 ir 14, 16, 17, 19 punktais, susipažinusi su 

Neringos gimnazijos tarybos 2019 m. vasario 6 d. įvertinimu ir atsižvelgusi į pateiktus argumentuotus 

siūlymus, Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Įvertinti Neringos gimnazijos direktoriaus Simo Survilos 2018 m. veiklos ataskaitą  

labai gerai, įvykdžius ir viršijus kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius. 

2. Nustatyti Neringos gimnazijos direktoriui Simui Survilai 2019 m. metines veiklos užduotis 

ir numatyti riziką, kuriai esant nustatytos metinės užduotys gali būti neįvykdytos pagal 1 priedą. 

3. Numatyti Neringos gimnazijos direktoriaus Simo Survilos kompetencijų ir veiklos 

tobulinimo rekomendacijas (kryptis) pagal 2 priedą. 

4. Skelbti šį sprendimą kartu su Neringos gimnazijos direktoriaus Simo Survilos 2018 m. 

veiklos ataskaita Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt ir Neringos gimnazijos 

interneto svetainėje www.neringosgimnazija.lt ne trumpiau nei iki 2025 m. kovo 1 d. 

 

 

 

Savivaldybės meras Darius Jasaitis 
 

  

http://www.neringa.lt/
http://www.neringosgimnazija.lt/


Neringos savivaldybės tarybos 
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1 priedas 

 

NERINGOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SIMO SURVILOS 2019 M. METINĖS 

VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

1.Gerinti gimnazijos teikiamų paslaugų 

ugdymo kokybę 

Aukštesnis kūrybiškumo, 

saviraiškos ir kritinio mąstymo 

lygmuo 

1. VBE rezultatų vidurkis ne 

žemesnis nei 55 %.  

2. Aktyvus mokinių dalyvavimas 

respublikinėse olimpiadose, 

projektinėje veikloje bei 

konkursuose. 

2.Įgyvendinti IT platesnį taikymą 

ugdymo procese 

IT priemonių nuolatinis 

naudojimas ugdymo procese 

bei erdvinės vaizduotės ir 

kūrybiškumo gebėjimų  

tobulinimas 

 

 

1. Atnaujinta kompiuterių klasė, 

pakeičiant senus kompiuterius į 

naujus, investuojant 15000 Eur. 

2. Atnaujinta Robotikos veikla 

atskirose amžiaus grupėse, 

integruojant į kelis mokomuosius 

dalykus(5-8 kl., I-IV g. kl.). 

3. Įsigytas 3D spausdintuvas 

3. Įgyvendinti pokyčio projektą, 

nukreiptą į besimokančiojo sėkmę, 

dalyvaujant LL3 projekte 

Įgyvendintas pokyčio 

projektas, orientuotas į 

mokymosi pasiekimų gerinimą 

2019 m. I–IV ketvirčiai. 

1.Bent 3 veiklų įgyvendinimas 

įstaigoje. 

2. Dalyvauta ne mažiau nei dviejose 

stažuotėse ir ne mažiau nei 70 % 

Mokyklų lyderystės iniciatyvų 

renginiuose. 

3. Parengtas pokyčio projekto 

rezultatų sklaidos bei tvarumo 

užtikrinimo planas. 

 

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINĖS UŽDUOTYS GALI BŪTI 

NEĮVYKDYTOS 

 

1.1. Teisės aktų kaita; 

1.2. Žmogiškųjų išteklių stoka; 

1.3. Nepakankamas finansavimas. 

 

______________________________ 
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2 priedas 

 

NERINGOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SIMO SURVILOS  

KOMPETENCIJŲ IR VEIKLOS TOBULINIMO REKOMENDACIJOS (KRYPTYS) 

 

1. Stiprinti gebėjimus analizuoti ir vertinti duomenis; 

2. Tobulinti komandinio darbo kompetencijas tinklaveikos srityje. 

 

 

____________________ 


