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1. Gimnazijos vadovo organizacinė veikla: 
1.1. Gimnazijos vidaus administravimas. 
Neringos gimnazija, įstaigos kodas 190893381. 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. 

Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. Nr. T1-67 sprendimu „Dėl klasių ir 
priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius bei mokinių skaičiaus vidurkio Neringos savivaldybės 
švietimo įstaigose 2017–2018 mokslo metais nustatymo“ bendrojo ugdymo procesas Juodkrantės 
pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriuje, adresu L. Rėzos g. 8, Juodkrantė, Neringa, nevykdomas. 

Ugdymo procesas organizuojamas patalpose, esančiose D. G. Kuverto g. 12, Nida, Neringa, ir 
Ievos Kalno g. 9, Juodkrantė, Neringa. 

Darbuotojų skaičius fiksuojamas 2018 m. gruodžio 29 dieną: 
 

Administracijos 

darbuotojai 

(direktorius ir jo 

pavaduotojai, vyr. 

finansininkas, skyrių 

vadovas) 

Pedagogai  Pagalbos 

 mokiniui 

specialistai 

Kiti darbuotojai 

(darbininkai, 

virėjai, valytojai, 

vairuotojai, 

budėtojai ir kt.) 

Etatai  Darbuotojai Skaičius Etatai Skaičius Etatai Skaičius 

4,5 5 26 4,75 6 31,75 35 

 
1.2. Vadovo iniciatyvos: 
Inicijavau įstaigos 2019–2021 metų strateginio, 2017–2019 metų ugdymo, 2018 metų veiklos 

planų rengimą, sudarydamas darbo grupes, kurios rengė reikalingus dokumentus.  
Užtikrinau  visų pedagogų, darbuotojų bei savo kvalifikacijos tobulinimą per 2018 metus. 

Užtikrinau nenutrūkstamą ugdymą dėl pedagogų streikų, puikiai įdiegta pedagogo etatinio darbo 
apmokėjimo sistema.    

Darbuotojus skatinau už iniciatyvas: padėkomis, piniginėmis premijomis, organizavau tradicinius 
renginius, išvykas, stiprinau veiklos motyvaciją ir bendrą atsakomybę už įstaigos veiklos rezultatus.  

Analizavau veiklos rezultatus su visomis gimnazijos bendruomenės grandimis, vykdytos 
mokinių, tėvų, mokytojų apklausos. Nuolat tikrinta planavimo procedūra darbo grupėse. 
Įgyvendinant įstaigos strateginiame plane numatytus prioritetus, inicijavau materialinės bazės 
atnaujinimą ir turtinimą. Įstaigos vadovo ir darbuotojų iniciatyva įstaiga surinko paramos iš 2% – 
500,00 Eur.  Pinigai buvo skirti ugdymo aplinkos ir mokinių pažintinei veiklai gerinti.  

Gimnazijoje sudarytos lygios galimybės tobulėti (kelti kvalifikaciją). Pagal apklausų duomenis, 
parengiau metines užduotis gimnazijos pedagoginiam ir nepedagoginiam personalui. Vyko kolegiali 
diskusija apie darbo kokybę ir iškilusių problemų sprendimo būdus, apie tai, kokius darbus turime 
nuveikti, ką turime keisti, kad gerėtų įstaigos teikiamos paslaugos. 



Tėvams sudarytos geros sąlygos bendrauti su gimnazijos pedagogais bei specialistais tiesiogiai 
ir/ar virtualiai per Facebook, socialinį tinklapį (reikia prisijungti prie grupės), bei Tamo dienyną. 
Nuolat teikiama prieinama, aiški, sisteminga informaciją apie gimnazijos darbo aspektus, švietimo 
politiką ir naujoves bei mėnesinę veiklą gimnazijos tinklapyje. 

Pozityvus bendravimas su gimnazijos ir darželio bendruomene (pedagogais – vaikais – tėvais, 
socialiniais partneriais). Tai atsiliepia ir kiekvienos konkrečios klasės pažangumui ir emociniam 
klimatui, o taip pat ir bendram emociniam fonui gimnazijoje ir darželyje. Tai pažymėta ir dienraštyje 
,,Reitingai“ , kuriame esame: iš 1200 mokyklų 8 vietoje. 

Inovatyvių erdvių rengimas klasėse, koridoriuose. 
Gimnazijos interneto svetainės priežiūra, informacijos teikimas bendruomenei. Partnerių ir 

rėmėjų paieška ir glaudus bendradarbiavimas su esamais. 
Organizuoti susitikimai su Klaipėdos TBC specialistais, nuolatinis bendradarbiavimas su PPT 

tarnyba.  
Individualūs pokalbiai, konsultacijos su mokiniais ir jų tėvais (esant kartu ir mokiniui, ir tėvams 

bei specialistams). 
Įstaigos atmosfera demokratiška, grindžiama skaidrumo, teisingumo bei lygių galimybių 

principu. Nuolat palaikomas ir skatinamas personalo aktyvumas, vertinamos ir įgyvendinamos jų 
idėjos. Bendruomenės nariai žino savo vaidmenį ir prisiima atsakomybę.  

2018 metais parengiau projektą aplinkos gražinimui pasodinant su mokiniais obelaites vidiniame 
gimnazijos kieme. Visiškai atnaujintas chemijos kabinetas (pakeisti baltai, langai, įrengta moderni 
ištraukimo rankovė laboratoriniams darbams). Atnaujintos fizikos, biologijos ir kūno kultūros 
priemonės mokinių ugdymui. 

Vykau į Makedonija dėl Tarptautinio ERASMUS+ KA229 ,, Efektyvus visuomenės pažangos 
skatinimas“ projekto, parengti dviejų metų viso projekto užsiėmimų turinį. Dalyvauju ŠMSM 
projekte LL3 (Lyderių laikas). 

1.3. Asmeninis tobulėjimas: 
1.3.1. LŠC forume ,,Lietuvos švietimo vadovų forumas“ pažymėjimo Nr. 26079, 18 ak. val., 

2018-03-6/7; 
1.3.2. UAB Pokyčių valdymas seminare ,,Viešieji pirkimai: dokumentų rengimas ir tvarkymas“, 

pažymėjimo Nr. 8115, 6 ak. val., 2018-05-11; 
1.3.3. UAB Klaipėdos apskaitos mokykla seminare ,,Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: 

reguliavimo pokyčiai, praktika, esminiai aspektai švietimo įstaigose“, pažymėjimo Nr. 
6057, 6 ak. val., 2018-05-18; 

1.3.4. KAM MPPD seminare ,,Mobilizacijos sistema, ginkluotą ir neginkluotą gynybą“, 
pažymėjimo Nr. 4091, 2018-06-13; 

1.3.5. Tarptautiniame ERASMUS+ KA2 projekte „AC4SL“ 2015-1-FR01-KA219-015184, 
pažymėjimas, 2018-06-24/30; 

1.3.6. Tarptautiniame ERASMUS+ KA229 ,, Efektyvus visuomenės pažangos skatinimas“, 
pažymėjimas, 2018-10-17/20; 

1.3.7. VšĮ Lietuvos KMSVJPC padėka už ,,Pažintinę-poilsinę vaikų stovyklą“, 2018 m.; 
1.3.8. Tarptautinė istorinio teisingumo  komisija, padėkos raštas ,,Tarptautinės tolerancijos 

dienos paminėjimas - lapkričio 16-ąja“, Nr. 5R-64, 2018-11-16; 
1.3.9. Visuomeninė organizacija ,,Gelbėkit vaikus“ padėkos raštas ,,5-ojo solidarumo bėgimo 

organizavimą“, 2018 m.; 
1.3.10. LCC Internacional University padėkos raštas ,,Gerosios naujienos. Didis džiaugsmas“, 

2018-12-12. 
1.4. Projektinė veikla, bendradarbiavimas: 

Sėkmingai įgyvendintas tarptautinis Erasmus+ KA2 projektas "Active Citizenship for Sustainable 
Learning" (2015-1-FR01-KA219-015184_1) („Pilietinis sąmoningumas tvariam mokymuisi"). Ši 
partnerystė ne tik padėjo mūsų mokiniams, įgyti naujų IKT, užsienio kalbų, verslumo ir tarpkultūrinių 
įgūdžių bei kurti jų europietišką pilietiškumą, bet taip pat padidino jų būsimas socialinės įtraukties 
galimybes. Mokytojams buvo galimybė ugdyti savo kalbų ir tarpkultūrinius įgūdžius ir išmokti 



įtraukti į savo praktiką inovatyvias skaitmenines mokymo priemones ir organizuoti patrauklų ugdymo 
procesą, dalintis gerąja patirtimi su kolegomis vietos, regiono ir šalies mastu. Ekologinio projekto 
dėka, Neringos gimnazijos bendruomenės nariai tapo draugiškesni aplinkai, patobulino bendrąsias ir 
tarpkultūrines kompetencijas, tapo labiau motyvuoti įsitraukiant į projektines veiklas. 

 Pradėtas vykdyti naujas Erasmus+ KA229 projektas “A.P.P.S. A.S.A.P.” – “Additional 
Promoting Progress Society As Soon As Possible” (liet. k. vertimas “Efektyvus Visuomenės 
Pažangos Skatinimas”) 2018-1-IT02-KA229-048322_2. Tai dvejų metų ERASMUS+ strateginė 
mokyklų partnerystė, kurioje dalyvauja penkios vidurinės ir profesinės mokyklos iš Italijos, 
Kroatijos, Makedonijos, Rumunijos ir Lietuvos. Projekto veiklos yra orientuotos į inovatyvių 
technologijų naudojimą, skaitmeninio raštingumo įgūdžių gerinimą, užsienio kalbų mokymąsi, taip 
skatinant glaudų tarpkultūrinį bendradarbiavimą tarp pedagogų ir moksleivių bei visos švietimo 
įstaigos bendruomenės. Siekiant ugdyti ne tik aktyvius piliečius socialiniame gyvenime, bet ir 
atsakingą visuomenę, dalis veiklų bus skirtos ir draugiškos gamtai aplinkos kūrimui. 

  Lapkričio mėnesį pradėtas vykdyti dvejų mėnesių eTwinning projektas "Bendri pomėgiai tvariai 
draugystei“ (anglų k. „Shared Interests Key to Friendship“) nuotoliniu būdu, kuriame dalyvavo 
penktos klasės moksleiviai. Bendradarbiavimas vyko su Lenkijos, Makedonijos, Rumunijos švietimo 
įstaigomis. Tikslas – taikant netradicinius ugdymo metodus, tobulinti moksleivių anglų kalbos 
kalbinius įgūdžius, pažinti kitų šalių švietimo sistemą, kultūrą, tradicijas, sportą bei menus. Šis 
projektas sustiprino mokinių pilietiškumą, toleranciją skirtingoms kultūroms, praplėtė jų akiratį, 
padėjo įveikti kalbos barjerą. 

 2018 metų Neringos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 
priemonės lėšos buvo skirtos projekto "Mokausi plaukti" įgyvendinimui, kurio tikslas mokyti 
pradinių klasių moksleivius plaukti. 

Gimnazija jau kelinti metai pagal ES ir Lietuvos valstybės lėšomis vykdomus projektus gauna 
paramą mokiniams  „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 
       Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai tęsia 
tarptautinę socialinių įgūdžių programą „Zipio draugai“ . Visi priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai 
mokosi pagal ankstyvąją anglų kalbos ugdymo programą „Let‘s go with Bo“ . 

1.4.1. Gimnazijos bendradarbiavimas su įvairiomis įstaigomis atskirose srityse nurodytas 
lentelėje: 

Eil.Nr. Veiklos sritis Institucija 

1. 
Gimnazijos veiklos 

priežiūra 

Švietimo ir mokslo ministerija 
Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 
skyrius 

2. 
Bendruomenės šventės, 

socialinis 

bendradarbiavimas 

VPK Neringos policijos komisariatas  
Neringos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir 
jaunimo reikalų skyrius  
Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras 
Asociacija „Neringos jaunimo apskritasis stalas“ 
Kuršių nerijos nacionalinis parkas 
Nacionalinė moksleivių akademija 
Lietuvos futbolo federacija 
Lietuvos žaliųjų judėjimas 
Rusnės specialioji mokykla 
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 
Kretingos Pranciškoniškoji jaunimo taryba 
Asociacija „Juodkrantės bendruomenė“ 
Neringos atvira jaunimo erdvė – Jaunimo Loftas 
Londono darželis „Obelėlė“  
Neringos sporto mokykla  
Neringos meno mokykla  
Nidos lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“   



Neringos kultūros ir informacijos centras  „Agila“ 
Neringos Viktoro Miliūno viešoji biblioteka 
K. Ivaškevičiaus futbolo akademija 
Krepšinio mokykla „Tauragės žaibas“ 
UAB „Žemaitijos pienas“ 
VŠĮ Menų vektoriai 
VŠĮ Kultūrinių projektų centras 
UAB Klaipėdos baseinas 
Lietuvos dailės muziejaus filialas - Miniatiūrų muziejus 
Juodkrantėje 
Liudviko Rėzos kultūros centras 
Domšaičio galerija 

3. 
Parodos, edukologinės 

programos, koncertai 

Neringos meno mokykla 
Neringos muziejai 
Viktoro Miliūno viešoji biblioteka 
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras ,,Agila“ 
Lietuvos jūrų muziejus 
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla 

4. 
Atitikmuo Higienos 

normoms 
Klaipėdos m. Visuomenės sveikatos centras 

5. 
Informacija apie 

mokyklos gyvenimą 

Dienraštis „Vakarų ekspresas“   
Internetinis puslapis www.neringosgimnazija.lt    
portale Facebook „Neringos gimnazija“ 
 

6. 
Konsultacijos, 

mokymai,  

seminarai  

Klaipėdos miesto pedagoginė psichologinė tarnyba 
VšĮ „Gyvenimo universitetas LT“ 
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ 
VšĮ "Švietimo tinklas" 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras,  NAC 
VŠĮ „Tinklinio Akademija“ 
Teisės ir verslo akademija 
Lietuvos vaikų negalios akademija 
Klaipėdos Universitetas tęstinių studijų institutas 

7. 
Ekologinis, 

gamtosauginis ugdymas 

Kuršių nerijos nacionalinis parko direkcija 
Lietuvos žaliųjų judėjimas 

8. Karjeros planavimas 

Klaipėdos teritorinė darbo birža 
Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 
Lietuvos šaulių sąjunga 
MB „Švietimo edukatoriai“   
Baltijos  šalių technologijų ir verslumo renginys „Switch 2018“ 
Klaipėdos karinės jūrų pajėgos 

9. Socialinė veikla 

Neringos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir 
jaunimo reikalų skyriumi; 
Neringos sveikatos priežiūros centras 
Asociacija „Neringos jaunimo apskritasis stalas“ 
Neringos meno mokykla 
Neringos kultūros ir informacijos centras  „Agila“ 
Neringos Viktoro Miliūno viešoji biblioteka 
VŠĮ „Būk mano draugas“ 
VŠĮ „Telšių uodegėlė“ 
Neringos Socialinių Paslaugų Centras 



 
1.5. Gimnazijoje atliktų auditų ir (ar) patikrinimų rezultatai, rastų trūkumų šalinimas: 

Per 2018 metus gimnazijoje vykdyti patikrinimai: 
 Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos patikra, 2018 m. gegužė;  
 Valstybinės visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento 2018 m. spalio mėn. 

periodinė patikra; 
 Neringos savivaldybės administracijos specialisto civilinei saugai ir mobilizacijai patikra, 

gegužė; 
 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos  Klaipėdos 

departamento patikra, 2018 m.gruodis. 
Juodkrantės skyriuje vykdyti patikrinimai: 

 Metinis RVASVT (Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų) auditas. 2018 m. 
rugsėjis. 

 Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktas finansinis auditas 2018 m. 
Gautos patikrinimų pažymos. Parengti trūkumų šalinimo planai. Pagal galimybes trūkumai 
pašalinti.   

1.6. Numatomi planai ir prognozės: 
Atsižvelgdami į gimnazijos veiklos įsivertinimo rodiklius, planuojame didesnį dėmesį skirti 

mokinių ugdymo motyvacijos kėlimui, organizuojant tėvų įtraukimą, seminarų organizavimą bei 
specialistų pagalbos teikimą. Pagrindinis dėmesys – pamokų praleidimo priežasčių mažinimas, tėvų 
atsakomybės puoselėjimas, pedagoginė priežiūra.  

Prognozuojame apie didesnę atsakomybę pamokų lankomumo atžvilgiu, pagerėjusį mokinių 
pamokų lankomumą bei geresnius ugdymosi rezultatus.  
 

2. Gimnazijos veiklos pristatymas ir rodikliai: 
2.1. Trumpas Gimnazijos pristatymas: personalas (darbuotojų skaičius, kvalifikacijos kėlimas, 

vidutinis darbo užmokestis), valdomas turtas (materialinė bazė ir jos būklė):  
2.1.1. Gimnazijoje dirba 66 darbuotojai.  
2.1.2. Per 2018 metus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas įvykdytas 100%, pedagoginiai 

darbuotojai dalyvavo 96 kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, seminaruose.  
 Organizuoti 5 seminarai lyderystės, socialinio emocinio intelekto ugdymo ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymo tematika  pedagogams: ,, Vaikas – yra žmogus“ (2018.01.15), ,,Laimė slypi 
atsakingame lyderyje. Žinot, kad tai apie jus“, Lions Quest programa. XXI amžiaus socialinių ir 
emocinių kompetencijų ugdymas“ (2018.08.25-27). Taip pat visi pedagogai atnaujino Turizmo 
renginių organizavimo žinias (2018.05.17) bei dalyvavo KAM organizuotoje paskaitoje apie 
mobilizacijos sistemą, ginkluotą ir neginkluotą gynybą (2018.06.13).  
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai dalyvavo seminaruose, 
mokymuose, kursuose: „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo gairės“ 2018-10-23,24/11-07, 08, 
22; tarptautinė mokslinė konferencija „Holistinė (visuminė), efektyvi pagalba vaikui 
ikimokykliniame amžiuje“ 2018-04-11; „Humanistinė pedagogika. Bendravimo su tėvais modelis“  
2018-03-24; „ Vaiko ugdymas kūrybinėje erdvėje“ 2018-11-16; Mokytojo (auklėtojo) padėjėjo 
vaidmuo šiuolaikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: pagalba mokytojui ar vaikui?  2018-11-22. 
 
 . 
 

10. Dorinis ugdymas 
Bažnytinė bendruomenė 
Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimo centras 

11. Saugos mokymai 
Neringos miesto Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, 
 UAB „Sabelija“ 

12. 
Gimnazijos darbuotojų 

bei mokinių sveikatos 

patikra 

Neringos sveikatos priežiūros centras ir kt. 



 
Neringos gimnazijoje dirba 5 administracijos darbuotojai  (direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio 
skyriaus vedėjas, vyriausiasis  buhalteris) ir  5  administracijos specialistai ( projektų vadovas, raštinės 
administratorius, kompiuterių tinklo administratorius, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas, 
karjeros specialistas) ir 35 pedagogai. 100 % mokytojų turi pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, iš 
jų: 2 mokytojai – ekspertai, 9 – mokytojai metodininkai, 19 – vyr. mokytojų, 2 - mokytojai). Neringos 
gimnazijoje švietimo pagalbą mokiniams teikia psichologas, socialinis pedagogas metodininkas bei 
specialusis pedagogas-logopedas – metodininkas, mokytojo padėjėjas. 

2.2. Pagrindiniai pasiekimai - uždavinių įgyvendinimas pagal nustatytus metinių uždavinių 
siektinus rodiklius: 

Pasiekti rezultatai pagal 2018 metų nustatytas užduotis: 

Eil. 

Nr. 

Metinės veiklos 

užduotys 

Siektini 

rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1. Parengti strateginį 
planą 2018–2020 
m. 

Planas parengtas Mokyklos tarybos 
pritarimas parengtam 
Neringos gimnazijos 
strateginiam planui iki 
rugsėjo 10 d., suderinta su 
administracijos direktoriumi 
iki spalio 1 d. 

Gimnazijos tarybos 
pritarimas parengtam 
Neringos gimnazijos 
strateginiam planui, 
suderinta su administracijos 
direktoriumi  

2. Stiprinti darbuotojų 
profesionalumą 

Nuoseklus 
darbuotojų 
kvalifikacijos 
kėlimas 

Darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimo planas įgyvendintas 
100 proc., dalyvauta 
nemažiau nei 2-uose ES 
projektuose 

Darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimo planas įgyvendintas 
100%, dalyvauta 2-uose ES 
projektuose 

Erasmus+ projektas 
“A.P.P.S.A.S.A.P.” 

Erasmus + KA229  projektu 
“Efektyvus visuomeninės 
pažangos skatinimas” 

Respublikinis projektas 
ŠMM „Lyderių laikas LL3“ 
(6 pedagogai) nežinau prie 
kokio punkto įrašyti 

3. Ugdyti lyderystę 
visose gimnazijos 
bendruomenės 
narių grupėse 

Parengti lyderiai Ne mažiau nei 2 seminarai 
lyderystės ugdymo tematika 
kiekvienai grupei 

Organizuoti 5 seminarai 
lyderystės ugdymo, 
socialinio emocinio intelekto 
ugdymo  tematika  
pedagogams : ,, Vaikas – yra 
žmogus“, ,,Laimė slypi 
atsakingame lyderyje. Žinot , 
kad tai apie jus“, Lions 
Quest programa. XXI 
amžiaus socialinių ir 
emocinių kompetencijų 
ugdymas“. Taip pat visi 
pedagogai atnaujino 
Turizmo renginių 
organizavimo žinias bei 
dalyvavo KAM 
organizuotoje paskaitoje apie 



mobilizacijos sistemą, 
ginkluotą ir neginkluotą 
gynybą. 

4. Užtikrinti mokinių 
saugumą ir lygias 
galimybes 
atnaujinant 
edukacines erdves 

Sukurtos 
saugios 
edukacinės 
erdvės 

Sukurta galimų išorinių 
edukacinių aplinkų bazė; 
įrengta bent viena nauja 
edukacinė erdvė.  
 

Įrengtos dvi edukacinės 
erdvės: 1. prie centrinio 
gimnazijos įėjimo su nuolat 
keičiamomis ekspozicijomis; 
2. edukacinė erdvė pradinių 
klasių koridoriuje  

5. Plėtoti bendravimą 
ir 
bendradarbiavimą 
su tėvais (globėjais, 
rūpintojais)  

Paįvairintos 
bendradarbiavi
mo su tėvais 
formos 

Ne mažiau nei 2 organizuoti 
mokymai 
tėvams(globėjams, 
rūpintojams), surengtos 
atvirų durų dienos, sukurtas 
interneto svetainėje 
klausimų-atsakymų forumas 

Organizuoti renginiai  
tėvams: 
1.Sporto šventė visai 
gimnazijos bendruomenei 
mokslo metų užbaigimo 
proga ( 2018-06-15);  
2. Atvirų durų dienos 2018 
m. kovo 12-16 d. d. Tiksliųjų 
mokslų savaitė  

Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus  parengti ir įgyvendinami veiklos 
planai: 
 Juodkrantės priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos planas 2018-2019 

m.m. 
 Ikimokyklinio ugdymo grupės „Voveriukai“ ugdomosios veiklos planas 2018-2019 m.m. 
 Jungtinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės „Kiškučiai“ ugdomosios veiklos 

planas 2018-2019 m.m. 
Rengiami mėnesio, savaitės ugdomųjų veiklų planai, organizuojamos atviros veiklos. 

 
2.3. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis lyginant su praėjusiais metais 
 

Sritys 2017 m. sk. 2018 m. sk. 

Mokinių skaičius 143 136 
Neformalaus Ugdymo programų vykdymas 12 12 
Abiturientų skaičius 10 7 
Mokinių pavežėjimas 52 55 
Mokytojų atestacija (iš vyr. mokytojo  į mokytoją 
metodininką) 

1 0   
(perkelta į 2019 m. I pusm.) 

Edukacinių erdvių įrengimas 2 2 
Saugios aplinkos kūrimas (vaizdo stebėjimo kameros)  143 136 

 
2.4. Vidaus  ir išorės problemos ir siūlomi problemų sprendimo būdai. 
Ryškėja nauja problema, tai silpnėjanti mokinių emocinė sveikata – vis daugiau ateina mokinių, 

turinčių emocinių sutrikimų, su kuriais pedagogai nėra pasiruošę efektyviai dirbti, jiems trūksta žinių 
ir gebėjimų. Reikalingi specialūs mokymai.  Sveikatos priežiūros specialisto veikla labai svarbi vaikų 
ugdymui, vykdant SSMT projektus (specialistą turime). 

Nuolatos mažėjantis mokinių skaičius klasėse. Spręstinas mokinių apgyvendinimo klausimas 
(bendrabutis), kuris galėtų padidinti mokinių skaičių Neringos gimnazijoje, infrastruktūros gerinimas 
(baseinas) gali būti traukos objektu. 

Gimnazijos pastatui (G. D. Kuverto g. 12) būtinas II korpuso langų keitimas, valgyklos įrangos 
nei inventoriaus naujinimas.  

Darželio teritorijoje reikalinga atnaujinti pėsčiuosius takelius, sutvarkyti apšvietimą bei atlikti 
viso pastato kapitalinį remontą. Reikalinga galutinai apsispręsti dėl Juodkrantės pradinio ir 
ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpų naudojimo (L. Rėzos g. 8, Ievos Kalno g. 9). Galima būtų 
naudoti abu pastatus vaikų ugdymui, vaikų apgyvendinimui (reikalingos investicijos). Sprendžiant 



darželio remonto problemą, siūlome iškeldinti miesto biblioteką, kad turėtume galimybę organizuoti 
vaikų atsivežimą iš Klaipėdos ar kitų miestelių, užpildant visas patalpas darželinukais.  
 

3. Gimnazijos finansinės veiklos ataskaita: 

Lėšų pavadinimas Lėšų dydis, tūkst. Eur Panaudojimas 2018 m. 

2017 m. 2018 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos  352,8 378,9 DU 378,9 
 358,4 309,0 Įstaigos išlaikymui 308,4 
 3,0 0 Ilgalaikiam turtui 0 

Valstybės biudžeto lėšos  203,5 200,4 DU 200,4 
 90,1 73,8 Įstaigos išlaikymui 73,8 
 0 0 Ilgalaikiam turtui 

Projektų lėšos  34,8 20,4  13,0 
Paramos lėšos 10,8  0,5  0,1 
Spec. programų (lėšos už 
mokamas paslaugas) lėšos 

64,8 45,0 43,1 

Spec. programų (lėšos už 
mokamas paslaugas) lėšos 

 16,0 15  Ilgalaikiam turtui 13,1 

 
Pritarta 2019 m. kovo 13 d. Neringos gimnazijos Tarybos posėdyje (protokolas Nr.4). 

 

 
___________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


