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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 2020 m. sausio 30 d. įvertinimu, atsižvelgdama į Neringos 
savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komiteto 2020 m. vasario 12 d. posėdžio 
protokolą Nr. T11-2 bei į Neringos savivaldybės tarybos Kurorto, turizmo plėtros ir verslo komiteto  
2020 m. vasario 13 d. posėdžio protokolą Nr. T9-2, Neringos savivaldybės taryba 
n u s p r e n d ž i a : 

1. Įvertinti Neringos gimnazijos direktoriaus Simo Survilos 2019 m. veiklos ataskaitą labai 
gerai, įvykdžius ir viršijus užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius. 

2. Nustatyti Neringos gimnazijos direktoriui Simui Survilai 2020 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 2020 m. rekomendacijas (kryptis) pagal 2 priedą. 

4. Skelbti šį sprendimą kartu su Neringos gimnazijos direktoriaus Simo Survilos 2019 m. 
veiklos ataskaita Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt ir Neringos gimnazijos 
interneto svetainėje www.neringosgimnazija.lt ne trumpiau nei iki 2026 m. kovo 1 d. 

 
 
 

Savivaldybės meras   Darius Jasaitis 
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NERINGOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SIMO SURVILOS 2020 M. METINĖS 
VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

1. Didinti besimokančiojo 
sėkmę, ugdant mokinių 
atsakomybę. 

1. Pagerėję lankomumo ir 
pažangumo rodikliai. 
2. Sustiprėjusi 
atsakomybė už ugdymosi 
rezultatus. 

1. Praleistų be priežasties 
pamokų skaičius sumažintas 
bent 2 %. 
2. IQES online platformoje 
atliktas tyrimas ,,Mokinių 
mokymosi kokybė“, kurio 
duomenimis atsakomybė 
padidėjusi +0,1 (4 balų 
sistemoje). 

2. Stiprinti gimnazijos 
savivaldos institucijų veiklą, 
įtraukiant jas į pokyčio 
inicijavimą. 

Veikla ar jos tobulinimas, 
inicijuoti gimnazijos 
savivaldos institucijų . 

1. Neringos gimnazijos tarybos 
nariai bent kartą per metus stebi 
pasirinktų dalykų pamokas, 
renginius, pateikia siūlymus. 
2. Kartą per pusmetį 
organizuojami administracijos 
susitikimai su Mokinių taryba 
dėl gimnazijos veiklos kokybės 
tobulinimo. 

3. Tobulinti pedagogų veiklos 
(pamokos, projektai, renginiai) 
kokybę. 

Gerėja gabių ir 
mokymosi sunkumų 
turinčių mokinių 
į(si)traukimas į veiklas 
pamokoje, užtikrinama 
asmenybės ūgtis. 

1. 90% mokytojų diferencijuoja 
ir individualizuoja pamokų ir 
namų darbų užduotis. 
2. 90% mokytojų organizuoja 
namų darbų skyrimą, grįžtamąjį 
ryšį ir namų darbų vertinimą 
bei jų optimizavimą. 

4. Užtikrinti LL3 projekto 
veiklų tęstinumą.  

Veiklų, kuriose būtų 
įtraukiama mokyklos 
bendruomenė, 
organizavimas, 
padidėjusi bendruomenės 
atsakomybė. 

1. Saviugdos ir atsakomybės 
fiksavimas asmenybės ūgties 
dienoraštyje. 
2. Ne mažiau nei 2 bendrų 
veiklų įgyvendinimas. 
 

 
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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NERINGOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SIMO SURVILOS  
KOMPETENCIJŲ IR VEIKLOS TOBULINIMO 2020 M. REKOMENDACIJOS 

(KRYPTYS) 
 

1. Stiprinti vadovavimo ugdymui ir mokymuisi (gebėjimas siekti, kad būtų taikomi tinkamiausi 
ugdymo metodai; stiprinti bendruomenės nuostatą, kad kiekvienas mokinys gali pasiekti gerų 
mokymosi rezultatų; sudaryti palankias ir saugias mokymosi sąlygas visiems mokiniams; kartu su 
bendruomene įgyvendinti strategijas, užtikrinančias gerą mokinių elgesį, lankomumą ir mokymosi 
rezultatus; skatinti ugdymo ir mokymosi proceso dalyvių dalyvavimą procese bei atsakomybę už jo 
veiksmingumą ir rezultatus; organizuoti mokinių pasiekimų, jų pažangos ir ugdymo proceso 
stebėseną, analizuoti rezultatus ir tobulinti ugdymo procesą bei švietimo įstaigos veiklą ir kt.) 
kompetenciją; 

2. Tobulinti švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo (gebėjimas dalytis veiksminga 
patirtimi, partneriškai dirbti su kitomis švietimo įstaigomis; remti iniciatyvas, prisidėti prie švietimo 
sistemos tobulinimo; bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), vietos bendruomene, verslo 
organizacijomis, socialiniais, užsienio ir kitais suinteresuotais partneriais; užtikrinti, kad mokinių 
mokymasis būtų siejamas su vietos (bendruomenės) kultūra; pareikšti aktyvią pilietinę poziciją, 
dalyvauti vietos savivaldos gyvenime ir kt.) kompetenciją. 
 
 

____________________ 


