
PRITARTA 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos posėdyje  

2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-82 
 

 

AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJOS   

ĮSTAIGOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. INFORMACIJA APIE VADOVĄ 
 

Vardas, pavardė, paskyrimo data, kelta kvalifikacija, turima kategorija. 

 

Direktorė Daiva Gricienė, paskyrimo data 2019-01-03. Pedagoginis stažas 16,5 metų. 

 
Eil. 

Nr. 
Seminaro pavadinimas Data 

Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo 

numeris 
Išdavusi įstaiga 

1. Pedagogų (mokyklos vadovų, 

pavaduotojų, skyrių vedėjų) 

vertinimas 

2019-02-12 8 20143 

Akmenės raj. jaunimo 

ir suaugusiųjų švietimo 

centras 

2. Mokyklos savarankiškumo didinimas 

- bendrųjų ugdymo planų atnaujinimo 

tikslas 

2019-02-20 4  ŠMM 

3. Kokybiška pamoka geram 

mokymuisi. Kaip ją stebėti ir 

reflektuoti? 

2019-03-14 8 
LL3-

19/11687 

VšĮ "Mokyklų 

tobulinimo centras" 

4. Patyriminis mokymas (is) 

penktokams 
2019-03-29 8 

LL3-

19/11438 

VšĮ "Mokyklų 

tobulinimo centras" 

5. Patyriminis mokymas(is) kartu su 

socialiniais partneriais 
2019-04-10 8 

LL3-

19/11634 

VšĮ "Mokyklų 

tobulinimo centras" 

6. 
Etatinio modelio atnaujinimas 2019-04-16 3 3467 

Klaipėdos miesto 

pedagogų švietimo ir 

kultūros centras 

7. Pasidalinta lyderystė. Stažuotė 

Druskininkuose. 

2019-05-08 

2019-05-09 
16 UŠC-744 

Utenos švietimo 

centras 

8. 
PAILSĖK IR TOBULĖK vasaros 

asmeninio tobulėjimo nuotolinė 

programa 

2019-07-01 

2019-08-16 
16 KT3-11-5040 

Šiuolaikinių inovacijų 

diegimo ir 

kompetencijų ugdymo 

centras 

9. Darbo apmokėjimo sistema švietimo 

įstaigose po 2019-09-01 
2019-08-27 6 15088 FACTUS SUM 

10. Viešųjų pirkimų naujovių taikymas 

2019 m.: praktinės rekomendacijos, 

mažos vertės pirkimai 

2019-09-18 6 12738 UAB "Juridicum" 

11. Pozityvios elgsenos konstravimas 

individualiu, klasės ir instituciniu 

lygmeniu 

2019-09-30 6 2551 
Šiaulių r. švietimo 

pagalbos tarnyba 

12. Lean in Team metodologija ugdymo 

įstaigoms: pagrindiniai principai ir 

jos taikymo pavyzdys Danijos 

mokykloje 

2019-10-15 8 20442 

Akmenės rajono 

jaunimo ir suaugusiųjų 

švietimo centras 

13. Metodinės veiklos tobulinimas 

bendradarbiaujant 
2019-10-24 6 3374 

Šiaulių raj. švietimo 

pagalbos tarnyba 

14.  Patyriminis mokymas Akmenės 

rajone – kelias į sėkmę 

2018-04 

2020-01 
96 

LL3-

19/18898 

VšĮ „mokyklų 

tobulinimo centras“ 

  Iš viso: 199   
 

*Skyriaus įvertinimas 
 
 

II. PATEIKTI PASIŪLYMAI SAVIVALDYBEI DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS TOBULINIMO 
 

1. Dalyvauta Savivaldybės vadovų sudarytose darbo grupėse: 

1.1. 2019-11-05  Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos posėdis; 

1.2. 2019-12-27 įtraukta į Akmenės rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinę komisiją. 

 



 

 

 

2. Kreiptasi į Savivaldybę su pasiūlymais: 

2.1. Dėl gimnazijos pastato pritaikymo neįgaliesiems, 2019-04-08 Nr. S-28; 

2.2. Dėl patalpų nuomos ne konkurso būdu 2019-06-11 Nr. S-43, (dėl laisvų ikimokyklinio 

ugdymo patalpų nuomos Vaikų dienos centrui); 

2.3. Dėl papildomų lėšų skyrimo EDUKOS klasės licencijoms įsigyti, 2019-09-11, Nr. S-43; 

2.4. Paraiška dėl lėšų skyrimo langų tamsinimo, 2019-10-07, Nr. S-64, (dėl karščio 

mažinimo dalykų kabinetuose); 

2.5. Paraiška dėl lėšų skyrimo papildomam signalizacijos pultelio įrengimui sporto salėje, 

2019-11-11 Nr. S-71, (dėl bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo gimnazijos ne darbo metu). 
 

*Skyriaus įvertinimas 

 

III. PAREIGYBIŲ SKAIČIUS  

 
Pareigybių skaičius 

(darbo krūvis, etatai) 

Administracija 

(valdymas: vado-

vai, pavaduotojai, 

skyrių vedėjai) 

Ūkinė veikla 

(ūkvedžiai, sargai, 

vairuotojai, 

valytojai, buhalteriai 

ir pan.) 

Kiti darbuotojai 

(pagalbos 

mokiniui 

specialistai) 

Mokytojai 

(pildo tik 

ugdymo 

įstaigos) 

Iš viso 

 Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Gimnazija 
Patvirtinta Taryboje 4 3 17,6 17,35 6,5 6 23,15 26,11 51,25 52,46 

Užimta pareigybių 4 3 17,1 16,85 5,25 5,5 22,66 25,5 49,01 50,85 

Darbuotojų skaičius 4 3 17 17 7 7 28 29 56 56 

Iš jų dirba keliose 

pareigose 

  2 2     2 2 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Berželis“ 
Patvirtinta Taryboje 1 1 10,15 10,4 1 1 13,1 12,3 25,25 24,7 

Užimta pareigybių 1 1 9,9 10,15 1 1 13,1 12,3 25 24,45 

Darbuotojų skaičius 1 1 9 9 2 2 14 12 26 24 

Iš jų dirba keliose 

pareigose 

1 1 2 2   1 1 4 4 

 

\\ 

*Skyriaus įvertinimas  

 

 

IV. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS  

(pagrindinės veiklos organizavimas įgyvendinant Strateginiame veiklos plane iškeltus uždavinius) 
Eil. 

Nr. 

Iškelti uždaviniai 

(pagal sritis pildo 

Administracijos 

atitinkamas 

skyrius) 

Pagrindinės veiklos (ugdymas, 

kultūrinė, socialinė veikla) 

priemonės  

Siektinas rodiklis Pasiektas rodiklis 

(palyginimas su ankstesniais metais (jeigu priemonė 

tęstinė) 

2018 m. 2019 m. 

1. Ugdymo 

proceso 

tobulinimas ir 

ugdymo 

mokinių 

individualios 

pažangos 

gerinimas, 

sudarant 

galimybes 

įvairių 

gebėjimų 

mokiniams 

patirti sėkmę. 

Ventos gimnazijos mokinių 

mokymosi pasiekimų 

gerinimo 2017-2018 m. m. 

ir 2018-2019 m. m. 

priemonių plane, 

patvirtintame gimnazijos 

direktoriaus 2017-09-18 d. 

įsakymu Nr. V-64, 

numatytos mokomųjų 

dalykų mokytojų mokinių 

pasiekimų gerinimo 

priemonės analizuojamos 

bendruomenėje. 

 

 

 

 

 

 Sistemingai 

stebima mokinių 

individuali 

pažanga ir 

pasiekimų 

pokytis. Sėkmės 

rodikliu bus 

aukštesni 

mokinių 

individualūs 

ugdymo (si) 

pasiekimai, 

mokymosi 

tęstinumas. 

 

 

 

 

 Du kartus per 

metus aptartos 

individualios 

pažangos 

gerinimo 

priemonės bei 

stebėjimo formos 

visose metodinėse 

grupėse  bei 

individualiai su 

mokytojais.  

 

Metodinėse 

grupėse aptartas 

„Mokinių 

mokymosi 

pasiekimų 

gerinimo 2017-

 Keturis kartus per metus 

aptartos individualios 

pažangos gerinimo 

priemonės bei stebėjimo 

formos visose metodinėse 

grupėse  bei individualiai 

su mokytojais, pagalbos 

priemonės svarstytos 

Vaiko gerovės 

komisijoje.  

 

 

Metodinėse grupėse 

aptartas „Mokinių 

mokymosi pasiekimų 

gerinimo 2017-2018 m. 

m. ir 2018-2019 m. m. 

priemonių plano“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudarytos galimybes 

mokiniams įgyti gebėjimo 

mokytis kompetencijas 

(dalykų, programų 

pasirinkimo galimybių 

didinimas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsižvelgiant į 

mokinių 

poreikius bei 

gimnazijos 

galimybes 

sudarytos 

mobilios grupės 

pasirenkamųjų 

dalykų ir 

modulių 

programoms 

įgyvendinti. 

 

Teikiamos 

individualios 

konsultacijos 

kiekvienam 

mokiniui pagal 

poreikius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. m. ir 

2018-2019 m. m. 

priemonių plano“ 

veiklos. 

 

Vykdyta mokinių 

apklausa 

„Mokinys vertina 

mokytoją ir jo 

pamoką“ pagal 

prof. G. Merkio 

metodiką, kuris 

pateikė 

gimnazijos 

ugdomųjų veiklų 

įsivertinimą 

rajono ir šalies 

lygmenyse ir 

mokytojų reitingų 

rezultatus. 

 

Pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

pakopoje  apie 

10% mokinių 

naudojasi 

konsultacinėmis 

valandomis, 

dominuoja gabių 

mokinių 

ugdymas, 

pradinio ugdymo 

pakopoje – 

daugiau kaip 50% 

mokinių. Šiais 

mokslo metais 

tarifikuotos 35 

konsultacinės 

valandos, vienai 

klasei vidutiniškai 

tenka 2,5 val.  

 

5-10 kl. 

įgyvendinama 16 

modulių ir 

pasirenkamųjų 

dalykų programų 

Vidurinio ugdymo 

pakopoje 

įgyvendinamos 5 

modulių 

programos  

 

29 val. skirtos 

neformaliojo 

švietimo 

programoms 

įgyvendinti (41%- 

sportui ir 

judėjimui, 38% - 

kūrybinei raiškai, 

17% - šokiui,  3% 

- pažintinei 

veiklai). 

 

 

 

40% 5-12 kl. 

įgyvendinimas, 

numatytos veiklos 

tobulinimo kryptys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padidintas mokinių 

individualių akademinių 

gebėjimų ugdymui skirtų 

konsultacinių valandų 

skaičius (30 val.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo pakopose  

įgyvendinama 12 

modulių programų ir 8 

pasirenkamųjų dalykų 

programos. 

 

 

 

 

 

 27 val. skirtos mokinių 

neformalaus švietimo 

programoms įgyvendinti 

(44,4 % val.- 

sveikatingumo veikloms, 

26% val. -  kūrybinei 

raiškiai, 19% val. – 

bendrųjų gebėjimų 

ugdymui, 11% val.  – 

akademinių gebėjimų 

ugdymui). Neformalaus 

švietimo  15-je programų   

dalyvauja 52%  mokinių. 

 

50,7% 1-12 klasių 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijoje inicijuojamas ir 

sistemingai skiriant 

ypatingą dėmesį, taikant 

įvairius būdus 

organizuojamas mokinių 

skatinimas už padarytą 

pažangą (padėkos mokslo 

metų pradžios ir užbaigimo 

šventėje, Tamo dienyne, 

edukacinės išvykos).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau 

mokinių 

dalyvauja 

rajoninėse 

olimpiadose ir 

laimi prizines 

vietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Įgyvendinus šią 

veiklą gerėja 

mokinių 

mokymosi 

motyvacija ir 

individualūs 

pasiekimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mokinių 2018-

2019 m.m. pirmą 

pusmetį padarė 

pažangą lyginant 

su ankstesniais 

mokslo metais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai 

dalyvavo 4 

tarptautiniuose 

konkursuose, 28 

respublikiniuose 

konkursuose ir 21 

rajoniniame 

konkurse, 60% 

mokinių konkurse 

„Kengūra 2018“ 

pateko į rajono 

geriausių mokinių 

dešimtuką, o 4% 

dalyvių yra šalies 

penkiasdešimtuke. 

38% dalyvių laimi 

prizines vietas 

olimpiadose. Yra 

mokinių, kurie 

pelnė 3-7 prizines 

vietas rajono 

olimpiadose. 2 

mokiniai 

dalyvavo šalies 

(anglų k. ir 

ekonomika) 

olimpiadose ir 

pelnė prizines 

vietas. 15 mokinių 

dalyvavo Šiaulių 

apskrities 

matematikos 

olimpiadoje ir  

vienas mokinys 

pelnė prizinę 

vietą. 

 

 

Mokslo metų 

pabaigoje 

gimnazijos 

tinklalapyje 

pateikta 

olimpiadose 

dalyvavusių ir 

pasiekusių puikių 

rezultatų mokinių 

suvestinę, 

asmeniškai 

padėkojama juos 

ruošusiems 

mokytojams ir 

mokiniams, 

mokslo metų 

mokinių mokosi l. gerai ir 

gerai (ryški gerėjimo 

tendencija), mažiau 

mokinių mokosi blogai 

III-IV g. klasėse.  

Mokiniai mažiau 

praleidžia pamokų negu 

ankstesniais mokslo 

metais bei mažiau serga. 
8% daugiau 5-12 kl. 

mokinių šį pusmetį 

padarė pažangą (2019-

2020 m.m. pirmas p.). 

 

Rajoninėse dalykinėse 

olimpiadose laimėtos 42 

prizinės vietos, 16 

mokinių dalyvavo 

apskrities olimpiadose. 

Mokiniai dalyvavo 

penkiuose Akmenės 

rajono organizuotose 

konkursuose, laimėtos 

trys prizinės vietos. 

Sudarytos galimybės 

mokiniams dalyvauti 20- 

je respublikinių ir 

tarptautinių konkursų, 

pelnyti padėkos raštai, 

medaliai, diplomai. 

5 mokiniai dalyvavo 

Šiaulių apskrities 

matematikos olimpiadoje 

ir  du mokiniai pelnė 

prizines vietas. 1-4 kl. 30 

mokinių skaitė 

pranešimus bei dalyvavo 

rajoninėse ir 

respublikinėse penkiose 

konferencijose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokslo metų pabaigoje 

gimnazijos tinklalapyje 

pateikta olimpiadose 

dalyvavusių ir pasiekusių 

puikių rezultatų mokinių 

suvestinė, mokslo metų 

pradžios šventėje 

padėkojama už puikų 

pamokų lankymą.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mokinių pasiekimų – 

brandos egzaminai, PUPP, 

NMPP ir kt. analizė – 

išsami ir dalykiška, 

aptariama  gimnazijos 

metodinėse grupėse ir 

savivaldos institucijose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionaliniai 

mokinių 

pasitikrinimo 

rezultatai 

atitinka 

individualius 

mokinio 

gebėjimų 

įvertinimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUPP rezultatai 

(įvertinimų 

vidurkis) yra ne 

žemesni negu 

rajono mokyklų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pradžios šventėje 

padėkojama už 

puikų pamokų 

lankymą.  

 

80% mokinių 

mokymosi 

lygmuo sutampa 

(pusmečio ir 

NMPP). 6 kl. 

(matematikos, 

skaitymo, 

rašymo) ir 8 kl. 

(skaitymo, gamtos 

ir socialinių 

mokslų) NMPP 

aukštesniojo lygio 

mokinių skaičius 

viršija šalies 

rodiklį. 

Nacionaliniame 

matematinio ir 

gamtamokslinio 

raštingumo 

konkurse 12,5% I 

g. kl. mokinių yra 

tarp dešimtadalio 

geriausių šalies 

mokinių. 

 

 Lietuvių k. ir 

matematikos 

PUPP įvertinimų 

vidurkiai yra 

aukštesni už visų 

rajono ugdymo 

įstaigų mokinių 

įvertinimų 

vidurkį.  

IIg. kl. mokinių 

lietuvių k. žinios 

ir pasiekimai 

siekia šalies 

rezultatus ir yra 

geresni už  

Akmenės rajono 

mokių  

aukštesniojo  

lygmens 

pasiekimus. 30% 

mokinių 

matematikos 

žinios yra 

žemiausio 

lygmens, tačiau 

Akmenės raj. 43% 

visų mokyklų 

mokinių 

nepasiekė 

patenkinamo 

lygmens 

(Lietuvoje- 27%). 

10% mokinių 

matematikos 

žinios atitinka 

aukštesnįjį lygį 

(Lietuvoje- 6%, 

rajone- 2%).  

 

 

 

 

 

4 ir 6 klasių mokinių 

akademiniai pasiekimai 

Nacionaliniame mokinių 

pasiekimų patikrinime 

yra aukštesni už šalies 

mokinių įvertinimų 

vidurkį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinio ugdymo 

lietuvių kalbos mokinių 

pasiekimai atitinka rajono 

mokinių pasiekimų 

lygmenį, matematikos 

pasiekimai yra vienu balu 

aukštesni negu rajono 

mokinių pasiekimai ir 

15,4% mokinių pasiekė 

aukštesnįjį matematikos 

gebėjimų lygmenį 

(Lietuvoje – 10,3%, 

rajone – 3,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemingai teikiama 

pagalbą mokiniams 

planuojant karjerą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijos bendruomenė 

tobulina kompetencijas, 

kelia kvalifikaciją, 

dalyvauja šalies 

projektuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauguma 

brandos 

egzaminų 

rezultatai yra 

geresni negu 

rajono mokyklų 

rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatytos 

priemonės 

(išvykos, 

ekskursijos, 

integruoti 

projektai ir kt.) 

mokinių karjeros 

planavimui. 

Gimnazijos 

tinklalapyje 

pateiktos 

rekomendacijos  

ir metodikos 

įgyvendinant 

„Ugdymo 

karjerai“ 

programos 

veiklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukštesnįjį 

lygmenį 

valstybiniuose 

egzaminuose 3 

mokiniai pasiekė 

iš fizikos, anglų k. 

ir matematikos, 

bei vieno mokinio 

matematikos 

žinios įvertintos 

šimtuku. 

Mokykliniuose 

brandos 

egzaminuose yra 

keturi aukštesnio 

lygio įvertinimai, 

tai lietuvių k., 

menų ir 

technologijų.   

 

Mokytojų 

susirinkime 

aptartos „Ugdymo 

karjerai“ 

programos 

įgyvendinimo 

veiklos, pateiktos 

rekomendacijos.  

 

26% IIg kl. 

mokinių išvyko iš 

gimnazijos ir visi 

8 mok. tęsia 

mokymąsi 

profesinėse 

mokyklose ir N. 

Akmenės 

suaugusiųjų 

mokymo centre. 

 

31% abiturientų 

tęsia mokymąsi 

aukštosiose 

universitetinėse 

studijose, 26% - 

aukštosiose 

neuniversitetinėse 

studijose ir 8% - 

profesinėse 

mokyklose. 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių 

akademinių ir 

bendrųjų 

gebėjimų 

ugdymui yra 

įgyvendinti  

aštuoni projektai  

ir laimėta 5030 

Eur.  

 

 

4 abiturientų (22%) 

akademiniai gebėjimai 

valstybiniuose brandos 

egzaminuose įvertinti 

aukštesniuoju lygiu 

(anglų k., matematika, 

informacinės 

technologijos), vieno 

mokinio informacinių 

technologijų gebėjimai 

įvertinti šimtuku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendintos programos 

„Ugdymo karjerai“ 

planuotos 2018-2019 

m.m. veiklos bei vykdant 

vidaus įsivertinimą 

numatyti prioritetai 2020 

m.  

 

 

35% IIg kl. mokinių 

išvyko iš gimnazijos ir 

visi 9 mok. tęsia 

mokymąsi profesinėse 

mokyklose. mokymo 

centre. 

 

 

 

 

 

72% baigusių gimnaziją 

abiturientų tęsia 

mokymąsi aukštosiose 

šalies mokyklose. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoginiai darbuotojai 

kėlė kvalifikaciją 1591 

val. (apie 7 dienas) 

ugdymo proceso 

tobulinimo klausimais. 

 

Mokinių akademinių ir 

bendrųjų gebėjimų 

ugdymui yra įgyvendinti  

devyni projektai (2018-

2019 m.m.), laimėta 7450 

eurų. 

Gimnazijoje aktyviai 

veikia jaunimo 

organizacija 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuojamas ir 

sistemingai 

įgyvendinamas 

ugdymo procese 

patyriminis 

mokymas, todėl 

daugiau mokinių  

padarys pažangą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendruomenei 

pristatytas  

projekto „Lyderių 

laikas“ veiklos ir 

skatinamas 

dalyvavimas. 

Sudaryta LL3 

gimnazijoje 

darbinė grupė. 

,,Nestabdyk“. 

Organizacijos nariai 

dalyvavo trijuose 

tarptautiniuose 

projektuose pagal 

Erasmus + programą 

Lenkijoje, Estijoje ir 

Vokietijoje. Taip pat 

tęsiamas tarptautinis 

Piliečių akademijos 

finansuojamas projektas 

„Global Education Goes 

Local“, į kurį įtraukiami 

ne tik gimnazijos 

mokiniai, bet 

organizuojamos veiklos, 

akcijos   visai Ventos 

miesto bendruomenei. 

 

Ugdymo procesas 

tobulinamas vykdant 

veiklas programiniu 

būdu, sistemingai 

vykdant patyrimines bei 

edukacines veiklas 

(įgyvendintos projekto 

„Lyderių laikas 3“ 

veiklos). 

 

2. Sveikatos 

stiprinimo ir 

sveikatos 

ugdymo 

išteklių 

sutelkimas, 

kūno kultūros 

bei sporto 

ugdymo 

kokybės 

užtikrinimas. 

Sveikatos stiprinančių 

veiklų  iniciavimas ir 

vykdymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent 30%  

mokinių 

aktyviau 

įsitraukė į 

sveikatinimo ir 

fizinio aktyvumo 

veiklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauta I, II, III 

konkurso 

„Sveikuolių 

sveikuoliai“ ture. 

 

Organizuota 

netradicinio 

ugdymo diena 

„Sveikatos 

sparnai“. 

 

Įgyvendintos 

2017-2018 m.m. 

„Sveikatinimo (si) 

veiklos plano“ 

veiklos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatingumo veikloms 

vykdyti skirta 44,4% 

neformalaus švietimo  

valandų ir įgyvendinamos 

6 programos. 

 

Gimnazija turi „Sveikatą 

stiprinančios mokyklos“ 

statusą. Šiemet gavo 

apdovanojimą už aktyvų 

sveikatinimo veiklų 

įgyvendinimą. 

 

Mokiniai dalyvavo 6 

rajoninėse varžybose ir 2-

se respublikinėse 

varžybose, visuose 

renginiuose laimėtos 

komandinės ir asmeninės 

prizinės vietos. 

 

Gimnazijoje įvyko 6 

sportiniai aktyvūs 

bendramokykliniai 

renginiai, 2 

sveikatinimosi akcijos, 

paminėtos  3 įvairios su 

sveikata susijusios 

dienos, 2 judriosios 

savaitės, tarpklasinės 

kvadrato ir krepšinio 

varžybos, sportinė 

pradinukų olimpiada  su 

tėveliais bei visą 

mokyklos bendruomenę 

įtraukęs renginys 

,,Sveikatos sparnai“. 

 

Organizuota 14 žygių 



 

 
Dalyvauta Akmenės 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos, jaunimo 

iniciatyvų ir laisvalaikio 

užimtumo plėtojimo, kūno 

k. ir sporto rėmimo fondo, 

vaikų socializacijos 

programų rėmimo, 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos sporto rėmimo  

projektuose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiaujant su 

Akmenės raj. sveikatos 

biuru vyko kvalifikaciniai 

renginiai darbuotojams ir 

paskaitos sveikatos tema 

mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Edukacinių erdvių, 

užtikrinančių socialinį – 

emocinį saugumą, fizinį 

aktyvumą, sveiką 

gyvenseną įrengimas ar 

modernizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Smurto, patyčių, 

nusikalstamumo ir žalingų 

įpročių prevencijos veiklų 

vykdymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinami  

Akmenės 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos, 

jaunimo 

iniciatyvų ir 

laisvalaikio 

užimtumo 

plėtojimo, kūno 

k. ir sporto 

rėmimo fondo, 

vaikų 

socializacijos 

programų 

rėmimo 

projektai. 

 

 

Kiekvienas 

darbuotojas ir 

bent pusę 

mokinių 

dalyvauja 

sveikatingumo 

paskaitose, 

diskusijose, 

kvalifikaciniuose 

seminaruose. 

 

 

 

 

 

 

Atnaujintos 

gimnazijos 

edukacinės 

erdvės ir poilsio 

zonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saugesnė ir 

sveikesnė 

aplinka. 

Stebimi, 

fiksuojami ir 

sprendžiami 

negatyvaus 

mokinių elgesio 

atvejai, todėl yra 

mažėjimo 

tendencija. 

 

 

 

Dalyvauta 

Akmenės 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos, 

jaunimo 

iniciatyvų ir 

laisvalaikio 

užimtumo 

plėtojimo, kūno k. 

ir sporto rėmimo 

fondo, vaikų 

socializacijos 

programų rėmimo 

8 projektuose. ir 

laimėta 5030 Eur 

 

 

 

Kiekvienas 

darbuotojas ir 

30% mokinių 

dalyvavo 

sveikatingumo 

paskaitose, 

diskusijose, 

kvalifikaciniuose 

seminaruose. 

 
  

 

 

 

 

 

Atnaujintos 

bibliotekos ir 

gimnazijos 

erdvės, įkurtas 

kabinetas 

„Ramybės oazė“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vykdyti tyrimai, 

anketinės 

apklausos: 

• Mokinių 

sveikatos tyrimas. 

• Narkotinių 

medžiagų 

aplinkoje 

aptikimo tyrimas. 

• 5 mokinių 

apklausos (klasės 

lygmuo). 

pėsčiomis ir dviračiais. 

 

Gimnazijoje įgyvendinti  

devyni projektai (2018-

2019 m.m.), laimėta 7450 

eurų, iš jų sveikatos 

stiprinimui įgyvendinti  

Akmenės rajono  

Visuomenės sveikatos 

fondo remiami  3 

projektai (skirta 1900 

Eur), Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 

remiamas projektas vaikų 

vasaros poilsiui (600 

Eur).  

 

 

 

 

 

Bendradarbiaujant su 

visuomenės sveikatos 

specialiste gimnazijoje 

pravesta 120 sveikatos 

ugdymo ir mokymo 

renginių: 33 renginiai 

asmens higienos ir 

užkrečiamų ligų 

profilaktikos, 25 traumų 

ir nelaimingų atsitikimų 

prevencijos renginiai, 

psichikos sveikatos 

stiprinimo bei alkoholio, 

tabako ir narkotikų 

prevencijos 13 renginių.  

 

Įgyvendinant projektą 

,,Judanti mokykla“ 

įrengtos  4 judriosios 

erdvės, vyksta judriosios 

pertraukos lauke. 

 trys poilsio zonos.  

Pakeisti naujo korpuso 

laiptinių turėklai, 

senajame korpuse 

padaryti turėklų 

paaukštinimai.  

Įrengtas keltuvas 

neįgaliesiems. 

Naujo korpuso 

koridoriuose 

įrenginėjamos 3 poilsio 

zonos. 

 

Vykdyti tyrimai, 

anketinės apklausos: 

• Narkotinių medžiagų 

aplinkoje aptikimo 

tyrimas; 

• 5 mokinių apklausos 

(klasės lygmuo); 

• Atliktas gimnazijos 

įsivertinimas (1.1) 

„Asmenybės branda. 

Asmenybės tapsmas 

(savivoka, savivertė; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Atliktas 

gimnazijos 

įsivertinimas 

(2.2) 

„Asmenybės 

branda. 

Saugumas. 

Patyčių problema 

bei pagalbos 

galimybės 

gimnazijoje“. 

 

Visa gimnazijos 

bendruomenė 

supažindinta su 

LIONS QUEST 

„Paauglystės 

kryžkelės“ 

programos 

veiklomis ir  

pedagogams 

pateikta metodinė 

medžiaga 

programos 

modulių 

nuosekliam 

mokymui. 

 
2017-2018 m.m. 

71 proc. mokinių 

teigė, jog iš kitų 

mokinių 

nesišaipo, 58 

proc. nurodo, jog 

nepatiria patyčių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

socialumas; gyvenimo 

planavimas)“; 

• NŠA ,,Mokinių 

nuomonė apie mokyklą". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvienas  5-8 kl. 

mokinys 2018-2019 m.m. 

dalyvauja gyvenimo 

įgūdžių ugdymo 

programos „Paauglystės 

kryžkelės“ veiklose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 m.m. 

mokytojų anketinė 

apklausa rodo, jog 32 

proc. nemato patyčių 

problemos gimnazijoje, o 

59 proc. yra tos 

nuomonės, jog pasitaiko 

pavienių konfliktinių 

atvejų, bet jos nesiejamos 

su patyčiomis.  

 

2018-2019 m.m. 77 proc. 

mokinių teigė, jog iš kitų 

mokinių nesišaipo. 2017-

2018 m 58 proc. nurodo, 

jog nepatiria patyčių, o 

štai 2018-2019 m .m. 

procentinė išraiška didėja 

iki 70 proc. 

 

Smurto ir patyčių 

registracijos apskaita 

rodo, kad mažėja smurto 

ir patyčių sistemingų 

atvejų, 2018-2019 m.m. 

pirmą pusmetį mažiau 

mokinių sistemingai 

pažeidinėja mokinio 

elgesio  taisykles (1,4%) 

bei mažiau mokinių šį 

pusmetį  įspėti 

direktoriaus įsakymu. 

 
 

 

*Skyriaus įvertinimas 

 

 

 

 

 



 

V. MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI 

1. Įstaigos plotas: 
Eil. 

Nr. 

Gimnazija Mato vnt. Kiekis Pokyčiai Pastabos 

Gimnazija 

1. Bendras plotas, iš jo: m2 4828,49 -  

1.1. naudingas m2 4494,89 -  

1.2. išnuomotas m2 109,26 - UAB „Grūstė“ 

1.3. suteiktas pagal panaudos sutartį m2 - -  

1.4. nenaudojamas m2 - -  

2. Teikti siūlymai Administracijai 

dėl laisvų (nenaudojamų) patalpų 

vnt. - 
- 

 

      

Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Berželis“ 

1. Bendras plotas, iš jo: m2 2415,87 -  

1.1. naudingas m2 1189,79 -  

1.2. išnuomotas m2 
337,02 

Vaikų dienos centrui 

papildomai  

išnuomota  85,38 

UAB „Grūstė“, 

Vaikų dienos 

centras 

1.3. suteiktas pagal panaudos sutartį m2 129,21 - Klubas „Liga“ 

1.4. nenaudojamas m2 - -  

2. Teikti siūlymai Administracijai 

dėl laisvų (nenaudojamų) patalpų 

vnt. - 
- 

 

*Skyriaus įvertinimas 

 

2. Materialinės bazės gerinimas: 
Eil. 

Nr. 
 

Mato 

vnt. Kiekis 
Rodiklis 

Pastebėjimas 
siektinas pasiektas 

Gimnazija 

1. Planuota suremontuoti patalpų m2 217,22    
2. Suremontuota patalpų m2 

 

 

 

m 

232,59 

 

 

 

52 

183,24 

 

 

 

44,8 

232,59 

 

 

 

52 

Išremontuoti 

21,24, 48 ir 49 

kabinetai.  

 

3 laiptinių 

turėklai pakeisti, 

2 - paaukštinti. 

3. Įsigyta ilgalaikio turto vnt.     

4. Suremontuota ilgalaikio turto vnt. 2 2 2 autobuso 

remontas 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Berželis“ 

1. Planuota suremontuoti patalpų m2     
2. Suremontuota patalpų m2     
3. Įsigyta ilgalaikio turto vnt. 

3 3 3 

Smėlio dėžė, 

sporto 

kompleksas, 

pianinas 

4. Suremontuota ilgalaikio turto vnt.     
*Skyriaus įvertinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

1. Papildomai gautas finansavimas – parama (ne iš patvirtinto Savivaldybės biudžeto lėšų): 
Eil. 

Nr. 

Projekto, programos, konkurso ar kito šaltinio, 

iš kur gauta parama, pavadinimas (iš ES, kitų 

fondų, ministerijų, dalyvaujant programose ir 

kt.) 

Gauta 

parama, 

Eur 

Savivaldybės 

prisidėjimo 

dalis, Eur (jeigu 

buvo) 

Kam panaudotos lėšos 

1. Valstybinė mokesčių inspekcija, 2 proc. 

paramos lėšos 

2099,34  Renginių organizavimui, 

ugdymo prekėms, sporto 

inventoriui įsigyti, 

mokinių ir mokytojų 

skatinimui, transporto 

paslaugoms 

2. UAB „Euroautomatai“ 185,00  Ugdymo prekėms įsigyti 

3. Akmenės savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo programos projektas 

„Išdrįskime kalbėti garsiai“ 

350,00 350,00 Projekto įgyvendinimui 

4. Akmenės savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo programos projektas 

„Ramybės oazė“ 

800,00 800,00 Projektų įgyvendinimo 

veikloms.  

5. Akmenės savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo programos projektas 

„Žygiai - sveikata“ 

1000,00 1000,00 Projektų įgyvendinimo 

veikloms. 

6. Akmenės savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo programos projektas 

„Judėjimas - sveikata“ 

550,00 550,00 Projektų įgyvendinimo 

veikloms. 

7. Akmenės savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo programos projektas 

„Sporto klubo „LIGA“ 2019 m. renginiai“ 

1800,00 1800,00 Projektų įgyvendinimo 

veikloms. 

8. Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio 

užimtumo plėtojimo programa 

“Nestabdyk” naktis – jaunimas vienijasi” 

210,00 210,00 Projektų įgyvendinimo 

veikloms. 

9. Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio 

užimtumo plėtojimo programa 

„Mokymasis bendradarbiaujant” 

240,00 240,00 Projektų įgyvendinimo 

veikloms. 

10. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo 

projektas „Su draugais per kalnus“ 

(tęstinis)  

600,00  Projektų įgyvendinimo 

veikloms. 

11.  Tarptautinis Europos Komisijos 

remiamame projektas “Global Education 

Goes Local” 

1800,00  Projektų įgyvendinimo 

veikloms. 

12. Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo 

ugdymo įstaigose programa 

1617,55  1-4 klasių mokinių 

maitinimui 

13. Pieno produktų vartojimo skatinimo 

ugdymo įstaigose programa 

3185,17  1-4 klasių mokinių 

maitinimui 

14. ŠMM lėšos 1318,74  Darbo užmokestis VBE 

vertintojams, 

vykdytojams 

15. Projektas „Ventos gimnazijos 

modernizavimas“  

23310,00 7770,00 Keltuvo įrengimas 

16. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos 

ir technologijų mokslų priemonėmis“ 

3456,97  Priemonės laboratorijos 

įrengimui 

17. Akmenės rajono savivaldybės 

administracija  

7476,00 7476,00 Nupirkti kompiuteriai 

ugdymo reikmėms 

18. Parama iš privačių rėmėjų 656,00  Poilsio zonų įrengimas 

Viso: 50654,77 19846,00  
 

 
 



 

 

2. Vienam mokiniui/globotiniui ir 1 m2 tenkančios išlaidos: 

VII. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMUS 

ĮSTAIGOJE 

Eil. 

Nr. 

Atliktas 

patikrinimas, data 

Kas atliko Patikrinimo tikslas Išvados, 

pasiūlymai 

Jeigu buvo 

pastabų, kas 

atlikta 

1. 2019-04-15 Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

NMPP organizavimas ir 

vykdymas (6 kl. rašymo 

testas). 

Pažeidimų 

nenustatyta  

 

2.  2019-04-16 Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

NMPP organizavimas ir 

vykdymas (2 kl. rašymas, 4 

kl. rašymas). 

Pažeidimų 

nenustatyta  

 

3.  2019-05-09 Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

Bandomojo elektroninio 

NMPP vykdymas (8 kl. 

matematika) 

Pažeidimų 

nenustatyta 

 

4.  2019-06-05 Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

Matematikos PUP 

patikrinimo organizavimas 

ir vykdymas. 

Pažeidimų 

nenustatyta 

 

5. 2019-10-14 Nacionalinis 

kontrolės centras 

„Inspectum“ 

Vaikų žaidimų aikštelių 

metinė kontrolė 

Iki 2020- 10-

14 pašalinti 

trūkumus 

 

6. 2019-10-29 Valstybinės 

visuomenės 

sveikatos saugos 

kontrolė 

Gimnazijos vykdomos 

bendrojo lavinimo 

mokyklų ugdymo veiklos 

periodinė kontrolė 

Higienos 

normų 44, 

62 punktų 

pažeidimai 

Išvadose 

nurodyti 

pažeidimai 

likviduoti. 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo reikmėms lėšos, Eur 

Savivaldybės biudžeto 

(SB(KR), SB(AA), 

AL(LBL), BDK, 

NBDK),Eur 

Biudžetinių įstaigų 

pajamų (BĮP), Eur 
Iš viso: 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Gimnazija 
1 mokiniui 

/globotiniui 

tenkančios 

išlaidos 

1567,38 1693,03 1787,49 724,73 734,82 770,81 1,62 1,19 3,15 2293,73 2429,04 2561,45 

1 m2 naudingo 

ploto 

tenkančios 

išlaidos 

X X X 60,84 56,70 49,92 0,14 0,09 0,20 60,98 56,79 50,12 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Berželis“ 

1 mokiniui 

/globotiniui 

tenkančios 

išlaidos 

902,24 1000,63 1112,29 1510,17 1718,24 1749,56 264,86 322,84 373,68 2679,27 3041,71 3235,53 

1 m2 naudingo 

ploto 

tenkančios 

išlaidos 

X X X 225,14 171,85 273,23 39,49 32,29 58,36 264,63 204,14 331,59 

Pastaba: tenkančios išlaidos apskaičiuojamos nurodytų šaltinių kasines išlaidas metų pabaigoje padalijus iš mokinių (pagal rugsėjo 1 d. 

duomenis/globotinių (pagal gruodžio 31 d. duomenis) skaičiaus arba iš naudingojo įstaigos valdomų pastatų ploto (neįskaitant nenaudojamo, 

išnuomoto ar perduoto ploto) 

*Skyriaus įvertinimas 

  



 

VIII. PROBLEMOS IR KAIP JOS BUVO SPRENDŽIAMOS 

 
 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonės, kokių buvo 

imtasi jai spręsti 

Pasiekti teigiami pokyčiai 

dėl priemonių 

įgyvendinimo 

Jeigu neišspręsta, 

kokių toliau veiksmų 

bus imamasi 

1. Patalpų pritaikymas 

neįgaliesiems 

Įgyvendintas projektas 

„Ventos gimnazijos 

modernizavimas“ 

Įrengtas keltuvas  

2. Karštuoju metų laiku 

dalykų kabineto 

patalpos neatitinka 

higienos normų 

Kabineto langų tonavimas 

šilumą atspindinčia 

plėvele 

Karštis sumažėjo apie 50 

C 

Langai tamsinti tik 

viename kabinete.  

3. Lauko sporto aikštyne 

buvo išmontuoti 

susidėvėję įrenginiai.  

Nupirktas kompleksinis  

sporto įrengimas 

Vaikai gali atlikti įvairius 

sveikatinimo pratimus. 

 

4.  Kelių grupių žaidimų 

aikštelėse 

susidėvėjusios ir 

neatitinkančios 

higienos reikalavimų 

smėlio dėžės. 

Įsigyta moderni ir saugi 

smėlio dėžė. 

Dėl smėlio dėžės dydžio 

vienu metu gali saugiai 

žaisti daug vaikų, ji yra 

patogi. 

 

5. Darželio kieme 

nebuvo įrengtas lauko 

apšvietimas, todėl 

tamsiu paros metu 

iškildavo nepatogumų 

ir darbuotojams, ir 

tėveliams su vaikais. 

Įrengtas lauko apšvietimą, 

kuris apima visą darželio 

teritoriją. 

Tamsiu paros metu 

darželio teritorijoje 

vaikščioti saugu. 

 

 

*Skyriaus įvertinimas 

 

 

IX. STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI 
 

STIPRIEJI (1–5) TOBULINTINI (1–5) 

1. Estetiška, jauki ir saugi ugdymosi aplinka. 1. Tėvų dalyvavimas įstaigų ugdomajame 

procese. 

2. Kompetentingi pedagogai. 2. Poilsio ir naujų edukacinių erdvių įrengimas. 

3. Gerėjantys  ugdymo(si) pasiekimai. 3. Partnerystė su įvairiomis institucijomis, 

mokymas už mokyklos ribų. 

4. Mokiniai aktyviai dalyvauja olimpiadose, 

konkursuose, varžybose, akcijose, laimi 

prizines vietas. 

  

5. Svarbiausi sprendimai veiklos klausimais 

priimami kolegialiai. 

  

*Skyriaus įvertinimas 

 
X. UŽDAVINIAI KITIEMS METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Uždavinys / problema Numatomi veiksmai Siektini rodikliai 

1. Bendruomeniškumo įgalinimas 

savasties, atsakomybės ir pasitikėjimo, 

asmeninės ūgties stiprinimui. 

Edukacinių veiklų, 

įgalinančių bendruomenės 

įsitraukimą į gimnazijos 

sociomo gerinimą, įtraukųjį 

mokymą ir asmeninės ūgties 

augimą, organizavimas. 

1.1. 2% didesnis mokinių, 

padariusių individualią 

pažangą, skaičius. 

1.2. Pravesta 15%  nuo visų 

mokomųjų dalykų (išskyrus 

gamtamokslinį ugdymą) 

patyriminio ugdymo 

pamokų. 

1.3. Patobulintas 

projektinės veiklos 



vykdymas (kiekvienas I – 

IIg kl. mokinys dalyvaus 

bent 1 projektinėje veikloje, 

orientuotoje į akademinių 

žinių gilinimą). 

1.4. Atnaujintas 

individualios kiekvieno 

mokinio pažangos 

matavimo sistemos aprašas 

(II ketv.). 

1.5. Aktyvinamas tėvų 

įtraukimas į ugdymo 

procesą ir vertinimą (tėvų 

klubo „Aktyvuokimės“ 

veiklos tęstinumas, tėvų 

įtraukimas į patyriminių 

veiklų, renginių, varžybų, 

akcijų organizavimą). 

2. Dinamiškos, atviros ir funkcionalios 

mokinių mokymosi ir poilsio aplinkos 

kūrimas 

Edukacinių erdvių, 

užtikrinančių socialinį – 

emocinį saugumą, fizinį 

aktyvumą, sveiką gyvenseną 

bei akademinį mokymąsi 

kitaip, įrengimas ar 

modernizavimas. 

Sukurtos bent 2 edukacinės 

erdvės ir bent 3 poilsio 

zonos gimnazijoje ir 

ikimokykliniame ugdymo 

skyriuje. 

 

3.  Sveikatinimo programos 2015 – 2020 

m. įgyvendinimas, formuojant sveikos 

gyvensenos įpročius, vykdant smurto, 

patyčių, nusikalstamumo ir žalingų 

įpročių prevencijos veiklas. 

Veiklų, skatinančių mokinių 

fizinį aktyvumą, 

įgyvendinimas. Prevencinių 

programų vykdymas. 

3.1.Pakoreguota 

sveikatinimo programa, 

įtrauktos naujos veiklos 

(judumo pertraukos, 

akcijos, sveikatinimo 

veiklos, žygiai) 

3.2. Užpildyta paraiška 

programos tęstinumui.  

3.3. Parengtas ir laimėtas 

bent vienas projektas 

sveikatinimo veiklai 

vykdyti. 
 

*Skyriaus įvertinimas – atitinkamo Savivaldybės administracijos skyriaus išvada apie vadovo veiklos įvertinimą pagal tam tikrą sritį. 
__________________________ 

                                                                  

 Direktorė    Daiva Gricienė 

 


