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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svarbiausi rezultatai bei rodikliai) 

Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos (toliau – Įstaiga) 2020–2022 m. 

strateginio ir 2021 m. veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštą švietimo 

paslaugų kokybę modernioje šiuolaikiškoje ugdymo aplinkoje. Vadybiniai siekiai 2021 m. buvo 

orientuoti į individualios mokinio pažangos matavimo bei pagalbos mokiniui sistemos tobulinimą, 

įstaigos bendruomenės lyderystės gebėjimų plėtojimą bei pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios 

gerą mokinių savijautą, kūrimą. 2021 m. pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir 

kokybiniai pokyčiai. 2021-09-01 duomenimis ugdomi 872 mokiniai (2019 m. – 814, 2021 m. – 857), 

užtikrintas nenutrūkstamas priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Ugdymo 

programų įgyvendinimą vykdė 69 pedagogai, kuriems skirti 63 etatai (2019 m. – 58,23 etat., 2020 

m. – 61,41 etat.), aplinkai prižiūrėti – 56,95 etatai nepedagoginių darbuotojų. Įgyvendintos 27 

neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose dalyvavo 45% mokinių, išaugo mokinių, lankančių 

neformaliojo švietimo užsiėmimus kitose neformaliojo švietimo įstaigose, skaičius. Sėkmingą 2021 

m. veiklos plano įgyvendinimą rodo mokinių, įgijusių išsilavinimą, skaičius. Visi abiturientai (19) 

įgijo vidurinį, visi II gimnazinių kl. mokiniai (45) –  pagrindinį išsilavinimą. 

         Lėšos, skirtos įgyvendinti 2020–2021 m. veiklos tobulinimo plano priemones pagal Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Kokybės krepšelis“, tikslingai įgyvendintos. Įstaigoje liko 

sprendžiamų problemų, kurias sąlygoja vidaus ir išorės nepalankūs faktoriai: dėl vykusio nuotolinio 

ugdymo nepakankama mokinių mokymosi motyvacija ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įtaka vaikų 

auklėjimui; pasyvus tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukimas į ugdymo procesą; didėjantis mokinių, 

turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, skaičius; auganti pagalbos mokiniui specialistų darbų apimtis; 

mokytojų darbo krūvio didėjimas dėl specialistų trūkumo. 

         Gimnazijoje kokybiškai įgyvendinamos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programos siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Kiekvienam mokiniui sudaryta galimybė 

sėkmingai, pagal savo gebėjimus, pasiekti bendrosiose programose numatytą pasiekimų lygį –  

mokiniai renkasi jų poreikius atitinkančius individualius planus, neformalųjį ugdymą(si). Per visus 

mokslo metus sėkmingai veikė mokinių individualios pažangos mokantis ir ugdantis bendrąsias–

dalykines ir bendrąsias–socialines kompetencijas stebėsenos sistema. Mokytojų tarybos posėdžiuose 

mokytojai pristatė matematikos, fizikos, biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros  mokinių 

individualią ir klasės pažangą. Analizavome kokybinius rodiklius. Visų grupių, klasių ir individualūs 



mokinių pasiekimai sistemingai fiksuojami elektroniniame Tamo dienyne, individualios pažangos 

stebėsena atliekama mokytojo vertinimo ir stebėsenos formoje. Individuali pažanga reguliariai 

aptariama su kiekvienu mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais). Pasibaigus mokslo metams 

gimnazijos mokytojai savo dalyko mokinių pažangą lygino su ankstesnių mokslo metų mokinių 

pažanga.  

           Dėl šalies mastu įvesto karantino nepatyrėme didesnių sunkumų, vadybinei komandai, 

pedagogams, pagalbos specialistams greitai ir sėkmingai pavyko persiorientuoti ir sklandžiai bei 

kokybiškai pereiti prie nuotolinio mokymo(si). Dėl įvesto nuotolinio mokymo(si) nevyko ir 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2020 metų pavasarį. Pasibaigus valstybinių ir 

mokyklinių egzaminų sesijai, gimnazijos mokytojai detaliai analizavo NŠA brandos egzaminų (BE) 

lyginamąsias rezultatų suvestines, gautus duomenis lygino su abiturientų gautais įvertinimais, 

apibendrinta informacija tikslingai ir efektyviai panaudota ugdymo(si) kokybei pamokose gerinti. 

        2020–2021 mokslo metais 19 abiturientų pasirinko 44 VBE ir 14 MBE. Lietuvių k., 

matematikos, anglų k., informacinių technologijų, fizikos egzaminų rezultatai aukštesni negu 2019–

2020 mokslo metais. Kitų dalykų įvertinimai žemesni nei 2019–2020 m. m. 

•    VBE balų vidurkis 

 

Metai 

(mok.) 

Lietuvių k. 

(mok.) 

Matema 

-tika 

(mok.) 

Anglų 

k. 

(mok.) 

Istorija 

(mok.) 

Biologija 

(mok.) 

Geografija 

(mok.) 

Inf. 

techn. 

(mok.) 

Fizika 

(mok.) 

Chemija 

(mok.) 

Rusų 

k. 

(mok.) 

Vokiečių 

k. 

(mok.) 

Bendras 

laikytų VB 

ezaminų 

vidurkis 

(mok.) 

2019 

(26) 

34,65 

(23) 

18,26 

(19) 

65,65 

(20) 

35,56 

(9) 
46  (8) 46  (1) 

24,33 

(6) 

32,33 

(9) 
- 

94  

(2) 

100 

(1) 

39,83 (98) 

2020 

(18) 

30,3 

(10) 
8,375 (8) 

70,3 

(13) 

61  

(3) 
51,25(4) 37  (2) 

39  

(1) 

31,33 

(3) 
- - 

- 43,93(44) 

2021 

(19) 

34,63 

(16) 
27,58(12) 

74 

(15) 

52  

(6) 
49 (4) - 

41,5 

(2) 
42 (1) 

19 

(1) 

93 

(1) 

- 58,48 (46) 

 Neišlaikyta valstybinių egzaminų – 2 (2020 m. – 7). Bendras laikytų egzaminų vidurkis 

padidėjo 14,55 balo (2021 m. – 58,48; 2020 m. – 43,93, o 2019 – 39,83). 

 

Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir matematikos patikrinimas 2020 m. nebuvo organizuotas. 2021 

m. PUPP dalyvavo 45 mokiniai. Lietuvių kalbos ir matematikos PUPP balo vidurkiai: 

 
Metai Lietuvių kalba Matematika 

2019 6,86 4,63 

2020 - - 

2021 6,51 5,89 

Gimnazijoje ypatingas dėmesys skirtas pirmų klasių mokinių adaptacijai, jų pažangai stebėti, 

savalaikės ir tikslingos pagalbos organizavimui vykdyti. Visų dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, 

Vaiko gerovės komisija (VGK) bendradarbiavo laiku teikiant pagalbą mokiniams – sistemingai ir 

periodiškai analizavo esamą situaciją, ieškojo efektyviausių būdų ir priemonių dirbant nuotoliniu ir 

gyvai. Nuotolinis mokinių mokymas(is) gimnazijoje vyko įvairiose skaitmeninėse erdvėse, tačiau 

kaip pagrindinę skaitmeninę mokymosi platformą naudojame Microsoft Office 365. Ši platforma 

naudojama ne tik sinchroniniam darbui, bet ir asinchroniniam mokymui(si), t.y. joje talpinamos 

mokytojų parengtos užduotys, metodinė medžiaga, savarankiškas mokinių mokymasis vyksta 

aktyviai bendraujant ir bendradarbiaujant bei išnaudojant platformoje esančius įrankius. Mokymo 

turinys pateikiamas naudojant ir kitas skaitmenines mokymosi aplinkas – Zoom, Eduka klasė, 

eTwinning, Egzaminatorius.lt, E.testai.lt, Moodle. IKT plačiai integruojamos į ugdymo turinio 

kūrimą ir pamokos organizavimą, veiksmingiau naudojamos valdant ugdymo procesus gimnazijoje 

ir informuojant bendruomenę. 



       Atsižvelgiant į mokinių pasiekimus gimnazijoje sistemingai organizuotos tikslinės individualios 

ir grupinės konsultacijos, skirtos mokymosi sunkumų turintiems mokiniams žinių spragoms 

likviduoti ir pasiekti pagrindinį lygmenį, gabiems gimnazistams ugdyti, savarankiškai 

besimokantiems ir mokomiems namuose mokiniams ugdyti, mokinių paruošimui BE ir PUPP.  

       Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – sukurti kokybiškas edukacines aplinkas ir vertinimo 

instrumentus įgalinančius mokinius mokytis, taip pat įgyvendinant kokybės krepšelio veiklos 

priemones, turtinama mokymo(-si) aplinka, kurioje žymus IT technologijų pokytis, palaipsniui 

atsiunčiamos įsigytos priemonės, planuoti kvalifikuoti priemonių pristatymai. Mokytojų darbo grupė 

parengė ir išleido trejų mokslo metų „Mokinio asmeninės ūgties dienoraštį“, kuris skirtas 

individualiai vaiko ūgčiai stebėti ir analizuoti. Klasių vadovai metodiniuose susirinkimuose 

supažindinti su dienoraščio metodika, nuoseklumu, galimybėmis ir kiekvieno vaiko įsitraukimu. Šio 

dienoraščio metodinėmis rekomendacijomis pasidalinta rajono klasės vadovų metodiniame 

susirinkime, rajono SEU metodinės grupės susirinkime, dalinomės patirtimi su Kauno miesto 

švietimo įstaigų vadovais, numatytas praktinės patirties pasidalinimas 2022 m. balandžio mėn. su 

Kauno rajono švietimo įstaigų pedagogais, rugpjūčio mėnesį – respublikinėje konferencijoje.  

          Įgyvendinant antrąjį uždavinį – organizuoti ugdymo veiklas, orientuotas į mokinio 

kompetencijas: socialines–emocines, mokėjimo mokytis, karjeros planavimo – mokiniams 

gimnazijoje tikslingai organizuotos priemonės, specialūs ugdymosi iššūkiai – patyriminės pamokos, 

integruotos pamokos, kad vaikai suprastų ryšių integralumą ir sąveiką, lavinančią jų atmintį, 

gabumus ir gebėjimus, poreikius ir vertybes. Kūrybiškai organizuojamas neformalus švietimas. 2021 

metais įgyvendinant kokybės krepšelio priemones aktyviai vyko mokytojų gerosios patirties sklaida 

bei kolegialus mokymasis, kuris buvo ypač aktyvus – pravesta mokiniams  180 atvirų nuotolinių 

patirtinių,  patyriminių ir integruotų pamokų. Organizuotos dvi respublikinės konferencijos: 

,,Patyriminio ir integruoto ugdymo patirtys ir nuoseklumas dirbant nuotoliniu būdu”,  pradinių klasių 

mokytojų konferencija „Patyriminio ugdymo patirtys ir atradimai, dirbant nuotoliniu būdu“. 

Tarpdalykinė integracija taikoma siekiant mažinti mokymosi krūvius, siekiant išmokyti mokinius 

rasti, atpažinti dalykinių žinių sąsajas ir pritaikymą. Tai pavyko 100 proc., kadangi visų 5–10 klasių 

mokiniai pripažino, kad tokios pamokos įtraukia, įdomu patiems iš anksto ruoštis pamokai, kadangi 

daugelis fizikos, biologijos, chemijos, lietuvių kalbos, ekonomikos, istorijos mokytojų taikė 

„Atvirkščios pamokos metodą“, „Mąstymo žemėlapius“ ir kt. Toks integravimas sėkmingai 

vykdomas pradinėse klasėse, nes mokytojas vienas planuoja dalykų integravimo galimybes ir laiką 

arba vykdo tai kartu su kitais mokytojais kasdienėje pamokoje.  Dalykų mokytojai pripažįsta, kad 

integruotos pamokos leidžia įdomiau ir efektyviau pateikti informaciją mokiniams, juos sudominti. 

Pedagogų tarybos posėdžiuose mokytojai patys pristatė savalaikę, sėkmingą efektyvesnio mokytojų 

bendradarbiavimo patirtį. 2021 m. pasiteisino  socialinių emocinio įgūdžių ugdymo programų 

„Paauglystės kryžkelės“, „Laikas kartu“ ir „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimui skirtų valandų 

panaudojimas. Priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo klasių vadovai, pedagogai susipažino 

ir su nauja galimybe taikyti programą „Dramblys. Socialinio ir emocinio intelekto įgūdžių 

programa“. Moderuota respublikinėje SEU konferencijoje  ,,Socialinis ir emocinis ugdymas 

atsinaujinančio švietimo kontekste”, keturi mūsų mokytojai dalinosi praktine klasės vadovų 

patirtimi, mokytojo dalykininko patirtimi, kaip SEU integruojamas į mokomąjį dalyką ir visos 

mokyklos gyvenimą, „SEU metodų taikymas dirbant nuotoliniu būdu“ gimnazijos vadovai, 

mokytojai dalinosi praktine patirtimi. 

          Dalyvauta įvairiuose rajoninio lygio festivaliuose, konkursuose, olimpiadose. Taip pat 

respublikiniuose: ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų dainų konkurse–festivalyje  ,,Augino 

močiutė“ užimta I vieta, VI tarptautiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „WAVE ON WAVE 

– 2020“, vykusiame Klaipėdos A. Brako dailės mokykloje – III vieta, mokinių kūrybinių darbų 

konkurse-festivalyje ,,Kūrėjo kodas“ – III vieta, piešinių konkurse ,,Nupieškime valstybės atkūrimo 

30-metį pasitinkančią Klaipėdą“ – I vieta, VII tarptautiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse 

„WAVE ON WAVE – 2021“ – III vieta ir laureato diplomas, respublikiniame  konkurse „1:0 

vokiečių naudai“ – III vieta, nacionaliniame matematikos konkurse „Matematikos Ekspertas 2020“, 

vykusiame virtualioje erdvėje, mokiniai apdovanoti I–III laipsnio diplomais. Dailės olimpiados I ir 



II ture užimtos 3 prizinės vietos, rajoninėje technologijų olimpiadoje ,,Kūrybos virusas“ užimta I ir 

II vietos. Atstovauta  respublikinėje technologijų olimpiadoje ,,Kūrybos virusas 2021” III ture, 

gautas padėkos raštas. Klaipėdos rajono dailės nuotolinėje olimpiadoje – I ir III vietos. XXX 

Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II (miesto/rajono) etape užimta III vieta. 9–12 klasių mokinių 

lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje užimtos dvi antrosios vietos. 6–12 klasių mokinių 

geografijos olimpiadoje „Mano gaublys 2021“ – III vieta. Rajono 10–11 kl. anglų kalbos olimpiadoje 

užimta III vieta. Rajono 9–10 kl. anglų kalbos olimpiadoje užimta I vieta.  

            Gimnazija sėkmingai plėtojo bendradarbiavimą su socialiniais partneriais: Klaipėdos 

rajono švietimo centru, Agluonėnų ir Dituvos pagrindinėmis mokyklomis bei Priekulės vaikų 

darželiu. Gimnazijai svarbūs klausimai buvo sprendžiami kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyriais, Sveikatos biuru, Priekulės  

seniūnija, Klaipėdos apskrities vyriausiojo Policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos 

komisariatu, Klaipėdos rajono Švietimo ir sporto skyriumi, Paramos šeimai centru, Gargždų Atviru 

jaunimo centru, Muzikos ir Sporto mokyklomis, Priekulės kultūros centru ir kt. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Tobulinti 

asmeninės mokinio 

pažangos vertinimo 

sistemą. 

Parengiamas 

individualios 

pažangos stebėjimo 

įrankis. 

5–11 klasių mokiniai 

išmoks kelti 

pažangos tikslus ir jų 

siekti.  

- Išaugs ir pasieks bent 

35% 5–11 klasių 

mokinių skaičius, 

dalyvausiančių  lietuvių 

kalbos, matematikos, 

chemijos, biologijos 

konsultacijose. 

- Kils 2 ir 4 klasių 

mokinių raštingumo 

vidurkis. 

- Bent 5% sumažės 

patenkinamąjį ir 

padidės pagrindinį 

pasiekimų lygį 

pasiekusių mokinių 

skaičius  

5–8 klasėse iš 

matematikos ir 9–11 

klasėse iš chemijos. 

-2021  09 14 d. 5-12 

klasių vadovams 

pristatyta parengto 

,,Mokinio asmeninės 

ūgties dienoraščio“ 

metodika. Visi 5-10 

klasių mokiniai aprūpinti 

šiais dienoraščiais, jie 

vertina savo ūgtį, 

kompetencijas, vertybių 

kaitą, asmeninę pažangą. 

-spalio 26 d. 

organizuotas seminaras 

pedagogams  

,,Akademinių pasiekimų 

ir asmeninės ūgties 

dermė pamokoje taikant 

savivaldį ir 

personalizuotą mokymąsi 

atnaujinto ugdymo 

turinio kontekste“. 

-2021 m. (rugsėjo – 

gruodžio mėnesiais) 

visiems mokiniams 

mokytojai teikė 

konsultacijas, skirtas 

mokymosi praradimams 

dėl Covid kompensuoti 

bei asmeninei mokinių 



pažangai gerinti. 

Konsultacijoms buvo 

panaudoti 12105 eurai. 

-2020–2021 m. m. 5–10 

klasėse 4,8% išaugo 

matematikos dalyke 

mokinių pasiekusių 

pagrindinį pasiekimų lygį 

skaičius. Matematikos 

vidurkis 5–10 kl. klases 

išaugo 0,49 balo, 

lyginant su 2019–2020 

m. m. rezultatais. 

-10 klasės PUPP 

matematikos žinių 

vidurkis padidėjo 1,26 

balo lyginant su 2019 m. 

-Abiturientų laikytų 

matematikos valstybinio 

egzamino rezultatų 

vidurkis kilo 19,2 balo 

lyginant su 2020 m.  

- Chemijos 8–10 kl. 

mokinių balo vidurkis 

per du m. m. išaugo 0,56 

balo. 

 

1.2. Kurti 

šiuolaikines 

edukacines erdves ir 

jas tikslingai 

naudoti. 

Atnaujinamos 3 ir 

įrengiama bent viena 

edukacinė erdvė. 

 

Sudaromos 

šiuolaikinius 

reikalavimus 

atitinkančios 

motyvuojančios 

ugdymo(si) sąlygos.  

 

Įtraukiama 

Gimnazijos 

bendruomenė į 

priestato statybos 

projekto rengimą. 

- Įrengta mokinių 

poilsio zona. 

- Visose Gimnazijos 

erdvėse ugdymo 

tikslams prieinamas 

WI-FI. 

- Atnaujinamos ir 

įrengiamos bent dvi 

mokomosios klasės, 

panaudojant 

inovatyviąsias IKT, 

kuriose mokytojai 

galės dirbti 

naudodami 

išmaniąsias 

technologijas. 

- Parengtas Gimnazijos 

priestato statybos 

projektas. 

-Bendradarbiaujant  su 

NŠA, įgyvendintas 

projektas „Saugios 

elektroninės erdvės 

vaikams kūrimas“;  

-Gimnazijoje įdiegtos  21 

bevielio interneto zonos 

vaikų ir mokytojų 

poreikių tenkinimui, WI-

Fi yra prieinamas visose 

ugdymo erdvėse; 

-Atnaujinti ir sutvarkyti 

du kabinetai (istorijos – 

dorinio (etikos) bei 

istorijos – biologijos 

kabinetai), kuriuose  

panaudojant 

inovatyviasias IKT 

priemones mokytojai gali 

dirbti naudodami 

išmaniąsias 

technologijas; 

-trijuose pradinių klasių 

kabinetuose mokytojai 



gali naudotis 

išmaniaisiais ekranais; 

-edukacinės erdvės 

papildytos inovatyviom 

IKT priemonėmis 

(interaktyvūs kubai ir 

kt.); 

-su Savivaldybės 

atstovais nuolat 

derinamas gimnazijos 

priestato projekto 

rengimas. 

1.3. Stiprinti 

mokytojų  gerosios 

patirties sklaidą ir 

kolegialų mokymąsi.  

Organizuojamas 

sąmoningas ir 

kryptingas mokytojų 

mokymasis. 

Mokytojai mokosi 

drauge ir vieni iš 

kitų. Gerėja pamokų 

kokybė.  

- Per metus 

organizuojami ne 

mažiau kaip 2 

mokymai, 2 

metodinės dienos, 1 

mokymosi vizitas į 

kitas ugdymo 

įstaigas. Visi 

mokytojai per metus 

veda ne mažiau kaip 

1 atvirą pamoką, jos 

aptariamos ir 

pateikiama 

rekomendacijų, ką 

tobulinti. 

- Kiekvienas 

pedagogas ne mažiau 

kaip kartą per metus  

kviečiasi į savo 

pamokas kolegą, 

dalijasi gerąja 

patirtimi. 

Organizuoti 

mokymai/seminarai:  

-spalio 13, 20 d. klasių 

vadovams ,,Emocinio 

intelekto ir socialinių 

emocinių kompetencijų 

ugdymas, naudojant 

Limbinio 

mokymo(si)™ 

metodiką“; 

-spalio 13 d. visam 

kolektyvui  „Praktinės 

interaktyvių mokymo 

priemonių panaudojimo 

galimybės“; 

-spalio 14 d. visas 

kolektyvas dalyvavo 

edukaciniame 

kvalifikacijos renginyje 

Klaipėdos Verdenės 

progimnazijoje – 

,,Interaktyvios priemonės 

ugdymo procese, 

mokymosi ir poilsio zonų 

įrengimas“. 

-Gimnazijos mokytojai 

pravedė 180 patyriminių, 

integruotų pamokų bei 

savo patirtį pristatė 

Gimnazijos 

organizuotose 2 

respublikinės patirties 

sklaidos konferencijose. 

1.4. Parengti 

gimnazijos vidaus 

kontrolės sistemą. 

Atliekamas 

gimnazijos rizikos 

vertinimas.  

  

Didinamas 

darbo efektyvumas.   

- Parengtas įsakymas 

dėl asmenų, atsakingų 

už vidaus kontrolės 

politiką ir jos 

įgyvendinimą,  skyrimo.

  

-2021-03-08 įsakymu Nr. 

V-41 paskirti asmenys, 

atsakingi už vidaus 

kontrolės politiką ir jos 

įgyvendinimą; 

-2021-09-03 įsakymu Nr. 

V-136 parengtas vidaus 



- Parengtas vidaus 

kontrolės tvarkos 

aprašas.  

- Personalas 

supažindintas su vidaus 

kontrolės tvarkos 

aprašu, vidaus kontrolės 

politika ir jos 

įgyvendinimu.  

- Sudarytas darbo planas 

ateinantiems metams 

dėl vidaus kontrolės 

vertinimo, vidaus 

kontrolės gerinimui 

numatytų priemonių 

įgyvendinimo, vidaus 

kontrolės stebėsenos ir 

susijusių ataskaitų bei 

informacijos rengimo. 

kontrolės tvarkos 

aprašas, bei atsakingi 

asmenys supažindinti su 

aprašo nuostatomis.  

-sudarytas darbo planas 

ateinantiems metams dėl 

vidaus kontrolės 

vertinimo, vidaus 

kontrolės gerinimo 

numatytų priemonių 

įgyvendinimo, vidaus 

kontrolės stebėsenos ir 

susijusių ataskaitų bei 

informacijos rengimo. 

1.5. Aktyviai 

dalyvauti teikiant 

paraiškas Europos 

Sąjungos ar 

valstybės biudžeto 

lėšomis 

finansuojamose 

priemonėse. 

Įgyvendinami 

Europos Sąjungos ar 

valstybės biudžeto 

lėšomis finansuojami 

projektai, iš kurių 

vienas susijęs su 

įstaigos 

infrastruktūros 

gerinimu. 

- Įgyvendinti ne 

mažiau kaip 2 

Europos Sąjungos ar 

valstybės biudžeto 

lėšomis finansuojami 

projektai, iš kurių 

vienas susijęs su 

įstaigos 

infrastruktūros 

gerinimu. 

-2021-09-22 su NŠA 

suderintas projekto 

„Kokybės krepšelis“  

Gimnazijos 2020–2022 

m. veiklos  tobulinimo 

plano veikla  2021–2022 

m. m. Projekto veiklai 

vykdyti skirti 112572 

Eurai. 

- 2021 m. lapkričio mėn. 

pasirašyta projekto 

„Atsinaujinančių 

energijos išteklių (saulės) 

panaudojimas Klaipėdos 

r. Priekulės Ievos 

Simonaitytės 

gimnazijoje“ sutartis. Jis  

skirtas pigesnės elektros 

energijos naudojimui 

finansuoti klimato kaitos 

programos lėšomis. 

Projekto finansavimui 

skiriami 92782,8 Eurų. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. COVID-19 situacijos suvaldymas Gimnazijoje. Sėkmingai vykdomas ugdymas visoje 

Gimnazijoje (numatyti mokinių 



judėjimo srautai, pereita prie klasinės 

sistemos, peržiūrėti mokinių vežiojimo 

maršrutai,  apsirūpinta apsaugos 

priemonėmis) 

  

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    
 


