
  
 

KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJA 

 

LAIMA NAVICKIENĖ 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020 m. kovo      d. Nr. T27- 

 

Veiviržėnai 
 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Toliau inicijuoti gimnazijos 

edukacinių erdvių įrengimą, 

įtraukiant mokinių tėvelius 

̵ Tęsti pradėtas įrengti 

gamtines edukacines 

erdves ir žaidimų 

aikšteles Veiviržėnų 

ikimokyklinio bei 

Pėžaičių pradinio ugdymo 

skyriaus kieme, įtraukiant 

vietos bendruomenes ir 

tėvus, panaudojant rėmėjų 

lėšas. 

̵ Tęsti gimnazijos sodo 

erdvės tobulinimą, įrengti 

bent vieną pavėsinę 

darbui gegužės- birželio 

mėn.  

̵ 100% atsiras galimybės  

organizuoti edukacinius 

užsiėmimus Veiviržėnų 

ikimokyklinio bei Pėžaičių 

pradinio ugdymo skyriaus kieme 

(ypač gegužės mėn. ir vasaros 

metu.) 

 

 

 

̵  atsiras papildomos galimybės 

organizuoti edukacinius 

užsiėmimus karštuoju metų laiku 

bent daliai mokinių. 

 

9.2.Tęsti gimnazijos 

bendruomenės telkimą, stiprinti 

tėvų ir vietos bendruomenės 

įsitraukimą. 

 Per 2020 m.  

organizuoti mažiausiai 2  

renginius, dalyvaujant 

tėvams ir vietos 

bendruomenei. 

̵ Bent 30% ugdytinių tėvų ir 

vietos bendruomenes įtraukti 

įrengiant gamtines edukacines 

erdves ir žaidimų aikšteles 

Veiviržėnų ikimokyklinio bei 

Pėžaičių pradinio ugdymo 

skyriaus kieme 

̵ 70 % tėvų dalyvaus gimnazijoje 

organizuojamoje Šeimų dienos 

veiklose birželio mėn. 

9.3. Tęsti siekį – užtikrinti 

kokybišką gimnazijos mokinių 

mokymąsi. 

Užtikrinti  projekto 

„Lyderių Laikas 3“ 

tęstinumą, siekiant 

gimnazijoje organizuoti 

šiuolaikines pamokas, 

pagal Kūrybinės 

Į projekto veiklos tęstinumo 

tikslo pasiekimą įtraukti 100 % 

mokytojų. Kiekvienam 

mokytojui pravesti po dvi 

šiuolaikines pamokas per 

pusmetį. 



  
 

komandos parengtus 

kriterijus. 

9.4. Iki 2020 m. birželio 30 d. 

parengti Klaipėdos rajono 

savivaldybės merui įstaigos 

žmogiškųjų resursų, veiklos 

išlaidų ir valdomos 

infrastruktūros optimizavimo 

strategiją ir veiksmų planą, 

siekiant mažinti įstaigos 

išlaikymui skiriamas biudžeto 

lėšas. 

Sumažėjusios įstaigos 

išlaidos pagal 2020 m. 

įstaigai patvirtintą 

biudžetą. 

1. Iki 2020 m. liepos 10 d. 

Klaipėdos rajono savivaldybės 

merui raštu pateikta 

infrastruktūros optimizavimo 

strategija ir veiksmų planas. 

2. Ne mažiau kaip 8 proc. 

sumažėjusi savivaldybės 

biudžeto lėšų dalis pagal 2020 m. 

įstaigai patvirtintą biudžetą. 

9.5. Aktyviai dalyvauti teikiant 

paraiškas Europos Sąjungos ar 

valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamuose priemonėse. 

Įgyvendinti 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. 

 

Savivaldybės meras                                   __________           Bronius Markauskas         ______ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                          (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau 

Direktorė                                     __________                    Laima Navickienė                 __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)  


