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GIMNAZIJOS 2020-2022 m. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1 tikslas. Gerinti mokinių ugdymo kokybę ir individualius gebėjimus. 

Uždaviniai: 

1. Duomenimis grįstas, sistemingas ugdymo turinio diferencijavimas; 

2. Lankomumo ir pažangumo rezultatų gerinimas; 

3. VIP stebėjimas ir tobulinimas; 

4. SEU programų įgyvendinimas; 

5. Mokytojų pedagoginių, psichologinių ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas. 

2 tikslas. Inovatyvios mokymuisi pritaikytos fizinės,  socialinės ir kultūrinės aplinkos 

kūrimas. 

Uždaviniai:  

1. Vidaus ir lauko edukacinių erdvių kūrimas; 

2. IT ir kitų mokymosi priemonių atnaujinimas; 

3. Savanoriškos-socialinės mokinių veiklos skatinimas; 

4. Bendrystės skatinimas su naujai prijungtais gimnazijos skyriais. 

     2020/2021 m.m. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje mokėsi 445 mokinių: iš jų 

gimnazijos skyriuje – 280 mokiniai, 17 priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių, 38 

ikimokyklinio skyriaus, 31 Pėžaičių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus 

mokinių, 47 Judrėnų skyriuje, 34 Pašlūžmio skyriuje. Iš viso  29 klasių komplektai: 8 – 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, 21 – mokyklinio amžiaus mokinių. 

 Gimnazija teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą, veiksmingai taikydami IKT pamokose ir stebėdama individualią mokinių pažangą. 

Gimnazijos pedagogai kvalifikuoti, informuoti apie švietimo sistemos pokyčius bei plėtros 

prioritetus, darbe taikantys aktyvius ugdymo metodus, vedantys netradicines pamokas įvairiose 

erdvėse. Gimnazijoje dirbo 6 pagalbos specialistai, 40 pedagogų. Pagal kvalifikaciją: 2 mokytojai 

ekspertai, 11 mokytojų metodininkų, 21 vyr. mokytojų, 6 mokytojai. Moksleivių skaičius 

gimnazijoje mažėja, bet padaugėjo mokinių ir vaikų ugdomų skyriuose. 2017–2018 m. m. 

gimnazijoje mokėsi 282 mokiniai (su skyriais 365 mokiniai), 2018–2019 m. m. mokėsi 264 mokiniai, 

(su skyriais 353), 2019-2020 m. m. – 265 mokiniai (su Pėžaičių ir ikimokykliniu skyriais 360), 2020–

2021 m. m. – 334 mokiniai, (su Pėžaičių, ikimokykliniu, Pašlūžmio ir Judrėnų skyriais 448). 



 Dėl šalyje susidariusios epideminės situacijos nuo 2020 m. kovo mėn. ugdymo procesas gimnazijos 

1–IV klasėms buvo vykdomas ir nuotoliniu būtu. Keičianti epideminei situacijai kontaktinis 

ugdymas buvo organizuojamas ir nuotoliniu, naudojant elektroninę programą „ZOOM“, Microsoft 

Teams, www.eduka.lt, www.ema.lt, www.egzaminatorius ir kitas elektronines-mokomąsias 

priemones. Gimnazijos mokytojai, mokiniai buvo aprūpinti planšetiniais, nešiojamaisiais 

kompiuteriais, prieiga prie interneto. Kiekvieną savaitės penktadienį vyko virtualūs gimnazijos 

mokytojų susirinkimai aptarti praėjusią mokslų savaitę. Nuotoliniu būdu buvo vykdomi ir rajono 

mokytojų pasitarimai, metodiniai, tėvų susirinkimai, respublikinės konferencijos, renginiai, 

konkursas, mokytojai skaitė pranešimus ir t.t. 

  Padaugėjo mokinių besimokančių aukštesniuoju lygmeniu: 2019–2020 m. m. 1–4 klasėse 21 

mokinys, 5–12 klasėse 23 mokiniai, 2020-2021 m. m. 1–4 klasėse 29 mokiniai, 5–12 klasėse –28. 

Atlikus 2020 m. ir 2021 m. gimnazijos IV klasių lyginamąją brandos egzaminų pažangos pokyčių 

analizę pastebėta, kad 2020 m. mokinių brandos egzaminų rezultatai pagerėjo lietuvių kalbos ir 

literatūros – nuo 36 iki 50, matematikos – nuo 28 iki 33, anglų k. – nuo 53,9 iki 65, istorijos – nuo 

43,7 iki 52, biologijos – nuo 52,8 iki 55, sumažėjo fizikos – nuo 34 iki 24. Mažėja mokinių 

besirenkančių laikyti chemijos, fizikos, informacinių technologijų egzaminus. 9 gimnazijos mokiniai 

neišlaikė matematikos valstybinio egzamino. Siekiant gerinti matematikos ugdymo kokybę I, II kl., 

III kl., IV kl. yra skiriama viena papildoma matematikos ilgalaikė konsultacija kiekvienai klasei, 

diferencijuojant pagal mokinių gebėjimus. 2020–2021 m. m. gimnaziją baigė 26 abiturientai, iš jų 

23 mokslus tęsia universitetuose, kolegijose, profesinėse mokyklose, atlieka karinę tarnybą. 3 

mokiniai pasirinko įvairias darbines veiklas. Pagerėjo PUPP matematikos, lietuvių kalbos ir 

literatūros rezultatai: lietuvių kalbos ir literatūros rezultatų vidurkis 1,6 % geriau nei šalies, 

matematikos 1,3 %. Pagerėjo 4 kl. matematikos NMPP rezultatai (klasės surinktų taškų vidurkis): 

2019 m. buvo 66 %, o 2021 m. – 73 %. Skaitymo rezultatai 1 % (71 % – 70 %) pablogėjo. 

 2020–2021 m. m. pagerėjo visų gimnazijos klasių lankomumas (galimai dėl nuotolinio ugdymo): 

2019–2020 m. m. iš viso praleista 11535 pamokos, nepateisintos 360 pamokų; 2020–2021 m. m. 

praleista 5868 pamokų, nepateisinta – 131. 

 Siekdama kiekvieno mokinio pažangos ir socialinės emocinės brandos, gimnazija įgyvendina 

socialinio emocinio ugdymo (SEU) programas: „Zipio draugai“, „Laikas kartu“ priešmokyklinėse 

grupėse, pradinėse klasėse, „Paauglystės kryžkelė“ 5–8 klasėse ir „Raktai į sėkmę“ I–IV klasėse. 

Nuoseklūs SEU užsiėmimai 1–4, 5–8 ir I–II gimnazijos klasėse vykdomi klasės valandėlių metu ir 

integruojami į dalykų pamokas bei gimnazijos gyvenimą. 

 Individualiai kiekvieno mokinio pažangai pamatuoti vedami vaiko individualios pažangos (VIP) 

lapai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus klasės vadovas informuoja dalyko mokytoją, 

gimnazijos švietimo pagalbos specialistus, socialinį pedagogą, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) 

ir kartu tariamasi, kaip bus organizuojama veiksminga mokymosi pagalba, numatomi tolimesnės 

veiklos žingsniai.  

             2019–2020 m. m. lyginant su 2018–2019 m. m. mokinių pažangumas pagerėjo. Padarė 

pažangą bent iš 3 mokomųjų dalykų  ir daugiau: 5 kl. – 4 mokiniai, 6 kl. – 3 mokiniai, (buvo 2 

mokiniai), 7 kl. – 10 mokinių, (buvo 9 mokiniai), 8 kl. – 6 mokiniai, (buvo 7 mokiniai), I g kl. – 7 

mokiniai, (buvo 3 mokiniai), II a g kl. – 13 mokinių, (buvo 3 mokiniai), II b g kl. – 10 mokinių, 

(buvo 5 mokiniai), III g kl. – 8 mokiniai, (buvo 2 mokiniai), IV g kl. – 6 mokiniai, (buvo 3 mokiniai), 

kurie padarė pažangą iš 3 ir daugiau dalykų. Iš viso 2019–2020 m. m. 5–8 kl. ir I–IV g kl. 67 mokiniai 

(buvo 36 mokiniai). 

               Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui, aktyviai veikti, 

tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose, fizinėse bei virtualiose aplinkose. Dalis 

formaliojo ir 

neformaliojo švietimo veiklų organizuojama už mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose 

įstaigose ir pan.).  



Gimnazija yra akredituota jaunimo savanorius priimanti organizacija. Savanoriškos tarnybos metu 

jaunuoliai įtraukiami į prasmingą jaunesnių bendramokslių mokymosi sunkumų įveikimo procesą, 

teikia pagalbą gimnazijos bendruomenei kasdieninėse ir šventinėse veiklose, prisideda prie 

gimnazijos viešosios komunikacijos plėtojimo, sveikos gyvensenos bendruomenėje įgūdžių 

formavimo. 

2020–2021 m. m. gimnazijai padovanoti 7 mokinių kūrybiniai darbai. Mokinių projektai, kūrybiniai 

darbai viešinami gimnazijos internetinėje svetainėje bei socialiniuose tinkluose. Įvairiuose 

rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, parodose, varžybose dalyvavę mokiniai pelnė: 11 – I vietų, 

9 – II vietas, o respublikiniuose konkursuose 22 kartus – I vietą, po 13 – II ir 3 – III vietas. Sėkmingi 

metai humanitarinių mokslų metodinei grupei: laurus skynė lietuvių kalbos pasakoriai, anglų kalbos 

viešojo kalbėjimo prizinių vietų laimėtojai.  

2020–2021 m. m. vykdomos apklausos dėl neformalaus ugdymo poreikio. Remiantis rezultatais 

2019–2020 m. m. pasiūlyta 13, o 2020–2021 m. m. – 19 neformalaus ugdymo programų. 

Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, mokytojų pasiūlytas programas, gimnazijos tradicijas, į 

turimas mokinio krepšelio lėšas iš 33 galimų valandų neformaliajam švietimui 

išnaudota visos valandos, skirtos mokinių meninei, tiriamajai, sportinei veiklai. 

 Lakūno Stepono Dariaus gimimo bei skrydžio metinių minėjimai Stepono Dariaus gimtinėje-

muziejuje, ,,Kalėdinis sveikinimas mūsų mylimiems seneliams“, akcija ,,Uždekime vėlinių žvakelę 

ant pamirštų kapų“, „Pyragų diena“, „Kalėdinė suknelė“, Užgavėnių šventė gimnazijos 

ikimokykliniame skyriuje, Kaziuko mugė. Pilietiškumo ugdymo mokytojai ir gimnazijos mokinių 

prezidentūra kasmet su klasių vadovų pagalba organizuoja Sausio 13-osios, Vasario 16-osios bei 

kovo 11-osios paminėjimus. Laikmetis keičia Kalėdinio koncerto formatą – 2021 m. gruodžio mėn. 

1–12 kl. mokiniai kartu su klasių vadovais rengė Kalėdinių dainų klipų pristatymą. Mokytojai taip 

pat neliko nuošalyje – parengė savo sveikinimą – dainą 

https://www.youtube.com/channel/UCJXQhmbBPelThrA5b7zoUjg. Šios ir dar daugiau filmuotų 

veiklų galima rasti mūsų YouTube kanale. Kasmet įgyvendinamas etnokultūrinis projektas, mokiniai 

kartu su Amatų centro meistrais bei gimnazijos muziejininke kuria, gamina ir leidžia Kalendorius. 

Gimnazijos bibliotekininkė sėkmingai papildo gimnazijos planus ir renginius savo inicijuojamomis 

veiklomis, tokiomis kaip rašymas plunksna, Kalėdiniai skaitiniai. Džiugina tikybos mokytojų 

rengiami teminiai renginiai (Advento rytmetys, Velykų belaukiant, Vėlinių žvakelė). 

 Sėkmingai tęsiami projektai „Kokybės krepšelis“, „Tęsk“, „Lyderių laikas 3“, „Atvirkščia pamoka“, 

„Darni mokykla“. Džiugu, kad Jaunieji sveikatos ambasadoriai padeda įgyvendinti Sveikatos 

stiprinimo programą – kartus su sveikatos specialistėmis organizuoja ir praveda viktorinas, renginius 

mažiesiems gimnazistams „Košės diena, „Žiemos pasaka mažiesiems“. Gimnazijos bendruomenė 

įsitraukusi į „Aktyvių mokyklų“ tinklą, geba pasidžiaugti gražiomis, naudingomis veiklomis su 

šalies įstaigomis, https://www.veivirzenugimnazija.lt/pasidziaukime/, o tapę ECO mokykla jau 

turime tradiciją – kasmet 1 klasės mokiniai kartu su tėveliais prie mokyklos sodina medžius. Mokinių 

šeimos taip pat įsitraukia į patyrimines veiklas, ilgalaikius projektus savo namų ūkiuose,  pristato 

savo projektus šalies konferencijose. Gimnazija naudojasi Kultūros paso pateiktomis veiklomis, 

edukacijomis. Gabiems mokiniams organizuojamos tikslinės tiriamosios-edukacinės stovyklos, 

susitikimai su mokslininkais, pamokos laboratorijose (2021 m. atvyko Mobili mokslinė laboratorija 

„Jaunasis tyrėjas“, kurioje dalyvavo 30 mokinių ir po užsiėmimo 18 iš jų panoro lankyti ,,Jaunųjų 

tyrėjų“ būrelį).  

 Įgyvendintas tarptautinis projektas su Lenkijos mokykla (Primary School of Saint Stanislaw Kostka 

in Lgoczanka). Dalyviai tobulino anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo, robotikos įgūdžius bei 

kompetencijas. Sėkminga bendrystė prieš Kalėdas su eTwinning draugais iš Italijos, Ispanijos, 

Slovakijos, Lenkijos. Patys kūrėme, bet ir gavome spalvingų, jaukių sveikinimų šv. Kalėdų proga 

https://www.facebook.com/Veivirzenu-Jurgio-Šaulio-gimnazija-  
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https://www.facebook.com/Veivirzenu-Jurgio-Šaulio-gimnazija-


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. Įgyvendinti 

įstaigos veiklos 

tobulinimo plano 

priemones pagal 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

projektą „Kokybės 

krepšelis“ (toliau – 

projektas „Kokybės 

krepšelis“) 

1.Sukurti 

materialines 

sąlygas mokinių 

patyriminiam 

ugdymui – įrengtas 

gamtos mokslų 

kabinetas, 

organizuojami 

kvalifikacijos 

kėlimo mokymai 

mokytojams  darbo 

įgūdžiams su 

gabiais mokiniais 

tobulinti. 

2. Sukurti 

gimnazijos 

mokymą 

stimuliuojančias 

erdves, pritaikytas 

mokinių gamtos 

mokslų praktiniams 

tyrimams ir 

skaitymo – rašymo 

įgūdžiams 

tobulinti, 

panaudojant IT 

(įrengtas gamtos 

mokslų kabinetas, 

modernizuota 

skaitykla. Įsigytos 

interaktyvios IT 

priemonės, darbui 

su jomis parengti 

mokymai 

mokytojams). 

 

2021 m. mokinių pasiekimų 

aukštesniuoju lygiu 

procentinis padidėjimas nuo 

17% (2019 m.) iki 19% 

(2021 m.) 

25% mokinių įsitrauks į 

mokslinę – tiriamąją veiklą. 

100% mokytojų dalyvaus 

organizuojamuose 

mokymuose ir taikys IT 

žinias, patyriminio ugdymo 

inovatyvius metodus 

pamokose ( bent po 5 dalyko 

pamokas organizuos naujai 

įrengtose erdvėse). 

2021 m. mokinių 

pasiekimai 

aukštesniuoju lygiu 

padidėjo 2%. 

 

90% mokinių 

įsitraukė į 

mokslinę tiriamąją 

veiklą(nuo 2020 m. 

įkurtas 

gamtamokslinių 

tyrimų kabinetas). 

 

100 % mokytojų 

dalyvavo 

mokymuose, po 5 

dalyko pamokas 

organizavo naujai 

įrengtose erdvėse. 

2. Inicijuoti 

gimnazijos 

bendruomenės 

telkimą rengiant ir 

dalyvaujant 

savivaldybės, šalies 

ir Europos Sąjungos 

projektuose, 

1.Parengti bent du 

šalies ar 

tarptautinius 

projektus. 

 2.Kartu su  

Klaipėdos rajono 

savivaldybės Jono 

Lankučio viešosios 

1.Parengtas  jaunimo mainų 

projektas su partneriais iš 

Lenkijos (surastais per 

eTwining platformą). 

Dalyvauta šalies tautodailės 

organizuojamuose 

projektuose, pateikti 

mokinių darbai. 

1. Tarptautinis 

projektas su 

Lenkijos mokykla 

(Primary School of 

Saint Stanislaw 

Kostka in 

Lgoczanka) įvyko 

2021 m. liepos 



įtraukiant mokinių  

tėvus ir vietos 

bendruomenę. 

 

bibliotekos 

Veiviržėnų 

skyriumi bei VŠĮ 

Klaipėdos rajono 

amatų centru  

rengti  bendrus 

projektus.  

3. Organizuoti 

bendrus projektus 

gimnazijos 

edukacinių erdvių 

plėtojimui 

2.Kartu su  Klaipėdos rajono 

savivaldybės Jono Lankučio 

viešosios bibliotekos 

Veiviržėnų skyriumi bei VŠĮ 

Klaipėdos rajono amatų 

centru  parengti du bendri 

projektai.  

3. Sukurtos 2-3 naujos 

erdvės (lauko klasės 

įrengimas prie Veiviržėnų 

gimnazijos, lauko poilsio – 

žaidimų zonos Pėžaičių ir 

Pašlūžmio skyriuose) 

mėn., abiejų šalių 

mokiniai rengė 

projektus apie savo 

šalis anglų kalba; 

dalyvavo bendrose 

ekskursijose, 

edukacijoje.   

2. Bendrame 

tautodailės 

projekte su 

Veiviržėnų amatų 

centru parengtas 

2022 m. 

kalendorius 

„Veiviržėnų 

etnokultūrinės 

aktualijos“.    

Veiviržėnų 

bibliotekos  

projektas 

"Dokumentika 

Lietuvos 

bibliotekose". 

Filmo "Išeiti iš 

namų" peržiūra, 

susitikimas su 

prodiusere-

režisiere Rasa 

Miškinyte bei 

kūrybinės 

animacijos 

dirbtuvės su 

režisieriumi Linu 

Augučiu. 

3. Gimnazijos 

vidiniame kieme 

įrengta mobili 

lauko klasė. 

Pėžaičių 

ikimokykliniame 

skyriuje įrengta 

lauko aikštelė, 

pavėsinė. 

3. Inicijuoti ir 

skatinti 

ikimokyklinių skyrių 

vaikų gebėjimus 

tyrinėti, bendrauti, 

bendradarbiauti 

įvairiose veiklose ir 

Visus 

ikimokyklinius 

skyrius aprūpinti 

tiriamajai ugdymo 

veiklai 

reikalingomis 

priemonėmis. 

1.Kiekvienoje 

ikimokyklinėje-

priešmokyklinėje grupėje 

organizuoti ne mažiau kaip 

po 4 tiriamosios veiklos 

užsiėmimai įvairiose 

1. Dėl užsitęsusios 

epidemiologinės 

situacijos su 

ikimokyklinio 

ugdymo skyrių 

vaikais bendrų 

veiklų surengta tik 



fizinėse aplinkose, 

aktyviai dalyvaujant 

tėvams. 

 

Į organizuojamas 

veiklas įtraukti bent 

50 % 

ikimokyklinukų 

tėvų. 

fizinėse aplinkose kartu su 

tėvais. 

2. Lapkričio mėn. 

organizuota ikimokyklinio 

ugdymo dalykinė 

konferencija, gerosios 

patirties sklaidai ir plėtrai. 

po vieną 

kiekviename 

skyriuje – gegužės, 

birželio mėnesiais ( 

įrengiant Kneipo 

takus, tvarkant 

aplinką. 

2. Dėl užsitęsusios 

epidemiologinės 

situacijos 

konferencijos 

organizavimas 

perkeltas į 2022 m. 

4. Tobulinti 

gimnazijos vidaus 

kontrolės politiką. 

1. Sukurti darbo 

grupę, vidaus 

kontrolės politikai 

parengti. 

2. Parengti Vidaus 

kontrolės tvarkos 

aprašą ir 

įgyvendinti jo 

nuostatas. 

 

Parengtas vidaus kontrolės 

tvarkos aprašas, sudarytas 

darbo planas dėl vidaus 

kontrolės priemonių plano 

įgyvendinimo ir vidaus 

kontrolės analizės, parengta  

vidaus kontrolės vertinimo 

ataskaita už 2021 m. 

Parengta ir 

įsakymu 2021 m. 

vasario 26 d. Nr. 

V-14 patvirtinta 

vidaus kontrolės 

politika. 

 

 

 

5.Stiprinti 

gimnazijos mokinių 

savivaldą, užtikrinti 

mokinių atstovavimą 

ir   iniciatyvas 

sprendžiant 

iškylančias 

problemas. 

1.Gimnazijos 

prezidentūra 

organizuoja  

renginius, akcijas, 

projektus įtraukiant 

visų skyrių 

mokinius. 

 

1.Gimnazijos mokinių 

prezidentūros iniciatyva 

suorganizuoti  2 Protmūšiai, 

dalyvaujant mokiniams, 

tėvams, mokytojams. 

2.Suorganizuotos bent 2 

pamokos – kitaip, pakvietus 

jaunimui patrauklius 

lektorius. 

3. Surengtos bent 4 

socialinės pagalbos akcijos 

(neįgaliesiems, gyvūnams, 

senjorams). 

4. Aktyviai dalyvaujama 

savanorystės veikloje. 

1.Dėl 

epidemiologinės 

situacijos 

Protmūšiai 

neorganizuoti. 

2. 11 klasės 

mokinių pamoka 

Vilniaus 

universiteto Šiaulių 

akademijos 

STEAM centre: „ 

Vaisių ir daržovių 

sulčių tyrimas“; 

Tyrėjų naktis – 

5/11 klasės, 

Molėtų 

observatorijos 

mokslininkas 

Saulius Lovčikas ir 

kt. 

3. Socialinės 

akcijos: Pyragų 

diena – surinktos 

lėšos skirtos 

gimnazijos sunkiai 

sergantiems 

mokiniams; 



pagalba gyvūnams 

– „Nebūk 

abejingas“; 

pagalba 

onkologinėmis 

ligomis 

sergantiems 

vaikams: 

„Spalvotas 

pleistriukas“; 

Judrėnų skyriaus 

mokinių kalėdinė 

akcija – padėk 

vienišiems 

žmonėms. 

4. 11 mokinių 

dalyvauja 

savanorystės 

veikloje. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. (5.1.)Gimnazijos mokinių 

prezidentūros iniciatyva suorganizuoti  2 

Protmūšiai, dalyvaujant mokiniams, 

tėvams, mokytojams. 

 

Dėl epidemiologinės situacijos Protmūšiai 

neorganizuoti. 

 

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

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. Parengti Klaipėdos r. Jurgio Šaulio gimnazijos 

nauji nuostatai – įteisintas nuotolinis ugdymas. 

 Padeda juridiškai-oficialiai užtikrinti 

nepertraukiamą kokybišką ugdymo 

procesą. 

3.2. Karantino metu inicijuota gimnazijos 

edukacinių erdvių atnaujinimas: 1 aukšto klasių 

durų atnaujinimas, žaidimų zonos  pradinių klasių 

aukšte, pusrūsio patalpų ir rūbinės remontas, 

gimnazijos paradinių laiptų atnaujinimas. 

Darbai atlikti karantino metu gimnazijos 

aptarnaujančio personalo, 50% 

medžiagų gauta iš rėmėjų. 

3.1. Valgyklos skaitmenizacija Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. atliekami 

pasirengimo darbai ir nuo 2022 m. sausio 

3 d. mokyklos valgykloje atsiskaitymas 

už maitinimo paslaugas pradėtas 

elektroninėmis mokėjimo priemonėmis 



(banko kortelėmis, moksleivio 

pažymėjimais).  

3.4.  

3.5.  

 


