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sprendimu Nr. T1-47

NERINGOS GIMNAZIJOS
2019 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

1. Gimnazijos organizacinė veikla:
1.1. Gimnazijos vidaus administravimas.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-392
akredituota Neringos vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programa ir mokyklai suteiktas
Neringos gimnazijos statusas.
Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T1-67 „Dėl klasių ir
priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius bei mokinių skaičiaus vidurkio Neringos savivaldybės
švietimo įstaigose 2017–2018 mokslo metais nustatymo“ Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio
ugdymo skyriuje, adresu L. Rėzos g. 8, Juodkrantė, Neringa, nevykdomas bendrojo ugdymo
procesas.
Ugdymo procesas organizuojamas patalpose, esančiose D. G. Kuverto g. 12, Nida, Neringa, ir
Ievos Kalno g. 9, Juodkrantė, Neringa.
Darbuotojų skaičius fiksuojamas 2019 m. gruodžio 31 dieną:
Administracijos darbuotojai
(direktorius ir jo
pavaduotojai, vyr.
finansininkas, skyrių
vadovas)

Etatai

Darbuotojai

7,25

Pedagogai

Pagalbos
mokiniui
specialistai

Skaičius

9

Etatai

33

4,75

Skaičius

6

Kiti darbuotojai
(darbininkai, virėjai,
valytojai, vairuotojai,
budėtojai ir kt.)

Skaičius

Etatai

25,55

35

Įstaigos valdymo struktūra pateikiama schemoje:

Direktorius

Gimnazijos Taryba

Darbo Taryba

Pavaduotojas

Pavaduotojas

ūkiui

ugdymui

Ūkio dalies
personalas

Pedagogai

Projektų
vadovas

Juodkrantės pradinio ir
ikimokyklinio ugdymo
skyriaus vedėjas

Pedagogai ir ūkio
dalies personalas

Tėvų komitetas

Pagalbos mokytojui
ir mokiniui
specialistai

Mokytojo
padėjėjas

Kompiuterių
tinklo
administratorius

Bibliotekininkas

Vyriausiasis
buhalteris

Buhalteris

Prekių ir
paslaugų
pirkimo
specialistas
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1.2. Švietimo vadovo iniciatyvos:
Inicijavau įstaigos 2020–2022 metų strateginio, 2019–2021 metų ugdymo, 2019 metų veiklos
planų rengimą, sudarydamas darbo grupes, kurios rengė reikalingus dokumentus.
Užtikrinau visų pedagogų, darbuotojų bei savo kvalifikacijos tobulinimą per 2019 metus.
Darbuotojus skatinau už iniciatyvas: padėkomis, piniginėmis premijomis, organizavau tradicinius
renginius, išvykas, stiprinau veiklos motyvaciją ir bendrą atsakomybę už įstaigos veiklos rezultatus.
Kreipiausi į Lietuvos Respublikos plaukimo federaciją ir gavome finansavimą 6 mėn.
nemokamai plaukimo programai. Sudariau sutartį su Klaipėdos baseinu, o vasario mėn. sutartį
pratęsėme dar 6 mėn. iki 2020 m. birželio 7 d.
Organizuojant LL3 projektą, rūpinausi organizaciniais reikalais, tokiais kaip dalyvių
maitinimas, kavos pertraukų organizavimas, priemonių, reikalingų mokymams, pateikimas bei kai
kada ir lektorių pavežėjimas. Po išvažiuojamųjų seminarų įdiegėme keletą patirčių į gimnazijos
erdves: 3 D klasės įkūrimas ir 3 D spausdintuvo diegimas IT klasėje (savivaldybės lėšomis), ant
koridorių laiptų atspausdinome spaustuvėje ir priklijavome daugybos lenteles, lietuvių k.
gramatikos taisykles, pradėjome naudoti asmenybės ūgties dienoraštį.
Nuolat tikrinta planavimo procedūra darbo grupėse. Įgyvendinant įstaigos strateginiame plane
numatytus prioritetus, inicijavau materialinės bazės atnaujinimą ir turtinimą. Įstaigos vadovo ir
darbuotojų iniciatyva įstaiga surinko paramos iš 2% – 917,04 Eur. Pinigai bus skirti ugdymo
aplinkos ir mokinių pažintinei veiklai gerinti.
Gimnazijoje sudarytos lygios galimybės tobulėti (kelti kvalifikaciją). Pagal apklausų duomenis,
parengiau metines užduotis gimnazijos pedagoginiam ir nepedagoginiam personalui. Vyko kolegiali
diskusija apie darbo kokybę ir iškilusių problemų sprendimo būdus, apie tai, kokius darbus turime
nuveikti, ką turime keisti, kad gerėtų įstaigos teikiamos paslaugos.
Tėvams sudarytos geros sąlygos bendrauti su gimnazijos pedagogais bei specialistais tiesiogiai
ir/ar virtualiai per Facebook socialinį tinklapį (reikia prisijungti prie grupės), bei Tamo dienyną.
Nuolat gimnazijos interneto svetainėje teikiama prieinama, aiški, sisteminga informacija apie
gimnazijos darbo aspektus, švietimo politiką ir naujoves bei mėnesinę veiklą.
Saulės jėgainės projekto rengimas, konsultavimasis ir dokumentų teikimas APVA agentūrai.
Juodkrantės darželio perkėlimo darbų organizavimas ir sklandus veiklų tęstinumas
nenutraukinat ugdymo proceso (padėka kolektyvui).
Individualūs pokalbiai, konsultacijos su mokiniais ir jų tėvais (esant kartu ir mokiniui, ir tėvams
bei specialistams).
Įstaigos atmosfera demokratiška, grindžiama skaidrumo, teisingumo bei lygių galimybių
principu. Nuolat palaikomas ir skatinamas personalo aktyvumas, vertinamos ir įgyvendinamos jų
idėjos. Bendruomenės nariai žino savo vaidmenį ir prisiima atsakomybę.
2019 metais parengiau projektą aplinkos gražinimui, pastatant gimnazijos teritorijoje šiltnamį
(lauko laboratorija), vidiniame gimnazijos kieme.
Modernizuojama ugdymo(si) aplinka (atnaujinti dviejų klasių suolai ir stalai, pakeisti langai 7
vnt., Juodkrantės skyriuje atnaujinti grupių baldai, lovytės).
Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo seminaruose: 1-8 klasių mokytojai dalyvavo
matematikos dalyko ,,Play Math“ mokymuose, buvo mokoma matematika žaidžiant, įsigytos tam
skirtos priemonės. Visi mokytojai dalyvavo LL3 organizuotuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose
bei renginiuose.
Atnaujintos priemonės ugdymo proceso gerinimui: nauji vadovėliai (1, 2, 3, 4, 5, 6, I, II, III,
IV klasėms), mokimo priemonės (CD, mokytojo knygos, plakatai ir atlasai), fizikos laboratorijai 1
paketas, biologijos pamokoms 15 priemonių (žmogaus anatomijos skaidrės mikroskopams; krūtinės
ląstos modelis; mikroskopas su USB kamera; žmogaus akies, ausies, odos, plaštakos,
demonstraciniai modeliai; kepenų, kasos, dvylikapirštės žarnos anatominis modelis; nėščios moters
gimdos modelis; inkstų anatominis modelis; virškinimo lenta 3D; žmogaus torso modelis; kaukolės,
burnos higienos modeliai), 12 naujų kompiuterių IKT klasei, 3 D klasė bei 3D spausdintuvas
(Neringos savivaldybės parama), lazerinės ir graviravimo staklės technologijų pamokoms, sporto
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inventorius kūno kultūros pamokoms, interaktyvi 1 lenta, atnaujintos ir darželio vaikams ugdymo
priemonės.
Kūno kultūros pamokoms: 17 priemonių (tinklinio, rankinio kamuoliai; diskgolfo lėkštės;
lėkščiasviedžio lėkštės; grindų riedulio lazdos; ,,Tchoukball“ – vartai; grifas; stovai štangai;
šiaurietiško ėjimo lazdos; šokdynė; tricepsų virvė; steperis in Sportline Avalor ST PRO,
gimnastikos rinkiniai.
1.3. Asmeninis tobulėjimas:
1.3.1. LL3 ,,Socialinio kapitalo samprata, stiprinimas ir matavimas“, pažymėjimo Nr. LL318/8273, 8 ak. val., 2019-01-30;
1.3.2. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras ,,Bendruomenės susitarimai dėl socialinių
ir emocinių kompetencijų ugdymo“ pažymėjimo Nr. 126160, 8 ak. val., 2019-02-28;
1.3.3. Ekonomikos mokymo centras ,,Naujas mokytojų etatinio darbo apmokėjimo
modelis“, pažymėjimo Nr. 27697, 6 ak. val., 2019-04-12;
1.3.4. LL3 ,,Grupinio darbo metodai“, pažymėjimo Nr. LL3-19/13093, 2019-04-30;
1.3.5. KMPŠKC ,,KM5 – kūrybinio mąstymo penkiakovė. Kūrybiškumo aktyvinimas ir
lavinimas.“, pažymėjimo Nr. 4700, 24 ak. val., 2019-05-15;
1.3.6. LL3 „Mokytojo įgalinimas“, pažymėjimo Nr. LL3-19/13945, 8 ak. val., 2019-05-21;
1.3.7. LL3,, Kartu: draugauk, mylėk, sportuok, gyvenk“, pažymėjimo Nr. LL3-19/14867,
8 ak. val., 2019-05-31;
1.3.8. Kretingos rajono švietimo centras ,,Gamtinių aplinkų naudojimas ugdymo procese“,
pažymėjimo K6-L Nr. 136, 2019-06-04;
1.3.9. LL3 ,,Atsakomybės ugdymas – bendros pastangos dėl vaiko sėkmės“, pažymėjimo
Nr. LL3-19/17764, 8 ak. val., 2019-09-10;
1.3.10. LL3 ,,Mokytojo iššūkiai dirbant su šiuolaikiniais vaikais“, pažymėjimo Nr. LL319/17317, 8 ak. val., 2019-10-30;
1.3.11. Neringos savivaldybės mero padėka už nuoširdų ir ilgametį darbą, skirtą Neringos
savivaldybės vaikų ir mokinių ugdymui, Nr. V10-101, 2019-07-30;
1.3.12. Krepšinio mokyklos ,,Tauragės žaibas“ padėka už glaudų bendradarbiavimą
organizuojant krepšinio stovyklą, 2019 m.;
1.3.13. ŠV. Ignaco Lojolos kolegijos padėkos raštas už nuoširdų ir aktyvų bendradarbiavimą
prisidedant prie projekto ,,Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“, 2019-11-14;
1.3.14. Visuomeninės organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ padėkos raštas už 6-ojo solidarumo
bėgimo organizavimą, 2019 m..
1.4. Projektinė veikla, bendradarbiavimas:
1.4.1. Sėkmingai įgyvendintas tarptautinis Erasmus+ KA2 projektas „Pilietinis sąmoningumas
tvariam mokymuisi“ („Active Citizenship for Sustainable Learning“) (2015-1-FR01-KA219015184_1). Ši partnerystė ne tik padėjo mūsų mokiniams įgyti naujų IKT, užsienio kalbų, verslumo
ir tarpkultūrinių įgūdžių bei kurti jų europietišką pilietiškumą, bet taip pat padidino jų būsimas
socialinės įtraukties galimybes. Mokytojams buvo galimybė ugdyti savo kalbų ir tarpkultūrinius
įgūdžius ir išmokti įtraukti į savo praktiką inovatyvias skaitmenines mokymo priemones ir
organizuoti patrauklų ugdymo procesą, dalintis gerąja patirtimi su kolegomis vietos, regiono ir
šalies mastu. Ekologinio projekto dėka, Neringos gimnazijos bendruomenės nariai tapo
draugiškesni aplinkai, patobulino bendrąsias ir tarpkultūrines kompetencijas, tapo labiau motyvuoti
įsitraukiant į projektines veiklas.
1.4.2. Pradėtas vykdyti naujas Erasmus+ KA229 projektas „Efektyvus visuomenės pažangos
skatinimas“ (A.P.P.S. A.S.A.P. – „Additional Promoting Progress Society As Soon As Possible“)
(2018-1-IT02-KA229-048322_2). Tai dvejų metų ERASMUS+ strateginė mokyklų partnerystė,
kurioje dalyvauja penkios vidurinės ir profesinės mokyklos iš Italijos, Kroatijos, Makedonijos,
Rumunijos ir Lietuvos. Projekto veiklos yra orientuotos į inovatyvių technologijų naudojimą,
skaitmeninio raštingumo įgūdžių gerinimą, užsienio kalbų mokymąsi, taip skatinant glaudų
tarpkultūrinį bendradarbiavimą tarp pedagogų ir moksleivių bei visos švietimo įstaigos
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bendruomenės. Siekiant ugdyti ne tik aktyvius piliečius socialiniame gyvenime, bet ir atsakingą
visuomenę, dalis veiklų bus skirtos ir draugiškos gamtai aplinkos kūrimui.
1.4.3. Lapkričio mėnesį pradėtas vykdyti dviejų mėnesių eTwinning projektas „Bendri
pomėgiai tvariai draugystei“ („Shared Interests Key to Friendship“) nuotoliniu būdu, kuriame
dalyvavo penktos klasės moksleiviai. Bendradarbiavimas vyko su Lenkijos, Makedonijos,
Rumunijos švietimo įstaigomis. Tikslas – taikant netradicinius ugdymo metodus, tobulinti
moksleivių anglų kalbos kalbinius įgūdžius, pažinti kitų šalių švietimo sistemą, kultūrą, tradicijas,
sportą bei menus. Šis projektas sustiprino mokinių pilietiškumą, toleranciją skirtingoms kultūroms,
praplėtė jų akiratį, padėjo įveikti kalbos barjerą.
Nuo 2018 metų Neringos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
priemonės lėšos buvo skirtos projekto „Mokausi plaukti“, kurio tikslas – mokyti pradinių klasių
moksleivius plaukti, įgyvendinimui. Šis projektas buvo vykdomas ir visus 2019 metus.
Gimnazija jau kelinti metai pagal ES ir Lietuvos valstybės lėšomis vykdomus projektus gauna
paramą mokiniams „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.
2019 m. balandžio 30 d. Neringos gimnazija pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla
(registracijos pažymėjimas Nr. SM-529).
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai
tęsia tarptautinę socialinių įgūdžių programą „Zipio draugai“ . Sėkmingai pradėta įgyvendinti
socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa pagal Kimochi programą. Visi priešmokyklinio
ugdymo ugdytiniai mokosi pagal ankstyvąją anglų kalbos ugdymo programą „Let‘s go with Bo“.
1.4.1. Gimnazijos bendradarbiavimas su įstaigomis atskirose srityse nurodytas lentelėje:
Eil.Nr.

Veiklos sritis

Institucija

1.

Gimnazijos veiklos
priežiūra

2.

Bendruomenės
šventės, socialinis
bendradarbiavimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius
VPK Neringos policijos komisariatas
Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras
Asociacija „Neringos jaunimo apskritasis stalas“
Kuršių nerijos nacionalinis parkas
Nacionalinė moksleivių akademija
Lietuvos futbolo federacija
Lietuvos žaliųjų judėjimas
Rusnės specialioji mokykla
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Kretingos Pranciškoniškoji jaunimo taryba
Asociacija „Juodkrantės bendruomenė“
Neringos atvira jaunimo erdvė – Jaunimo Loftas
Londono darželis „Obelėlė“
Neringos sporto mokykla
Neringos meno mokykla
Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Neringos kultūros ir informacijos centras „Agila“
Neringos Viktoro Miliūno viešoji biblioteka
K. Ivaškevičiaus futbolo akademija
Krepšinio mokykla „Tauragės žaibas“
UAB „Žemaitijos pienas“
VšĮ „Menų vektoriai“
Viešoji įstaiga „Kultūrinių projektų centras“
UAB „Klaipėdos baseinas“
Lietuvos dailės muziejaus filialas- Miniatiūrų muziejus
Juodkrantėje
Liudviko Rėzos kultūros centras
Domšaičio galerija
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3.

Parodos,
edukologinės
programos,
koncertai

Neringos meno mokykla
Neringos muziejai
Viktoro Miliūno viešoji biblioteka
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras ,,Agila“
Lietuvos jūrų muziejus
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
Klaipėdos Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

4.

Atitikmuo Higienos
normoms

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos centras

5.

Informacija apie
mokyklos gyvenimą

6.

Konsultacijos,
mokymai,
seminarai

7.

Ekologinis,
gamtosauginis
ugdymas

8.

Karjeros planavimas

9.

Socialinė veikla

10.

Dorinis ugdymas

11.

Saugos mokymai

12.

Gimnazijos
darbuotojų bei
mokinių sveikatos
patikra

Dienraštis „Vakarų ekspresas“
Internetinis puslapis www.neringosgimnazija.lt
portale Facebook „Neringos gimnazija“
Klaipėdos miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
VšĮ „Gyvenimo universitetas LT“
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“
VšĮ „Švietimo tinklas“
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, NAC
VšĮ „Tinklinio akademija“
Teisės ir verslo akademija
Lietuvos vaikų negalios akademija
Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas
UAB „Juridicum“
UAB „Pokyčių valdymas“
Kuršių nerijos nacionalinis parko direkcija
Lietuvos žaliųjų judėjimas
Klaipėdos teritorinė darbo birža
Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Lietuvos šaulių sąjunga
MB „Švietimo edukatoriai“
Baltijos šalių technologijų ir verslumo renginys „Switch 2018“
Klaipėdos karinės jūrų pajėgos
Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras
Asociacija „Neringos jaunimo apskritasis stalas“
Neringos meno mokykla
Neringos kultūros ir informacijos centras „Agila“
Neringos Viktoro Miliūno viešoji biblioteka
VšĮ „Būk mano draugas“
VšĮ „Telšių uodegėlė“
Neringos socialinių paslaugų centras
Bažnytinė bendruomenė
Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimo centras
Neringos miesto priešgaisrinės apsaugos tarnyba,
UAB „Sabelija“
Neringos sveikatos priežiūros centras ir kt.

1.5. Gimnazijoje atliktų auditų ir (ar) patikrinimų rezultatai, rastų trūkumų šalinimas:
Per 2019 metus gimnazijoje vykdyti patikrinimai:
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 Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos patikra, 2019 m. gegužė;
 Valstybinės visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento 2019 m. spalio mėn.

periodinė patikra;
 Neringos savivaldybės administracijos specialisto civilinei saugai ir mobilizacijai patikra,
gegužė;
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriuje :
 Metinis RVASVT (Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų) auditas. 2019 m.
rugsėjis.
 Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos planinis patikrinimas. 2019-04-01.
Patikrinimo aktas Nr, 37VMĮP-136.
 Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos neplaninis (trūkumų šalinimo)
patikrinimas. 2019-05-30. Patikrinimo aktas Nr, 37VMĮP-358.
 Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamento operatyvioji
kontrolė dėl įvertinimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo HN
75:2016. 2019-05-17 Nr. (3-12 15.1.1. E)2-24632. Metinis RVASVT (Rizikos veiksnių
analizės svarbių valdymo taškų) auditas. 2019 m. rugsėjis.
Gautos patikrinimų pažymos. Parengti trūkumų šalinimo planai. Pagal galimybes trūkumai
pašalinti.
1.6. Numatomi planai ir prognozės:
Atsižvelgdami į gimnazijos veiklos įsivertinimo rodiklius, planuojame didesnį dėmesį skirti
mokinių ugdymo motyvacijos kėlimui, organizuojant tėvų įtraukimą, seminarų organizavimą bei
specialistų pagalbos teikimą. Pagrindinis dėmesys – pamokų praleidimo priežasčių mažinimas, tėvų
atsakomybės didinimas, pedagoginė priežiūra.
Prognozuojame didesnę atsakomybę pamokų lankomumo atžvilgiu, pagerėjusį mokinių
pamokų lankomumą bei geresnius ugdymosi rezultatus.
2. Gimnazijos veiklos pristatymas ir rodikliai:
2.1. Trumpas Gimnazijos pristatymas: personalas (darbuotojų skaičius, kvalifikacijos kėlimas,
vidutinis darbo užmokestis), valdomas turtas (materialinė bazė ir jos būklė):
2.1.1. Gimnazijoje dirba 66 darbuotojai.
2.1.2. Per 2019 metus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas įvykdytas 100%, vienam
pedagoginiam darbuotojui tenka apie 44,2 val., skirtos kvalifikacijos tobulinimui (Mokymuose,
seminaruose, konferencijose 25 mokytojai (išskyrus neformalaus ugdymo mokytojus) 2019 m. iš
viso kėlė kvalifikaciją 1105 val.).
Neringos gimnazijoje dirba 5 administracijos darbuotojai (direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio
skyriaus vedėjas, vyriausiasis buhalteris), 5 administracijos specialistai (projektų vadovas, raštinės
administratorius, kompiuterių tinklo administratorius, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas,
karjeros specialistas) ir 33 pedagogai. 100 % mokytojų turi pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, iš
jų: 2 ekspertai, 15 mokytojai metodininkai, 9 vyr. mokytojų, 2 mokytojai). Neringos gimnazijoje
švietimo pagalbą mokiniams teikia psichologas, socialinis pedagogas metodininkas bei specialusis
pedagogas-logopedas metodininkas, mokytojo padėjėjai.
2.2. Pagrindiniai pasiekimai – uždavinių įgyvendinimas pagal nustatytus 2019 metų uždavinių
siektinus rodiklius apsvarstytas ir įvertintas labai gerai 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-24
„Dėl Neringos gimnazijos direktoriaus Simo Survilos 2019 m. veiklos ataskaitos vertinimo ir
metinių veiklos užduočių 2020 m. nustatymo“.
Per 2019 metus atlikti darbai:
2.2.1. Atliktas remontas direktoriaus, raštinės bei direktoriaus pavaduotojo ugdymui
kabinetuose: atnaujintas parketas, perdažytos sienos, pakeisti baldai;
2.2.2. Mokytojų kambaryje restauruotas parketas, pakeisti langai, suremontuotos palangės;
2.2.3. Buhalterijos kabinete pakeistas langas, atnaujinta palangė;
2.2.4. Pakeisti biologijos klasės langai, atnaujintos palangės;
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2.2.5. Atnaujinama virtuvės įranga, nupirktas naujas šaldiklis, nupirkti 2-u 10-ies ltr.
virduliai karšto vandens gaminimui;
2.2.6. Pradėtas Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus (darželio) kapitalinis
remontas;
2.2.7. Gimnazijos patalpose Įrengtas atskiras kabinetas specialių poreikių turintiems
mokiniams;
2.2.8. Pakeisti persirengimo kambariuose dušų padėklai, suremontuotos 2-jų tualetų
patalpos;
2.2.9. Atnaujinti mokinių baldai lietuvių ir anglų klasėse.
2.3. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis lyginant su praėjusiais metais
Sritys

2018 m. sk.

2019 m. sk.

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d., iš jų:
158
157
Ikimokyklinio ugdymo
20
16
Priešmokyklinio ugdymo
2
5
Pradinio ugdymo
56
50
Pagrindinio ugdymo (5–8 kl. ir I–II gim. kl.)
64
60
Vidurinio ugdymo (III–IV gim. kl.)
16
26
Neformalaus ugdymo programų vykdymas
12
12
Abiturientų skaičius
7
9
Mokinių pavežėjimas
52
57
Mokytojų atestacija (iš vyr. mokytojo į mokytoją
1
0
(perkelta į 2020 m. I pusm.)
metodininką)
Edukacinių erdvių įrengimas
2
2
Saugios aplinkos kūrimas (vaizdo stebėjimo kameros)
20
20
2.4. Vidaus ir išorės problemos ir siūlomi problemų sprendimo būdai.
Nuolatos mažėjantis mokinių skaičius klasėse. Spręstinas mokinių apgyvendinimo klausimas
(bendrabutis), kuris galėtų padidinti mokinių skaičių Neringos gimnazijoje, infrastruktūros
gerinimas (baseinas) gali būti traukos objektu.
Gimnazijos pastatui (G. D. Kuverto g. 12) būtinas II korpuso langų keitimas, valgyklos įrangos
bei inventoriaus naujinimas.
3. Gimnazijos finansinės veiklos ataskaita:
Lėšų pavadinimas

Lėšų dydis, tūkst.
Eur
2018 m.
2019 m.

Savivaldybės biudžeto lėšos

378,9

531,2

Valstybės biudžeto lėšos

309,0
0
200,4

194,7
15,7
299,8

73,8
0
20,4
0,5
45,0

6,0
0
35,9
0,9
66,2

15

15,0

Projektų lėšos
Paramos lėšos
Spec. programų (lėšos už
mokamas paslaugas) lėšos
Spec. programų (lėšos už
mokamas paslaugas) lėšos

Panaudojimas 2019 m.

DU 523,8 tūkst. Eur.; darbdavio Sodra 7,4
tūkst. Eur.
Įstaigos išlaikymui 194,7 tūkst. Eur.
Ilgalaikiam turtui 15,7 tūkst. Eur.
DU – 295,3 tūkst. Eur; darbdavio Sodra –
4,5 tūkst. Eur.
Įstaigos išlaikymui 6,0 tūkst. Eur.
Ilgalaikiam turtui
13,8
0,3
DU 6,5 tūkst. Eur.; darbd. Sodra 0,1 tūkst.
Eur., įstaigos išlaikymui – 52,8 tūkst. Eur.
Ilgalaikiam turtui 11,4 Eur.

Pritarta 2020 m. kovo 5 d. Neringos gimnazijos tarybos posėdyje (protokolas Nr.2).
___________________________

