NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL NERINGOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SIMO SURVILOS
2018 M. VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO IR
METINIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ 2019 M. NUSTATYMO
2019 m. vasario 21 d. Nr. T1-27
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 9 dalimi, Valstybinių ir savivaldybių švietimo
įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių
skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų
(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių
vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 6–8 ir 14, 16, 17, 19 punktais, susipažinusi su
Neringos gimnazijos tarybos 2019 m. vasario 6 d. įvertinimu ir atsižvelgusi į pateiktus
argumentuotus siūlymus, Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Įvertinti Neringos gimnazijos direktoriaus Simo Survilos 2018 m. veiklos ataskaitą
labai gerai, įvykdžius ir viršijus kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius.
2. Nustatyti Neringos gimnazijos direktoriui Simui Survilai 2019 m. metines veiklos užduotis
ir numatyti riziką, kuriai esant nustatytos metinės užduotys gali būti neįvykdytos pagal 1 priedą.
3. Numatyti Neringos gimnazijos direktoriaus Simo Survilos kompetencijų ir veiklos
tobulinimo rekomendacijas (kryptis) pagal 2 priedą.
4. Skelbti šį sprendimą kartu su Neringos gimnazijos direktoriaus Simo Survilos 2018 m.
veiklos ataskaita Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt ir Neringos gimnazijos
interneto svetainėje www.neringosgimnazija.lt ne trumpiau nei iki 2025 m. kovo 1 d.

Savivaldybės meras

Asta Baškevičienė
2019-02-21

Darius Jasaitis

Neringos savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d.
sprendimo Nr. T1-27
1 priedas
NERINGOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SIMO SURVILOS 2019 M. METINĖS
VEIKLOS UŽDUOTYS
Užduotys

Siektini rezultatai

1.Gerinti gimnazijos teikiamų paslaugų
ugdymo kokybę

Aukštesnis kūrybiškumo,
saviraiškos ir kritinio mąstymo
lygmuo

2.Įgyvendinti IT platesnį taikymą
ugdymo procese

IT priemonių nuolatinis
naudojimas ugdymo procese
bei erdvinės vaizduotės ir
kūrybiškumo gebėjimų
tobulinimas

3. Įgyvendinti pokyčio projektą,
nukreiptą į besimokančiojo sėkmę,
dalyvaujant LL3 projekte

Įgyvendintas pokyčio
projektas, orientuotas į
mokymosi pasiekimų gerinimą

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. VBE rezultatų vidurkis ne
žemesnis nei 55 %.
2. Aktyvus mokinių dalyvavimas
respublikinėse olimpiadose,
projektinėje veikloje bei
konkursuose.
1. Atnaujinta kompiuterių klasė,
pakeičiant senus kompiuterius į
naujus, investuojant 15000 Eur.
2. Atnaujinta Robotikos veikla
atskirose amžiaus grupėse,
integruojant į kelis mokomuosius
dalykus(5-8 kl., I-IV g. kl.).
3. Įsigytas 3D spausdintuvas
2019 m. I–IV ketvirčiai.
1.Bent 3 veiklų įgyvendinimas
įstaigoje.
2. Dalyvauta ne mažiau nei dviejose
stažuotėse ir ne mažiau nei 70 %
Mokyklų lyderystės iniciatyvų
renginiuose.
3. Parengtas pokyčio projekto
rezultatų sklaidos bei tvarumo
užtikrinimo planas.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINĖS UŽDUOTYS GALI BŪTI
NEĮVYKDYTOS
1.1. Teisės aktų kaita;
1.2. Žmogiškųjų išteklių stoka;
1.3. Nepakankamas finansavimas.
______________________________

Neringos savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d.
sprendimo Nr. T1-27
2 priedas
NERINGOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SIMO SURVILOS
KOMPETENCIJŲ IR VEIKLOS TOBULINIMO REKOMENDACIJOS (KRYPTYS)
1. Stiprinti gebėjimus analizuoti ir vertinti duomenis;
2. Tobulinti komandinio darbo kompetencijas tinklaveikos srityje.

____________________

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORĖS
JOANOS MAŽEIKIENĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO IR
METINIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ 2019 M. NUSTATYMO
2019 m. vasario 21 d. Nr. T1-30
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 9 dalimi, Valstybinių ir savivaldybių švietimo
įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių
skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų
(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių
vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 6–8 ir 14, 16, 17 punktais, susipažinusi su Nidos
lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tarybos 2018 m. vasario 4 d. įvertinimu, Neringos savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a :
5. Įvertinti Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės Joanos Mažeikienės 2018 m.
veiklos ataskaitą labai gerai, įvykdžius ir viršijus kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius.
6. Nustatyti Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorei Joanai Mažeikienei 2019 m.
metines veiklos užduotis ir numatyti riziką, kuriai esant nustatytos metinės užduotys gali būti
neįvykdytos, pagal 1 priedą.
7. Numatyti Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės Joanos Mažeikienės
kompetencijų ir veiklos tobulinimo rekomendacijas (kryptis) pagal 2 priedą.
8. Skelbti šį sprendimą kartu su Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės Joanos
Mažeikienės 2018 m. veiklos ataskaita Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt
ir Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ interneto svetainėje www.nidosazuoliukas.lt ne trumpiau
nei iki 2025 m. kovo 1 d.

Savivaldybės meras

Darius Jasaitis

Neringos savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d.
sprendimo Nr. T1-30
1 priedas
NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORĖS
JOANOS MAŽEIKIENĖS 2019 M. METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

Užduotys

Siektini rezultatai

1. Gerinti mokyklos ugdymo
paslaugų kokybę.

Atnaujinta mokinių
pažangos ir pasiekimų
vertinimo sistema.

2. Skatinti pedagogų profesinio
lygio augimą, šviesti tėvų
bendruomenę telkiantis švietimo
pagalbos specialistus,
psichologus ir kt. specialistus.

1. Mokytojų
kvalifikacijos tikslingas
tobulinimas, atsižvelgiant
į įsivertinimo rezultatus;
2. Tėvų įtrauktis ir
atsakomybė už vaikų
ugdymo(si) rezultatus ir
emocinę sveikatą.

3. Įgyvendinti pokyčio projektą,
nukreiptą į besimokančiojo
sėkmę, dalyvaujant LL3
projekte.

Įgyvendintas pokyčio
projektas, orientuotas į
mokymosi pasiekimų
gerinimą.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Atnaujinta mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo sistema;
sukurta tėvų konsultavimo
sistema.
1. Parengtas mokytojų
kvalifikacijų tobulinimo planas,
atsižvelgiant į įsivertinimo bei
vertinimo rezultatus ;
2. Mokymai lopšelio-darželio
bendruomenei apie ikimokyklinio
amžiaus vaikų psichologinių
krizių požymius ir jų įveikimo
būdus, ugdymo strategijas, savęs
pažinimą;
3. Mokymai lopšelio-darželio
bendruomenei smurto ir patyčių
prevencijos tema.
2019 m. I–IV ketvirčiai.
1.Įsigyta interaktyvių ugdymo
priemonių; atnaujinti žaidimo
įrenginiai, inventorius;
atnaujintos lysvės ekologinių
daržovių auginimui.
2. Dalyvauta ne mažiau nei
dviejose stažuotėse ir ne mažiau
nei 70 % Mokyklų lyderystės
iniciatyvų renginiuose.
3. Parengtas pokyčio projekto
rezultatų sklaidos bei tvarumo
užtikrinimo planas.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINĖS UŽDUOTYS GALI BŪTI
NEĮVYKDYTOS
1. Nepakankamas įstaigos finansavimas;
2. Žmogiškųjų išteklių trūkumas;
3. Nepakankamos kompetencijos, kvalifikacijos trūkumas.

Neringos savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d.
sprendimo Nr. T1-30
2 priedas
NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORĖS
JOANOS MAŽEIKIENĖS KOMPETENCIJŲ IR VEIKLOS TOBULINIMO
REKOMENDACIJOS (KRYPTYS)
1. Tobulinti strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetencijas (gebėti sistemiškai analizuoti
ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus; gebėti skirti prioritetus; gebėti dirbti su
informacija: parinkti šaltinius, duomenis ir juos analizuoti; būti atvirai pokyčiams, mokėti juos
planuoti ir valdyti ir kt.)
2. Plėtoti inovacijas, kuriant edukacines erdves bei skatinant sveiką gyvenimo būdą ir emociškai
saugią aplinką pedagogų bei vaikų veiklai.
____________________

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NERINGOS MENO MOKYKLOS DIREKTORĖS RASOS NORVILIENĖS
2018 M. VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO IR
METINIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ 2019 M. NUSTATYMO
2019 m. vasario 21 d. Nr. T1-29
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 9 dalimi, Valstybinių ir savivaldybių švietimo
įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių
skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų
(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių
vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 6–8 ir 14, 16, 17 punktais, susipažinusi su
Neringos meno mokyklos tarybos 2018 m. sausio 17 d. įvertinimu, Neringos savivaldybės taryba
nusprendžia:
9. Įvertinti Neringos meno mokyklos direktorės Rasos Norvilienės 2018 m. veiklos ataskaitą
labai gerai, įvykdžius ir viršijus kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius.
10.
Nustatyti Neringos meno mokyklos direktorei Rasai Norvilienei 2019 m. metines
veiklos užduotis ir numatyti riziką, kuriai esant nustatytos metinės užduotys gali būti neįvykdytos
pagal 1 priedą.
11.
Numatyti Neringos meno mokyklos direktorės Rasos Norvilienės kompetencijų ir
veiklos tobulinimo rekomendacijas (kryptis) pagal 2 priedą.
12.
Skelbti šį sprendimą kartu su Neringos meno mokyklos direktorės Rasos Norvilienės
2018 m. veiklos ataskaita Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt ir Neringos
meno mokyklos interneto svetainėje www.nmm.lt ne trumpiau nei iki 2025 m. kovo 1 d.

Savivaldybės meras

Darius Jasaitis

Neringos savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d.
sprendimo Nr. T1-29
1 priedas
NERINGOS MENO MOKYKLOS DIREKTORĖS RASOS NORVILIENĖS 2019 M.
METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

Užduotys

Siektini rezultatai

1. Koordinuoti Meno
mokyklos kolektyvų
pasirengimą dalyvauti 2020 m.
Moksleivių dainų šventėje.

Platesnė mokinių patirtis
nacionalinio lygmens
kultūriniuose
renginiuose.

2. Organizuoti tarptautinį
projektą Nord plus „Music
unites us“ Neringoje.

Tarptautinių projektų
organizavimo patirtis ir
sklaida Neringos
švietimo bendruomenei.

3. Įgyvendinti pokyčio projektą,
nukreiptą į besimokančiojo
sėkmę, dalyvaujant LL3
projekte.

Įgyvendintas pokyčio
projektas, orientuotas į
mokymosi pasiekimų
gerinimą.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1. Tam tikrų grupių – šokėjų,
choristų dalyvavimo 2020 m.
Moksleivių dainų šventėje
koordinavimas (dalyvavimas
organizaciniuose
pasitarimuose, repertuarų
derinimas ir kt.);
2. Programų šiai šventei
pasiruošti parengimas.
1. Parengti ne mažiau nei 2
aktualius renginius,
skatinančius kūrybiškumą;
2. Dalintis gerąja patirtimi su
Neringos švietimo
bendruomene.
2019 m. I–IV ketvirčiai.
1.Bent 2 veiklų įgyvendinimas
įstaigoje;
2. Dalyvauta ne mažiau nei
dviejose stažuotėse ir ne
mažiau nei 70 % Mokyklų
lyderystės iniciatyvų
renginiuose;
3. Parengtas pokyčio projekto
rezultatų sklaidos bei tvarumo
užtikrinimo planas.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINĖS UŽDUOTYS GALI BŪTI
NEĮVYKDYTOS
1.4. Teisės aktų kaita;
1.5. Žmogiškųjų išteklių stoka;
1.6. Nepakankamas finansavimas.
______________________________

Neringos savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d.
sprendimo Nr. T1-29
2 priedas
NERINGOS MENO MOKYKLOS DIREKTORĖS RASOS NORVILIENĖS
KOMPETENCIJŲ IR VEIKLOS TOBULINIMO REKOMENDACIJOS (KRYPTYS)
3. Stiprinti vadybines kompetencijas ugdant mokytojų bei mokinių atsakomybę.
4. Skatinti mokinių meistriškumo ugdymą(-si), dalyvaujant tarptautiniuose ir nacionaliniuose
projektuose bei konkursuose.
____________________

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NERINGOS SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS NORBERTO AIROŠIAUS
2018 M. VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO IR
METINIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ 2019 M. NUSTATYMO
2019 m. vasario 21 d. Nr. T1-28
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 9 dalimi, Valstybinių ir savivaldybių švietimo
įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių
skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų
(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių
vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 6–8 ir 14,16,17 punktais, susipažinusi su Neringos
sporto mokyklos tarybos 2018 m. vasario 4 d. įvertinimu, Neringos savivaldybės taryba
nusprendžia:
13.
Įvertinti Neringos sporto mokyklos direktoriaus Norberto Airošiaus 2018 m. veiklos
ataskaitą labai gerai, įvykdžius ir viršijus kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius.
14.
Nustatyti Neringos sporto mokyklos direktoriui Norbertui Airošiui 2019 m. metines
veiklos užduotis ir numatyti riziką, kuriai esant nustatytos metinės užduotys gali būti neįvykdytos
pagal 1 priedą.
15.
Numatyti Neringos sporto mokyklos direktoriaus Norberto Airošiaus kompetencijų ir
veiklos tobulinimo rekomendacijas (kryptis) pagal 2 priedą.
16.
Skelbti šį sprendimą kartu su Neringos sporto mokyklos direktoriaus Norberto
Airošiaus 2018 m. veiklos ataskaita Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt ir
Neringos sporto mokyklos interneto svetainėje www.nsportmok.lt ne trumpiau nei iki 2025 m.
kovo 1 d.

Savivaldybės meras

Darius Jasaitis

Neringos savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d.
sprendimo Nr. T1-28
1 priedas
NERINGOS SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS NORBERTO AIROŠIAUS
2019 M. METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

Užduotys

Siektini rezultatai

1. Parengti garbės galerijos
projektą.
2. Parengti Neringos sporto
mokyklos atletinio sporto
rengimo programą.

Pateikti derinimui garbės
galerijos projektą.
Įgyvendinta atletinio
rengimo programa.

3. Įgyvendinti pokyčio projektą,
nukreiptą į besimokančiojo
sėkmę, dalyvaujant LL3
projekte.

Įgyvendintas pokyčio
projektas, orientuotas į
mokymosi pasiekimų
gerinimą.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Patvirtintas projektas.
1. Parengta programa ir ji
registruota KTPRR;
2. Suorganizuota 1 atletinio
rengimo stovykla.
2019 m. I–IV ketvirčiai.
1. Įrengta interaktyvi edukacinė
erdvė Neringos sporto
mokykloje;
2. Dalyvauta ne mažiau nei
dviejose stažuotėse ir ne
mažiau nei 70 % Mokyklų
lyderystės iniciatyvų
renginiuose;
3. Parengtas pokyčio projekto
rezultatų sklaidos bei tvarumo
užtikrinimo planas.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINĖS UŽDUOTYS GALI BŪTI
NEĮVYKDYTOS
4. Nepakankamas įstaigos finansavimas;
5. Žmogiškųjų išteklių trūkumas;
6. Nepakankamos kompetencijos, kvalifikacijos trūkumas.

______________________________

Neringos savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d.
sprendimo Nr. T1-28
2 priedas
NERINGOS SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS NORBERTO AIROŠIAUS
KOMPETENCIJŲ IR VEIKLOS TOBULINIMO REKOMENDACIJOS (KRYPTYS)
5. Tobulinti bendravimo ir bendravimo kompetencijas tėvų konsultavimo srityje.
6. Diegti inovacijas, populiarinant sporto ir sveikos gyvensenos patrauklumą ir prieinamumą.

______________________

