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1.Plano įgyvendinimo situacija (sėkmės ir problemos, kilusios įgyvendinant Mokyklos veiklos tobulinimo planą) – iki 1000 spaudos 

ženklų: 

  Gimnazijos bendruomenė buvo informuojama apie veiklos tobulinimo tikslus, uždavinius, vykdomas veiklas. Dauguma tobulinimo plane 

numatytų veiklų buvo įgyvendinta. Pagal Mokytojų kompetencijų tobulinimo programą įvyko 3 seminarai. Patobulėjo vertinimo ir įsivertinimo 

kompetencijos, atnaujintas gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas. 94 % 5-12 klasių 

mokinių teiginį, kad pasiekimų vertinimas yra aiškus vertina 3,3 balo (pokytis +0,1).   Mokymuose ir praktiniuose užsiėmimuose   dalyvavo 

100% mokinių.  92% mokinių geriausiai įsivertino savo bendravimo ir bendradarbiavimo bei mokėjimo mokytis kompetencijas.  Buvo įsigytos ,,Eduka 

klasė“ ir ,,Egzaminatorius“ licencijos mokiniams bei mokytojams bei ,,Mozabook“ licencijos mokytojams. Vertinant teiginį; „Mokytojai naudoja 

naujas virtualias aplinkas pamokose (kurių nenaudojo anksčiau)“  nustatytas pokytis +0,2 įverčio.  Konkurse ,,Olimpis“  dalyvavo 6 kartus 

daugiau gimnazijos mokinių negu 2020 metais: laimėti 4 medaliai (2020 metais – 1 medalis) ir 65 diplomai. 2021 m. tarptautiniame matematikos 

konkurse „Kengūra“ dalyvavo 10% daugiau mokinių nei 2020 metais. Mokinių patekusių į rajono dešimtuką savo amžiaus grupėse skaičius 

padidėjo 8% lyginant su 2020 m.   Vertinant kokybinį rodiklį, 12% 5–6 kl. mokinių pasiekė aukštesnįjį mokymosi lygmenį bei pagal. Dėl 

vyravusios COVID-19 pandemijos nebuvo galimybės įgyvendinti visas suplanuotas veiklas: neįvyko stažuotės kitose savivaldybėse, skirtos 

mokytojų praktinių gebėjimų ir įgūdžių stiprinimui, patyriminė mokomoji išvyka mokiniams bei nenupirktos portatyvinės - mobiliosios  kėdės 

lauko klasei.   

 

 



 

Tikslas: Gerinti ugdymo(si) pasiekimus 5-6 klasėse stiprinant šiuolaikinės pamokos organizavimo ir mokinių mokymosi mokytis kompetencijas bei sąlygas. 

Uždaviniai 

1.Uždavinys: Sudaryti sąlygas prasmingam šiuolaikinės pamokos organizavimui ir mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymui 

 

 

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

1.1. Mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimo 

programa:  

Tema - 

Šiuolaikinės 

pamokos 

strategijos 

 

3 mokymų 

dienos  

Dalyvaus bent 

20  

(70 proc.)  

mokytojų 

 

3 mokymo 

dienos  

 Šiuolaikinės 

pamokos 

aspektai 

remiantis 

geros 

mokyklos 

koncepcija 

 Pamokos 

įsivertinimas 

siekiant 

ugdymo 

kokybės 

 Kolegialaus 

ryšio įtaka 

mokinių 

pasiekimams 

Dalyvavo 25 

mokytojai 

(83%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent 7% mokinių 

pasieks aukštesnį 

mokymosi lygmenį 

(pokytis vertinamas 

analizuojant NMPP 

ir 

apibendrinamuosius 

mokymosi 

pasiekimų 

rezultatus) 

 
Atnaujintas 

gimnazijos 

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

tvarkos aprašas. 94 % 

5-12 klasių mokinių 

teiginį, kad 

pasiekimų 

vertinimas yra 

aiškus vertina3,3 

balo. (pokytis +0,1). 

 

12% 5–6 kl. 

mokinių pasiekė 

aukštesnįjį 

mokymosi lygmenį 

(pokytis buvo 

vertinamas 

analizuojant 

apibendrinamuosius 

Programos 

kaina 1800 

Eur 
1 diena 8 val. – 

600 Eur.  

 

1800 Eur (3 

dienos po 8 

val.) 

–  

1.2. Mokytojų 

praktinių 

1 stažuotė 

Dalyvaus bent 

– 1 stažuotė - 

700 Eur 

–       700  



gebėjimų ir 

įgūdžių 

stiprinimas 

dalyvaujant 

stažuotėse 

Lietuvoje (2 

skirtingose 

savivaldybėse) 

po 10 

mokytojų 

mokymosi pasiekimų 

rezultatus) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

92% mokinių 

geriausiai įsivertino 

savo bendravimo ir 

bendradarbiavimo bei 

mokėjimo mokytis 

kompetencijas: 

atitinkamai   po 3,2 

bei 3,3 balo. 

97% mokinių 

nuomonė vertinant 

teiginį „Žinau dėl ko 

mokausi“ yra 3,5 balo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(autobuso 

nuoma) 

1.3. Mokymai ir 

praktiniai 

užsiėmimai 

mokiniams. 

Temos: 

*Mokinių 

mokymo(si) 

poreikių 

pažinimas, būdai 

ir mokymo(si) 

tikslų 

planavimas 

*Mokėjimo 

mokytis, 

skaitymo 

kompetencijų 

ugdymas(is) 

6 val. mokymai 

ir praktiniai 

užsiėmimai (1 

mokymai po 6 

val.) 

Dalyvaus bent 

25 (90 proc.) 

mokinių 

1 dienos (6 val.) 

mokymuose 

„Mano 

gyvenimo 

motyvas“ 

dalyvavo 118    

4–8 kl. ir IG–

IVG kl. mokinių 

(98%). 

Iš jų 32 5–6 kl. 

mokiniai 

(100%) 

1 diena, 6 val. 

– 550 Eur 

 550 Eur (1 

diena, 6 val.) 

–  

1.4. Tėvų 

švietimas ir 

praktinė veikla 

*Tėvų 

įsitraukimas į 

mokinių ugdymą 

6 val. mokymai 

(2 po 3 val.) ir 

praktiniai 

užsiėmimai 

Dalyvaus bent 

30% tėvų 

(globėjų) 

6 val. mokymai 

(2 po 3 val.) ir 

praktiniai 

užsiėmimai 

„Tėvų 

įsitraukimas į 

mokinių 

ugdymą“.  

Dalyvavo 40% 

Mokymų kaina 

700 Eur 
(1 diena – 3 

val. – 350 Eur.) 

700 Eur  

(1 diena – 3 

val. – 350 Eur.) 

–  



tėvų (globėjų)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 metais 

edukaciniame 

konkurse „Olympis“ 

dalyvavo 6 kartus 

daugiau gimnazijos 

mokinių negu 2020 

metais: laimėti 4 

medaliai (2020 metais 

– 1 medalis), 25 I 

laipsnio diplomai, 19 

1.5. Šiuolaikinės 

pamokos 

strategijų 

taikymas 

pamokose  

 

– Mokymasis 

virtualioje 

aplinkoje.  

 

Eduka klasė 1-

12 klasėms; 

naudoja bent 

160 (95%) 

mokinių. 

Egzaminatorius 

9-12 klasėms; 

naudoja bent 

45 (95%) 

mokinių 

Mozabook 

mokymosi 

aplinka; 

naudoja bent 

19 mokinių 

Eduka klasė 1-

12 klasėms; 

naudojosi 165 

(iš 165) (100%) 

mokinių. 

 

 

Egzaminatorius 

9-12 klasėms; 

naudojosi 31 (iš 

49) (63%) 

mokinių 

Mozabook 

mokymosi 

aplinka. Pirktos 

2 licencijos 

interaktyvioms 

lentoms, kurios 

mokytojai 

naudojo 

demonstravimui 

nuotolinio 

mokymo metu.  

Eduka klasė – 

1500 Eur (1 

metams)  

 

 

 

 

Egzaminatorius 

– 240 Eur 

(1 metams)  

 

 

Mozabook 

licencija 12 

mėn., 1 

licencija – 200 

Eur 
Mozabook 

licencija 

mokiniui 12 

mėn., 19 

licenzijų – 300  

Eur per metus) 

Eduka klasė. 

Licencijos 

metams 

mokiniui 72 

vnt., mokytojui 

– 9. 1500 Eur 

 

Egzaminatorius 

– 200 Eur 

(1 metams)  

 

 

Mozabook. 2 

licencijos 

interaktyvioms 

lentoms – 

391,99 Eur 

– 

 

 

 

 

 

 

 40 Eur 

 

 

 

 

108,01 

Eur 

 

– Dalyvavimas 

edukaciniuose 

konkursuose 

 

Konkursuose 

dalyvaus bent 

50 (40 proc.) 

mokinių 

Konkursuose 

dalyvavo 75 (iš 

172) (44%) 

mokinių 

Konkursas 

„Olympis“ 200 

Eur 
Konkursas 

„Kengūra“ 90 

Eur 
 

200 Eur 
 

 

 

 

90 Eur 

–  

1.6. 

Mokomosios, 

akademinių 

1 patyriminė 

mokomoji 

išvyka. 

– 

(dėl COVID-19 

pandemijos 

1 išvyka - 1200 

Eur.: autobuso 

nuoma, bilietai 

Vietoj išvykos 

nupirktas 

spausdintuvas 

200 Eur  



žinių ir praktinių 

įgūdžių dermę 

skatinančios 

išvykos 

mokiniams. 

(pamokos ne 

gimnazijos 

aplinkoje) 

Dalyvaus bent 

25 (90%) 5–6 

kl. mokinių) 

neįvyko)  II laipsnio diplomų, 

21 III laipsnio 

diplomas.  

2021 m. 

tarptautiniame 

matematikos konkurse 

„Kengūra“ dalyvavo 

10% daugiau mokinių 

nei 2020 metais. 

Mokinių patekusių į 

rajono dešimtuką savo 

amžiaus grupėse 

skaičius padidėjo 8% 

lyginant su 2020 m. 

 

į edukacinius 

centrus) 

 

1.7. Skatinamoji 

programa 

mokiniams, 

padariusiems 

pažangą 

1 skatinamoji 

mokomoji 

išvyka 

Dalyvavo bent 

30 (20 proc.) 

mokinių 

 

1 skatinamoji 

mokomoji 

išvyka: 

„Edukacinė 

mokinių kelionė 

į Aukštaitijos 

nacionalinį 

parką “.  

37 (iš 165) 

mokiniai (22%) 

1 išvyka - 1000 

Eur.: autobuso 

nuoma, bilietai 

į edukacinius 

centrus. 

 

1000 Eur –  

 

2. Uždavinys: Pagerinti ir įveiklinti mokymo(si) poreikiams pritaikomas ugdymo(si) aplinkas.  

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

1.3. Grožinės, 

mokomosios, 

mokslinės 

literatūros knygų 

pirkimas 

(skaitymo 

gebėjimų 

ugdymui, 

skirtingiems 

mokinių 

poreikiams ir 

11 grožinės 

literatūros 

10 

mokomosios, 

amatų, 

praktinių 

įgūdžių 

ugdymo 

4 mokslinio 

pobūdžio 

32 leidiniai, 

11 grožinės 

literatūros 

15 

mokomosios, 

amatų, 

praktinių 

įgūdžių 

ugdymo 

4 mokslinio 

pobūdžio 

39 leidiniai, 

 

 

 

 

 

 

Bent 7 proc. 

mokinių pasieks 

aukštesnį 

mokymosi lygmenį 

(pokytis vertinamas 

 

12% 5–6 kl. mokinių 

pasiekė 

aukštesnįjį mokymosi 

lygmenį (pokytis buvo 

vertinamas 

analizuojant 

apibendrinamuosius 

mokymosi pasiekimų 

rezultatus) 
 

300 Eur 
2020-2021 m. 

m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

299,50 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169,54 Eur 

0,50 ct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sritims lavinti) skirti pagilinti 

teksto 

suvokimo ir 

kūrimo 

gebėjimus 

skirti pagilinti 

teksto 

suvokimo ir 

kūrimo 

gebėjimus 

analizuojant NMPP 

ir 

apibendrinamuosius 

mokymosi 

pasiekimų 

rezultatus)  

Veiklos vertinimo 

kokybės ūgtis: 

šiuolaikinės 

pamokos strategijų 

taikymo, 

mokymo(si) aplinkų 

vertinimas kasmet 

kils bent 0,2 įverčio 

(iš 4) (IQES 

kokybinio 

įsivertinimo 

platforma) 

 

 

Lietuvių kalbos PUPP 

rezultatai 2021 m. 

lyginant su 2019 m.    

pagerėjo: nuo 5,85  2019 

m.  iki  6,14  2021 m. 
  
 
 

Pagal apklausos 

„Mokyklos kokybės 

rodiklių įsivertinimo 

tyrimas“ (2021) 

duomenis mokiniai 

teiginį: 

„Mokytojai naudoja 

naujas virtualias 

aplinkas pamokose 

(kurių 

nenaudojo anksčiau)“  

vertino 3,5 balo 

(pokytis +0,2) lyginant 

su 2020 m. „5-6 klasių 

mokinių apklausos apie 

mokymosi  poreikių 

tyrimas“ apklausa (3,3 

balo) 

 

170 Eur 
2020-2021 m. 

m. 

0,46 ct 

1.4. IKT bazės 

modernizavimas 

mokinių 

individualiai 

pažangai 

(bendriems visų 

mokinių 

poreikiams) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanceliarinės 

prekės 

Kompiuteris 

 

 

 

Popierius, 

rašikliai lauko 

lentoms 

Priemonėmis 

naudosis 5-6 

klasių 

mokiniai 

Kompiuteris 

 

Spausdintuvas, 

1 vnt. 

 

Kanceliarinės 

prekės : 

popierius, 

markerių 

rinkinis, 

magnetinės 

lentos(2) ir kt. 

(Priemonėmis 

naudosis 5-6 

klasių 

mokiniai) 

 

Navigator  

popierius A 4 

1200 Eur 
 

 

 

 

469 Eur 
(2020-2021 

m. m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790 Eur 

 

1000 Eur 

 

 

462,00 Eur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,01Eur 

410 Eur 

 

 

 

 

7 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neplanuota 

-20,01Eur 

1.5. Kalbų 

mokymosi bazės 

modernizavimas 

kalbėjimo, 

skaitymo, 

suvokimo 

gebėjimams 

ugdyti 

(bendriems visų 

mokinių 

Mokinio 

kompiuteriai, 

6 vnt., 

Specializuotos 

ausinės, 7 

vnt.; 

„SmartClass+” 

kalbų 

mokymo(si) 

programinė 

Mokinio 

kompiuteriai, 6 

vnt., 

Specializuotos 

ausinės, 7 vnt.; 

„SmartClass+” 

kalbų 

mokymo(si) 

programinė 

įranga (6 vnt.); 

3600 Eur (6 

kompiuteriai), 

483 Eur (7 

vnt. ausinių), 

3594 Eur 

(„Smart 

Class+” kalbų 

mokymo(si) 

programinė 

įranga); 

2880  Eur 

 

406 Eur 

 

4724 Eur 

 

 

 

 

 

720 Eur 

 

77 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neplanuota 

-1130 Eur 



poreikiams) įranga (6 vnt.); 

Interaktyvi 

medžiaga 

anglų kalbų 

mokymui(si) 

Interaktyvi 

medžiaga anglų 

kalbų 

mokymui(si) 

900 Eur 
(interaktyvi 

medžiaga 

kalbų 

mokymui(si) 

900 Eur       – 

1.6. Edukacinių, 

aktyvių, 

lavinamųjų 

aplinkų 

skirtingiems 

mokinių 

poreikiams 

įrengimas 

 

Protatyvūs 

darbiniai 

paviršiai, 15 

vnt. ir dėklas 

 

 

 

– 628 Eur (15 

protatyvių 

kėdžių)  

 

–     628 Eur  

                  19824 18083,04 1740.96  

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos 

veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš 

Klasės krepšelio). 

 

Iš viso gauta 19824 Eur 

 

Išleista 18083,04 Eur 

 

 

 

Partnerio atsakingas asmuo                                                                                                                                       Mokyklos vadovas 

 

 

__________________________________________                                                                           

_______________________________________  

 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)                                                                                                                     (Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 


