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1. Plano koregavimo priežastys  

Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos Kokybės  krepšelio projekto veiklos tobulinimo planas  koreguojamas dėl 

mokinių skaičiaus kitimo, lyginant 2020-2021 m. m. su 2021-2022 m. m. (ŠVIS 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenys 5-8 klasėse gimnazijoje mokosi 61 

mokinys) ir dėl lėšų likučio po pirmųjų veiklos metų. 

2. Situacijos analizė  

Lėšos skirtos: 2021–2022 m. m. – 21594 eurų  

Sutaupytos lėšos: 2020–2021 m. m. – 1740 eurų 96 ct 

Bendra suma: 2021–2022 m. m.-1740 eurų 96 ct + 21594 = 23334 eurų 96 ct 

3 Kas keičiasi pagal uždavinius  

1 uždavinys: sudaryti sąlygas prasmingam šiuolaikinės pamokos organizavimui ir mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymui.  

1.2. veikloje nebuvo galimybės įgyvendinti visas suplanuotas veiklas. Dėl karantino neįvyko stažuotė kitoje savivaldybėje, mokytojų praktinių 

gebėjimų ir įgūdžių stiprinimui (700 Eurų). Sutaupytos lėšos perkeliamos į 2021-2022 mokslo metus. 

1.5. veikloje šiais mokslo metais įsigyjant ,,Eduka klasė“, ,,Egzaminatorius“ nemokamai – sutaupoma 240 Eurų. Planuojama pirkti 2 ,,Mozabook“ 

licencijos interaktyvioms lentoms – sutaupoma 104 Eurų. Sutaupytos lėšos perkeliamos mokymo(si) erdvei ne mokyklos aplinkoje įrengimui, 

kadangi, dėl kylančių įrangos kainų, numatytų lėšų gali nepakakti.    

1.6. veikloje 2020-2021 m.m. dėl karantino neįvyko patyriminė mokomoji mokinių išvyka (1200 Eurų). Už dalį šių nepanaudotų lėšų buvo nupirktas 

spausdintuvas (1000 Eurų), kurį buvo planuojama įsigyti 2021-2022 mokslo metais (2.2.)  Buvo gautas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

tarybos ir NŠA leidimas šios veiklos keitimui.  Likę 200 Eurų perkelti į 2021-2022 mokslo metus ir bus pridėti prie mokinių patyriminės mokomosios 

išvykos organizavimo (iš viso patyriminei išvykai, kaip ir numatyta, skiriame 1200 Eurų).  Patyriminė mokomoji mokinių išvyka įvyks 2021-2022 

mokslo metais (2021 metų IV ketvirtyje). 

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

2.2. 2020-2021 mokslo metais sutaupyti 0,96 ct., skirti kanceliarinėms prekėms, perkeliami į 2021-2022 mokslo metus kanceliarinėms prekėms 

įsigyti. Lėšos  (1000 Eurų) skirtos 2021-2022 mokslo metams spausdintuvui pirkti bus perkeliamos 2021-2022 mokslo metais neįvykusiai patyriminei 

mokomajai mokinių išvykai (1.6).  



2.3. 2020-2021 mokslo metais nepanaudoti 628 Eurai, skirti mokymo(si) erdvei ne mokyklos aplinkoje įrengti (kėdžių įsigijimas), perkeliami į 2021-

2022 mokslo metus. Vietoje planuotų 30 portatyvinių kėdžių planuojame įsigyti 32 kėdes, kadangi 6-7 klasėse mokosi 32 mokiniai. Šiai mokomajai 

erdvei įrengti papildomai skiriama 678 Eurų iš sutaupytų lėšų. 

  

Tikslas  

Gerinti ugdymo(si) pasiekimus 6-7 klasėse stiprinant šiuolaikinės pamokos organizavimo ir mokinių mokymosi mokytis kompetencijas bei sąlygas.  

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

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas (nurodomos 

detalios priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis  

(2021-2022 m. m 

nuo – iki) 

1.1. Mokytojų kompetencijų 

tobulinimo programa:  

Tema - Šiuolaikinės pamokos 

strategijos 

Temos: 

*Šiuolaikinės pamokos strategijos 

praktinis taikymas  

*Mokinių mokymosi mokytis 

kompetencijų ugdymas ir praktinis 

strategijų taikymas 

* Mokymo(si) priemonių, aplinkų  

naudojimas šiuolaikinėje pamokoje 

Per metus vyks  

16 val. programa  

(2 mokymai po 8 val.). 

 

Dalyvauja bent 20  

(70 proc.)  mokytojų) 

Bent 7 proc. 

mokinių pasieks 

aukštesnį 

mokymosi 

lygmenį (pokytis 

vertinamas 

analizuojant 

NMPP ir 

apibendrinamuosi

us mokymosi 

pasiekimų 

rezultatus) 

Programos kaina 1200 Eur.  

1 diena 8 val. – 600 Eur.  

 

(1 lektoriaus darbo apmokėjimo 

valanda – 75,00 Eur. 

16 val. x 75 Eur) = 1200 Eur. 

2 mokymų dienos  

 

2021 m. – IV ketv.  

2022 m. – I ketv. 

1.2. Mokytojų praktinių gebėjimų ir 

įgūdžių stiprinimas dalyvaujant 

stažuotėse Lietuvoje (2 skirtingose 

savivaldybėse) 

2 stažuotės 

Dalyvauja bent po 10 

mokytojų 

Stažuočių kaina 1400 Eur. 

(1 stažuotė – 700 Eur; autobuso 

nuoma) 

2 stažuotės 

2021 m. IV ketv. 

2022 m. I ketv. 



1.3. Mokymai ir praktiniai 

užsiėmimai mokiniams. 

Tema: 

*Mokėjimo mokytis, skaitymo 

kompetencijų ugdymas(is) 

6 val. mokymai ir praktiniai 

užsiėmimai (1 mokymas po 6 

val.) 

Dalyvaus bent 25 (90 proc.) 

mokinių 

Mokymų kaina 550 Eur.  

(1 diena 6 val. – 550 Eur.) 

(1 lektoriaus darbo apmokėjimo 

valanda – 91,7 Eur. 

6 val. x 91,7 Eur) = 550 Eur. 

1 mokymų diena  

 

2021 m. – IV ketv. 

1.5. Šiuolaikinės pamokos strategijų 

taikymas pamokose  

 

*Mokymasis virtualioje aplinkoje.  

 

Eduka klasė 1-12 klasėms; 

naudoja bent 160 (95 proc.) 

mokinių. 

Egzaminatorius 9-12 klasėms; 

naudoja bent 45 (95 proc.) 

mokinių 

Mozabook mokymosi aplinka; 

naudoja bent 19 mokinių 

Eduka klasė – 1500 Eur. 

 

 

 

Egzaminatorius – 0 Eur . (gauname 

nemokamai perkant Eduka) 

Mozabook – 396 Eur. (Mozabook 2 

licencijos interaktyvioms lentoms – 

198 eurų * 2=396 Eur) 
 

Eduka klasė 2021-

2022 m. m. 

2021 m. – I ketv. 

 

Egzaminatorius 

2021-2022 m. m. 

2021 m. – IV ketv. 

 

Mozabook 2021-

2022 m. m. 

2021 m. – IV ketv. 

 

*Dalyvavimas edukaciniuose 

konkursuose:  

 

Konkursuose dalyvaus bent 50 

(40 proc.) mokinių 

Konkursas Olimpis  

200 Eur. per metus 

Konkursas Kengūra  

90 Eur. per metus 

2 konkursai 2022 

metais 

2022 m. – I ketv. 

2022 m. – II ketv. 

1.6. Mokomosios, akademinių žinių ir 

praktinių įgūdžių dermę skatinančios 

išvykos mokiniams. 

(pamokos ne gimnazijos aplinkoje) 

2 patyriminės mokomosios 

išvykos 

Dalyvavo bent 25 (90 proc. 

mokinių 

Programų kaina 2400 Eur. 

(1 išvyka - 1200 Eur.: autobuso 

nuoma, bilietai į edukacinius 

centrus) 

 

2 išvykos 

2021 m. IV ketv. 

2022 m. I ketv. 

1.7. Skatinamoji programa 

mokiniams, padariusiems pažangą  

1 skatinamoji mokomoji 

išvyka 

Dalyvavo bent 30 (20 proc.) 

mokinių 

 

Programų kaina 1000 Eur. 

(autobuso nuoma, bilietai į 

edukacinius centrus) 

 

1 išvyka 2022 m. II 

ketv. 

 

 

 



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

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas (nurodomos 

detalios priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

(2021-2022 m. m 

nuo – iki) 

2.1. Grožinės, mokomosios, 

mokslinės literatūros knygų pirkimas 

(skaitymo gebėjimų ugdymui, 

skirtingiems mokinių poreikiams ir 

sritims lavinti) 

25 grožinės literatūros 

6 mokslinio pobūdžio 

 

 

32 leidiniai, skirti pagilinti 

teksto suvokimo ir kūrimo 

gebėjimus 

Bent 7 proc. 

mokinių pasieks 

aukštesnį mokymosi 

lygmenį 

(pokytis vertinamas 

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) 

 

1200 Eur.  

 

 

 

170 Eur. 
 

 

2021-2022 m. m. 

 

2021 m. - IV 

ketvirtis 

2.2. IKT bazės modernizavimas 

mokinių individualiai pažangai 

(bendriems visų mokinių poreikiams) 

Kanceliarinės prekės 

Dažai, 10 vnt. 

 

Popierius, rašikliai lauko 

lentoms. Priemonėmis 

naudosis 6-7 klasių mokiniai 

500 Eur.  

 

 

218,96 Eur.   

 

 

 

2021-2022 m. m.  

2021 m. – IV ketv. 

 

2.3. Kalbų mokymosi bazės 

modernizavimas kalbėjimo, 

skaitymo, suvokimo gebėjimams 

ugdyti (bendriems visų mokinių 

poreikiams) 

Mokinio kompiuteriai, 4 vnt., 

 

 

Specializuotos ausinės, 4 vnt.; 
 
 

„SmartClass+” kalbų 

mokymo(si) programinė 

įranga (4 vnt. kompiuterių); 

 

Interaktyvi medžiaga anglų 

kalbų mokymui(si) 

2400 Eur. (4 kompiuteriai);  

 

 

276 Eur. (4 vnt. ausinių)  

 

 

2396 Eur. („SmartClass+” kalbų 

mokymo(si) programinė įranga);  

 

600 Eur. (interaktyvi medžiaga 

kalbų mokymuisi) 

 

 

2021-2022 m. m. 

2021 m. – IV 

ketvirtis 

2.4. Edukacinių, aktyvių, lavinamųjų 

aplinkų skirtingiems mokinių 

poreikiams įrengimas 

 

 

 

 

 

Protatyvūs darbiniai paviršiai, 

30 vnt. ir dėklas 

 

Mokymo(si) erdvė ne 

mokyklos aplinkoje: 

(lauko pavėsinė, lauko stalai,  

suolai, stacionarinė lenta)  

1670 Eur. (32 protatyvių kėdžių  po 

39 Eur.) 

 

5168 Eur.  

(pavėsinė, 4 stalai, 40 vietų suolai 

(kėdės), 2 stacionarinės lentos) 

 

2021-2022 m. m. 

2021 m. – IV ketv. 

 

 

2021-2022 m. m. 

2022 m. – I ketv. 



   23334,96 Eur.  

Nepanaudotų lėšų likutis: 1740,96 ct Eur  

2021-2022 m.m. skiriama lėšų: 21594 Eur 

Iš viso:  23334,96 Eur 

 

 Patvirtinu, kad šiame plane numatytos projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nėra suplanuotos 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). 
 

Partnerio atsakingas asmuo 
 

 

_______________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

Mokyklos vadovas 
 

 

_______________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 


