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 Remiantis Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros  mokykloje 2019 m. kovo 26–28 d. dienomis vykdyto išorės rizikos vertinimo 

ataskaita (Nr. A-10, Vilnius) veiklos kokybės rizikos vertinimo rodiklių vertinimai: 

 

Rodikliai ir jų vertinimas  (10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGRINDIMAS 

Planuojama, kad 2020–2021 mokslo metais mokykloje mokysis 702 mokiniai, 1–4 klasėse 371 mokinys, 5–8 klasėse 331 mokinys. 

Iš jų – 4,5% specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. Planuojama, kad 2021–2022 mokslo metais mokykloje mokysis 705 mokiniai, 1–4 klasėse 

374 mokiniai, 5–8 klasėse 331 mokinys. Iš jų – 4,5% specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 

Nemokamą maitinimą gauna  27% mokiniai, paramą mokinio reikmenims gavusių mokinių skaičius 33,  geltonaisiais autobusiukais 

pavežamų mokinių – 11%. 
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Varėnos ,,Ryto“ progimnazijos mokyklos veiklos tobulinimo planas parengtas remiantis Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros  

mokykloje 2019 m. kovo 26–28 d. dienomis vykdyto išorės rizikos vertinimo ataskaita (Nr. A-10, Vilnius), progimnazijos Vidaus įsivertinimo 

2019-2020 m. m. duomenimis, Pagalbos mokiniui specialistų ataskaitomis, teikiamomis kas pusmetį, Metodinės tarybos dokumentais, metodinių 

grupių ataskaitomis, Mokyklos pažangos ataskaita, Mokinio individualios pažangos (toliau MIP) stebėsenos darbo grupės dokumentais, 

Nacionaliniais mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau NMPP) rezultatais. 

Atlikta paskutiniųjų metų NMPP rezultatų analizė rodo, kad mokinių pasiekimai yra stabilūs ir aukštesni už šalies mokinių pasiekimus. 

Daugiau nei 60 procentų mokinių priskiriami aukštesniajam ir pagrindiniam lygmeniui. 

6 klasėje 2019 m. mokinių pasiekimai pagerėjo, nes padidėjo mokinių, priskiriamų pagrindiniam ir aukštesniajam pasiekimų lygmeniui, 

procentas.  

2019 m. progimnazija dalyvavo bandomajame elektroniniame mokinių pasiekimų patikrinime 8 klasėje. Mokiniai į grupes suskirstyti 

pagal bandomojo el. NMPP testų rezultatus, perskaičiuotus į standartizuotus taškus. 

Progimnazijos bendruomenė nėra pakankamai įsitraukusi į veiklos kokybės vertinimo, veiklos planavimo procesus, o tai riboja galimybes 

įsigilinti į iškylančias problemas bei jų priežastis (3.5.,2.3 rodikliai). 

Planuojama didesnį dėmesį, organizuojant ugdymo procesą, skirti mokyklos veiklos įsivertinimui. Numatoma sustiprinti ugdomosios 

veiklos stebėseną mokykloje, plėtoti kolegialų ryšį, bendradarbiavimą planuojant ugdymą. Tikimasi, kad bendruomenė bus labiau įsitraukusi į 

įsivertinimo, veiklos planavimo bendradarbiaujant procesus. Sustiprinta vidaus įsivertinimo veikla sudarys prielaidas laiku identifikuoti kylančias 

problemas, o sprendimai bus priimami remiantis turimais duomenimis ir, tikėtina, veiksmingi.  

Nepakankamai tiriami ir analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai, gebėjimai (tiek specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, tiek 

gabiųjų mokinių, todėl ne visada atsižvelgiama į egzistuojančius mokinių poreikius organizuojant mokymąsi. Individualios mokymosi pagalbos 

mokiniams, konsultavimo, diferencijavimo, individualizavimo stoka įvairių poreikių mokiniams neskatina mokymosi motyvacijos, nesudaro 

galimybių pasiekti individualios pažangos (3.3.). 

Numatoma stiprinti individualios pagalbos teikimą mokiniams, daugiau dėmesio skirti mokinių poreikiams pažinti (siūlant modulius 

gabiesiems mokiniams, konsultacijas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, neformaliojo ugdymo būrelius, projektinę veiklą).Sprendimus 

priimti remiantis turimais duomenimis. Tikėtina, kad bus labiau tenkinami mokinių ugdymosi poreikiai, geriau organizuojamas ugdymas, bus 

sudarytos sąlygos kiekvieno mokinio pažangai, gerės 5–8 kl. specialiųjų poreikių turinčių mokinių, gabiųjų mokinių matematikos, lietuvių kalbos 

ir gamtos mokslų pasiekimai (metiniai įvertinimai ir NMPP rezultatai).  

Mokykla turi patvirtintą  individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašą. Apraše numatytas 

pažangos fiksavimas 1–4 ir 5–8 klasėse. Yra įsteigta MIP darbo grupė, kuri koordinuoja stebėsenos procesą. Naudojant šią sistemą išaiškėjo, kad 
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kai kurios pildomos formos yra per sudėtingos, šias formas mokiniai pildo formaliai (sistema įdiegta mokslo metų pradžioje, ne visa 

bendruomenė įsitraukė į šios sistemos kūrimą ir ne visi jai pritaria (1.2.). 

Planuojama paskirti asmenį, kuris būtų atsakingas už šios sistemos tobulinimą, apraše numatytų veiklų įgyvendinimą. Bendradarbiaujant 

su dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, VGK ir remiantis turimais duomenimis, patobulintų individualios pažangos stebėjimo, 

fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo sistemą. Tikimasi, kad individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 

sistema veiks efektyviau, bus naudojamasi pažangos stebėjimo aprašuose užfiksuota informacija, mokiniai gaus kvalifikuotą ir savalaikę pagalbą. 

Gerės 5–8 kl. mokinių lietuvių kalbos, matematikos ir gamtos mokslų metiniai įvertinimai, NMPP rezultatai.  

Mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos apraše įrašyta, kad po ligos mokinys per dvi savaites turi atsiskaityti už praleistus kontrolinius 

darbus . Jei mokiniui sudėtinga tai padaryti, jam suteikiama galimybė gauti pagalbą konsultacijoje,  tačiau paaiškėjo, kad ne visada ta pagalba 

suteikiama, nes pats mokinys turi kreiptis į mokytoją. Ne visada taip nutinka. Sistema tobulintina (1.2., 2.2.). 

Numatoma progimnazijoje įrengti namų ruošos erdvę, kur mokiniai turės galimybę paruošti pamokas ir gauti konsultacijų. Mokiniai turės 

galimybę pašalinti mokymosi spragas, bus suteikta pagalba  atliekant namų darbus. Tikimasi, kad mokiniai turės geresnes sąlygas mokymuisi, 

gerės mokinių pasiekimai, mokiniai, atvykstantys iš toliau, turės galimybę prasmingai ir saugiai praleisti laiką, kol juos parveš į namus.  

Tik apie 20 procentų pamokų progimnazijoje vyksta šiuolaikiškai (mokymosi paradigma). Daugiau kaip pusė mokytojų pamokų yra 

tradicinės. Mokymosi erdvės stokoja lengvų ir mobilesnių baldų, šiuolaikiškų mokymosi priemonių. Reikia atnaujinti programinę įrangą. Trūksta 

poilsio zonų vaikų spontaniškai veiklai, laisvalaikiui, pamokų ruošai. Išteklių paskirstymas progimnazijoje netolygus – nepakankamai dėmesio 

skiriama aprūpinimui  šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis, įranga, šiuolaikiškais mobiliais mokykliniais baldais, kurie atitiktų  mokinių 

ugdymosi  poreikius, būtų tinkamai pritaikyti ugdymo procese. Dėl to nukenčia pamokų kokybė, prastėja veiklų pamokose patrauklumas 

mokiniams, mažėja mokinių mokymosi motyvacija, nesudaromos sąlygos mokytojams dirbti šiuolaikiškai. (3.2.).  

Planuojama pirkti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programą apie pamokos vadybą, aktyvų, diferencijuotą ir integralų ugdymą, 

socialinį ir emocinį ugdymą. Mokytojai įgytas žinias panaudos planuodami ir vesdami pamokas. Kuriant šiuolaikišką mokymosi aplinką, 

planuojama įrengti progimnazijoje gamtos mokslų laboratorijas, įsigyti šiuolaikiškų mokymosi priemonių, atnaujinti kompiuterinę programinę 

įrangą, įsigyti šiuolaikiškų mobilių baldų, įrengti mokinių poilsiui pritaikytų erdvių. Tikimasi, kad mokytojai įgis reikiamų kompetencijų ir turės 

geresnes sąlygas ugdymui organizuoti. Daugiau šiuolaikiškų, į aktyvų, integralų ir diferencijuotą ugdymą bei socialinį emocinį ugdymą 

orientuotų pamokų, kuriamas mokymuisi palankus mikroklimatas, poilsiui pritaikytos erdvės turės įtakos mokinių mokymosi motyvacijai ir 

asmeninei pažangai, geresnei emocinei savijautai. (3.3). Tikimasi, kad gerės 5–8 klasių mokinių lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų 

metiniai įvertinimai, daugiau mokinių pasieks pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygmenį, nebus mokinių nepasiekusių patenkinamo pasiekimų 

lygmens. Gerės mokinių NMPP  matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų rezultatai, gerės šių mokinių emocinė jausena.  
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Tikslas: Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos. 

Uždavinys: Sustiprinti individualios pagalbos mokiniui teikimą progimnazijoje.  

 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

 

Įgyvendinimo laikotarpis 

(nurodoma nuo – iki) 

 

1.1. Mokyklos metodinėje 

taryboje susitarti dėl 

mokinių poreikių, 

gebėjimų tyrimų, 

asmeninės pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo,  

pagalbos teikimo 

sistemos tobulinimo. 

Pasiektus susitarimus 

užfiksuoti metodinės 

tarybos protokole. 

Aprūpinti metodinę 

tarybą kanceliarinėmis 

priemonėmis 

kokybiškam darbui 

organizuoti.  

 (1.2, 2.2, 2.3.) 

 

Priimant susitarimą 

dalyvauja 54 

progimnazijos 

pedagoginiai darbuotojai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 m.m. 

5–8 klasių mokinių, 

padariusių pažangą, dalis 

kils nuo 73 % (MIP 

ataskaita 2019-2020 m.m,) 

iki 74%. 

5–8 klasių mokinių, 

padariusių  pažangą, dalis 

kils nuo 36 % (MIP 

ataskaita 2019-2020 m.m,) 

iki 37%. 

2021-2022 m.m.  

5–8 klasių mokinių, 

padariusių pažangą, dalis 

kils nuo 74 % (MIP 

ataskaita 2020–2021 m.m,) 

iki 75%. 

 

 

Kanceliarinės priemonės 

metodinės tarybos darbui 

organizuoti:  

segtuvai  5vnt.×3 Eur = 15 

Eur; 

popierius 8pak.×5 Eur = 

40 Eur. 

Iš viso: 55 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 metų lapkričio  mėn. 

 

1.2.Tobulinti sukurtą 

individualios 

pažangos 

 

Paskirtas atsakingas 

(vienas) asmuo už MIP 

sistemos koordinavimą ir 

 

Apmokėjimas MIP 

konsultantui.   

2020–2021 m. m.  

 

 



5 

stebėjimo, 

fiksavimo ir 

pagalbos teikimo 

sistemą: 

1.2.1. Direktoriaus 

įsakymu 

paskirti 

atsakingą 

(kompetentingą

) asmenį už 

MIP sistemos 

įgyvendinimą, 

kuris 

koordinuotų ir 

konsultuotų 

bendruomenę, 

rinktų 

duomenis, juos 

apdorotų ir 

teiktų 

pasiūlymus. 

1.2.2. Stebėseną, 

stebėsenos 

duomenis  

pritaikyti ,,G 

SUITE“ 

sistemoje. 

 (1.2; 3,1; 3.3; 2.2). 

įgyvendinimą. 

Visi MIP stebėsenos 

duomenys kaupiami ir 

pateikiami progimnazijos 

bendruomenei ,,G SUITE“ 

sistemoje. 

100 % mokytojų naudosis 

G SUITE sistema 

 

 

 

Asmeninio tobulėjimo 

planavime dalyvaus ne 

mažiau kaip 98 % tėvų, 

pažangos stebėsenoje - 

bent 80% tėvų. 

   

Organizuotos 6 

konsultacijos po 5 val. 

,,Darbas su GOOGLE 

dokumentais“ visiems 

mokytojams – 

dalykininkams ( teorija, 

praktika, namų darbai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 sav.×1 val. = 30 val. 

1 val. - 10,03 Eur  

Sodra 1 val. - 0.15 Eur 

30 val. × 10,03 Eur = 

300,9 Eur; 

30 val.×0,15 = 4,5 Eur. 

Iš viso: 305,4 Eur. 

 

2021–2022 m. m. 

37 sav.×1 val. = 37 val. 

1 val. - 10,03 Eur 

Sodra 1 val. - 0,15 Eur 

37val.×10,03 = 371,11 

Eur; 

37 val.×0,15 = 5,55 Eur. 

Iš viso: 376,66 Eur. 

 

 

 

 

Konsultacijų ,,Darbas su 

GOOGLE dokumentais“ 

teikimo išlaidos: 

1 val. – 10,03 Eur 

Sodra 1 val. – 0,15 Eur 

30 val.×10,03 = 300,9 Eur; 

Sodra 1 val. – 0,15 Eur 

30 val.× 0,15 = 4,5 Eur. 

Iš viso: 305,4 Eur.  
 

Kanceliarinės priemonės 

 

 

 

2020-2021 m. m. 

 

 

 

 

 

2021–2022 m. m. 

 

 

2021 m. sausio – vasario 

mėn. 
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stebėsenai organizuoti:  

segtuvai 29 vnt.  × 3 Eur = 

87 Eur; 

kopijavimo popierius  120 

pak. × 5 Eur = 600 Eur. 

Iš viso: 687 Eur. 

 

 

 

2020 m. lapkričio mėn. 

1.3. Sustiprinti klasės 

auklėtojo vaidmenį ir 

atsakomybę dėl 

individualios pagalbos 

poreikio ir teikimo 

mokiniams.  

 

1.3.1. Progimnazijos 

mokiniams teikti tikslingą 

ir savalaikę individualią 

mokymosi pagalbą. 

(1.2, 2.2, 2.3, 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kartus per pusmetį 

(pusmečio pradžioje ir 

likus mėnesiui iki 

pusmečio pabaigos) klasių 

auklėtojai susitinka su 

klasėje dėstančiais  dalykų 

mokytojais ir aptaria 

mokinių pasiekimus, 

asmeninę pažangą, 

individualios pagalbos 

teikimo, konsultacijų 

poreikį. 

29 klasių vadovai per 

mokslo metus organizuos 

po 4 susitikimus su visų 

mokomųjų dalykų 

mokytojais.  

Pamokų metu visiems 

mokiniams teikiama 

tinkama individuali 

2020-2021 m.m. 

Pasiekusių aukštesnįjį lygį 

5–8 klasių mokinių dalis 

kils nuo 14,98% (2019-

2020 m.m.) iki 15,20%, o 

pasiekusių pagrindinį 

lygmenį – nuo 47,40% 

(2019-2020 m.m.) iki 

47,80%. 

 

2021-2022 m.m. 

Pasiekusių aukštesnįjį lygį 

5–8 klasių mokinių dalis 

kils nuo 15,20% (2020-

2021 m.m.) iki 15,40%, o 

pasiekusių pagrindinį 

lygmenį – nuo 47,80% 

(2020-2021 m.m.) iki 

47,90%. 

 

 

29 klasių vadovų atlygis: 

2020-2021 m. m. ( nuo 

sausio mėnesio) 

22 sav. × 1 val. = 22 val. 

1 val. metod. su 25+ stažu 

10,03 + 0,15 = 10,18 Eur; 

1 val. metod. su 20 – 25m. 

9,98 + 0,14 = 10,12 Eur; 

1 val. vyr. mokyt. su 25+ 

9,37 + 0,14 = 9,51 Eur;  

1 val. vyr. mokyt. su 20 – 

25 m. 

9,32 + 0,14 = 9,46 Eur; 

 1 val. vyr. mokyt. su 15 – 

20 m. 

9,28 + 0,13 = 9,41 Eur. 

22 sav.×10,18 Eur ×18 

mokyt. = 4031,28 Eur; 

22 sav.× 10,12 Eur  × 1 

mokyt. = 222,64 Eur; 

22 sav.× 9,51 Eur. × 7 

2021 m. sausio mėn.-

birželio mėn. 
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mokymosi pagalba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mokyt. = 1464,54 Eur; 

22 sav. × 9,46 Eur  × 2 

mokyt. = 416,24 Eur; 

22 sav.× 9,41 Eur .× 1 

mokyt. = 207,02 Eur. 

Iš viso: 6341,72 Eur. 

 

2021–2022 m.m.  

37sav. × 1 val. = 37 val. 

1 val. metod. su 25+ stažu 

10,03 + 0,15 = 10,18 Eur; 

1 val. metod. su 20 – 25m. 

9,98 + 0,14 = 10,12 Eur; 

1 val. vyr. mokyt. su 25+ 

9,37 + 0,14 = 9,51 Eur;  

1 val. vyr. mokyt. su 20 – 

25 m. 

9,32 + 0,14 = 9,46 Eur; 

 1 val. vyr. mokyt. su 15 – 

20 m. 

9,28 + 0,13 = 9,41 Eur. 

37 sav.× 10,18 Eur × 18 

mokyt. = 6779,88 Eur; 

37 sav.× 10,12 Eur  × 1 

mokyt. = 374,44 Eur; 

37 sav.× 9,51 Eur. × 7 

mokyt. = 2463,09 Eur; 

37 sav. × 9,46 Eur  × 2 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 m. m. 
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mokyt. = 700,04 Eur; 

37 sav.× 9,41 Eur .× 1 

mokyt. = 348,17 Eur. 

Iš viso: 10665,62 Eur. 

 

 

1.4.Progimnazijoje 

įkurti jaukią namų 

darbų ruošos erdvę. 

Mokiniai, kuriems 

reikalinga 

individuali 

mokymosi pagalba 

bei tinkama 

mokymosi aplinka, 

galės čia ruošti 

pamokas, gauti 

kvalifikuotą 

mokymosi pagalbą.  

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus įsakymu 

paskirti namų darbų ruošos 

erdvės koordinatorių. 

(2.2.; 3.3.; 3.4.) 

 

Istorijos kabinetas Nr. 1 

pritaikytas namų darbų 

ruošai 30-iai  mokinių 

(nupirkta mobilūs suolai –

30 vnt., kėdės – 31 vnt., 

mokytojo stalas ir kėdė po 

1 vnt., spinta – 1 vnt., 

rakinama spinta – 1 vnt., 2 

stalai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namų darbų ruošos erdvė 

veikia ir jos koordinatorius 

teikia pagalbą po 2 val. 5 

 

Namų darbų ruošos erdvei 

įkurti: 

mobilieji baldai :  

mobilūs suolai – 30 vnt., 

kaina 4050,01 Eur; 

kėdės – 31 vnt., kaina 

1519,07 Eur; 

mokytojo stalas ir kėdė, 

kaina 242 Eur; 

spinta, kaina 24,2 Eur; 

sakinama spinta, kaina 

24,2 Eur; 

paruošiamojo stalas, kaina 

24,2 Eur; 

2 vnt. x 24,2 = 48,4 Eur; 

Iš viso: 5907,88  Eur 

 

 Mobili lenta – 247 Eur. 

 

Koordinatoriaus darbui 

apmokėti ( dirbs 2 val. 5 

dienas per savaitę): 

 

2021 m. sausio mėn.- kovo 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. sausio mėn. – 

birželio mėn. 
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dienas per savaitę.  

 

 

 

2020 – 2021 m. m. ( nuo 

sausio mėnesio) 

22 sav.× 10 val. = 220 val. 

1 val. -  9,32 Eur  

Sodra 1 val. -  0,14 Eur 

220 × 9,32 = 2050,4 Eur 

220 × 0,14 = 30,8 Eur. 

Iš viso: 2081,2 Eur. 

 

2021–2022 m. m.  

37 sav.× 10 val. = 370 val. 

1val. -  9,32 Eur  

Sodra 1 val. -  0,14 Eur 

370 × 9,32 = 3448,4 Eur 

370 × 0,14 = 51,8 Eur. 

Iš viso: 3500,2 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

2021–2022 m. m. 

 

 

 

 

1.5.Įgyvendinti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programą, 

orientuotą į tai, 

kaip sėkmingai 

dirbti su specialiųjų 

ugdymosi poreikių  

 

Įgyvendinta 40 val. 

kvalifikacijos tobulinimo 

programa (du moduliai). 

Kontaktinės valandos 20 

val., nekontaktinės 

valandos 20 val. Dalyvaus 

15 mokytojų. 

„Mokytojų kompetencijų 

tobulinimas rengiant ir 

 

2021–2022 m. m. 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

bendras metinis vidurkis 

nuo 5,69 (2019-2020 m. 

m.) padidėja iki 5,79. 

 

 

 

Atlygis lektoriams už 

mokymus (40 val. po 63 

Eur už valandą ) – 2520 

Eur. 

Iš viso: 2520 Eur. 

 

2021–2022 m. m. 
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turinčiais  

mokiniais. 

 (3.3.; 3.4.) 

pritaikant BP programas 

specialiųjų poreikių 

mokiniams, gerosios 

patirties sklaida“.  

Dalyvauja- 15 mokytojų 

dalykininkų. 

Ne mažiau kaip 70% 

mokytojų įgytas 

kompetencijas pritaikys 

teikdami mokymosi 

pagalbą 5–8 kl. spec. 

poreikių turintiems 

mokiniams ( 16 mokinių) 

 1.6. Teikti individualias 

konsultacijas 5–8 klasių 

mokiniams, turintiems 

spec. ugdymosi poreikių. 

(1.2, 2.2) 

 

 

 

 

Konsultacijos 5–8 klasių 

mokiniams, turintiems 

spec. ugdymosi poreikių: 

lietuvių kalba ir literatūra:  

5–6 kl. –1 val,  

7–8 kl. – 1 val. 

anglų kalba:  

5–6 kl. – 1 val,  

7–8 kl. – 1 val. 

rusų kalba: 

6 kl. –1 val,  

7–8 kl. – 1 val. 

matematika:  

5–6 kl. –1 val.  

2020-2021 m. m. 

5 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių: 

lietuvių kalbos ir 

literatūros bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 5,00 

(2019-2020 m. m.) iki 

5,10; 

anglų kalbos bendras 

metinis vidurkis didėja nuo 

4,50 (2019-2020 m. m.) iki 

4,60; 

matematikos bendras 

metinis vidurkis didėja nuo 

2020-2021 m.m. ( nuo 

sausio mėnesio) 

22 sav. × 1 val. = 22 val. 

1 val. metod. su 25+ stažu 

10,03 + 0,15 = 10,18 Eur; 

1 val. vyr. mokyt. su 25+ 

9,37 + 0,14 = 9,51Eur;  

1 val. vyr. mokyt. su 20 – 

25 m. 

9,32 + 0,14 = 9,46 Eur; 

 1 val. vyr. mokyt. su 15 – 

20 m. 

9,28 + 0,13 = 9,41 Eur. 

22 sav.× 10,18 Eur ×4 

2021 m. sausio mėn.-

birželio mėn. 
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7–8 kl. – 1 val. 

gamta ir žmogus: 

5–6 kl. – 1 val. 

fizika  

7–8 kl. – 1 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00 (2019-2020 m. m.) iki 

4,10; 

gamtos ir žmogaus bendras 

metinis vidurkis didėja nuo 

5,00 (2019-2020 m. m.) iki 

5,10; 

 

6 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokinių: 

lietuvių kalbos ir 

literatūros bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 4,50 

(2019-2020 m. m.) iki 

4,60; 

anglų kalbos bendras 

metinis vidurkis didėja nuo 

5,00 (2019-2020 m. m.) iki 

5,10; 

rusų kalbos bendras 

metinis vidurkis didėja nuo 

5,50 (2019-2020 m. m.) iki 

5,60; 

matematikos bendras 

metinis vidurkis didėja nuo 

4,50 (2019-2020 m. m.) iki 

4,60; 

gamtos ir žmogaus bendras 

metinis vidurkis didėja nuo 

6,00 (2019-2020 m. m.) iki 

mokyt. = 895,84 Eur; 

22 sav.× 9,51 Eur. × 4 

mokyt. = 836,88 Eur; 

22 sav. × 9,46 Eur  × 1 

mokyt. = 208,12 Eur; 

22 sav.× 9,41 Eur .× 1 

mokyt. = 207,02 Eur. 

Iš viso: 2147,86 Eur. 

 

2021 - 2022 m. m. 

37 sav. × 1 val. = 37 val. 

1 val. metod. su 25+ stažu 

10,03 + 0,15 = 10,18 Eur; 

1 val. vyr. mokyt. su 25+ 

9,37 + 0,14 = 9,51 Eur;  

1 val. vyr. mokyt. su 20 – 

25 m. 

9,32 + 0,14 = 9,46 Eur; 

 1 val. vyr. mokyt. su 15 – 

20 m. 

9,28 + 0,13 = 9,41 Eur. 

37 sav.× 0,18 Eur × 4 

mokyt. = 1506,64 Eur; 

37 sav.×9,51 Eur. × 4 

mokyt. = 1407,48 Eur; 

37 sav. × 9,46 Eur  × 1 

mokyt. = 350,02 Eur; 

37 sav.× 9,41 Eur .× 1 

 

 

 

 

 

2020–2021 m. m. 
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6,10; 

 

7 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokinių: 

lietuvių kalbos ir 

literatūros bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 4,75, 

(2019-2020 m. m.) iki 

4,85; 

anglų kalbos bendras 

metinis vidurkis didėja nuo 

4,00 (2019-2020 m. m.) iki 

4,10; 

rusų kalbos bendras 

metinis vidurkis didėja nuo 

5,75 (2019-2020 m. m.) iki 

5,85; 

matematikos bendras 

metinis vidurkis didėja nuo 

5,00 (2019-2020 m. m.) iki 

5,10; 

fizikos bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 4,50 

(2019-2020 m. m.) iki 

4,60; 

 

8 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokinių 

mokyt. = 348,17 Eur. 

Iš viso: 3612,31 Eur. 

 

2021-2022 m. m. 
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 lietuvių kalbos ir 

literatūros bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 4,50, 

(2019-2020 m. m.) iki 

4,60; 

 anglų kalbos bendras 

metinis vidurkis didėja nuo 

4,00 (2019-2020 m. m.) iki 

4,10; 

rusų kalbos bendras 

metinis vidurkis didėja nuo 

4,50 (2019-2020 m. m.) iki 

4,60; 

matematikos bendras 

metinis vidurkis didėja nuo 

4,00 (2019-2020 m. m.) iki 

4,10; 

fizikos bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 4,50 

(2019-2020 m. m.) iki 

4,60; 

 

2021/2022 m. m. 

5 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokinių: 

lietuvių kalbos ir 

literatūros bendras metinis 

vidurkis bus ne mažesnis 

kaip 5,10 (2020-2021 m. 
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m.); 

anglų kalbos bendras 

metinis vidurkis bus ne 

mažesnis kaip 4,60 (2020-

2021 m. m.); 

matematikos bendras 

metinis vidurkis bus ne 

mažesnis kaip 4,10 (2020-

2021 m. m.); 

gamta ir žmogus dalyko 

bendras metinis vidurkis 

bus ne mažesnis kaip 5,10 

(2020-2021 m. m.); 

 

6 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių: 

lietuvių kalbos ir 

literatūros bendras metinis 

vidurkis bus ne mažesnis 

kaip 4,60 (2020-2021 m. 

m.); 

anglų kalbos bendras 

metinis vidurkis bus ne 

mažesnis kaip 5,10 (2020-

2021 m. m.); 

rusų kalbos bendras 

metinis vidurkis bus ne 

mažesnis kaip 5,60 (2020-

2021 m. m.); 
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matematikos bendras 

metinis vidurkis bus ne 

mažesnis kaip 4,60 (2019-

2020 m. m.); 

gamtos ir žmogaus dalyko 

bendras metinis vidurkis 

bus ne mažesnis kaip 

6,10(2020-2021 m. m.); 

 

7 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokinių: 

lietuvių kalbos ir 

literatūros bendras metinis 

bus ne mažesnis kaip 4,85 

(2020-2021 m. m.); 

anglų kalbos bendras 

metinis vidurkis bus ne 

mažesnis kaip  4,10 (2020-

2021 m. m.); 

rusų kalbos bendras 

metinis vidurkis bus ne 

mažesnis kaip 5,85 (2020-

2021 m. m.); 

matematikos bendras 

metinis vidurkis bus ne 

mažesnis kaip 5,10 (2020-

2021 m. m.); 

fizikos bendras metinis 

vidurkis bus ne mažesnis 
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kaip 4,60 (2020-2021 m. 

m.); 

 

8 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokinių: 

lietuvių kalbos ir 

literatūros bendras metinis 

vidurkis bus ne mažesnis 

kaip 4,60 (2020-2021 m. 

m.)  

anglų kalbos bendras 

metinis vidurkis bus ne 

mažesnis kaip 4,10 (2020-

2021 m. m.); 

rusų kalbos bendras 

metinis vidurkis bus ne 

mažesnis kaip 4,60 (2020-

2021 m. m.); 

matematikos bendras 

metinis vidurkis bus ne 

mažesnis kaip 4,10 (2020-

2021 m. m.); 

fizikos bendras metinis 

vidurkis bus ne mažesnis 

kaip 4,60 (2020-2021 m. 

m.). 

1.7. Sustiprinti 5–8 kl. 

didelį mokymosi 

potencialą turinčių 

Gerės mokymosi sąlygos 

didelį mokymosi 

potencialą turintiems 

2020-2021 m.m. 

NMPP (2019 m.) 

Matematika: 

Moduliai didelį mokymosi 

potencialą turinčių 

gebėjimų turintiems 
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mokinių ugdymą,  sudaryti 

galimybę, pagal jų 

poreikius, rinktis modulius 

(lietuvių kalbos ir  

matematikos). 

(1.2, 2.2, 2.3, 3.2) 

mokiniams.  

Ne mažiau kaip 50 % 

didelį mokymosi 

potencialą turinčių 

mokinių lankys 

pasirenkamųjų lietuvių 

kalbos ir matematikos 

modulių užsiėmimus.  

Visiems aukštesnius 

mokymosi gebėjimus 

turintiems mokiniams bus 

sudarytos sąlygos rinktis 8 

kl. lietuvių kalbos ir 5-8 kl. 

matematikos modulius. 

 

 

pagal kognityvinių 

gebėjimų grupes 6 klasės 

mokinių, turinčių 

aukštesniuosius mąstymo 

gebėjimus, dalis nuo 41% 

pakils iki 42%; 

 8 klasės mokinių MTT 

taškų vidurkis nuo 480 

pakils iki 490; 

pagal veiklos sritis 

gebančių spręsti problemas 

6 klasės mokinių dalis  nuo 

49% pakils iki 50%; 8 

klasės mokinių MTT taškų 

vidurkis nuo 470 pakils iki 

480; 

 

NMPP (2018 m.) 

Lietuvių kalba: 

pagal kognityvinių 

gebėjimų grupes 8 klasės 

mokinių, turinčių 

aukštesniuosius mąstymo 

gebėjimus, dalis nuo 

54,2% pakils iki 54,4%; 

 

2021-2022 m.m. 

Matematika: 

pagal kognityvinių 

gebėjimų grupes 6 klasės 

mokiniams: 

5a,b,c - matematika; 

6a,b,c - matematika; 

7a,b,c - matematika; 

8a,b,c - matematika; 

8a,b,c - lietuvių kalba. 

2020-2021 m. m. ( nuo 

sausio mėnesio) 

22 sav. × 1 val. = 22 val. 

1 val. metod. su 25+ stažu 

10,03 + 0,15 = 10,18 Eur; 

1 val. vyr. mokyt. su 25+ 

9,37 + 0,14 = 9,51 Eur;  

22 sav.× 10,18 Eur × 4 

mokyt. = 895,84 Eur; 

22 sav.× 9,51 Eur. × 1 

mokyt. = 209,22 Eur; 

Iš viso: 1105,06 Eur 

2021 - 2022 m. m. 

37sav. × 1 val. = 37 val. 

1 val. metod. su 25+ stažu 

10,03 + 0,15 = 10,18 Eur; 

1 val. vyr. mokyt. su 25+ 

9,37 + 0,14 = 9,51 Eur;  

37 sav.× 10,18 Eur × 4 

mokyt. = 1506,64 Eur; 

37 sav.× 9,51 Eur. × 1 

mokyt. = 351,87 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 m. m. sausio - 

birželio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 m. m. rugsėjo - 

birželio mėn. 
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mokinių, turinčių 

aukštesniuosius mąstymo 

gebėjimus, dalis išliks ne 

mažesnė nei 42%;  

8 klasės mokinių MTT 

taškų vidurkis ne mažesnis 

nei 490; 

pagal veiklos sritis 

gebančių spręsti problemas 

6 klasės mokinių dalis  

išliks ne mažesnė nei 50%; 

8 klasės mokinių MTT 

taškų vidurkis ne mažesnis 

nei 480; 

lietuvių kalba: 

pagal kognityvinių 

gebėjimų grupes 8 klasės 

mokinių, turinčių 

aukštesniuosius mąstymo 

gebėjimus išliks ne 

mažesnė nei 54,4%; 

 

 

 

Iš viso: 1858,51 Eur. 

 

Iš viso lėšų 1 uždaviniui įgyvendinti 41716,82 Eur. 21703,52 Eur 2020–2021 

m.m. 

20013,3 Eur 2021–2022 

m.m. 
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2. Uždavinys: Gerinti pamokos vadybą, užtikrinant mokymosi įvairovę plėtojant šiuolaikinės pamokos principus ir vykdant aktyvų, integralų ir 

diferencijuotą mokymąsi. 

 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai 

jų skirtos/numatytos 

lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis (nurodoma 

nuo – iki 

2.1.Sustiprinti kolegialų ryšį 

(sutarti, kad po pamokų stebėjimo 

bus aptariami šiuolaikinės 

pamokos aspektai). 

Užfiksuoti susitarimus 

Kolegialaus ryšio apraše ir jų 

laikytis. 

 (2.3.; 3.4.) 

Mokytojai stebėjo ir 

aptarė ne mažiau kaip 2–

3 kolegų pamokas per 

pusmetį. 

 

Per dvejus metus stebėta 

408– 672 pamokos. 

 

Paskirtas 1 (vienas) 

atsakingas asmuo. Per 

mokslo metus pateiktos 

dvi  ataskaitos mokytojų 

tarybai. 

Bus pasiekta (per dvejus 

metus), kad ne mažiau 

kaip 20% mokytojų 

vedamų pamokų bus 

orientuotos į aktyvų, 

integralų ir 

diferencijuotą 

2020–2021 m. m. 

 5–8 klasių mokinių 

metinis mokymosi 

vidurkis padidėja nuo 8,06 

% (2019–2020 m. m.) iki 

8,26 % ir 2021–2022 m. 

m. išlieka ne mažiau 8,26 

%.  

 

 

 

 

Atlygis kolegialaus ryšio 

diegimo konsultantui:  

2020-2021 m.m.  

30 sav. po 1 val. 

30 sav. × 1 val. = 30 val. 

1 val. - 10,03  Eur 

Sodra 1 val. – 0,15 Eur 

30 sav.× 10,03 Eur = 

300.90 Eur 

30 sav. × 0,15 Eur = 4.5 

Eur. 

Iš viso: 305,40 Eur. 

 

2021/2022 m.m. 

37 sav. × 1 val.= 37 val. 

1 val. - 10.03 Eur 

Sodra 1 val. - 0,15 Eur 

37 sav. × 10,03 Eur = 

371,11 Eur 

 

2020–2021 m. m. 

lapkričio – birželio mėn. 

 

 

 

 

 

 

2021–2022 m. m. 

rugsėjo – birželio mėn. 
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mokymą(si). 37 sav. × 0,15 Eur = 5,55 

Eur. 

Iš viso: 376,66 Eur. 

2.2. Tobulinti pedagogų 

kvalifikaciją, įgyvendinant 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programą 

„Šiuolaikinės pamokos vadyba“. 

Temos: 

 Pamokos uždavinio 

formulavimas; 

 Diferencijuotas 

(personalizuotas) 

ugdymas;  

 Aktyvūs mokymosi 

metodai;  

 Mokymo strategijos 

parinkimas pagal 

mokymosi stilius. 

(3.1, 3.3, 3.4) 

 

Įvyks  3 seminarai 

Įgyvendinta 40 val. 

programa „Šiuolaikinės 

pamokos vadyba“, 3 

moduliai. 

Mokymuose dalyvaus 

40 mokytojų. 

Kontaktinės valandos  

25–30 val. 

Nekontaktinės val. 15–

10 val. 

Ne mažiau 65% 

mokyklos mokytojų įgis 

bendrųjų kompetencijų, 

kaip dirbti šiuolaikiškai  

Ne mažiau kaip 80 % 

mokymuose dalyvavusių 

mokytojų įgytą patirtį 

išbandys ir pritaikys 

kasdienėje praktikoje, 

tobulindami pamokos 

kokybę. 

Kuruojančių vadovų 

stebėtose pamokose, 

kolegialaus ryšio 

stebėjimo protokoluose 

pamokos aspektas 

„Bandymas dirbti 

šiuolaikiškai“ bus išskirtas 

24 % stebėtų pamokų 

(buvo 20,9%). 

60 %. mokinių įvardins, 

kad mokytis, kai taikomi 

aktyvūs mokymosi 

metodai, jiems įdomiau. 

Pamokos aspektas 

„Sugrįžtama prie 

mokymosi uždavinio, 

aptariamas pasiektas 

rezultatas“ bus įvertintas 

„gerai“ 13 % stebėtų 

pamokų 

Pamokos aspekto 

„Mokiniai apibendrina 

išmoktą medžiagą ir 

mokymosi rezultatus, 

nusimato veiklos siekius, 

Kvalifikacijos 

tobulinimo programa, 

kurią sudaro trys 

moduliai (temos), 40 

val., 40 dalyvių, 2 

grupės. 

Kontaktinės valandos 

25–30 val.  

Nekontaktinės val. 15–

10 val.  

„Šiuolaikinės pamokos 

vadyba“ 

1 val. įkainis ~ 95 Eur 

 Iš viso: 3800 Eur 

 

Nuotolinių kvalifikacijos 

tobulinimo kursų 

pedagogas.lt VIP narystė 

vieneriems metams 65-

iems  mokyklos 

pedagogams 

2021 m. sausio mėn.- 

birželio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. lapkričio mėn. 
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gaires“ vertinimas „gerai“ 

bus 3 %. (buvo 2,3 %). 

Ne mažiau kaip 1,4 %  5–

8 klasių mokinių padarys 

pažangą 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 mokytojai x 12 Eur = 

780 Eur 

65 mokytojai x 15 Eur = 

975 Eur 

Iš viso: 1755  Eur. 

 

 

2021 m. lapkričio mėn. 

 

 

2.3. Tobulinti pedagogų 

kvalifikaciją numatytomis 

temomis:  

 Kaip sukaupti profesinį 

kapitalą  mokykloje? 

 Kaip užsukti mokyklos 

pažangos variklį, siekiant 

geresnių mokinių 

ugdymosi rezultatų? 

 Kaip sustyguoti darnų 

ugdymosi procesą 

mokykloje? Kaip sukurti 

aplinką, kurioje norisi 

mokytis? 

(3.1.; 3.4.) 

 

2.4. Formuoti įsivertinimo kultūrą 

šiomis temomis: 

įsivertinimo samprata; 

duomenų rinkimo ir panaudojimo 

aspektai; 

įsivertinimo instrumentų taikymas; 

iliustracijų ir išvadų rašymas. 

Įgyvendinta 40 val. 

kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Ugdymosi pažangą 

skatinantys vadybiniai 

sprendimai mokykloje“, 

dalyvauja 40 mokytojų. 

 

 

 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimo programą 

sudaro 4 (temos): 1 tema 

10 val. (iš jų 6 kontakt. ir 

4 nekontakt.) ~ 1 val. 

kaina 60 Eur. 

Iš viso 1 tema: 600 Eur 

Iš viso 4 temos: 2400 

Eur 

 

2021 m.  balandžio 

mėn. 

Pravestos 4 

konsultacijos po 6 val. 

:įsivertinimo samprata; 

duomenų rinkimo ir 

panaudojimo aspektai; 

įsivertinimo instrumentų 

taikymas; iliustracijų ir 

išvadų rašymas, 

Atlygis konsultantams: 

1 konsultacijos (6 val.) 

kaina 525 Eur  

Iš viso: 2100 Eur 

2021 m. rugsėjo mėn.-

lapkričio mėn. 
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15-ai mokytojų 

(įsivertinimo grupės 

nariams, administracijai, 

metodinių grupių 

pirmininkams). 

 2.4.  Mokinių patyriminio 

ugdymo(si) plėtra panaudojant 

gamtamokslines laboratorijas. 

(3.3 ; 2.3.) 

 

Gamtamokslinėmis 

laboratorijomis 

pasinaudos 702 mokiniai 

per pasaulio pažinimo,  

gamtos ir žmogaus, 

biologijos, fizikos ir 

chemijos pamokas, 

atlikdami bandymus, 

tyrimus, eksperimentus. 

Tokių pamokų bus 

pravesta ne mažiau kaip 

30%  pagal UP 

priklausančių pamokų. 

Įrengtos dvi gamtos 

mokslų laboratorijos. 

Pirmos laboratorijos 

įrangos komplektacija: 

mokytojo darbo vieta: 

laboratorinis stalas su 

kriaukle, kompiuterio 

2020-2021 m. m. 

5 klasių mokinių gamtos 

ir žmogaus dalyko 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 7,76 (2019-

2020 m. m.) iki 7,90; 

6 klasių mokinių gamtos 

ir žmogaus dalyko 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 7,88 (2019-

2020 m. m.) iki 7,92; 

7 klasių mokinių 

biologijos bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 7,69 

(2019-2020 m. m.) iki 

7,75;  

8 klasių mokinių 

biologijos bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 7,78 

(2019-2020 m. m.) iki 

Dviejų gamtos mokslų 

Laboratorijų įrengimas: 

Pirma laboratorija: 

mokytojo darbo vieta: 

laboratorinis stalas su 

kriaukle, kompiuterio 

darbo vieta, kėdė 1 

kompl. – 2300 Eur 

spintelė po lenta, 

kompiuterių įkrovimo 

dėžė 1 kompl. – 2350 

Eur  

traukos spinta 1 kompl. – 

4541,52 Eur,  

mokinio teorijos stalas 

su kėde (14 vnt. viename 

komplekte) 1 kompl.– 

2020-2021 m. m. ir 

2021–2022 m. m. 

2021 metų rugpjūčio 

mėn. 
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darbo vieta, kėdė, 

spintelė po lenta, 

kompiuterių įkrovimo 

dėžė, traukos spinta, 

mokinio teorijos stalas 

su kėde (14 vnt. viename 

komplekte); 

laboratorinis stalas su 

kriaukle ir spintele(15-ai 

mokinių) 2 kompl.; 

laboratorinės spintelės 

(kabinamos virš stalų ant 

sienos) 1 kompl. 

Antros laboratorijos 

įrangos komplektacija: 

mokytojo darbo vieta: 

laboratorinis stalas su 

kriaukle, kompiuterio 

darbo vieta, kėdė, 

spintelė po lenta, 

kompiuterių įkrovimo 

dėžė, traukos spinta, 

mokinio teorijos stalas 

su kėde (24 vnt. viename 

komplekte), 

laboratorinis stalas su 

kriaukle ir spintele(15-ai 

mokinių) 1 kompl., 

laboratorinės spintelės 

7,92;  

7 klasių mokinių fizikos 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 7,29 (2019-

2020 m. m.) iki 7,40; 

8 klasių mokinių fizikos 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 7,45 (2019-

2020 m. m.) iki 7,65; 

8 klasių mokinių chemijos 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 7,76 (2019-

2020 m. m.) iki 7,82.  

4 klasės mokinių pasaulio 

pažinimo standartizuoti 

taškai didėja nuo 0,9 

standartizuoto taško 

(NMPP 2019 m.) iki 0,91 

standartizuoto  taško. 

 

2021/2022 m. m.  

5 klasių mokinių gamtos 

ir žmogaus dalyko 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 7,90 (2020-

2021 m. m.) iki 7,98; 

6 klasių mokinių gamtos 

ir žmogaus dalyko 

2400,00 Eur  

laboratorinis stalas su 

kriaukle ir spintele (15-ai 

mokinių) 2 kompl. 

15600 Eur,  

laboratorinės spintelės 

(kabinamos virš stalų ant 

sienos) 1 kompl. – 2000 

Eur 

Iš viso: 29191,52 Eur 

Iš viso kaina su 

PVM:35321,74 Eur 

Antra laboratorija: 

mokytojo darbo vieta: 

laboratorinis stalas su 

kriaukle, kompiuterio 

darbo vieta, kėdė 1 

kompl. – 2300 Eur, 

spintelė po lenta, 

kompiuterių įkrovimo 

dėžė 1 kompl. – 2350 

Eur, traukos spinta 1 vnt. 

– 4500 Eur, mokinio 

teorijos stalas su kėde 

(24 vnt. viename 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 metų rugsėjo mėn. 
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(prie sienos) 1 kompl. 

 

 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 7,92 (2020-

2021 m. m.) iki 8,12; 

7 klasių mokinių 

biologijos bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 7,75 

(2020-2021 m. m.) iki 

7,92;  

8 klasių mokinių 

biologijos bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 7,92 

(2020-2021 m. m.) iki 

8,08;  

7 klasių mokinių fizikos 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 7,40 (2020-

2021 m. m.) iki 7,50; 

8 klasių mokinių fizikos 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 7,65 (2020-

2021 m. m.) iki 7,75; 

8 klasių mokinių chemijos 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 7,82 (2020-

2021 m. m.) iki 7,92. 

4 klasės mokinių pasaulio 

pažinimo standartizuoti 

komplekte) 1 kompl. – 

4200 Eur, laboratorinis 

stalas su kriaukle ir 

spintele (15-ai mokinių) 

1 kompl. – 7800 Eur, 

laboratorinės spintos 

(prie sienos) 1 kompl. – 

3958,48 Eur  

Iš viso: 25108,48 Eur  

Iš viso kaina su PVM: - 

30381,26 Eur. 
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taškai didėja nuo 0,91 

standartizuoto taško 

(NMPP 2020 m.) iki 0,92 

standartizuoto  taško. 

 

2.5. Aktų salės pritaikymas 

formaliajam ir neformaliajam 

ugdymui, konferencijoms, 

projektų pristatymams, 

bendruomenės renginiams 

(įsigyjant garso ir šviesų 

įrangą). 

(1.2, 2.2, 3.3,  3.4) 

 

 

Bus nupirkta nauja salės 

įgarsinimo aparatūra, 

252  naujos aktų kėdės. 

Aktų sale naudosis 702 

mokiniai, 65 mokytojai, 

32 mokyklos 

darbuotojai, 1300 

mokinių tėvų. 

 

 

 Remiantis išorės 

vertinimo ataskaita 

pamokų, orientuotų į 

inovatyvų mokymą, 

skaičius nuo 21,7% pakils 

iki 25%. 

 

 

 

 

 

Aktų salės įgarsinimo 

aparatūra - 2436,82 Eur 

Aktų salės baldai – 252 

Vienos vietos kaina – 

100,43 Eur 

Iš viso: 25308,36 Eur. 

 

2021 m. sausio mėn. 

 

2021 m. rugsėjo mėn. 

 

 

 

2.6. Įsigyti spalvotą spausdintuvą 

padalomajai medžiagai ruošti 

(užduotims diferencijuoti, 

individualizuoti, reflektuoti ir 

kitoms veikloms vykdyti). 

(2.3., 3,3., 3.4.) 

Bus įsigyti 2 spalvoti 

spausdintuvai. 

2020-2021 m. m. 

5 klasių bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 8,46  

(2019-2020 m. m.) bent 

iki 8,56; 

6 klasių bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 8,00  

(2019-2020 m. m.) bent 

iki 8,10; 

7 klasių bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 7,97 

(2019-2020 m. m.) bent 

iki 8,04;  

8 klasių bendras metinis 

Rašalinis spausdintuvas 

Epson EcoTank L1110 –  

145 Eur 

Lazerinis spausdintuvas 

BROTHER HL-

L8260CDW  323 Eur 

Spausdintuvų 

eksploatacinės išlaidos: 

lazerinio spausdintuvo 

kasetės. 

 4 vnt.×50 Eur = 200 

Eur 

rašalinio spausdintuvo 

2021 m. rugsėjo mėn. 
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vidurkis didėja nuo 7,79  

(2019-2020 m. m.) bent 

iki 7,89; 

 

2021/2022 m. m. 

5 klasių bendras metinis 

vidurkis išliks bent 8,56 

(2020-2021 m. m.); 

6 klasių bendras metinis 

vidurkis išliks bent 8,10 

(2020-2021 m. m.); 

7 klasių bendras metinis 

vidurkis išliks bent 8,04 

(2020-2021 m. m.); 

8 klasių bendras metinis 

vidurkis išliks bent 7,89 

(2020-2021 m. m.) 

 

kasetės   

24 kompl.×24 Eur = 576 

Eur 

Iš viso: 1244 Eur. 

2.7. Robotikos neformaliojo 

švietimo programoms, 

programavimui skirtų priemonių 

įsigijimas. 

(1.2, 2.2, 3.3,  3.4) 

 

Robotikos neformaliojo 

užsiėmimo programoms 

skirta ne mažiau kaip 2 

val. 

Robotikos užsiėmimus 

lanko ne mažiau 40 

mokinių per vienus 

mokslo metus 

Taikant metodą 

Robotų panaudojimas 

skatins mokinius daugiau 

bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

Sudaromos galimybės 

mokinių saviraiškai 

tenkinti. Išmokę 

programavimo subtilybių, 

gebės įgytas žinias taikyti 

Robotikos rinkinio kaina 

– 500 Eur 

15 vnt.×500 Eur = 7500 

Eur 

 

30 edukacinių žaidimų  

„SCOTTIE GO” 

Žaidimo kaina– 99 Eur.  

30 vnt.×99 Eur  = 2970 

2021 m. vasario mėn. 
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„Mokinys-mokiniui“,40 

robotikos būrelio narių, 

praves po 2 užsiėmimus 

5–8 klasių mokiniams 

birželio mėnesį. 

 

30 edukacinių žaidimų  

„SCOTTIE GO” 

naudojama 

per informacinių 

technologijų pamokas 6 

klasėje. Per vienus 

mokslo metus žaidimu 

pasinaudoja 83 

mokiniai, mokydamiesi 

programuoti. 

  

matematikoje. 

Matematikos 8 kl. NMPP 

pagerės 1 %  lyginant su 

2019 m.  

2020-2021 m. m. 

6 klasių mokinių 

informacinių technologijų 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 8,41 (2019-

2020 m. m.) iki 8,52; 

7 klasių mokinių 

informacinių technologijų 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 8,03 (2019-

2020 m. m.) iki 8,13; 

2021/2022 m. m. 

6 klasių mokinių 

informacinių technologijų 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 8,52 (2020-

2021 m. m.) iki 8,62; 

7 klasių mokinių 

informacinių technologijų 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 8,13 (2020-

2021 m. m.) iki 8,23. 

Eur 

Iš viso: 10470 Eur. 

2.8. Ugdymo erdvių pritaikymas 

aktyviam ir šiuolaikiškam 

Atnaujintas informacinių 

technologijų kabinetas, 

2020-2021 m.m. 

5 klasių mokinių 

1 stacionaraus 

kompiuterio kaina 600 2020–2021 m. m. 
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mokymuisi.  

(2.2.; 1.2.; 3.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

įsigyjant 16 stacionarių 

kompiuterių. 

informacinių technologijų 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 8,30 (2019-

2020 m. m.) iki 8,40; 

6 klasių mokinių 

informacinių technologijų 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 8,41 (2019-

2020 m. m.) iki 8,52; 

7 klasių mokinių 

informacinių technologijų 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 8,03 (2019-

2020 m. m.) iki 8,13; 

8 klasių mokinių gamtos 

mokslų NMPP 4 grupei 

priklausančių mokinių 

procentas nuo 4,8% (2019 

m.) pakils iki bent 10 %, 1 

grupei priklausančių 

mokinių proc. nuo 26,2% 

(2019 m.) nukris iki 20%.   

NMPP 8 kl.  gamtos 

tyrimai rodiklio vertė nuo 

13%  (2019 m.) pakils iki 

14 %,  fizikiniai reiškiniai 

–  nuo 30% (2019 m.) iki 

33%,  medžiagos ir jų 

Eur.  

16 vnt.× 600 = 9600 Eur; 

Iš viso : 9600 Eur. 

 

Inovatyviomis 

priemonėmis aprūpintas 

gamtos mokslų 

kabinetas:  

specialūs 3D akiniai, 3D 

projektorius, sieninis 

elektrinis ekranas; 

tyrinėjimo objektai:  

pradinėms klasėms 

skirtas rinkinys -

PRIMARY;  

biologijos paketas – 

BIOLOGYADD. 6, 

universalus gamtos 

mokslų eksperimentų 

rinkinys. Eksperimentų 

temos: jėga, energija, 

vanduo, elektros srovė, 

magnetizmas, oras ir 

garsas, šviesa, šiluma, 

augalija ir kt.  

 

Priemonėmis 

pasinaudoja ne mažiau 

331 mokinys per mokslo 

metus. 

Specialūs 3D akiniai: 

30 vnt.×59  Eur = 1770 

Eur 

3D projektorius 1 vnt. 

1200 Eur 

Sieninis elektrinis 

ekranas 1 vnt.  550 Eur 

Tyrinėjimo objektai - 

pradinėms klasėms 

skirtas rinkinys –

PRIMARY- 1799 Eur 

Biologijos paketas – 

BIOLOGYADD –   

1579 Eur 

Iš viso: 6898  Eur. 

Universalus gamtos 

mokslų eksperimentų 

rinkinys 2–8 klasei 

(16300) – 499,10  Eur 

6 rink.× 499,1 = 2994,6 

Eur 

2020–2021 m. m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. sausio mėn. 
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 kitimai –  nuo 25% (2019 

m.)  iki 26%. 

 

2021/2022 m.m. 

 

5 klasių mokinių 

informacinių technologijų 

bendras metinis vidurkis  

didėja nuo 8,40 (2020-

2021 m. m.) iki 8,50; 

 

6 klasių mokinių 

informacinių technologijų 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 8,52 (2020-

2021 m. m.) iki 8,62; 

7 klasių mokinių 

informacinių technologijų 

bendras metinis vidurkis 

didėja nuo 8,13 (2020-

2021 m. m.) iki 8,23. 

 

8 klasių mokinių gamtos 

mokslų NMPP 4 grupei 

priklausančių mokinių 

procentas nuo 10 % (2020 

m.) pakils bent iki 12 %, 1 

grupei priklausančių 

mokinių proc. nuo 20,0% 

10 mokomųjų kabinetų 

įrengti vaizdo  

projektoriai 

1 vaizdo projektorius - 

600 Eur;  

1 ekranas - 86 Eur; 

Montavimo darbai- 71 

Eur; 

10 vnt x600 Eur = 6000 

Eur; 

10 vnt x71 Eur = 710 

Eur; 

10 vnt x86 Eur = 860 

Eur; 

Iš viso: 7570 Eur. 

2020-2021 m. m. 
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(2020 m.) nukris iki 

19,0%.   

2020-2021 m. m. 

5 klasių bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 8,46  

(2019-2020 m. m.) bent 

iki 8,56; 

6 klasės metinis vidurkis 

didėja nuo 8,00  (2019-

2020 m. m.) bent iki 8,10; 

7 klasių bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 7,97 

(2019-2020 m. m.) bent 

iki 8,04;  

8 klasių bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 7,79  

(2019-2020 m. m.) bent 

iki 7,89; 

2021/2022 m. m. 

5 klasių bendras metinis 

vidurkis išliks bent 8,56 

(2020-2021 m. m.); 

6 klasių bendras metinis 

vidurkis išliks bent 8,10 

(2020-2021 m. m.); 

7 klasių bendras metinis 
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vidurkis išliks bent 8,04 

(2020-2021 m. m.); 

8 klasių bendras metinis 

vidurkis išliks bent 7,89 

(2020-2021 m. m.) 

Iš viso lėšų 2 uždaviniui įgyvendinti 142961,84 Eur. 79581,96 Eur 2020–

2021 m.m. 

63379,88 Eur  2021–

2022 m.m. 
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3 uždavinys. Kurti saugią ir socialinių emocinių įgūdžių ugdymui palankią aplinką progimnazijoje. 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo laikotarpis 

(nurodoma nuo – iki) 

3.1. Tobulinti mokyklos 

administracijos ir klasių 

vadovų kompetencijas 

telkiant bendruomenę 

šiomis temomis: 

„Mokyklos bendruomenės 

sąvoka. Mokyklos 

bendruomenės ribos. 

Atspari ir savarankiška 

bendruomenė; Pagrindiniai 

bendruomenės stiprinimo 

principai;  „Bendruomenės 

piramidė“; praktiniai darbo 

su mokyklos bendruomene 

iššūkiai. 

(3.1, 3.4) 

20 mokytojų dalyvaus 40 

val. kvalifikacijos 

tobulinimo programoje. 

 Savijautos mokykloje 

rodiklis (2019 m. NMPP 

duomenimis) didės nuo 0,3 

iki 0,5. 

 Patyčių situacijos 

mokykloje rodiklis (2019 

m. NMPP duomenimis) 

padidės nuo -0,1 iki 0,1. 

 

2020-2021 m. m. 

5 klasių bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 8,46  

(2019-2020 m. m.) bent iki 

8,56; 

6 klasių bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 8,00  

(2019-2020 m. m.) bent iki 

8,10; 

7 klasių bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 7,97 

(2019-2020 m. m.) bent iki 

8,04;  

Kvalifikacijos tobulinimo 

programą sudaro 3 temos, 

kontaktinės valandos 25-

30 val. 

Nekontaktinės valandos 

15-10 val.~ 1 val. kaina 65 

Eur 

Iš viso: 2600 Eur 

2021 m.  gegužės mėn.- 

birželio mėn. 

 

3.2.  Mokykloje dirbantis 

SEU konsultantas stebės 

pamokas ir konsultuos 

mokytojus apie emociškai 

palankaus ugdymo 

organizavimą, reflektuos 

Paskirtas 1 (vienas) 

atsakingas asmuo, 

koordinuojantis SEU 

įgyvendinimą 

progimnazijoje. 

Per mokslo metus SEU 

Atlygis mokyklos SEU 

konsultantui:  

2020-2021 m.m.  

190 ak. val. per mokslo 

metus. 

2020 m. lapkričio - 2021 

m. birželio mėn. 
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taikydamas SEU palankius 

metodus bei priemones.  

 (2.1.; 2.2.; 1.1..) 

 

konsultantas stebės 116 

klasės vadovų vedamų 

klasės valandėlių, praves 

58 (1 ak. val. trukmės) 

konsultacijas klasės 

vadovams apie SEU 

palankių metodų taikymą 

mokymosi procese.  

29 klasės vadovai 

sustiprins savo socialines 

emocines kompetencijas ir 

gebės taikyti SEU 

palankius  ugdymo 

metodus pamokose.  

702 progimnazijos 

mokiniai dalyvaus 

socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo 

procese. 

 

Per mokslo metus bus 

pravestos 2 refleksijų 

sesijos klasės vadovams po 

8 ak. val. Iš viso 16 ak. 

val. skirta mokytojo 

įgūdžiams ir gerajai 

patirčiai aptarti ir  

pasidalinti.  

8 klasių bendras metinis 

vidurkis didėja nuo 7,79  

(2019-2020 m. m.) bent iki 

7,89; 

2021/2022 m. m. 

5 klasių bendras metinis 

vidurkis išliks bent 8,56 

(2020-2021 m. m.); 

 

6 klasių bendras metinis 

vidurkis išliks bent 8,10 

(2020-2021 m. m.); 

7 klasių bendras metinis 

vidurkis išliks bent 8,04 

(2020-2021 m. m.); 

8 klasių bendras metinis 

vidurkis išliks bent 7,89 

(2020-2021 m. m.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 val.- 6,34 Eur 

Sodra 1 val. - 0.09 Eur 

190 val. × 6,34 Eur 

=1204,6 Eur 

190 val. × 0,09 Eur = 17,1 

Eur 

Iš viso: 1221,7 Eur. 

 

2021-2022 m.m.  

190 ak. val. per mokslo 

metus. 

1 val.- 6,34 Eur 

Sodra 1 val.- 0.09 Eur 

190 val. × 6,34 Eur 

=1204,6 Eur 

190val.× 0,09 Eur = 17,1 

Eur 

Iš viso: 1221,7 Eur. 

 

Refleksijų sesijoms: 

kanceliarinės priemonės 

200 Eur 

 „Points of you“ metodinės 

priemonės: 

sąmoningumo žaidimas – 

180 Eur 

„Punctum“ – 80 Eur  

Refleksijos dienoraščiai 

 

 

 

 

 

2021 m. rugsėjis - 2022 m. 

birželis 

 

 

 

 

 

2020 m. gruodžio mėn. 
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31vnt.× 30 Eur = 930 Eur 

Iš viso: 1390 Eur. 

 

 

3.3. Kurti saugią ir 

emociškai palankią, 

paauglių poreikius 

atitinkančią mokymosi ir 

poilsio aplinką 

progimnazijoje. 

(2.1, 2.2) 

 

 

 

 

Įsigyta asmeninių daiktų 

laikymo spintelės (88 vnt.) 

Įsigyta: 2 komplektai 

minkštų baldų, 1 oro 

ritulio stalas, 1 futbolo 

stalas. 

5–8 klasių mokiniams bus 

įrengta  „Ryto lyderių“ 

erdvė, kurioje mokiniai 

turės sąlygas kurti ir 

realizuoti idėjas, įsitrauks į 

aktyvesnę savirealizacijos 

veiklą progimnazijoje. 

Bus įsigyta 12 fotelių, 

stalas, spinta, sienos 

lipdukas, didelis 

„Domino“ žaidimas, 

loginis žaidimas „4 eilės“, 

„Master“,  „Laivų mūšis“, 

„Jenga“. 

12 mokinių atstovaus savo 

klasei ir dalyvaus 

progimnazijos 

Asmeninių daiktų laikymo 

spintelės 

369,99 × 88 vnt. =  

32 559,12 Eur 

Iš viso: 32 559,12 Eur 

 

2 komplektai minkštų 

baldų – 5600 Eur, 

Oro ritulio stalas – 439,89 

Eur 

Futbolo stalas – 249,89 

Eur 

Iš viso: 6289,78 Eur. 

„Ryto lyderių“ erdvės 

įrengimas : 

foteliai 

4 vnt.× 378,73 Eur= 

1514,92 Eur 

Cube foteliai 

6 vnt × 428,34 Eur= 

2570,04 Eur 

stalas 

2 vnt × 20 Eur = 40 Eur 

2021 m. rugsėjo mėn. – 

spalio  mėn. 

 

 

 

2020 m. balandžio mėn.- 

birželio mėn. 

 

 

 

 

 

2020 m. balandžio mėn.- 

birželio mėn. 

 

 



35 

bendruomenės veikloje, 

kurdami savo inicijuotus 

projektus, įgyvendindami 

idėjas. 

spinta 

 1 vnt. 124,63 Eur 

sienos lipdukas rašymui 

39,99 Eur 

didelis Domino žaidimas 

28,99 Eur 

loginis žaidimas „4 eilės“ 

12,89 Eur 

logikos žaidimas „Master“ 

29,69 Eur 

stalo žaidimas „Laivų 

mūšis“ 15,99 Eur 

stalo žaidimas „Jenga“ 

9,90 Eur 

Iš viso: 4387,04 Eur 

Iš viso lėšų 3 uždaviniui įgyvendinti: 49669.34 Eur. 15888,52 Eur 2020–2021 

m.m. 

33780,82  Eur 2021–2022 

m.m. 

Iš viso lėšų MVTP įgyvendinti: 234348, 00 Eur. 

 

117174,00 Eur 2020–2021 

m. m. 

 

117174,00 Eur 2021–2022 

m. m. 

 

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). 
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