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2022-08-31 
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Progimnazijos įgyvendinamo Kokybės krepšelio tobulinimo plano tikslas - gerinti mokinių ugdymosi rezultatus, sudarant sąlygas įtraukiam bei 

patyriminiam ugdymui(si). 

Įgyvendinant planą už pirmuosius veiklos tobulinimo metus progimnazijoje, iš pirmo uždavinio „Ugdymo procesą grįsti mokinių mokymąsi 

aktyvinančiais, bendradarbiavimo ir praktinės veiklos metodais“ geriausiai sekėsi įgyvendinti 1.8 veiklas. Organizuotuose seminaruose dalyvavo 94 

proc. pedagogų (planuotas dalyvių skaičius viršytas 19 proc.). Įgytos kompetencijos panaudojamos pamokoje. Taip pat susitarta koreguoti 

progimnazijos ugdymo planą ir įgytas žinias apie patyriminį ugdymą, STEAM veiklų įgyvendinimą taikyti organizuojamose patyriminėse dienose. 100 

proc. mokytojų ilgalaikiuose teminiuose planuose numatė patyriminio ugdymo įgyvendinimo galimybes bei susiejo metų ugdymo tikslus ir uždavinius 

su progimnazijos keliamais tikslais ir uždaviniais. Veiklos įgyvendinimui panaudotos visos planuotos lėšos. 

Sėkmingai įgyvendintos ir kitos 2021-2022 m. m. numatytos įgyvendinti pirmo uždavinio veiklos. Kiekvienas 3-4 ir 5-8 klasės mokinys 

individualiai parengė į praktinę veiklą orientuotus projektinius darbus. Kiekvienam mokiniui sudarytos sąlygos atlikti įvairias pagal mokinių gebėjimus 

užduotis. Įgyvendinta kūrybinių dirbtuvių stovykla 1-4 klasių mokiniams, kurioje dalyvavo 96 mokiniai, 1-8 klasių mokiniams teiktos planuotos 

tikslinės konsultacijos, kurias lankė įvairius pasiekimus turintys mokiniai (nuo nepasiekto patenkinamo lygio iki aukštesniojo pasiekimų lygio 

siekiantys mokiniai).  

Nepakankamai sėkmingai įgyvendinta 1.5 veikla – neformaliojo technologinio ugdymo organizavimas visos dienos mokykloje. Dėl 

nepakankamos dirbančių mokytojų kompetencijos, numatytas technologinis centras 2021-202 m. m. veikė tik vienoje visos dienos mokyklos grupėje 

(planuota bent dviejose). Progimnazijoje susitarta iš 2.5 veiklai skiriamų lėšų organizuoti kryptingus mokymus šiuose centruose dirbantiems 

mokytojams bei tobulinti jų gebėjimus ir kompetencijas dirbant su įsigytomis priemonėmis.  

Įgyvendinant antrą uždavinį „Kurti ir tobulinti inovatyvią, dinamišką, funkcionalią aplinką, suteikiančią galimybę kiekvienam mokiniui 

aktyviai veikti bei bendradarbiauti“, sėkmingai įsigyta ir progimnazija aprūpinta laboratorinėmis technologinėmis priemonėmis, šiuolaikinėmis IT 

priemonėmis. SMART ekranais aprūpintos viena pradinio ugdymo mokinių klasė ugdymo, viena 5-8 klasių kabinetas bei vienas bendras 1-8 klasių 

mokiniams naudojamas kabinetas. 

Elektroninio dokumento nuorašas



Dėl padidėjusių prekių kainų, nepilnai įsigyta visa laboratorinė įranga. Likusią įrangą planuojama įsigyti ir veiklas įgyvendinti per                         

2022-20233 m. m.  

2020-2021 m. m., planuojami mokymosi pasiekimai 2022-2023 m. m. bei 2021-2022 m. m. pasiekti mokinių mokymosi pasiekimų lygiai pagal 

vertinimo skalę: 

Pasiekimų lygiai 

1–4 klasių mokinių dalis (proc.) 5–8 klasių mokinių dalis (proc.) 

2020–2021 m. 

m. faktas 

2022–2023 m. 

m. siekis 

2021-202 m. m. 

faktas 

2020–2021 m. m. 

faktas 

2022–2023 m. 

m. siekis 

2021-202 m. m. 

faktas 

Aukštesnysis 24,0 24,5 30,0 5,8 6,0 9,6 

Pagrindinis 48,4 52,0 40,2 44,6 47,6 47,4 

Patenkinamas 26,4 22,8 28,6 38,0 36,0 39,5 

Nepatenkinamas 1,2 0,7 1,2 11,6 10,4 3,5 

 

2021-2022 m. lyginant su 2020-2021 m. m. faktu, mokymosi pasiekimai: 

 1-4 klasių aukštesnįjį mokymosi lygį pasiekusių mokinių proc. dalis padidėjo 6 proc. Tai įtakojo esamo faktinio pagrindinio mokymosi lygio 

mažesnę procentinę dalį nei siekiama bei išliko tokia pati faktinė procentinė dalis nepatenkinamą lygį pasiekusių mokinių. 

 4-8 klasių mokinių žymiai sumažėjo ir 2022-2023 m. m. siekį viršijo nepatenkinamą lygį pasiekusių dalis nuo 11,6 proc. iki 3,5 proc. (didesnis 

8,1 proc., siekis viršytas 6,9 proc.). Gerokai sumažėjusi nepatenkinamojo lygio procentinė dalis lėmė ir neleido sėkmingai siekti patenkinamojo 

lygio sumažėjimo. Taip pat viršytas aukštesniojo mokymosi lygio siekis – nuo 5,8 proc. iki 9,6 proc. (didesnis 3,8 proc., siekis viršytas – 3,6 

proc.). 

Iš viso vykdomai veiklai panaudota 190 008,00 Eur. Pirmam uždaviniui įgyvendinti buvo planuota – 87 136,00 Eur, išleista – 39 379,45 Eur, 

sutaupyta – 334,88 Eur. Antram uždaviniui įgyvendinti buvo planuota – 103 872,00 Eur, panaudota – 31 144,70 Eur, sutaupyta – 24,30 Eur. Likusias 

lėšas pagal tobulinimo planą planuojamos panaudoti 2022-2023 m. m. 

 

Tikslas. Gerinti mokinių ugdymosi rezultatus, sudarant sąlygas įtraukiam bei patyriminiam ugdymui(si). 

1. Uždavinys. Ugdymo procesą grįsti mokinių mokymąsi aktyvinančiais, bendradarbiavimo ir praktinės veiklos metodais. 

 

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

1.1. Skaitmeninės 

mokymo(si) 

aplinkos 

naudojimas. 

 

Bent du kartus 

per savaitę 

mokytojai 

naudoja 

kiekvieno 

Veikla bus 

įgyvendinama 

nuo 2022 m. 

spalio 1 d. 

Mažėja: 

1−4 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

patenkinamą 

Didėja: 

1−4 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

patenkinamą 

EMA licencijos. 

2022−2023 m. m. 

1−4 klasių 

mokiniams: 

pasaulio 

- - Lėšos bus 

panaudotos per 

2022-2023 m. m. 



dalyko 

elektronines 

mokymosi 

aplinkas 

EDUKA, 

EMA. 

Visi 1−4 klasių 

mokinių 

naudojasi 

EMA 

skaitmenine 

aplinka. 

Visi 5−8 klasių 

mokiniai 

naudojasi 

EDUKA 

skaitmenine 

aplinka. 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, dalis 

nuo 

26,4 proc. 

2021 m. iki 

23,1 proc. 

2023 m.; 

5−8 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

patenkinamą 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, dalis 

nuo 

38,0 proc. 

2021 m. iki 

37,0 proc. 

2023 m. 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, 

dalis nuo 

26,4 

proc.28,4 

proc.; 

5−8 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

patenkinamą 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, 

dalis 38,0 

proc. iki 39,5 

proc. 

 

pažinimo, lietuvių 

kalbos, 

matematikos 

pratybos  

436 mokiniai po 5 

Eur dalykui, 3 

dalykai (iš viso – 

6 540,00 Eur). 

EDUKA 

licencijos 5−8 kl. 

mokiniams: 

316 mokinių po 

19 Eur/licencija 

vienam mokiniui 

(iš viso - 6 004,00 

Eur). 

Iš viso veiklai: 

12 544,00 Eur. 

1.2. Tiriamųjų - 

kūrybinių projektų 

rengimas.  

 

80 proc. 3−4, 

5−8 klasių 

mokinių 

individualiai ar 

porose per 

metus parengia 

po vieną į 

praktinę veiklą 

orientuotą 

projektinį 

darbą. 

1 kartą per 

metus 

organizuojamo

Pasiekta. 

100 proc. 3-4 

ir 5-8 klasių 

mokinių 

individualiai 

parengė po du 

į praktinę 

veiklą 

orientuotus  

projektinius 

darbus. 

Organizuotos 

tarpklasinės 

parengtų 

Didėja 

projektinius 

darbus 

rengiančių 

mokinių 

procentas nuo 

65 iki 

80 proc.  

Visi darbus 

rengiantys  

mokiniai geba 

laisvai 

pasirinkti 

geriausiai jų 

Didėja 

projektinius 

darbus 

rengiančių 

mokinių 

procentas nuo 

65 iki 

100 proc. 

Priemonės 

grafikos darbams 

− 

1 600,00 Eur. 

Modeliavimo - 

projektavimo 

priemonės – 

3 000,00 Eur. 

Molbertai darbų 

pristatymui – 

35 vnt. po 200,00 

Eur (iš viso – 7 

000,00 Eur). 

 

11 595,12 4,88 - 



s projektų 

mugės, kuriose 

pristatomi 

mokinių 

parengti 

darbai, 

dalijamasi 

patirtimi. 

projektinių 

darbų mugės 

(pristatymai). 

Surengtos 2 

parodos 

mokyklos 

bendruomenei. 

poreikius ir 

interesus 

atitinkančią 

darbo idėją. 

Iš viso veiklai: 

11 600,00 Eur. 

 

1.3. Patyriminio 

ugdymo dienų 

organizavimas. 

 

Visiems 1−8 

klasių 

mokiniams 

2021−2022 m. 

m. 

organizuojama 

1, 

2022−2023 m. 

m. – 

3  patyriminio 

ugdymo 

dienos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiekta. 

2021-2022 m. 

m. organizuota 

1 patyriminio 

ugdymo diena.  

 

Didėja: 

1−4 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

pagrindinį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, dalis 

nuo 

48,4 proc. 

2021 m. iki 

52,0 proc. 

2023 m. 

5−8 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

pagrindinį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, dalis 

nuo 

44,6 proc. 

2021 m. iki 

48,8 proc. 

2023 m. 

Mažėja: 

1−4 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

pagrindinį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, 

dalis nuo 

48,4 proc. iki 

40,2 proc.  

Didėja: 

5−8 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

pagrindinį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, 

dalis nuo 

44,6 proc. iki 

47,4 proc. 

Edukacinių 

programų 

pirkimas: 

2021−2023 m. m.  

752 mok. po 5,00 

Eur 1 d. veiklai 

(iš viso – 3 

760,00 Eur). 

2022−2023 m. m. 

– 752 mok. po 

5,00 Eur 3 d. 

veiklai (iš viso – 

11 280,00 Eur). 

 

Iš viso veiklai: 

15 040,00 Eur. 

 

3 760,00 - 2022−2023 m. m. 

planuojama 

panaudoti likusias 

lėšas – 11 280,00 

1.4. Kūrybinių 1 kartą per Pasiekta. Didėja: Mažėja: Edukacinių 1 170,00   330,00 1 500, 00 Eur 



dirbtuvių stovyklos 

1–4, 5–8 kl. 

mokiniams. 

mokslo metus 

nepamokinio 

ugdymo metu 

organizuojama 

5 dienų 1−4 

bei 5−8 klasių 

mokinių 

integruoto 

patyriminio 

mokymosi/ 

kūrybinių 

dirbtuvių/stovy

kla. 

Stovykloje 

dalyvauja bent 

50 mokinių. 

80 proc. 

stovykloje 

dalyvaujančių 

mokinių veiklą 

vertina gerai ir 

labai gerai. 

 

2022 m. 

birželio 14-22 

d. organizuota 

kūrybinių 

dirbtuvių 

stovykla 1-4 

klasių 

mokiniams. 

Stovykloje 

dalyvavo 96 

mokiniai. 98 

proc. stovyklos 

dalyvių veiklą 

vertino gerai ir 

labai gerai. 

1−4 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

pagrindinį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, dalis 

nuo 

48,4 proc. 

2021 m. iki 

52,0 proc. 

2023 m. 

5−8 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

pagrindinį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, dalis 

nuo 

44,6 proc. 

2021 m. iki 

48,8 proc. 

2023 m. 

1−4 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

pagrindinį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, 

dalis nuo 

48,4 proc. iki 

40,2 proc.  

5-8 klasių 

mokinių 

kokybinis 

rodiklis bus 

pamatuotas 

2022-2023 

m. m. 

pabaigoje. 

programų 

pirkimas – 2 

000,00 Eur. 

Transporto 

išlaidos – 

1 000,00 Eur. 

 

Iš viso veiklai: 

3 000,00 Eur 

 

 

numatytas 

finansavimas 

2022 m. spalio 

mėnesį 

organizuojamai 

stovyklai 

1.5. Neformaliojo 

technologinio 

ugdymo 

organizavimas 

Visos dienos 

mokykloje. 

2 VDM 

grupėse įrengti 

technologiniai 

centrai 

25 proc. VDM 

grupes 

lankančių 1−4 

klasių mokinių 

turi galimybę 

tobulinti savo 

Pasiekta iš 

dalies. 

1 VDM 

grupėje veikia 

technologinis 

centras. 

Užsiėmimai 

organizuojami 

3 kartus per 

savaitę, kurios 

Didėja: 

1−4 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

pagrindinį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, dalis 

nuo 

48,4 proc. 

Mažėja: 

1−4 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

pagrindinį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, 

dalis nuo 

48,4 proc. iki 

Technologinių 

priemonių 

rinkiniai – 8 

968,00 Eur. 

 

Iš viso veiklai: 

8 968,00 Eur. 

8 968,00 - - 



gebėjimus 

valdant IKT 

technologijas.  

Bent 2 kartus 

po 1 val. per 

savaitę 2 VDM 

grupėse 

organizuojami 

užsiėmimai 

1−4 klasių 

mokiniams. 

Užsiėmimus 

lanko ne 

mažiau kaip 60 

mokinių. 

lanko 6,3 proc. 

1-4 klasių 

VDM 

lankančių 

vaikų. 

5-8 klasių 

mokiniams 

veikla 

neorganizuoja

ma. 

2021 m. iki 

52,0 proc. 

2023 m. 

5−8 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

pagrindinį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, dalis 

nuo 

44,6 proc. 

2021 m. iki 

48,8 proc. 

2023 m. 

40,2 proc. 

 

1.6. Neformaliojo 

švietimo 

programos, grįstos 

praktine/projektine 

STEAM 

mokymo(si) veikla, 

įgyvendinimas. 

Kiekvienoje 

6−7 klasėje 

1 kartą per 

savaitę 

vyksta 

neformaliojo 

ugdymo(si) 

užsiėmimai, 

skirti 

praktiniam 

biologijos 

mokymui(si). 

Veikla 

organizuojama 

pogrupiais, 

STEAM 

klasėje. 

2022−2023 m. 

m. 

- 

 

Didėja: 

5−8 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

aukštesnįjį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, dalis 

nuo 

5,8 proc. 2021 

m. iki 

6,0 proc. 2023 

m. 

 

5-8 klasių 

mokinių 

kokybinis 

rodiklis bus 

pamatuotas 

2022-2023 

m. m. 

pabaigoje. 

2021-2022 

m. m. 

pabaigoje 

5−8 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

aukštesnįjį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, 

dalis nuo 

Apmokėjimas už 

programos 

parengimą ir jos 

įgyvendinimą. 

10 mėn. 1 

mokytojui po 

350,00 Eur per 

mėnesį (iš viso: 3 

500,00 Eur). 

 

Modeliavimo - 

projektavimo 

priemonės – 

2 000,00 Eur. 

 

Iš viso veiklai: 

5 500,00 Eur. 

 

2 005,70 - 2022−2023 m. m. 

planuojama 

panaudoti likusias 

lėšas – 3 494,30  



5−8 klasių 

mokiniams 

parengtos 2 

STEAM srities 

neformaliojo 

švietimo 

programos. 

Per mokslo 

metus 

užsiėmimuose 

dalyvauja ne 

mažiau kaip 

50 mokinių. 

5,8 proc. 

didėja iki 

9,6 proc. 

1.7. Tikslinių 

konsultacijų 

teikimas. 

 

Kiekvienas 

pradinio 

ugdymo 

mokytojas 

priskirtai 

klasei ir 

ankstyvojo 

užsienio k. 

ugdymo 

mokytojai 

2−4 klasių 

grupei veda po 

vieną 

konsultacinę 

valandą per 

savaitę.  

5−8 klasėse po 

1 konsultacinę 

valandą 

skiriama 

visiems dalykų 

Pasiekta. 

Kiekvienas 

pradinio 

ugdymo 

mokytojas 

priskirtai 

klasei ir 

ankstyvojo 

užsienio k. 

ugdymo 

mokytojai 

2−4 klasių 

grupei veda po 

vieną 

konsultacinę 

valandą per 

savaitę.  

5−8 klasėse po 

1 konsultacinę 

valandą 

skiriama 

Mažėja: 

1−4 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

nepatenkinamą 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, dalis 

nuo 

1,2 proc. 2021 

m. iki 

0,4 proc. 2023 

m. 

5−8 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

nepatenkinamą 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, dalis 

nuo 

Nekinta 

1−4 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

nepatenkina

mą 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, 

dalis nuo 

1,2 proc.  

5−8 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

nepatenkina

mą 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, 

dalis nuo 

11,6 proc. 

1−4 klasių 

mokinių 

konsultacijoms 

organizuoti: 
(taikomas 

valandos įkainis – 

12,59 Eur): 

2021−2022 m.  

21 mokytojas 20 

sav. po 

1 konsultaciją –  

5 288,00 Eur; 

2022−2023 m. m. 

22 mokytojai 35 

sav. po 1 

konsultaciją – 9 

694,00 Eur. 

5−8 klasių 

mokinių 

konsultacijoms 

organizuoti: 

10 680,63 - Likusios lėšos bus 

panaudotos 2022-

2023 m. m. 



mokytojams 

(išskyrus 

meninį, fizinį, 

dorinį ugdymą, 

žmogaus 

saugą, 

prevencinę 

veiklą).  

 

visiems dalykų 

mokytojams 

(išskyrus 

meninį, fizinį, 

dorinį ugdymą, 

žmogaus 

saugą, 

prevencinę 

veiklą).  

 

11,6 proc. 

2021 m. iki 

7,2 proc. 2023 

m. 

 

mažėja iki 

3,5 proc. 

 

2021−2022 m.  

18 mokytojų 22 

sav. po 

1  konsultaciją – 4 

986,00 Eur; 

2022−2023 m. m. 

20 mokytojų 37 

sav. po 

1 konsultaciją – 9 

316,00 Eur. 

 

Iš viso veiklai: 

29 284,00 Eur. 

1.8. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

aktyvinančių 

metodų temomis. 

Mokymuose 

dalyvauja bei 

patobulina 

kompetencijas 

ne mažiau kaip 

75 proc. 

mokytojų. 

Pasiekta. 

Organizuoti du 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiai, 

kuriuose 

vidutiniškai 

dalyvavo 94 

proc. 

pedagoginių 

darbuotojų. 

Mokinių 

įsitraukimo į 

veiklą 

pamokos 

kokybės 

įsivertinimo 

rodiklio 

įvertinimo 

reikšmė nuo 

50 proc. 2021 

m.  didėja iki 

75 proc. 2023 

m. 

Kokybinis 

rodiklis bus 

pamatuotas 

2022-2023 

m. m. 

pabaigoje. 

2 seminarai 

pedagogams / 

mokymai - 1 

200,00 Eur. 

 

Iš viso: 1 200,00 

Eur. 

1 200,00 - - 

Iš viso 1 uždavinio veikloms: 87 136,00 

Eur 

39 379,45 

Eur 

334,88 

Eur 

 

 

 

 

 



2. Uždavinys. Kurti ir tobulinti inovatyvią, dinamišką, funkcionalią aplinką, suteikiančią galimybę kiekvienam mokiniui aktyviai veikti bei 

bendradarbiauti. 

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

2.1. Kūrybinių 

industrijų erdvių 

įrengimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įrengta 

inovatyvi 1 

erdvė 

(STEAM klasė 

-laboratorija).  

Įrengtos erdvės 

užimtumas per 

dieną ne 

mažiau kaip 

3−4 pamokos 

(įskaitant 

neformaliojo 

švietimo 

užsiėmimus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suplanuota 

veikla bus 

įvykdyta per 

2022-2023 m. 

m. 

Didėja: 

1−4 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

pagrindinį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, dalis 

nuo 

48,4 proc. 

2021 m. iki 

52,0 proc. 

2023 m. 

5−8 klasių 

mokinių, 

pasiekusių 

pagrindinį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygmenį, dalis 

nuo 

44,6 proc. 

2021 m. iki 

48,8 proc. 

2023 m. 

 

 

 

 

 

- Laboratorijos 

įranga: 

Elektros 

privedimo 

modulis – 

2 vnt. po 3070,00 

Eur (iš viso – 

6 140,00 Eur).  

Stalai: 

15 vnt. po 351,00 

Eur (iš viso - 

5265,00 Eur). 

3 vnt. po 520, Eur 

(iš viso -1560,00 

Eur). 

1vnt. už 590,00 

Eur. 

1 vnt. už 350,00 

Eur. 

Kėdės: 

5 vnt. po 75,00 

Eur (iš viso - 

375,00 Eur. 

30 vnt. po 94,00 

(iš viso - 2820,00 

Eur). 

Spintos:  

5 vnt. po 683,00 

Eur (iš viso - 

3415,00 Eur). 

19 395,00 

 

- Likusios lėšos bus 

panaudotos 

 2022-2023 m. m. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vnt. už  4 

598,00 Eur 

1vnt. už 734,00 

Eur. 

Pakabinamos 

lentynos: 

5vnt. po 315,00 

(iš viso – 

1575,00 Eur. 

1 vnt. už 181,00 

Eur.  

Laboratorinių - 

technologinių 

ekspermentų 

priemonės: 

1−4 klasėms – 8 

113,00 Eur. 

5−8 klasėms – 11 

282,00 Eur. 

 

Iš viso veiklai: 

46 998,00 Eur.  
 

2.2. Lauko 

edukacinių erdvių 

mokyklos 

teritorijoje 

įrengimas ir 

panaudojimas 

ugdymo(si) 

procese. 

 

Mokyklos 

kieme įrengta 

orų stebėjimo 

stotelė, kuria 

naudojasi ne 

mažiau kaip 15 

proc. 

projektinius 

darbus 

rengiančių 3−8 

klasių 

Suplanuota 

veikla bus 

įvykdyta per 

2022-2023 m. 

m. 

 

 

 

 Belaidė orų 

stebėjimo stotelė - 

1 747,00 Eur. 

 

Iš viso veiklai: 1 

474,00 Eur. 

1 474,00 -  



mokinių. 

2.3. Multifunkcinių 

ugdymo(si) erdvių 

įkūrimas. 

Įrengtos 5 

erdvės, kuriose 

mokiniai 

bendradarbiavi

mo principu 

rengia, aptaria 

kūrybinius - 

tiriamuosius 

darbus. 

Erdvėmis 

naudojasi ne 

mažiau kaip 50 

proc. 

tiriamuosius - 

kūrybinius 

projektinius 

darbus 

rengiančių 

mokinių 

5 proc. 

mokytojų 

erdves 

panaudoja 

konsultacijų 

organizavimui. 

Suplanuota 

veikla bus 

įvykdyta per 

2022-2023 m. 

m. 

Didėja: 

1−4 klasių 

mokinių 

pažangumas 

nuo 98,8 proc. 

2021 m. iki 

99,6 proc. 

2023 m. 

5−8 klasių 

mokinių 

pažangumas 

nuo 88,2 proc. 

2021 m. iki 

92,8 proc. 

2023 m. 

Kokybinis 

rodiklis bus 

pamatuotas 

2022-2023 

m. m. 

pabaigoje. 

 

Minkštieji 

moduliniai baldai 

erdvėms - 32 

024,00 Eur. 

 

Iš viso veiklai – 

32 024,00 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Lėšos bus 

panaudotos 2022-

2023 m. m. 

2.4. Mokymosi 

sąlygų 

pagerinimas, 

aprūpinant 

kabinetus 

šiuolaikinėmis IT 

priemonėmis. 

 

1 pradinio 

ugdymo, 1 5−8 

klasių 

kabinetas, 

STEAM klasė 

aprūpinta 

SMART 

ekranais 

Iš dalies 

pasiekta. 

 

Didėja 

mokytojų, 

naudojančių 

inovatyviausiu

s IT 

priemones, 

dalis nuo 25 

proc. 2021 m. 

 Nešiojami 

kompiuteriai: 24 

vnt. po 499,00 

Eur/vnt. (iš viso – 

11 976,00 Eur). 

3 SMART 

interaktyvūs 

ekranai su 

8 675,70 24,30 Likusios lėšos bus 

panaudotos 2022-

2023 m. m. 



 

 

25 proc. 

daugiau 

mokinių patiria 

įvairius 

skaitmeninio 

mokymosi 

būdus. 

iki 30 proc. 

2023 m. 

skaitmeninėmis 

platformomis 

3 vnt. po 2 900,00 

Eur (iš viso –  

8 700,00 Eur). 

 

Iš viso veiklai: 

20 676,00 Eur. 

2.5. Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

išmaniųjų 

technologijų 

naudojimo 

temomis. 

25 proc. 

mokytojų 

patobulina 

darbo su 

šiuolaikinėmis 

IT 

priemonėmis 

bei 

moderniomis 

ugdymo 

aplinkomis 

kompetencijas. 

Pasiektas iš 

dalies. 

17 proc. 

mokytojų 

patobulina 

darbo su 

šiuolaikinėmis 

IT 

priemonėmis 

bei 

moderniomis 

ugdymo 

aplinkomis 

kompetencijas. 

Mokinių 

įsitraukimo į 

veiklą 

pamokos 

kokybės 

įsivertinimo 

rodiklio 

įvertinimo 

reikšmė nuo 50 

proc. 2021 m.  

didėja iki 75 

proc. 2023 m. 

Kokybinis 

rodiklis bus 

pamatuotas 

2022-2023 

m. m. 

pabaigoje. 

2 seminarai po 

600,00 Eur (iš 

viso – 1 200,00 

Eur). 

3 mokymai po 

400,00 Eur (iš 

viso – 1 200,00 

Eur). 

 

Iš viso veiklai : 

2 400,00 Eur. 

1 600 ,00 - Likusios lėšos bus 

panaudotos 2022-

2023 m. m. 

2.6. Sklaidos 

renginys -

respublikinė 

konferencija 

„Praktika paremtas 

ugdymas“. 

Suorganizuota 

respublikinė 

konferencija, 

kurios metu 

mokykla 

pasidalina 

gerąja patirtimį 

įgyvendinant 

priemonių 

planą. 

Suplanuota 

veikla bus 

įvykdyta per 

2022-2023 m. 

m. 

- - Kanceliarinės 

priemonės - 

300,00 Eur. 

 

Iš viso veiklai: 

300,00 Eur. 

- -  

Iš viso 2 uždavinio veikloms: 103 872,00 

Eur 

31 144,70 

Eur 

24,30 

Eur 

 



  

 

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). 

 

Partnerio atsakingas asmuo 

 

______________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

Mokyklos vadovas 

 

_______________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 
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