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2 priedas 

SUDERINTA 

 Nacionalinė švietimo agentūra 

Direktorė 

Rūta Krasauskienė  

 

 (Data) 

 

SUDERINTA 

Kauno miesto Savivaldybė 

Administracijos direktorius 

Vilius Šiliauskas  

 

 (Data) 

 

PATVIRTINTA 

Mokyklos 

direktoriaus 

įsakymu  

 

KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS  

 Mokykla turi savitą filosofiją, kuri atspindi progimnazijos prioritetus. Mokinių pažangos siekis – vienas pagrindinių mokyklos veiklos aspektų, 

todėl mokyklos bendruomenei labai svarbu pastebėti kiekvieną mokinį. Padėti mokiniui ugdytis gebėjimus ir kompetencijas gali kvalifikuoti ir gebantys 

prisitaikyti besikeičiančioje visuomenėje mokytojai, modernėjanti, konkurencinga, jauki, saugi, demokratiška ir darbinga aplinka garantuoja ugdymo 

šiuolaikiškumą ir kokybę. 

 Pagrindimas. Kauno Pilėnų progimnazijoje 2021-2022 m. m. pagal ŠVIS sistemos duomenis mokosi 547 mokiniai, kuriuos apjungia 22 klasių 

komplektai. Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse - 25 mokiniai. 1-4 klasėse mokosi 291 mokinys, 5-8 klasėse - 256 mokiniai. Pagal projekto veiklos 

metodiką 2021-2023 m. m. veiklos tobulinimo plano įgyvendinimui bus skirta 138938 Eur. (127 Eur X 547 mokiniai X 2 m. m.). 
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Mokinių mokymosi pasiekimų lygiai pagal vertinimo skalę bendrajame ugdyme (Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-402)  2020-2021 m. m. ir planuojami mokymosi 

pasiekimai 2022-2023 m. m. 

Pasiekimų lygiai 1-4 klasių mokinių dalis (procentas) 5-8 klasių mokinių dalis (procentas) 

 2020-2021 m. m. faktas 2022-2023 m. m. siekis 2020-2021 m. m. faktas 2022-2023 m. m. siekis 

Aukštesnysis 29 Aukštesnysis lygis-30 proc. 

Pagrindinis-53 proc. 

Patenkinamas -17 proc. 

Nepatenkinamas-0 proc. 

6,6 Aukštesnysis lygis-7 proc. 

Pagrindinis–53 proc.  

Patenkinamas- 40 proc.  

Nepatenkinamas-0 proc. 

Pagrindinis 52 50,7 

Patenkinamas 19 42,3 

Nepatenkinamas 0 0,4 

 

Išvadoms pagrįsti naudotasi 2014 m. lapkričio 3-7 d. atlikto veiklos kokybės išorės vertinimo išvadomis Kauno Pilėnų pagrindinės mokyklos 

išorinio vertinimo ataskaita 2014-12-19 Nr. A-22, Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaitomis, e. dienyno mokinių 2020 - 2021 

m. m. metinių įvertinimų rezultatų ataskaitomis, Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) skelbiamais ir mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo duomenimis. 

Ugdymosi pasiekimai. 2020-2021 m. m. mokinių ugdymosi pasiekimai atitinka Bendrosiose ugdymo programose keliamus reikalavimus.  1-4 kl. 

mokinių pasiekimų kokybė – 81 proc. iš jų 30 proc. mokėsi aukštesniuoju lygiu, 52 proc. – pagrindiniu lygiu, 19 proc. mokinių – patenkinamu lygiu. 

Šiuos kokybės rodiklius pavyksta išlaikyti iki ketvirtosios klasės, vėliau mokinių pasiekimai mažėja.  5-8 klasių mokinių pasiekimų kokybė - 57,1 proc., 

aukštesniuoju lygiu mokėsi 6,6 proc. mokinių, pagrindiniu lygiu - 50,7 proc. mokinių, patenkinamu lygiu - 42,3 proc. mokinių, nepatenkinamu lygiu - 

0,4 proc. (vienas mokinys). Lyginant klasių koncentrais, 5-8 klasių mokinių, kurie mokėsi aukštesniuoju lygiu sumažėjo 22,4 proc. (nuo 29 iki 6,6 proc.), 

47 proc. padidėjo patenkinamu lygiu besimokančių mokinių  (nuo 19 iki 42,3 proc.).   Tai rodo bendrą 5-8 klasių mokinių pasiekimų kokybės mažėjimą.  

Atlikus atskirų klasių vertinimų vidurkių analizę pagal dalykus, matome, kad 5-7 klasėse mažėja lietuvių k. ir matematikos dalykų vidutiniai įvertinimai  

o 8 klasėse- matematikos (6,29 balai) ir gamtamokslinių dalykų: chemija (6,20), fizika (6,08), biologija (6,52).   

Žemus lietuvių k. (skaitymas) ir matematikos pasiekimus rodo NMPP tyrimų rezultatai. 2021 m. 4 klasės mokinių pasiektų rezultatų taškų 

vidurkiai iš galimų surinkti taškų: matematika -31,3 (iš 40), skaitymas -22,5 (iš 31). 8 klasės mokinių pasiektų rezultatų taškų vidurkiai iš galimų surinkti 

taškų: matematika -33,1 (iš 50), skaitymas -28,5 (iš 37 taškų). 
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Išanalizavus 2021 m. NMPP pasiekimų 4 klasių mokinių ir 8 klasių rezultatus, matome, kad Kauno Pilėnų progimnazijos mokinių rezultatai 

žemesni už šalies rezultatus. Įgyvendinant projektą numatyta, kad 2022-2023 m. m. NMPP 4 klasių mokinių pasiekimų rezultatai padidės: matematikos 

- nuo 78,25 (2021 m.)  iki 79 (2023 m.) skaitymo – nuo 72,6 (2021 m.) iki 74 proc. (2023 m.) 8 klasių mokinių NMPP rezultatas 2022-2023 m. m. didės: 

matematika - nuo 66,2 iki 67,5 proc., skaitymas – nuo 77,02 iki 78,0 proc. 

Individualių poreikių mokinių ugdymas. Mokykloje 2021-2022 m. mokosi 52 spec. poreikių mokiniai, iš jų 10 mokinių su dideliais, 15 mokinių 

su vidutiniais poreikiais. Su šiais mokiniais dirba 3 švietimo pagalbos specialistai: 0,5 et. spec. pedagogas, 0,5 et. logopedas, 1 et. psichologas, 1 et. soc. 

pedagogas. Nuo 2021 m. gruodžio mėn. progimnazijoje įdarbintas mokytojo padėjėjas (1 et.), tačiau pagalbos pamokose, siekiant personalizuoti 

užduotis, neužtenka. Atsižvelgus į  mokinių poreikius, mokiniams būtinas papildomas mokytojo padėjėjas, kuris pamokų metu padėtų vidutinių poreikių 

turintiems mokiniams siekti pažangos. Iš projekto lėšų numatyta papildomai įsteigti mokytojo padėjėjo etatą  

Galima daryti išvadą, kad progimnazijoje nepakankamai kryptingai orientuojamasi į kiekvieno mokinio poreikių pažinimą ir tenkinimą, 

individualios pagalbos veiksmingumą, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą. 

Mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas atliktas 2014 m. lapkričio 3–7 d., vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro  

2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮSAK-608 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimu“. 

Stipriausios mokyklos veiklos sritys: 

1. Mokymuisi palankus klasių mikroklimatas (1.1.6. – 3 lygis).  

2. Darbo tvarka ir taisyklės bei pageidaujamo elgesio skatinimas (1.3.1.;1.3.2. – 3 lygis).  

3. Pakankamai kryptingi dalykų ryšiai ir integracija (2.1.3. – 3 lygis).  

4. Paveikus neformalusis švietimas (2.1.5. – 3 lygis).  

5. Tinkamas mokytojo aiškinimas ir ugdymo turinio aktualizavimas (2.3.3.; 2.3.2. – 3 lygis).  

6. Vertinimas kaip informavimas (2.6.3. – 3 lygis).  

7. Geri mokinių pasiekimai konkursuose ir varžybose (3.2.2. – 3 lygis).  

8. Rūpinimasis mokiniais (4.1. – 3 lygis).  

9. Geras mokyklos įsivertinimo procesas (5.2.1. – 3 lygis).  

10. Aukštos kvalifikacijos ir tinkamo išsilavinimo personalas (5.4.1. – 3 lygis).  
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Problema. Atlikus išorinį mokyklos veiklos kokybės vertinimą ir įsivertinimą, tarp tobulintinų mokyklos veiklos aspektų nurodomas mokymosi 

veiklos diferencijavimo, individualizavimo ir suasmeninimo stygius, mokinių išmokimo stebėjimo, atskirų mokinių pasiekimų ir pažangos pamatavimo 

pamokose fragmentiškumas. Skatindami  suasmenintą mokymąsi, labiau atsižvelgdami į mokinių skirtybes, pagerintume kiekvieno mokinio mokymosi 

pasiekimus, gebėjimus bei kompetencijas. Tai yra vienas iš  progimnazijos tikslų.  

 

Tikslas - UŽTIKRINTI MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ KOKYBĘ 

1. Uždavinys – UŽTIKRINTI KIEKVIENO MOKINIO PASIEKIMŲ GERĖJIMĄ SUDARANT PALANKIAS MOKYMOSI SĄLYGAS IR 

GALIMYBES MOKYTIS PAGAL SAVO GALIAS 

 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis (nurodoma 

nuo – iki) 

1.1. Vertinti mokinių 

pasiekimus taikant 

vertinimo įvairovę. 

 

2022-2023 m. m. išmokimo 

stebėjimą 5-8 kl. mokinių 

lietuvių k., tiksliųjų mokslų, 

pamokose naudojant skaitmeninį 

turinį taikys šių dėstomų dalykų 

mokytojai. (lietuvių k. -3 

mokytojai, tiksliųjų mokslų -4 

mokytojai). 

(duomenys fiksuojami pamokų 

stebėjimo protokoluose) 

 

2020-2021 m. m. nuotolinio 

mokymo metu išmokimo 

stebėjimą naudojant skaitmeninį 

turinį pamokose taikė 71,2 proc. 

(5 mokytojai) šių dalykų 

mokytojų (nuo stebėtų pamokų).  

(duomenys fiksuoti pamokų 

stebėjimo protokoluose) 

 

2022-2023 m. m. padidės 5-8 kl. 

mokinių, turinčių gerus ir labai gerus 

metinius įvertinimus proc.: lietuvių k. 

nuo 35,8 (2021 m.) iki 37,0 (2023 m.) 

matematikos nuo 24,8 (2021 m.) iki 

29,8 (2023 m.) 

(duomenys fiksuojami e.dienyne) 

 

2022-2023 m. m. padidės pagrindinio 

lygio metiniai 5-8 kl. mokinių 

pasiekimai proc.: nuo 50,7 (2021 m.) 

iki 53 (2023 m.) 

(duomenys fiksuojami e.dienyne) 

 

2022-2023 m. m. neliks 

nepatenkinamo lygio metinių 5-8 kl. 

mokinių pasiekimų proc.: nuo 0,4 iki - 

0.  

(duomenys fiksuojami e. dienyne) 

 

Įgyti du IT klasių komplektus 

- 50 000 Eur 

(projektoriai, kompiuteriai su 

pakrovimo spintomis 

mokiniams ir mokytojams) 

lietuvių k., matematikos 

pamokoms. 

 

 

 

2022 m. II ketvirtis 

 



5 
 

 

1.2.Diferencijuoti ir 

individualizuoti 

ugdymą naudojant 

skaitmenines 

technologijas, 

užtikrinant, kad 

mokiniai mokytųsi sau 

tinkamu tempu ir 

stiliumi, pagal savo 

gebėjimus. 

2022-2023 m. m. lietuvių k. (3), 

tiksliųjų mokslų (4) ir pradinio 

ugdymo (13) mokytojų lietuvių 

k. ir matematikos pamokose 

sistemingai diferencijuos ir 

individualizuos ugdymą, 

inicijuos visų mokinių 

pasiekimų įsivertinimą. 

(nuo stebėtų pamokų). 

(duomenys fiksuojami pamokų 

stebėjimo protokoluose). 

 

2020-2021 m. m. nuotolinio 

mokymo metu ugdymą 

diferencijavo 70 proc. įvairių 

dalykų mokytojų (nuo stebėtų 

pamokų).  

(duomenys fiksuoti pamokų 

stebėjimo protokoluose) 

 

2022-2023 m. m. NMPP 4 kl. mokinių 

pasiekimų rezultatai padidės proc.:  

matematikos - nuo 78,25 (2021m.)   iki 

79 (2023 m.) 

skaitymo – nuo 72,6 (2021 m.) iki 74 

proc. (2023 m.) 

 

2022-2023 m. m. NMPP 8 kl. mokinių 

pasiekimų rezultatai padidės proc.: 

matematikos - nuo 66,2 (2021 m.) iki 

67,5 (2023 m.) skaitymo – nuo 77,02 

(2021 m.) iki 78,0 (2023 m.) 

 

2022-2023 m. m. NŠA mokinių ir tėvų 

apklausos rezultatai pagerės įverčiu: 

 Mokytojų padedamas aš mokausi 

įsivertinti savo pažangą - nuo 3,1 

(2021 m.) iki 3,3 (2023 m.) 

 Su manimi aptariamos mokymosi 

sėkmės - nuo 2,9 (2021 m.)  iki 3,3 

(2023 m.) 

 Kartu su mokytoju aš planuoju savo 

mokymąsi - nuo 2,7 (2021 m.)  iki 

3,0 (2023 m.) 

 Per pamokas aš turiu galimybę 

pasirinkti įvairaus sunkumo 

užduotis – nuo 2,2 (2021 m.) iki 3,0 

(2023 m.) 

 

  

1.3. Teikti individualią 

ir personalizuotą 

pagalbą specialiųjų 

poreikių mokiniams. 

2022 m. sukuriamas naujas 

mokytojo padėjėjo etatas, 

padėjėja papildomai dirbs 

penkiose 1-4  kl. (291)  lietuvių 

k. ir matematikos pamokose su 

2022-2023 m. m. 1 proc. padidės 

pagrindinio lygio 1-4 kl. mokinių 

pasiekimai proc.: nuo 52,0 (2021 m.) 

iki 53,0 (2023 m.) , 

pažangumas (100 proc.) 

išlieka stabilus. 

Papildomas mokytojo 

padėjėjo etatas 2 metams:  

2022 m. -12 000 Eur 

DU-11745,13 Eur 

SD-254,87 Eur 

 

2022  m. sausio mėn. - 

2023 m. rugpjūčio 31 d. 
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dešimt vidutinių ir didelių 

poreikių turinčiais mokiniais.  

Nuo 2021 m. gruodžio mėn. 

mokytojo padėjėja dirba lietuvių 

k. ir matematikos pamokose 

penkiose 1- 8 kl. (547) su 

penkiolika didelių ir vidutinių 

poreikių mokinių.  

 

Didelių ir vidutinių spec. poreikių 

turintys mokiniai (iš viso 25 ) 2020-

2021 m. m. mokėsi patenkinamu lygiu 

(metiniai įvertinimai), bent 2 iš jų 

2022-2023 m. m. pasieks pagrindinį 

lygį. 

 

 

2023 m.-8000 Eur 

DU-7830,09 Eur 

SD-169,91 Eur 

 

Iš viso - 20 000 Eur  

DU-19575,22 Eur  

SD-424,78 Eur) 

 

1.4. Sukurti 

veiksmingą  1-8 kl. 

mokinių asmeninės 

pažangos stebėjimo ir 

skatinimo sistemą. 

Apdovanoti ir skatinti 

siekti asmeninio 

tobulėjimo aukštus 

pasiekimus turinčius 

(mokosi aukštesniuoju 

ir pagrindiniu lygiu) ir 

iniciatyviausius, 

mokinius, konkursų, 

olimpiadų, varžybų, 

protmūšių nugalėtojus.  

 

1.2022-2023 m. m.  

Steigiama pažangos nominacija 

visiems 1-8 kl. mokiniams 

(547). Bus nominuota ne mažiau 

kaip 30 proc. mokinių. 

2020-2021 m. m. pažangos 

nominacija vyko 1-4 kl. (331) ir 

5-6 kl. (117) mokiniams. 

 

2.2022-2023 m. m. Padėkos 

raštais, atminimo dovanomis už 

mokymąsi aukštesniuoju ir 

pagrindiniu lygiu bus 

apdovanota ne mažiau kaip 60 

proc. mokinių.  

2020-2021 m. m. mokiniai 

nebuvo apdovanojami. 

 

3.2022-2023 m. m. organizuoti 2 

edukacines išvykas labai gerai, 

besimokantiems ir 

iniciatyviems, pažangą 

padariusiems mokiniams,  

konkursų, olimpiadų, varžybų, 

protmūšių nugalėtojus (iš viso 

100 mokinių). 

2022-2023 m. m. Pažangos nominacija 

bus nominuota  ne mažiau kaip 30 

proc. 1-8 kl. mokinių (291) 

 

2020-2021 m. m. Pažangos nominaciją 

pasiekė 1-4 kl. (331) - 9,3 proc. 

mokinių. 

2020-2021 m. m. Pažangos nominaciją 

pasiekė 5-6 kl. (117) – 12,8 proc. 

mokinių. 

Kitų klasių mokiniai nedalyvavo. 

 

(Pažangos nominacija fiksuojama 

direktoriaus įsakymu). 

 

2022-2023 m. m. aukštesnįjį metinių 

pasiekimų lygį pasieks 7 proc.  

5-8 kl. mokinių (256 mokiniai),  

2020-2021 m. m. – aukštesniuoju lygiu 

(metiniai įvertinimai) mokėsi  6,5 

proc. mokiniai 

 

2022-2023 m. m. nebus 

nepatenkinamu lygiu 5-8 kl. 

besimokančių mokinių: nuo 0,4 iki 0 

proc.,   

(fiksuojama e. dienyno ataskaitose). 

Mokytojų ir mokinių 

skatinimas 4500 Eur: 

Prizai - atminimo dovanos- 

knygos, padėkos,  USB 

jungtys, ausinės, išorinės 

baterijos (Power bank) - 

2500 Eur 

 

2 ekskursijos  

2021–2022 m. m. 

Edukacinė išvyka 1 vnt. 

Edukacinė programa – 

500,00 Eur 

Autobuso nuoma – 500Eur 

Iš viso 1000 Eur. 

2022–2023 m. m. 

Edukacinė išvyka 1 vnt. 

Edukacinė programa – 500 

Eur. 

Autobuso nuoma – 500,00 

Eur 

Iš viso 1000 Eur 

Iš viso per dvejus metus 

ekskursijoms  

2000Eur. 

 

2022 m. II ketvirtis 

2023 m. II ketvirtis 
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(fiksuojama direktoriaus 

įsakymu.)  

2020-2021 m. m. išvykos 

nebuvo organizuojamos. 

 

2022-2023 m. m. 1-8 kl. mokiniai 

sėkmingai atstovauja progimnaziją, ne 

mažiau kaip 50 proc. iniciatyvių 

mokinių dalyvauja miesto, šalies ir 

tarptautiniuose renginiuose.  

2022-2023 m. m. dalyvaujančių 

padidės proc.: nuo 9 (2021 m.) iki 23 

(2023 m.), bent trečdalis iš jų užims 

prizines vietas. 

(Mokinių dalyvavimas ir pasiekimai 

konkursuose ir olimpiadose fiksuojami 

miesto, šalies ir mokyklos suvestinėse) 

 

Iš viso mokinių ir mokytojų 

skatinimui - 4500 Eur. 

 

 

2.Uždavinys - ASMENYBĖS TAPSMO-PAGRINDINIO GEROS MOKYKLOS POŽYMIO - UGDYMAS. 

 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis (nurodoma 

nuo – iki) 

2.1. Stiprinti gerąsias 

mokinių mokymosi 

patirtis ir mokymosi 

motyvaciją.  

Mokyklos edukacinių erdvių 

įkūrimas: 

1. 2022 - 2023 m. m. 

interaktyviais ir skaitmeniniais 

ekranais papildomai aprūpintos 

9 edukacinių mokyklos erdvės, 

Iš viso mokykloje interaktyviais 

(18) ir skaitmeniniais ekranais 

(2) 20 kabinetų galės naudotis 

100 proc. - 1-8 kl. (547) 

mokinių; įrangos ir priemonių 

pakaks visiems mokiniams; 

priemonės -  šiuolaikiškos. 

(fiksuota finansiniuose, 

inventorizacijos dokumentuose) 

2022-2023 m. m. 2,1 proc. pagerės 

bendra metinių rezultatų 5-8 kl. 

mokinių mokymosi kokybė proc.: 

nuo 57,1 (2021 m.) iki 60 (2023 m.).  

 

2022-2023 m. m. aukštesnįjį lygį 

pasieks 7 proc. 5-8 kl. mokinių, 2020-

2021 m. m. - 6,5 proc. (e.dienyno 

ataskaitos) 

 

Nepatenkinamo lygio 5-8 kl. mokinių 

pasiekimų 2022-2023 m. m. – nebus (0 

proc.), 2020-2021 m. m.- 0,4 proc.  

 

Interaktyvūs ekranai – 

9 vnt.- 40500 Eur; 

Skaitmeniniai ekranai 3000 

Eur (2x1500 Eur) 

Iš viso 43 500 Eur. 

2022 m. II ketvirtis  
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2020-2021 m. m. mokykloje 

buvo 9 interaktyvūs ekranai 9 

kabinetuose, iš jų 4 ekranai – 

pradinėse klasėse, naudojosi 19 

proc. 1-4 kl. (331) mokinių,  5 

interaktyvūs ekranai – 5 

dalykiniuose kabinetuose, 

naudojosi 31 proc. 5-8 kl.(229) 

mokinių. Skaitmeninių ekranų 

progimnazijoje nebuvo.  

 

2022 -2023 m. m. NMPP 8 kl. mokinių 

pasiekimų rezultatai padidės proc.:  

matematikos - nuo 66,2 (2021 m.) iki 

67,5 (2023 m.) 

skaitymo – nuo 77,02 (2021 m. iki 

78,0 (2023 m.) 

 

2022 -2023 m. m. NMPP 4 kl. mokinių 

pasiekimų rezultatai padidės proc.:  

matematikos - nuo 78,25 (2021 m.) iki 

79 (2023 m.) 

skaitymo – nuo 72,6 (2021 m.) iki 74 

proc.(2023 m.) 

(fiksuojama mokytojų tarybos 

posėdžių protokoluose) 

 

2022-2023 m. m. NŠA mokinių ir tėvų 

apklausos rezultatai pagerės įverčiu:   

 Mokymasis virtualioje aplinkoje - nuo 

2,8 (2021 m.) iki 3 (2023 m.)  

 Įranga ir priemonės - nuo 2,9 (2021 

m.) iki 3,5 (2023 m.) 

(fiksuojama mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo dokumentuose) 

 

 

 

 

2.Naujai 2022-2023 m. m. įkurti 

informacinį centrą (IC) ir 

pasiekti ne mažesnį kaip 50 

proc. informacinio centro 

užimtumą, organizuojant dalykų 

pamokas, sudarant sąlygas 

mokiniams atlikti praktikos, 

tiriamuosius, projektinius, 

kūrybinius darbus. 

 

2022-2023 m. m. IC erdve bent 

vieną kartą per mėn. naudosis 90 

proc. 1-8 kl. (547) mokinių, 

fiksuojant e.dienyne ir atskirame 

veiklų tvarkaraštyje.  

2020-2021 m. m  IC nebuvo 

įkurtas. 

 

IC modernizavimui –7938 

Eur (vienas komplektas -24 

vnt. ergonomiškų baldų-

funkcionalūs stalai ir kėdės 

darbui su kompiuteriais ir 

grupiniam darbui, darbo 

stalas ir mokytojo kėdė. 

 

2022 m. II ketvirtis 

3.Tobulinant mokytojų 

skaitmenines kompetencijas, 

2023 m. darbui su interaktyviais 

ir skaitmeniniais ekranais bus 

apmokyti ne mažiau kaip 60 

proc. mokytojų (44). 

Du ilgalaikiai mokymai 

mokytojams (po 40 val.) 

darbui su interaktyviais ir 

skaitmeniniais ekranais.  

Mokestis lektoriams už 

kvalifikacijos kėlimo 

2022 m. IV ketvirtis 

2023 m. I ketvirtis 
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2020-2021 m. m. nebuvo 

organizuojami mokymai  darbui 

su interaktyviais ekranais. 

 

2022-2023 m. m. interaktyvias 

lentas ugdymo procese naudos 

60 proc. mokytojų (44), ne 

mažiau kaip 90 proc. mokinių 

(547) (duomenys fiksuojami 

e.dienyne) 

 

2020-2021 m. m. interaktyvias 

lentas ugdymo procese naudojo 

12 proc. mokytojų (49), 40 proc. 

mokinių (560).  

(duomenys fiksuojami 

e.dienyne) 

 

paslaugas - 2500 Eur x 2 

metams,  

Iš viso 5000 Eur 
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2.2. Ugdyti 

aukštesnius mokinių 

mąstymo gebėjimus. 

 

 

2022-2023 m. m. bus naujai 

įgyti 10 komplektų LEGO 

MINDSTORMS EV3 robotų 

konstruktoriai, kuriais galės 

naudotis ne mažiau kaip 60 

mokinių.  

2020 -2021 m. m. tokių 

konstruktorių neturėjome.  

 

2022 -2023 m. m. bus parengta 

darbui su LEGO 

MINDSTORMS EV3 robotų 

konstruktoriais NU programa, 

joje dalyvaus ne mažiau kaip 60 

mokinių iš 1-5 kl. ir mokytojas.  

2020-2021 m. m. tokios 

programos nebuvo 

 

2022-2023 m. m. konstruktorių 

užsiėmimuose kompetencijas 

tobulins 6 grupės pirmų-penktų  

kl. mokinių.  

(fiksuojama e.dienyne)  

 

2020 -2021 m. m. NU veiklų su 

LEGO MINDSTORMS EV3 

robotų konstruktoriais nevyko. 

 

2022 - 2023 m. m. 2,25 proc. pagerės 4 

kl. mokinių NMPP matematikos 

aukštesnieji mąstymo gebėjimai: nuo 

63,75 (2021 m.) iki 67 (2023 m.) 

 

2022-2023 m. m. 0,75 proc. pagerės 4 

kl. matematikos NMPP: nuo 78,25 

(2021 m.) iki 79 (2023 m.) 

 

LEGO MINDSTORMS EV3 

robotų konstruktoriai -10 

konstruktorių po 500 Eur ,  

Iš viso - 5000 Eur  

 

 

 

2022 m. II  ketvirtis 

 

2.3. Kokybės krepšelio 

projekto veiklų ir 

rezultatų sklaida. 

2023 m. bus organizuotas vienas 

patirčių forumas – konferencija 

mokyklos bendruomenei ir 

socialiniams partneriams 

„Projekto „Kokybės krepšelis“ 

įgyvendinimas ir rezultatų 

sklaida“.  

Pristačius teigiamus mokinių pažangos 

ir pasiekimų pokyčius,  padidės 

ugdytinių savivertė ir mokyklos 

įvaizdis. 

2022-2023 m. m. NŠA mokinių ir tėvų 

apklausos rezultatai pagerės įverčiu:   

 Tėvų nuomonė apie mokyklą - nuo 

3,18 (2021 m.) iki 3,3 (2023 m.)  

Patirčių forumas – 

konferencija mokyklos 

bendruomenei ir socialiniams 

partneriams ir kitos 

projekto sklaidos išlaidos   

Iš viso 3000 Eur  

 

 

2023 m. III ketvirtis 
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Parengti ne mažiau kaip 6 

mokyklos bendruomenės narių 

(mokinių, tėvų ir mokytojų) 

pranešimai, kiekvienos klasės 

mokinių refleksijos, patirtys – 

pateikta ne mažiau kaip 15 

vaizdinių pranešimų apie 

projekto įgyvendinimo sėkmę. 

Konferencijoje dalyvaus ne 

mažiau kaip 150 mokinių. 

(fiksuota mokyklos veiklos 

plane, internetiniame puslapyje). 

 

 Mokinių  nuomonė apie mokyklą - 

nuo 3,07 (2021 m.) iki 3,3 (2023 m.)  

(fiksuota mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo dokumentuose) 

 

 

Iš viso finansuojant visas veiklas bus  panaudota:  

 

138938 Eur. 

(547 mokiniai x 127 Eur x 2 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). 

 

Partnerio atsakingas asmuo 

_____________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 

Mokyklos vadovas 

Juozas Daukšys, direktorius                              

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 
 


