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Pagrindimas (pagrindžianti informacija ir duomenys) 

               Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija (toliau – progimnazija)  įgyvendina pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programas. 2021 m. rugsėjo 1 

d. duomenimis progimnazijoje mokosi 653 mokiniai, dirba 52 mokytojai: 3 ekspertai, 28 metodininkai, 20 vyr. mokytojų, 1 atestuotas mokytojas. Mokytojų 

pedagoginė patirtis – daugiau kaip 15 metų. Mokytojų amžiaus vidurkis – 50 metų. Švietimo pagalbą mokiniams teikia 2 socialiniai pedagogai, 2 psichologai, 

2 spec. pedagogai, 2 logopedai ir 6 mokytojo padėjėjai.  

Atsižvelgiant į progimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo ir įsivertinimo rezultatus, nustatyti šie stiprieji progimnazijos veiklos aspektai:  

 

Veiklos vertinimo sritis 2021 m. progimnazijos įsivertinimo  rodiklis / 

vertinimo vidurkis 

2018 m. išorinio vertinimo rodiklis / lygis 

1.  Rezultatai 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga 3,3 Mokinių socialumas.  4 lygis 

1.1.1. Asmenybės tapsmas 3,3 Mokyklos pasiekimai ir pažanga. 3 lygis 

2. Ugdymas(-is) ir mokinių  patirtys 2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 3,5 Orientavimasis į mokinių poreikius. 3 lygis 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 3,4 Mokinių mokymasis pamokoje.  3 lygis 

3. Aplinkos 

 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje 3,5 Veiklos, įvykiai ir nuotykiai mokykloje. 4 lygis 

Įrangos ir priemonių panaudojimas. 3 lygis 

Edukacinės išvykos. 4 lygis 

4. Lyderystė ir vadyba 4.3.1. Kompetencija 3,4 Perspektyva ir bendruomenės susitarimai. 4 lygis 

 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai. 3,4 Pasidalytoji lyderystė. 4 lygis 

Bendradarbiavimo kultūra. 4 lygis 

Pedagogų kompetencija. 3 lygis 

 

Keletą pastarųjų metų pagrindinis dėmesys progimnazijoje skiriamas mokinių skaitymo ir raštingumo įgūdžių  tobulinimui. Pagalbos mokiniui 

specialistai kartu su lietuvių kalbos mokytojais padeda mokiniams siekti aukštesnių lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų – vedamos logopedinės, specialiojo 

pedagogo pratybos (1–5 klasėse), konsultacijos (2–8 klasėse). Šios priemonės sudaro galimybių mažinti mokinių, nepasiekiančių patenkinamo lietuvių k. 

mokymo(si) lygmens, skaičių. Ugdymo turinio diferencijavimas, užduočių suasmeninimas, IT taikymas pamokose, sisteminga mokymosi pagalba mokiniams 

duoda kalbinės kompetencijos ugdymo rezultatų: progimnazijos mokinių NMPP teksto skaitymo pasiekimai gerėja, tačiau dar labai lėtai. Mokiniams 

sudėtinga išsakyti savo nuomonę, vertinti, nustatyti teksto esmę, daryti išvadas. Sunkumų sudaro kalbinė raiška (skurdus žodynas, nesupranta žodžių reikšmių, 

netaisyklingas gramatinių formų vartojimas ir kt.).  

 Planuojant veiklą ir numatant kokybės gerinimo kryptis, atsižvelgta į socialinį mokyklos kontekstą (67 mokiniai turi specialiųjų ugdymosi 

poreikių (16 iš jų – didelių), daug mokinių yra iš kitakalbių šeimų), pradinio ir pagrindinio ugdymosi programų baigiamųjų, t. y. 4 ir 8 klasių mokinių NMPP 

rezultatus, kasmetinius ugdymosi pasiekimus. 2021 m. NMPP metu nustatyti teksto skaitymo ir suvokimo rezultatai pagal atskiras pasiekimų sritis pateikti 

lentelėje: 

 



Pasiekimų sritys 
4 kl. 8 kl. 

Mokyklos surinktų taškų 

vidurkis (dalis) 

Galimi 

taškai 

Mokyklos taškų 

vidurkis (dalis) 

Galimi 

taškai 

Teksto esmė 2,5 (62 proc.) 4 3,2 (80 proc.) 4 

Tiesioginių išvadų darymas 3,8 (54 proc.) 7 7,1 (64 proc.) 11 

Nuomonės / požiūriai 1,4 (46 proc.) 3 3,7 (61 proc.) 6 

Teksto pobūdis ir kalbinė raiška 2,4 (80 proc.) 3 2,1 (52 proc.) 4 

Skaitymo gebėjimų ugdymas yra svarbiausias pradinio ir pagrindinio ugdymo programų etapas,  nuo kurio priklauso ir kitų mokomųjų dalykų 

pasiekimai. Analizuojant mokinių atsiskaitomųjų darbų vertinimus pagal veiklos sritis bei NMPP kelerių metų rezultatus pastebėta, kad probleminėmis išlieka 

užduotys, susijusios su teksto suvokimo gebėjimais: ir matematikos, ir socialinių bei gamtamokslinių dalykų. 2021 m. 4 ir 8 kl. NMPP matematikos rezultatai 

rodo, kad žemiausios vertės rezultatai pagal veiklos sritis ir kognityvinių gebėjimų grupę yra susiję su teksto suvokimu: 

 

 

Pasiekimų sritys 

4 kl. 8 kl. 

Mokyklos taškų 

vidurkis 

Galimi 

taškai 

Mokyklos taškų 

vidurkis 

Galimi 

taškai 

Komunikavimas ir uždavinių sprendimo strategijos 2,8 (46,6 proc.) 6   

Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 3,9 (48,7 proc.) 8   

Statistika   2 (40 proc.) 5 

Problemų sprendimas   1,9 (38 proc.) 5 

Geometrija, matai ir matavimai 7,8 (65 proc.) 12 6,3 (48 proc.) 13 

2018 m. vykęs išorinis vertinimas rekomendavo didesnį dėmesį skirti ugdymo diferencijavimui ir pažangos pamatavimui. Atsižvelgiant į tai, 

progimnazija vienu iš strateginių uždavinių išsikėlė pagalbos mokiniui veiksmingumo didinimą, padedant jam siekti asmeninės pažangos ir  patirti sėkmę.  Z 

kartos mokiniai mieliau mokosi naudodamiesi išmaniosiomis technologijomis, geriau įsisavina vizualiąją medžiagą, todėl siektina sudaryti sąlygas kuo 

daugiau ugdymo procese  mokiniams naudotis išmaniųjų technologijų teikiamomis galimybėmis, kaupti patyriminę patirtį, susietą su teorinėmis žiniomis.   

Numatoma Kokybės krepšelio dotacija – 165 862 Eur. Tikimasi, kad Kokybės krepšelis ženkliai padidins galimybę pasiekti numatytų ugdymosi 

kokybės gerinimo rezultatų –  aukštesnių mokinių kalbinio raštingumo bei skaitymo pasiekimų rodiklių, kurie pagerins ir kitų, susijusių su teksto skaitymo 

įgūdžiais mokomųjų dalykų, pasiekimus. Atnaujinta ir praturtinta progimnazijos technologinė bazė, įkurtos nestandartinės mokymosi erdvės motyvuos 

mokinius, galimybės mokytis bendradarbiaujant padės pasiekti geresnių asmeninių ugdymosi rezultatų. 

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 24 proc. 25 proc.  11,5 proc. 11,5 proc. 

Pagrindinis 54 proc. 55 proc.  45 proc. 48 proc.  

Patenkinamas 21,7 proc. 20 proc.  38,2 proc. 38 proc.  

Nepatenkinamas 0,3 proc. 0 5,3 proc 2,5 proc.  
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)  



 

Veiklos tobulinimo tikslas – gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, kuriant šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką.  

1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas kryptingam mokinių skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimų, lemiančių kitų dalykų mokymo(si) sėkmę, ugdymui.  

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas Įgyvendinimo 

laikotarpis 

1.1. Kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai  

mokytojams: 

2 skaitymo gebėjimų 

ugdymo, kritinio 

mąstymo, teksto 

suvokimo strategijų 

taikymo temomis 

2 įtraukiojo ugdymo, 

darbas su SUP turinčiais 

mokiniais, užsieniečių 

vaikų mokymo temomis 

 Organizuoti 4 seminarai 

 Kiekviename seminare 

dalyvauja po 40 mokytojų 

 75 proc. ir daugiau mokytojų 

savo pamokose taikys 

skaitymo ir teksto suvokimo 

strategijas;  įtraukiojo ugdymo 

metodus, strategijas 

 

 

Gerės mokinių skaitymo įgūdžiai: 

 4 kl. NMPP skaitymo ir teksto 

suvokimo užduoties rezultatai pakils 8 

proc. (nuo 62 proc. (2021 m.)  iki 65 

proc. (2022 m.) / 70 proc. – 2023 m.)); 

 8 kl. NMPP skaitymo ir teksto  

suvokimo užduoties rezultatai pakils 5 

proc. (nuo 65 proc. (2021 m.)  iki 67 

proc. (2022 m.) / 70 proc. (2023 m.)). 

 

Gerės matematikos NMPP atskirų turinio 

sričių, susijusių su teksto skaitymo ir 

teksto suvokimo gebėjimais,  rezultatai:  

 4 kl. 
Matematikos turinio srities 

„Komunikavimas ir uždavinių sprendimo 

strategijos“ rezultatai pakils 3 proc. (nuo 

46,6 proc. (2021 m.) iki 48 proc. (2022 

m.) / 50 proc. (2023 m.)); 

 8 kl. 
 Matematikos turinio srities  „Statistika“ 

rezultatai pakils 5 proc. (nuo 40 proc. 

(2021 m.) iki 42 proc. (2022 m.) / 45 proc. 

(2023 m.)). 

 

 

 

 

1–4 klasių mokinių,  pasiekusių  

aukštesnįjį mokymosi pasiekimų lygį, 

dalis padidės 1 proc. (nuo 24 proc. (2021 

m.) iki 25 proc. (2023 m.)). 

 

1 seminaras 

40 mokyt. po 50  Eur 

Iš viso – 2 000,00 Eur 

 

Iš viso veiklai – 8 000, 00 Eur 

 

2022 m.   II , IV ketv. 

 

 

2023 m.   I, II  ketv.   

 

 

1.2. Naudojantis 

skaitmenine 

mokymo(si) aplinka 

„EDUKA klasė“ bei 

mokytojų sukurtų 

užduočių baze, 

reguliariai atliekamas 

skaitmeninis 

diagnostinis mokinių 

 3 kartus per mokslo  metus 

atliekamas teksto skaitymo 

gebėjimų vertinimas (spalis, 

vasaris, gegužė)  

 Teksto skaitymo gebėjimų 

vertinime dalyvauja 100 proc. 

vertinimo metu ugdymo 

procese dalyvaujančių  2-8 kl. 

mokinių. 

660 EDUKA elektroninių pratybų 

licencijų  mokiniams po 19 Eur 

 

Iš viso – 12540,00 Eur. 

 

45 EDUKA elektroninių pratybų 

licencijos  mokytojams po 15 Eur 

 

Iš viso – 675,00 Eur 

 

2022 m. III ketv. 

 rugsėjis  (2022-2023 

mokslo metams) 

 

 

 

 

 

 

 



teksto skaitymo 

gebėjimų vertinimas. 

 

 14  mokytojų  (6 pradinio 

ugdymo ir   8  5–8 klasių) 

parengia kompleksines  teksto 

suvokimo užduotis)  

 

 

1–4 klasių mokinių, nepasiekusių  

patenkinamo mokymosi pasiekimų lygio, 

dalis  sumažės 0,3 proc. (nuo 0,3 proc. 

(2021 m.) iki 0 proc. (2023 m.)). 

 

5–8 klasių mokinių,  pasiekusių  

pagrindinį  mokymosi pasiekimų lygį, 

dalis padidės 3 proc. (nuo 45 proc. (2021 

m.) iki 48 proc. (2023 m.)). 

 

5–8 klasių mokinių, nepasiekusių  

patenkinamo mokymosi pasiekimų lygio, 

dalis  sumažės 3 proc. (nuo 5,3 proc. 

(2021 m.) iki 2,5  proc. (2023 m.)). 

 

 

Sistemingai (ne rečiau  kaip 1 kartą per 

mėnesį) lankančių biblioteką skaitytojų 

skaičius padidės 10 proc. (nuo 38 proc. 1–
8  kl. mokinių (2021 m.) iki 42 proc. 

(2022 m.) / 48 proc. (2023 m.)). 

 

 

Darbo užmokesčio priedas 

mokytojams už papildomą darbą 

rengiant užduotis: 

14 mokytojų po 150 Eur (su 

darbdavio SODRA) 

 

Iš viso – 2100 Eur 

 

Iš viso veiklai – 15315,00 Eur 

 

2022 m. III ketv.  

 

 

 

1.3. Modulinis  lietuvių 

kalbos (1, 2, 5, 7 

klasėse)  ir matematikos 

(3, 4, 6, 8 klasėse) 

mokymas(is). 

 Sudarytos 26 grupės po (12-14 

mokinių) 

Darbo užmokesčio priedas 

mokytojams už papildomą darbą 

modulinėse grupėse  (9 mėn.): 

26 grupės  po  55,00 Eur  

mokytojui už  1 val. per mėnesį ( 

su darbdavio SODRA) 

Iš viso –  1430,00  Eur  per mėn. 

 

Iš viso  –  12870,00 Eur 

 

 Iš viso veiklai – 12870,00 Eur 

 

 

2022 m. rugsėjis –  

2023 m. gegužė 

 

 



1.4. Motyvuojančios 

mokinius skaityti 

aplinkos kūrimas 

 

 

  

Naudojant el. knygų skaitytuvus 

ar  planšetes kiekvienoje klasėje 

vyks ne mažiau kaip 2 pamokos 

per mėnesį ( iš viso ne mažiau 

kaip 56 pam.) 

 

Įrengtos 6 jaukios skaitymo 

zonos Visos dienos mokyklos 

erdvėse. 

Visi  (100 proc.) Visos dienos 

mokyklą lankantys  mokiniai 

kiekvieną dieną  skirs ne 

mažiau kaip pusvalandį 

skaitymui. 
 

Įrengta jauki ir moderni 

atskira  skaitykla, kurioje 

per mėnesį  vyks 

 20 pamokų,  

 4  renginiai.  
Per dvejus metus  organizuoti  4 

skaitymo projektai su  

„Vaduvos“ pradinės, Karaliaus 

Mindaugo mokyklos, „Lietuvių 

namų“ mokiniais. 

 

35 el. knygų skaitytuvai po 250 

Eur. 

Iš viso  –  8750,00 Eur. 

 

500 vnt. grožinės literatūros 

leidinių  po  14,00 Eur 

Iš viso  –  7000,00 Eur. 
 

220 vienetų grindų pagalvėlių po   

30 Eur 

Iš viso  –  6600,00 Eur. 

 

Skaityklos baldai (iki 500 eur):  

8 sofutės –  807 Eur 

6 knygų spintelės -743 Eur 

Iš viso  –  1550,00 Eur 

 

2 pufai  po 250,00   Eur 

Iš viso  –   500,00 Eur 

 

Stalas  - 200,00 Eur 

 

Kėdė-fotelis – 307,00 Eur 

 

Roletai langams – 100,00  Eur 

 

Darbo užmokesčio priedas  

mokytojams  už  kūrybinių veiklų 

ir skaitymo projektų    

organizavimą ir  veiklų viešinimą  

(40 veiklų) 

1 renginys – 150 Eur. (su 

darbdavio SODRA) 

Iš viso – 6000,00 Eur. 

 

Iš viso veiklai – 31007,00 Eur 

 

2022 m.  III ketv. 

 

 

 

2022 m. II ketv. 

2023 m. I ketv. 

 

 

2022 m. II ketv. 

 

 

 

2022 m. II  ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. II  ketv. 

 

 

2022 m. IV  ketv. 

2023 m. I  ketv. 

2023 m. II  ketv. 

 

1.5. Ilgalaikis (2 m. 

m.) projektas „ Ant 

žodžio sparnų“  

Į projekto veiklas įsitraukia 

80 proc. mokinių (520),   75 

proc. pedagogų  (45), 5-10 

proc. 1-6 klasių tėvų. 

2 kasečių spalvotam spausdintuvui 

rinkiniai  (4 spalvos po 80 Eur)  po  

320  Eur   

Iš viso – 640,00 Eur 

2022 IV ketv. 

2023  II ketv. 

 

 



1.5.1. Popietės 

valandos su 

įdomiais žmonėmis-

kūrėjais. 

1.5.2. Kūrybinės 

dirbtuvės „Skaitau 

su tėvais, 

seneliais“ 

1.5.3 Tiriamasis 

darbas ir jo 

pristatymas „Mano 

namuose esanti 

įdomiausia (seniausia, 

mėgstamiausia) 

knyga. 
1.5.4. Integruotas 

lietuvių kalbos-

matematikos-IT 

tiriamasis darbas „Ką 

skaito mūsų 

progimnazijos 

mokiniai“. 

 

 Įvyks 6 popietės per 2 metus  

 

 

Parengti kiekvienos 1-6 

klasės   kūrybinių darbų  

pristatymai (20-21 

pristatymas)  

 

Sukurti ir  išleisti atvirukai 

projektinių darbų atvirukai su  

KK logotipu 

 

Parengta 1 paroda 

 

Išleista mokinių kūrybinių 

darbų knyga ( su KK projekto 

logotipu) 

 Sukurtas ir išspausdintas 

knygos skirtukas su KK 

projekto logotipu 

 

Sukurtas mokyklos 

kalendorius su projekto 

logotipu 

 

 

Parengti 4-6 pristatymai 

 

 

 

 

 

 

 

5 dažų kasetės nespalvotam 

spausdintuvui  po 40 Eur. 

Iš viso –  200,00 Eur 

 

Kanceliarinės prekės ( vatmano 

lapai, popierius, dažai, klijai, ir kt. ) 

– 1015,00 Eur. 

 

Leidybos išlaidos:  

 

kalendorius – 110 vnt. po 6,5 Eur. 

Iš viso – 715,00 Eur 

 

knyga –100 vnt,  po 10,00 Eur. 

Iš viso – 1000,00  Eur 

 

atvirukai –  200 vnt. po 0,5 Eur 

 Iš viso –  100,00 Eur 

 

knygos skirtukas – 800 vnt. po 0,35 

Eur.  

Iš viso – 280,00 Eur 
 

 

nuotraukų koliažų gamyba – 

350,00 Eur 

  

Priedas prie darbo užmokesčio 

mokytojams,  koordinavusiems ir 

įgyvendinusiems projektą „Ant 

žodžio sparnų“ ( 23 mokyt.) 

1 mokyt. – 250,00 Eur ( Su 

darbdavio SODRA) 

Iš viso –  5750,00 Eur  

 

Iš viso veiklai –10050, 00 Eur 

 

 

2022 m. III, IV  ketv. 

2023 m. I, III  ketv. 

 

2022 m.  III ketv. 

 

 

 

 

 

2022 m.   IV ketv. 

 

 

2023 m.   II ketv. 

 

 

2023 m.   II ketv. 

 

 

2022 m.   III  ketv. 

 

 

 

 

2023 m.  I,  II ketv. 

 

 

 

2022 m.   IV ketv. 

2023 m.   I, II ketv. 

 

Iš viso uždaviniui 77242, 00 Eur  

 

 



 

2 uždavinys. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją,  tenkinant individualius jų ugdymosi poreikius. 

 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas Įgyvendinimo 

laikotarpis 

2.1. Kolegialus 

bendradarbiavimas su 

Karaliaus Mindaugo m-

kla ir Lietuvių namais 

(įtraukiojo ugdymo 

galimybių spektras 

ugdant SUP turinčius 

mokinius, reemigrantų 

ir užsieniečių vaikus) 

 

 

2 konferencijos  per 2 metus 

Konferencijose dalyvaus  35-40 

mokytojų  

2 mokytojai parengs pranešimus 

(dalinsis patirtimi apie ugdymosi 

pasiekimų gerinimo galimybes, 

įgyvendinant  KK projektą) 

 

5-8  klasių mokinių 

pasiekusių  aukštesnįjį ir pagrindinį 

mokymosi pasiekimų lygį, dalis padidės 3 

proc. (nuo 56,5 proc. (2021 m.) iki 58,5 

proc. (2023 m.)). 

 

1–4 klasių mokinių,  pasiekusių  

aukštesnįjį ir pagrindinį mokymosi 

pasiekimų lygį, dalis padidės 2 proc. (nuo 

78 proc. (2021 m.) iki 80 proc. (2023 

m.)). 

 

 

Gerėja 5-8 klasių mokinių metiniai 

mokymo(si) pažymių vidurkiai: 

 lietuvių k. – nuo 6,3 (2021 m.) iki 6,5 

(2022 m.) / 6,7 (2023 m.); 

 matematikos – nuo 5,2 (2021 m.) iki 5,4 

(2022 m.) / 5,6 (2023 m.);  

 istorijos–nuo 7,1  (2021 m.) iki 

7,3 (2022 m.) / 7,5 (2023 m.); 

 geografijos –nuo 6,3 (2021 m.) iki 

6,5 (2022 m.) / 6,9 (2023 m.); 

 biologijos –nuo 7,2 (2021 m.)iki 

7,4(2022 m.) / 7,6 (2023 m.); 

 fizikos –nuo 5,6  (2021 m.) 

iki  5,8 (2022 m.) / 6,2 (2023 m.). 

 

 

Darbo užmokesčio priedas 

mokytojams, paruošusiems 

pranešimus 

1 mokyt. - 100, 00 Eur ( Su 

darbdavio SODRA) 

 

Iš viso -  400,00 Eur. 

 

Iš viso veiklai – 400,00 Eur 

 

2022 m. IV ketv 

2023 m. II  ketv. 

2.2. Konsultacijos 

aukštesnio pasiekimų 

lygio siekiantiems ir 

išskirtinių gabumų 

mokiniams. 

2–8 klasių koncentruose   21 

mokytojas dirba su gabiaisiais ir 

siekiančiais aukštesniojo 

pasiekimų lygio mokiniais   

 

  lietuvių kalbos -  36  

konsultacijos per  dvejus 

metus. 

Konsultacijas lankys 25-30 

mokinių ( 5 proc.) 

 

  matematikos  -  36  

konsultacijos  per  metus) 

Konsultacijas lankys 25-30 

mokinių ( 5 proc.) 

 

 gamtos mokslų -    36 val. 

per dvejus metus)  

Konsultacijas lankys 15-20 

mokiniai ( 4 proc.) 

 

 socialinių mokslų  36 val. 

per dvejus metus)  

Darbo užmokesčio priedas  21 

mokytojui  už konsultavimo 

valandas  (12 mėn ) 

1 mokyt. per mėnesį -55,00 Eur. 

(su darbdavio SODRA) 

21 mokyt. per mėn. – 1155,00 Eur 

Iš viso – 13860,00 Eur. 

 

Mokomoji literatūra  -  375,00 Eur 

 

Edukaciniai žaidimai 

„Tūkstantmečio vaikai“  – 8 vnt. po 

15 Eur. 

Iš viso –  120,00 Eur.  
 

Iš viso veiklai –14355,00 Eur 

 

 

 

2022 m. I-II ketv. 

(kovas- gegužė) 

 

2022 -2023 m.m. 

 

2022 m.   II ketv. 

 

 

2022 m.   II ketv. 



Konsultacijas lankys 15-20 

mokiniai ( 4 proc.) 

2.3. Personalizuotos 

pagalbos teikimas 1-4 ir 

5-8 klasių mokiniams 

1 mokytojo padėjėjas teikia 

pagalbą 5-7mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių ar  atėjusiems į 

mokyklą iš kitakalbių šeimų . 

 

5-8 klasių namų darbų ruošimo 

grupėse namų darbus 

sistemingai atlieka ne mažiau 

kaip 15–20 mokinių. 

Pagalbą mokiniams teiks  2  

mokytojai. 

Darbo užmokestis mokytojo 

padėjėjui  9  mėn. po  869,00 Eur 

(su darbdavio SODRA) 

Iš viso – 7821,00  Eur 

 

Darbo užmokesčio priedas  2 

mokytojams, dirbantiems  su 

mokiniais namų darbų ruošimo  

grupėje  (8 mėn.) 

1 mokytojui - 50 Eur  per mėn. ( su 

darbdavio SODRA) 

8 darbo mėn. – 400 Eur. 

Iš viso – 800,00 Eur 

 

Iš viso veiklai – 8621,00 Eur 

 

 

2022  rugsėjis -2023 

gegužė  

 

 

 

2022 m.  spalis – 

2023 m. gegužė 

 

2.4. Integruotas  ir 

patyriminis 

mokymas(is)  kitose 

erdvėse  

 

Integruotoje edukacinėje 

veikloje „Panemunės pilys“ 

dalyvaus  40 mokinių 

 

Integruotoje dukacinėje veikloje 

„Grikucio pyragas“ (Velykų 

papročiai Dzūkijos kaime“ 

dalyvaus 40 mokinių  

Įrengtos 3 pavėsinės lauko 

klasei 

 

Šiltuoju metų laiku 

organizuojama po 1-2 

patyriminio ugdymo veiklas 

kiekvienai klasei per mėnesį 

(28-50 pamokų per mėnesį)  

 

Ekskursija „Panemunės pilys“ 40 

mokinių po 25 Eur.   

Iš viso - 1000,00 Eur. 

 

Bilietai į mokamus objektus – 

100,00 Eur. 

 

Edukacinė išvyka „Grikucio 

pyragas“ 40 mokinių po 25 Eur 

Iš viso – 1000,00 Eur. 

 

3 pavėsinės lauko klasei  po 350 

Eur 

Iš viso –   1050,00 Eur 

 

Kanceliarinės prekės ( vatmano 

lapai, spalvotas popierius, dažai, 

klijai ir kt. ) – 1000,00 Eur. 

 

Darbo užmokesčio priedas 4  

kūrybinės komandos nariams  

 

2022 m. II ketv. 

 

 

 

 

 

2023 m. II ketv. 

 

 

 

2022 m. II ketv. 

 

 

 

2023 m. I  ketv. 

 

 

 

 

2022 m. II  ketv. 

 



1 mokyt. – 150,00  Eur  (su 

darbdavio SODRA) 

Iš viso –   600,00 Eur 

 

Iš viso veiklai – 4750,00 Eur 

 

 

2.5. Šiuolaikiškos 

motyvuojančios 

ugdymosi aplinkos 

kūrimas 

20-yje kabinetų įrengti  

maršrutizatoriai (router Wifi)  

bevielio interneto prieigoms, 

sudarant galimybę visose 

mokyklos mokymo patalpose 

kokybiškai naudoti skaitmeninį 

turinį. 

 

Priemonėmis naudosis 25 

mokytojai dalykininkai ir 

švietimo pagalbos mokiniui 

specialistai  ir 13 pradinio 

ugdymo mokytojų ( 65 proc.)  

 

Visi (100 proc.)  1-8 klasių 

mokinių naudosis 

skaitmeninėmis priemonėmis ir 

skaitmeniniu turiniu pamokų 

metu  ir nepamokinėje veikloje. 

 

2 planšetinių kompiuterių įkrovimo 

spintelės po 1500,00 Eur 

 Iš viso – 3000,00 Eur. 

 

60 planšetinių kompiuterių po  

499,00 Eur 

Iš viso – 29940,00 Eur. 

 

Maršrutizatoriai (router Wifi) 

20 vnt. po  63,00 Eur. 

Iš viso – 1260,00 Eur. 

 

7 kompiuteriai  po 700,00 Eur 

Iš viso –  4900,00 Eur. 

 

4 išmaniosios lentos po 3250,00  

Eur 

Iš viso –  13000,00 Eur. 

 

 

10 grafinių   planšečių  po 200,00 

Eur  

Iš viso – 2000,00 Eur. 

 

10 vnt.  pieštukų  grafinėms 

planšetėms po 62,00 Eur 

Iš viso – 620,00 Eur. 

 

Klasės įrengimas: 

25 mokykliniai suolai po 137,94 

Eur 

Iš viso –  3448,50 

 

25 mokyklinės kėdės po 75,02  Eur 

2022 m. II ketv.  

 

 

 

2022 m.  II ketv. 

 

 

 

2022 m. II ketv. 

 

 

 

2022 m. II ketv. 

 

 

 

2022 m. II ketv. 

 

 

 

 

2023 m. I ketv. 

 

 

 

2023 m. I ketvirtis 

 

 

 

2022 m. II ketvirtis 

 



Iš viso –  1875,50 Eur. 

 

1 stalas  - 300,00 Eur 

1 kėdė  - 150 Eur. 

 

Iš viso veiklai – 60494,00 Eur 

 

Iš viso 2 uždaviniui 88 620,00 Eur  

Iš viso plano įgyvendinimui 165 862,00 Eur  

 

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

reikmėms, t.y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio). 

 

 

 

 

Partnerio atsakingas asmuo 
 

 

_______________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

Mokyklos vadovas 
 

 

               Direktorė  Aušra Rakauskienė  _______________________ 

 
                                 (Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

  
 


