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Savivaldybės ir mokyklos sutarties 

  1 priedas 
SUDERINTA 

Nacionalinė švietimo agentūra 

direktorė  

 

Rūta Krasauskienė 

______________ 

(Data) 

 

SUDERINTA 

Šiaulių rajono savivaldybės 

Administracijos direktorius 

 
___________________ 

(parašas) 

______________ 

(vardas, pavardė) 

______________ 

(Data) 

 

PATVIRTINTA 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro  

                                                                                                                                                                                                        direktoriaus 2020 m. rugsėjo        d.  

                                                                                                                                                                                                       įsakymu Nr.     

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2020–2022 M. 

Rodikliai 

1.1. Asmenybės tapsmas (2 lygis) 

1.2. Mokinio pasiekimai ir pažanga (2 lygis) 

2.1. Orientavimasis į mokinio asmenybės tapsmą (2 lygis) 

2.2. Orientavimasis į mokinio poreikius (2 lygis) 

2.3. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės (2 lygis) 

3.1. Ugdymo(si) planavimas (2 lygis) 

3.3. Ugdymo(si) organizavimas (2 lygis) 

3.4. Mokymasis (2 lygis) 

3.5. Į(si)vertinimas ugdant (2 lygis) 
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Projekto tikslo ir uždavinių pagrindimas. 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla) pažanga 2019–2020 m. m. – 72,2 procento. 1–4 klasėse 94,1 proc. mokinių 

padarė pažangą (išlaikė tą patį mokymosi pasiekimų lygį arba pakilo į aukštesnį mokymosi pasiekimų lygį), o 5–8 klasėse – 50,3 proc. mokinių.  Pradinėse klasėse 

2019–2020 m. m. aukštesniuoju lygiu mokėsi 24,8 proc. mokinių, o 5–8 klasėse – tik 8,4 proc. mokinių. Pagrindinį lygį pasiekė 49,7 proc. pradinių klasių mokinių, 

o 5–8 klasėse – 50,9 proc. mokinių. Pradinėse klasėse patenkinamu lygiu moksi 25,5 proc.  mokinių, 5–8 klasėse – 40,7 proc. mokinių. Apibendrintai galima teigti, 

kad mokinių mokymosi rezultatai pagal pasiekimų lygius pradinio ir pagrindinio ugdymo koncentre yra netolygūs, t. y. 5–8 kl. mokinių pasiekimai nuo 2016–2017 

m. m. yra ženkliai žemesni nei 1–4 kl. mokinių pasiekimai. Duomenys pateikiami lentelėse.   

1-4 klasės 

Mokslo metai 
Lygis (%) 

Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepatenkinamas 

2016–2017 m. m. 25,0 38,1 36,6 0,6 

2017–2018 m. m. 26,0 43,2 30,8 0 

2018–2019 m. m. 24,36 45,0 30,0 0,64 

2019-2020 m. m. 24,8 49,7 25,5 0 

 

5-8 klasės 

Mokslo metai 
Lygis (%) 

Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepatenkinamas 

2016–2017 m. m. 6,2 54,9 38,4 0,5 

2017–2018 m. m. 6,9 49,8 43,3 0 

2018–2019 m. m. 9,1 50,6 40,3 0 

2019-2020 m. m. 8,4 50,9 40,7 0 

 

Analizuojant  Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatus nuo 2015 metų, matyti, kad 6-ų  klasių pasiekimai žemėja 2–7 proc. matematikos, 

skaitymo ir rašymo srityse.  Ypatingai prastėja 6-ų klasių mokinių skaitymo ir rašymo pasiekimai, ypač raštingumo, interpretavimo ir idėjų integravimo, 

komunikavimo ir bendrų problemų sprendimo strategijų bei aukštesnių mąstymo gebėjimų grupėse. 8-ose klasėse mokinių pasiekimai žemesni matematikos, gamtos 

ir socialinių mokslų srityse.  Pagal veiklos sritis žemiausi pasiekimai nustatyti problemų sprendimų srityje, o pagal kognityvinių gebėjimų grupes – taikymo ir 

aukštesniųjų mąstymo gebėjimų grupėse. Kiekvienais metais skiriamos valandos lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijoms, dalykų moduliams. Mokykloje 

aktyvi projektinėje veikloje, organizuojama integruota veikla, teikiama pagalba mokiniui, tačiau mokinių pasiekimai netenkina Mokyklos bendruomenės.  

Nepakankamai aukšti mokinių mokymosi pasiekimai Mokykloje siejami su ugdymo kokybe pamokoje. 2015 metais vykdyto Mokyklos veiklos kokybės 

išorinio vertinimo ataskaitoje pažymėta, kad didžioji dalis stebėtų pamokų (66 proc.) buvo orientuotos į klasikinės pedagoginės paradigmos nuostatas, t. y. jose 

vyravo tradicinis mokymas, grįstas susistemintų žinių perteikimu / poveikiu. Mažesnėje dalyje stebėtų pamokų (29 proc.) fiksuota sąveikos pedagoginės paradigmos 

požymių raiška ir tik pavienėse pamokose (5 proc.) ugdymas buvo organizuotas vadovaujantis konstruktyviojo mokymosi principais, kuriais grindžiamos šiuolaikinės 

pedagoginės nuostatos.   
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Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytos žinios leidžia tikėtis, kad didinant mokinių įsitraukimą į ugdymo proceso planavimą ir organizavimą, 

diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo procesą pagal mokinių skaitymo, rašymo, matematikos bei gamtos mokslų gebėjimus, organizuojant tikslingą 

mokymosi pagalbą, mokinių pasiekimai augs. Atsižvelgiant į tai Mokyklos bendruomenė priėmė susitarimus dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės, mokinių 

įsitraukimo į pamokos planavimą, išmokimo stebėjimą,  integruoto ugdymo organizavimo, bendradarbiavimo strategijų taikymo bei lyderystės mokymuisi skatinimo. 

Susitarimų pagrindu formuluojamas projekto tikslas – pagerinti 5-8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus, padidinant aukštesniuoju lygiu besimokančiųjų 

skaičių nuo 8,4 procentų iki 9,1 procento ir besimokančių pagrindiniu lygiu nuo 50,9 procento iki 52 procentų*. 

Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 

1. Didinti mokinių įsitraukimą į ugdymo proceso planavimą ir organizavimą, plėtojant dialogišką, tyrinėjantį ir išmanųjį ugdymąsi. 

2. Stiprinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo, ugdymo, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius, bei lyderystės gebėjimus. 

Mokykla nuo 2020 m. birželio mėnesio dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos 

plėtra“ veiksmo tyrime. Įgyvendinant projektą bus išbandyta 2017–2019 metais sukurta didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atrankos sistema. Tikimasi, 

kad dalyvavimas minėtame projekte sustiprins Mokyklos mokytojų gebėjimą atpažinti individualius kiekvieno mokinio ugdymosi poreikius (įskaitant atsirandančius 

dėl išskirtinių gabumų), juos vystyti ir parinkti jiems tinkamiausią ugdymą. Tikėtina, kad plėtojant dialogišką, tyrinėjantį ir išmanųjį  ugdymą, mokiniai sėkmingiau 

įsitrauks į aktyvią veiklą pamokoje, bus tenkinamas jų individualios pažangos siekis.  

Mokykla yra įsirengusi Mokslo ir technologijų centrą. Tikimasi, kad tikslingas naujai įrengtų edukacinių aplinkų panaudojimas suteiks galimybių didinti  

pasirenkamųjų tiek formaliojo, tiek ir neformaliojo švietimo programų pasiūlą, kas, savo ruožtu, skatins / užtikrins individualią mokinių pažangą. 

Tikėtina, kad tikslingas mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas padės tenkinti individualius mokinių poreikius, didinti jų įsitraukimą į pamokos 

planavimą bei ugdymo(si) veiklas, pagerinti mokinių pasiekimus bei užtikrinti kiekvieno mokinio individualią pažangą. 

Mokytojų kolegialus mokymasis, kolegialaus grįžtamojo ryšio užtikrinimas, gerosios patirties sklaida sudarys galimybių gerinti ugdymo(si) kokybę pamokoje, kas, 

savo ruožtu, padės gerinti 5–8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus.   

 

*Pastaba: 

 „aukštesniuoju lygiu besimokančiais“ traktuojami tie mokiniai, kurių metiniai dalykų vertinimai nuo 9 iki 10“; 

  „pagrindiniu lygiu besimokančiais“ traktuojami tie mokiniai, kurių metiniai dalykų vertinimai nuo 6 iki 8“. 
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Tikslas: 

Pagerinti 5-8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus, padidinant aukštesniuoju lygiu besimokančiųjų skaičių nuo 8,4 procentų iki 9,1 procento ir 

besimokančių pagrindiniu lygiu nuo 50,9 procento iki 52 procentų. 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės 

1. Uždavinys. Didinti mokinių įsitraukimą į ugdymo proceso planavimą ir organizavimą, plėtojant dialogišką, tyrinėjantį ir išmanųjį ugdymąsi. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla  Kiekybinis 

rodiklis 

Kokybinis rodiklis 

 

Lėšų detalizavimas 

2020-2021 m.m. 

Lėšų detalizavimas 

2021-2022 m.m. 

Įgyvendinimo 

 laikotarpis 

1. Organizuojamos lietuvių 

kalbos, matematikos, pasaulio 

pažinimo bei gamtos mokslų 

konsultacijos 3-8 klasių 

mokiniams (turintiems 

aukštesnio lygmens 

pasiekimus, siekiantiems 

domėtis pasirinkta mokymosi 

sritimi, nedarantiems 

pažangos, dėl ligos ar kitų 

priežasčių praleidusiems dalį 

pamokų ir kt.). 

  

 Organizuotos 12 

lietuvių kalbos, 

12 – matematikos, 

6– gamtos mokslų 

konsultacijos per 

savaitę 3–8 klasių 

mokiniams. 

 

1. Padidės 5–8 kl.  

mokinių skaičius, 

besimokančiųjų:  

• aukštesniuoju lygiu: 

nuo 8,4 proc. 2020 

m. iki 8,8 proc. 2021 

metais ir iki 9,1 proc. 

2022 metais 

• pagrindiniu lygiu 

nuo 50,9 proc. 2020 

m. iki 51,5 proc. 

2021 m. ir 52 proc. 

2022 metais 

2. IQES online tėvų 

apklausos teiginio 

„Mano vaikas per 

pamoką gali pasirinkti 

užduotis pagal savo 

gebėjimus“ pritarimo 

įvertis padidės nuo 2,7 

2019 metais iki 3,0 – 

2021 metais. 

 

3. IQES online tėvų 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės 

aprašyme,  4-iems 

pradinio ugdymo (3-

4 klasės) 

mokytojams – 

424,79 euro  

mėnesiui (4672,69 

euro – 11 mėnesių). 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės 

aprašyme, 4-iems 5-

8 klasių lietuvių 

kalbos mokytojams – 

726,32 euro 

mėnesiui ( 7989,52 

euro – 11 mėnesių), 

trims matematikos 

mokytojams – 

542,85 euro 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės aprašyme,  

4-iems pradinio 

ugdymo (3– 4 klasės) 

mokytojams – 424,79 

euro  mėnesiui 

(5097,48 euro – 

metams). 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės aprašyme, 

4-iems 5–8 klasių 

lietuvių kalbos 

mokytojams – 726,32 

euro mėnesiui 

(8715,84 euro – 

metams), trims 

matematikos 

mokytojams – 542,85 

euro mėnesiui (6514,2 

euro – metams),  

2020 m.  spalio 

mėn.-  gruodžio 

mėn.,   

2021 m. sausio – 

birželio mėn., 

2021 m. rugsėjo 

mėn. – gruodžio 

mėn., 2022 m. 

sausio mėn. – 

birželio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

apklausos teiginio 

„Mokykloje 

atsižvelgiama į mano 

vaiko savitumą 

(gabumus, polinkius) jį 

ugdant ir 

mokant“ pritarimo 

indeksas padidės nuo 

3,4 –2019 metais iki 3,6 

– 2021 metais. 

 

mėnesiui (5971,35 

euro – 11 mėnesių), 

 trims gamtos 

mokslų mokytojams 

– 321,01 euro 

mėnesiui (3531,11 

euro – 11 mėnesių). 

trims gamtos mokslų 

mokytojams – 321,01 

euro mėnesiui 

(3852,12 euro – 

metams). 

 

 

 

2. Organizuojamos „Mano 

sėkmės pamokos“ mokymosi 

sunkumų patiriantiems 

mokiniams (mokiniams, 

kuriems nenustatyti specialieji 

ugdymosi poreikiai). 

 

Organizuotos 5 

savaitinės 

specialiojo 

pedagogo 

konsultacijos 

mokymosi 

sunkumų 

turintiems 1–8 

klasių mokiniams. 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės 

aprašyme, 

specialiajam 

pedagogui – 267,97 

eurų mėnesiui 

(2947,31 euro – 11 

mėnesių). 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės aprašyme, 

specialiajam 

pedagogui – 267,97 

eurų mėnesiui 

(3215,28 euro – 

metams). 

2020 m.  spalio 

mėn.-  gruodžio 

mėn.,   

2021 m. sausio – 

birželio mėn., 

2021 m. rugsėjo 

mėn. – gruodžio 

mėn., 2022 m. 

sausio mėn. – 

birželio mėn. 
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3.  

 

Stebima ir analizuojama 1–8 

klasių mokinių pažanga 

„Reflectus“ sistemoje: 

internetinėje platformoje 

mokytojai kuria refleksijų 

klausimynus mokiniams, 

naudodamiesi metodų 

duomenų baze arba kolegų 

klausimynų ruošiniais, o 

mokiniai naudodamiesi 

mobiliaisiais įrenginiais 

mobilia programėle pildo  

mokytojo atsiųstus 

klausimynus. 

 

100 proc. 1–8 

klasių mokinių, 

naudodamiesi 

sistemingais 

refleksijų 

duomenimis,  

atranda savo 

stipriąsias puses, 

atpažįsta 

tobulintinas sritis 

ir mokymosi 

procesui 

didžiausią įtaką 

darančius 

veiksnius.  

50 mokytojų 

analizuoja 

sistemingai 

gaunamus 

refleksijų 

duomenis ir stebi, 

kaip mokiniai 

priima konkrečius 

ugdymo proceso 

aspektus. 

1. IQES online tėvų 

apklausos teiginio 

„Mokykloje mano 

vaikas mokomas 

planuoti savo 

mokymąsi“ pritarimo 

įvertis padidės nuo 3,2 

–2019 metais iki 3,5 – 

2021 metais. 

 

2. IQES online mokinių 

apklausos teiginio „Su 

mokytoju planuojame 

mano mokymosi tikslus 

ir galimybes tikslams 

pasiekti“ pritarimo 

įvertis padidės nuo 2,8 

– 2019 metais iki 3,1 – 

2021 metais.  

 

3. Teiginio „Mokykloje 

su manimi aptariamos 

mokymosi 

sėkmės“ pritarimo 

įvertis padidės nuo 3,0-

2019 metais  iki 3,3 – 

2021 metais. 

  

4. Padidės 5–8 klasių 

mokinių skaičius, 

padariusių individualią 

pažangą*:  

• nuo 72,2 proc. 2020 

metais iki 73,5 proc. 

- - 2020 m.  rugsėjo 

mėn.-  gruodžio 

mėn.,   

2021 m. sausio – 

birželio mėn., 

2021 m. rugsėjo 

mėn. – gruodžio 

mėn., 2022 m. 

sausio mėn. – 

birželio mėn. 

4. Kiekvieną savaitę 

organizuojami socialinio 

emocinio ugdymo forumai 5–

8 klasių mokiniams. 

Kiekvienai 5–8 

klasei 

organizuojamas 

vienas forumas 

per savaitę ( iš 

viso 7 forumai per 

savaitę) 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės 

aprašyme, 2-iems 

pasirenkamojo 

dalyko socialinių ir 

emocinių įgūdžių 

ugdymui 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės aprašyme, 

2-iems pasirenkamojo 

dalyko socialinių ir 

emocinių įgūdžių 

ugdymui „Paauglystės 

kryžkelės“ mokytojam

2020 m.  spalio 

mėn.-  gruodžio 

mėn.,   

2021 m. sausio – 

birželio mėn., 

2021 m. rugsėjo 

mėn. – gruodžio 

mėn., 2022 m. 

sausio mėn. – 
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2021 metais ir iki 

75,0 proc. 2022 

metais. 

„Paauglystės 

kryžkelės“ mokytoja

ms – 422,33 euro 

mėnesiui (4645,63 

euro – 11 mėnesių). 

s – 422,33 euro 

mėnesiui (5067,96 

euro – metams) 

birželio mėn. 

5.  Atliekamas socialinių 

santykių mokykloje tyrimas 

pagal sritis (pasitenkinimas, 

savimonė, tarpusavio santykių 

įgūdžiai, pagalbos teikimas ir 

jos priėmimas, savitvarda, 

atitiktis taisyklėms, socialinis 

sąmoningumas, saugumas).  

Apklausta ne 

mažiau kaip 95 

proc. 5–8 klasių 

mokinių, 

mokytojų, 

administracijos, 

mokyklos 

personalo, ne 

mažiau kaip 75 

procentų tėvų. 

1. IQES online tėvų 

apklausos teiginio „Aš 

esu įtraukiamas į vaiko 

mokymosi sėkmių 

aptarimus 

mokykloje“ pritarimo 

įvertis padidės nuo 3,3–

2019 metais  iki 3,5 – 

2021 metais. 

 

2. Padidės 5–8 kl.  

mokinių skaičius, 

besimokančiųjų:  

• aukštesniuoju lygiu: 

nuo 8,4 proc. 2020 

m. iki 8,8 proc. 2021 

metais ir iki 9,1 proc. 

2022 metais 

• pagrindiniu lygiu 

nuo 50,9 proc. 2020 

m. iki 51,5 proc. 

2021 m. ir 52 proc. 

2022 metais 

 

 3. IQES online tėvų 

apklausos teiginio 

„Mokykloje 

atsižvelgiama į mano 

Kanceliarinės 

išlaidos – 50,00 eurų 

 2020 m. spalio 

mėn. ir 2021m. 

spalio mėn. 

6. Organizuojami socialinio 

emocinio ugdymo mokymai  

5-ų, 6-ų, 7-ų ir 8-ų klasių 

mokinių tėvams  

Organizuota ne 

mažiau kaip po 2 

mokymus 5-ų, 6-

ų, 7-ų ir 8-ų 

klasių mokinių 

tėvams kasmet. 

Mokymuose 

dalyvauja ne 

mažiau kaip 75 

proc. 5–8 klasių 

mokinių tėvų. 

Kanceliarinės 

išlaidos – 50,00 eurų 

Kanceliarinės išlaidos 

– 50,00 eurų 

2020 m.  spalio 

mėn.-  gruodžio 

mėn.,   

2021 m. sausio – 

gegužės mėn., 

2021 m. spalio 

mėn. – gruodžio 

mėn., 2022 m. 

sausio mėn. – 

gegužės mėn. 

7. Teikiama budinčio mokytojo 

pagalba 5–8 klasių mokiniams, 

turintiems emocijų, elgesio 

sutrikimų ar  psichologinių 

problemų, pamokų metu bei 

atliekant užduotis namuose. 

1 valandą kasdien 

pamokų metu 

budintis 

mokytojas 

suteikia 

individualią 

ugdymosi pagalbą 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės 

aprašyme, pagalbos 

mokiniui specialistui 

(socialiniam 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės aprašyme, 

pagalbos mokiniui 

specialistui 

(socialiniam 

2020 m.  spalio 

mėn.-  gruodžio 

mėn.,   

2021 m. sausio – 

birželio mėn., 

2021 m. rugsėjo 

mėn. – gruodžio 
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atliekant namų 

užduotis 

mokykloje ir 

nuotoliniu būdu. 

Pagalba mokantis 

suteikiama 10–20 

mokinių. 

vaiko savitumą 

(gabumus, polinkius) jį 

ugdant ir 

mokant“ pritarimo 

įvertis padidės nuo 3,4 

– 2019 metais iki 3,6 – 

2021 metais. 

pedagogui) – 197,47 

euro mėn. (2172,17 

euro – 11 mėnesių). 

pedagogui) – 197,47 

euro mėn. (2369,64 

euro – metams). 

mėn., 2022 m. 

sausio mėn. – 

birželio mėn. 

8. Teikiama pagalbą specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams, skiriant mokytoją 

pagalbininką matematikos, 

lietuvių kalbos pamokose  

klasėse, kuriose ugdomi 4 ir 

daugiau mokinių, turinčių 

vidutinių ar didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

20 savaitinių 

valandų mokytojo 

pagalbininkas (0,5 

etato) teikia 

pagalbą 

matematikos, 

lietuvių kalbos 

pamokose tose 

klasėse, kuriose 

ugdomi 4 ir 

daugiau mokinių, 

turinčių nedidelių, 

vidutinių ar 

didelių specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių. 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės 

aprašyme, mokytojo 

padėjėjui – 360,80 

euro mėnesiui 

(3967,80 euro – 11 

mėnesių). 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės aprašyme, 

mokytojo padėjėjui – 

360,80 euro mėnesiui 

(4328,60 euro – 

metams). 

2020 m.  spalio 

mėn.-  gruodžio 

mėn.,   

2021 m. sausio – 

birželio mėn., 

2021 m. rugsėjo 

mėn. – gruodžio 

mėn., 2022 m. 

sausio mėn. – 

birželio mėn. 

9.  Panaudojant mokyklos Mokslo 

ir technologijų centro 

edukacines aplinkas, mokyklos 

ugdymo planas papildytas 2-

omis neformaliojo švietimo 

programomis „Virtualios 

ekspedicijos į užsienio 

šalis“ bei „Interaktyvių el. 

leidinių kūrimas“. 

2 proc. padaugės 

mokinių 

dalyvaujančių 

neformalaus 

švietimo veiklose 

mokykloje (nuo 

53 proc. iki 55 

proc.); 

2 proc. padaugės 

mokinių 

1. IQES online tėvų 

apklausos teiginio 

„Mokykla skatina 

mokinius būti aktyviais 

mokyklos gyvenimo 

kūrėjais“ pritarimo 

įvertis padidės nuo 3,5-

2019 metais iki 3,7 – 

2021 metais. 

 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės 

aprašyme, 2-iems 

neformaliojo 

švietimo 

mokytojams -192,61 

euro mėnesiui 

(2107,71 euro – 11 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės aprašyme, 

2-iems neformaliojo 

švietimo mokytojams 

-192,61 euro mėnesiui 

(2300,32 euro – 

metams). 

2020 m.  spalio 

mėn.-  gruodžio 

mėn.,   

2021 m. sausio – 

birželio mėn., 

2021 m. rugsėjo 

mėn. – gruodžio 

mėn., 2022 m. 

sausio mėn. – 

birželio mėn. 
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dalyvaujančių 

bent 1-oje 

neformaliojo 

švietimo veikloje 

mokykloje  nuo 

23 proc. iki 25 

proc. bei 

dalyvaujančių 2-

ose ir daugiau 

veiklų nuo 30 

proc. iki 32 proc. 

2. Padidės 5-8 kl.  

mokinių skaičius, 

besimokančiųjų:  

• aukštesniuoju lygiu: 

nuo 8,4 proc. 2019 

m. iki 8,8 proc. 2020 

metais ir iki 9,1 proc. 

2022 metais 

• pagrindiniu lygiu 

nuo 50,9 proc. 2019 

m. iki 51,5 proc. 

2020 m. ir 52 proc. 

2022 metais 

 

3. IQES online mokinių 

apklausos teiginio „Į 

mokyklą einu su 

džiaugsmu“ pritarimo 

įvertis padidės nuo 2,7–

2019 metais iki 3,0 – 

2021 metais. 

4. Padidės 5–8 klasių 

mokinių skaičius, 

padariusių individualią 

pažangą:  

• nuo 72,2 proc. 2020 

metais iki 73,5 proc. 

2021 metais ir iki 

75,0 proc. 2022 

metais. 

 

mėnesių). 

10. Organizuojamos mokinių 

savivaldos ir Lyderių klubo 

savanorystės,  lyderystės, 

bendruomeniškumo skatinimo 

veiklos mokykloje ir už jos 

ribų.  

100 proc. mokinių 

rotacijos būdu 

dalyvauja klasės 

ir mokyklos 

mokinių 

savivaldos ir 

Lyderių klubo 

veiklose. 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės 

aprašyme, 

neformaliojo 

švietimo mokytojui – 

157,34 euro 

mėnesiui (1730,74 

euro – 11 mėnesių). 

Priedas už projekto 

veiklų įgyvendinimą, 

kurios nenustatytos 

pareigybės aprašyme, 

neformaliojo švietimo 

mokytojui – 157,34 

euro mėnesiui 

(1888,08 euro – 

metams). 

2020 m.  spalio 

mėn.-  gruodžio 

mėn.,   

2021 m. sausio – 

birželio mėn., 

2021 m. rugsėjo 

mėn. – gruodžio 

mėn., 2022 m. 

sausio mėn. – 

birželio mėn. 

11. Organizuojami mokinių mainai 

mokykloje tarp paralelinių 

klasių ir tarp 

bendradarbiaujančių mokyklų. 

Kasmet 18-36 

mokiniai pagal 

susitarimą 

dalyvaus 

paralelinių klasių 

ar kitų mokyklų 

ugdymosi 

veiklose. 

200,00 eurų kelionės 

išlaidos 

200,00 eurų kelionės 

išlaidos 

2020-2021 ir  

2021-2022 m.m. 

12. Plėtojamos edukacinės ugdymo 

aplinkos ir aktyvios veiklos 

mokykloje. 

Įrengtos ne 

mažiau kaip 3 

ugdomosios 

zonos mokyklos 

6650,00 eurų išlaidos 

lauko erdvių 

įkūrimui 

(gimnastikos 

6000,00 eurų išlaidos 

lauko erdvių įkūrimui 

(treniruočių 

kompleksas – 10 vnt.) 

2020 m.  spalio 

mėn.-  gruodžio 

mėn.,   

2021 m. sausio – 
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teritorijoje. 

Vykdytos ne 

mažiau kaip 2 

projektinės 

veiklos aktyviam 

laisvalaikiui 

organizuoti. 

kompleksai -2 vnt., 

karstyklės -2 vnt., 

baląstinis rąstas – 2 

vnt., baląstinis 

takelis – 2 vnt.) 

birželio mėn., 

2021 m. spalio 

mėn. – gruodžio 

mėn., 2022 m. 

sausio mėn. – 

birželio mėn. 

13. 

 

13.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. 

 

 

 

 

 

13.3. 

Įgyvendinamos tyrinėjančio ir 

išmaniojo ugdymosi veiklos: 

įgyvendinami 5–8 klasių 

mokinių individualūs ar 

grupiniai tyrinėjančio ir 

išmaniojo ugdymosi projektai; 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizuojamos edukacinės 

išvykos į Kurtuvėnų regioninį 

parką, Kamanų gamtinį 

rezervatą, Šiaulių universiteto 

botanikos sodą, Kuršėnų 

politechnikos mokyklą 

tiriamajai veiklai vykdyti; 

organizuojamos tyrinėjančio 

ugdymosi stovyklos 5–8 klasių 

mokiniams. 

100 proc. 5–8 

klasių mokinių 

pasirinks vieną 

tyrinėjančio ir 

išmaniojo 

pobūdžio projektą 

iš mokytojų 

siūlomų ir kartą 

per mėnesį su 

vadovaujančiu 

mokytoju atliks 

numatytas 

veiklas, o metų 

pabaigoje 

pristatys klasės ar 

mokyklos 

bendruomenei; 

 

 

 

Organizuotos ne 

mažiau kaip 

aštuonios 5–8 

klasių mokinių 

edukacinės 

išvykos per 

metus. 

100,00 eurų išlaidos 

kanceliarinėms 

prekėms (segtuvai, 

markeriai, A4 

popierius, didelio 

formato popierius, 

lipni juosta, 

spalvotas popierius ir 

pan.); 

 

 

 

 

 

950,00 eurų kelionės 

išlaidos; 

 

 

 

 

10 452,00 eurų 

stovyklos nakvynės 

ir maitinimo išlaidos 

(174 mokiniai, 3 

dienos, 20 eurų 

dienai) 

50,00 eurų išlaidos 

kanceliarinėms 

prekėms (segtuvai, 

markeriai, A4 

popierius, didelio 

formato popierius, 

lipni juosta, spalvotas 

popierius ir pan.); 

 

 

 

 

 

950,00 eurų kelionės 

išlaidos; 

 

 

 

 

9720,00 eurų 

stovyklos nakvynės ir 

maitinimo išlaidos 

(162 mokiniai, 3 

dienos, 20 eurų 

dienai) 

2020 m.  spalio 

mėn.-  gruodžio 

mėn.,   

2021 m. sausio – 

birželio mėn., 

2021 m. spalio 

mėn. – gruodžio 

mėn., 2022 m. 

sausio mėn. – 

birželio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. birželio 

mėn.  

2022 m. birželio 

mėn. 
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Kiekvienų mokslo 

metų birželio 

mėnesį 2–3 dienas 

90–100 proc. 

mokinių 

iš  kiekvienos 5– 

8 klasės  dalyvaus 

tyrinėjančio 

ugdymosi 

veiklose.   

 

2. Uždavinys. Stiprinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų ugdymo atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius, skaitmeninio raštingumo bei lyderystės 

gebėjimus. 

Eilės 

Nr. Veikla  
Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

 

Lėšų detalizavimas 

2020-2021 m.m. 

Lėšų 

detalizavimas 

2021-2022 m.m. 

Įgyvendinimo 

 laikotarpis 

1. Organizuojami kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai 

mokytojams tiriamosios 

veiklos, skaitmeninio 

raštingumo, reflektavimo, 

komunikacinės kompetencijų 

ugdymui.  

Kasmet organizuoti ne 

mažiau kaip 3 

seminarus 

mokytojams:  

 ,,Reflektyvaus 

mokymo(si) principų 

įgyvendinimas 

klasėje“ (40 val. 

trukmės programa), 

 ,,Įrankiai interaktyvios 

mokomosios 

medžiagos kūrimui, 

mokinių kūrybinių 

įgūdžių lavinimui“ - 

(40 val. trukmės 

programa); 

 „Mokytojo socialinių 

1. IQES online tėvų 

apklausos teiginio 

„Mano vaikas per 

pamoką gali 

pasirinkti užduotis 

pagal savo 

gebėjimus“ pritarimo 

įvertis padidės nuo 

2,7–2019 metais iki 

3,0 – 2021 metais. 

 

2. Padidės 5–8 kl.  

mokinių skaičius, 

besimokančiųjų:  

• aukštesniuoju 

lygiu: nuo 8,4 

Kvalifikacijos 

tobulinimo išlaidos 

– 5940 eurų: 

  ,,Reflektyvaus 

mokymo(si) 

principų 

įgyvendinimas 

klasėje“ (40 val. 

trukmės programa – 

3200 eurų, (1 val. – 

80 eur.) 

naudojimosi 

Reflectus sistema 

licenzija -1000 

eur. ; 

Nuotolinio 

mokymosi 

Kvalifikacijos 

tobulinimo išlaidos 

– 4000,00 eurų: 

,,Įrankiai 

interaktyvios 

mokomosios 

medžiagos 

kūrimui, mokinių 

kūrybinių įgūdžių 

lavinimui“ - (40 

val. trukmės 

programa – 1600 

eur., 1 val. – 40 

eur.); 

„Mokytojo 

socialinių emocinių 

kompetencijų 

2020 m.  rugsėjo 

mėn.-  gruodžio 

mėn.,   

2021 m. sausio – 

birželio mėn., 

2021 m. rugsėjo 

mėn. – gruodžio 

mėn., 2022 m. 

sausio mėn. – 

birželio mėn. 
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emocinių 

kompetencijų 

stiprinimas“, 

 „Tyrinėjančio 

ugdymosi 

organizavimas“,  

Nuotolinio mokymosi 

programa ,,Teachers 

lead tech“ -100 val. 

trukmės programa . 

10 proc. didesnis į 

mokymąsi orientuotų 

pamokų skaičius ( nuo 

5 proc. iki 15 proc. 

stebėtų pamokų). 

proc. 2019 m. iki 

8,8 proc. 2020 

metais ir iki 9,1 

proc. 2022 metais 

• pagrindiniu lygiu 

nuo 50,9 proc. 

2019 m. iki 51,5 

proc. 2020 m. ir 

52 proc. 2022 

metais 

 

3. Padidės 5–8 klasių 

mokinių skaičius, 

padariusių 

individualią 

pažangą*:  

• nuo 72,2 proc. 

2020 metais iki 

programa ,,Teachers 

lead tech“ (100 val 

trukmės programa – 

1500 eurų (1 val. – 

1,50 eur.). 

„Tyrinėjančio 

ugdymosi 

organizavimas“ – 6 

val. trukmės 

programa  – 240 

eurų ( 1 val. -40 

eur.), 

 

 

 

 

 

 

 

stiprinimas“ - (40 

val. trukmės 

programa – 2400 

eur., 1 val. – 60 

eur.); 

 



13 

 

2. 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

Organizuojamas kolegialus 

mokytojų mokymasis 

mokykloje: 

 

organizuojama mokytojų 

konferencija ,,Mano sėkmės 

metodas“; 

 

dalinamasi gerosios patirties 

pavyzdžiais svetainėse 

www.imokytojai.lt; 

www.iklase.lt ; mokyklos 

nuotolinio mokymosi 

platformoje Moodle; 

 

organizuojamas kolegialaus 

mokymosi veiklos grupėse. 

90 proc. 

mokytojų planuos ir 

įsivertins pagal 

susitartus į mokymąsi 

orientuotos pamokos 

rodiklius, numatytas 

profesinio tobulėjimo 

sritis. 

 

90 proc. 

mokytojų pasidalins 

gerąja darbo patirtimi, 

analizuos ir taikys 

kolegų patirtį, ugdant 

gebėjimą panaudoti 

informaciją apie 

mokinių gebėjimus ir 

pasiekimus planuojant 

ugdymo turinį, veiklas 

pamokoje, stebint 

išmokimą bei mokinių 

asmeninę pažangą. 

73,5 proc. 2021 

metais ir iki 75,0 

proc. 2022 metais. 

 

200 eurų  – išlaidos 

kanceliarinėms 

prekėms (segtuvai, 

markeriai, A4 

popierius, didelio 

formato popierius, 

lipni juosta, 

spalvotas popierius 

ir pan.); 

 

 

 

 

 

 

50 eurų  – išlaidos 

kanceliarinėms 

prekėms (segtuvai, 

markeriai, A4 

popierius, didelio 

formato popierius, 

lipni juosta, 

spalvotas popierius 

ir pan.); 

 

 

 

 

2021 m. vasario 

mėn. ir 2022 m. 

vasario mėn. 

 

2020 m.  rugsėjo 

mėn.-  gruodžio 

mėn.,   

2021 m. sausio – 

birželio mėn., 

2021 m. rugsėjo 

mėn. – gruodžio 

mėn., 2022 m. 

sausio mėn. – 

birželio mėn. 

3. Sukurtas ir taikomas 5–8 klasių 

mokinių mokomosios 

medžiagos bankas 

diferencijuotam, išmaniajam 

bei tyrinėjančiam ugdymui. 

Sukurti daugiapakopių 

ir skaitmeninių 

užduočių paketai 

kalbų, matematikos, 

socialinių ir gamtos 

mokslų mokymui 5–8 

klasėse. 

100,00 eurų išlaidos 

kanceliarinėms 

prekėms (segtuvai, 

markeriai, A4 

popierius, didelio 

formato popierius, 

lipni juosta, 

spalvotas popierius 

ir pan.). 

59,00 eurų išlaidos 

kanceliarinėms 

prekėms (segtuvai, 

markeriai, A4 

popierius, didelio 

formato popierius, 

lipni juosta, 

spalvotas popierius 

ir pan.). 

2020–2021 ir 

2021– 2022 m.m. 

    64428,00 64428,00  Iš viso -128839,00 

http://www.imokytojai.lt/
http://www.iklase.lt ;mokyklos
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*Pastaba: 

„padariusiais individualią pažangą traktuojami tie mokiniai, kurių metiniai dalykų vertinimai išliko tokie patys arba pakilo nuo vieno iki kelių balų“. 

 

 

 

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 

Mokymo lėšų). 

 

 

 

 

 

 

Partnerio atsakingas asmuo 

 

 
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 

 

Mokyklos vadovas 

 

 
 (Vardas, pavardė,  parašas) 

 


