
                                                                                                                                                                           PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                                     Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos 

                                                                                                                                                               direktoriaus 2022-08-29 d.  

                                                                                                                                                   įsakymu Nr. V1-85 

ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)* 

* tinkamą pabraukti 

 

2022-08-29 

Data 

 

Plano įgyvendinimo situacija. 

MVTP rodikliai 

Kiekybinių rodiklių buvo numatyta 25 rodikliai. Pasiekta 11, viršyta 9, pasiekta ne pilna apimtimi 4, nepasiekta 1. 

Kokybinių rodiklių planuota 13 rodiklių. Pasiekta 1 rodiklis, nepasiekta 2 rodikliai, viršyta 3 rodikliai, pasiekta ne pilna apimtimi 7 rodikliai. 

Lėšos: MVTP įgyvendinti planuota (2020 m.) - 29028,00 Eur; skirta (per 2 metus) - 26550,00 Eur; panaudota – 26550,00 Eur. 

Sėkmė(-ės): 

1. Organizuota 5 dienų patyriminė veikla praktinių studijų dienos. 100 proc. mokytojų parengė ir įgyvendino 9 integruotas mokomųjų dalykų programas. 

Patyriminės veiklos didino mokinių motyvaciją, pasiekimus, įvairių gebėjimų mokiniai patyrė asmeninę sėkmę. Bendradarbiauta su 2 rajono mokyklomis, 

organizuota bendra mokyklų mokinių praktinių darbų pristatymo apibendrinamoji konferencija. 

2. Puikiai pavyko organizuoti integruotų mokslų savaitę „Pamokos kitaip“, integruotų pamokų organizavimą netradicinėje aplinkoje (lauko klasėse). 

Mokytojai parengė 11 integruotų programų, pravedė 16 integruotų pamokų. Lauko klasėse pravesta 21 pamoka. Mokymo turinys perteikiamas patrauklesne 

forma, gerėja pamokos kokybė, mokinių motyvacija, pasiekimai. 

3. Įsigijus priemones tyrinėjimams, laboratorijai, įrengta mini Gamtos mokslų eksperimentų ir tyrimų laboratorija. 5-10 klasių mokiniams organizuoti 

užsiėmimai po pamokų, 2 kartus per savaitę. Pagerėjo mokinių gamtos ir biologijos, fizikos dalykų pasiekimai. 

Problema(-os): 

1. Nors 5-10 klasių mokiniams ir buvo organizuojamos konsultacijos, tačiau konsultacijas mokiniai lankė vangiai, trūko motyvacijos. Mūsų tolesnis tikslas 

yra siekti geresnių konsultacijų lankymo, kad pagerintume mokinių pasiekimus.  

2. Organizuotos 4 mokytojų „Metodinės dienos“, buvo planuota 6 dienos. Apie 50 proc. mokytojų rengė metodinę medžiagą, dalinosi su kolegomis gerąja 

patirtimi, ją patalpino Office 365 TEAMS platformoje. 5 ir 7 klasėse nebuvo parengti diagnostiniai testai lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos 

mokslų pasiekimams vertinti. 



Tikslas: Aktyvus mokinių mokymas ir mokymasis, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties. 

Uždaviniai: 

1. Gerinti pagalbos vaikui sąlygas, pritaikant ugdymo turinį atsižvelgus į kiekvieno mokinio poreikius. 

2. Įdiegti patyriminį ir integralų ugdymą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

 

1. Uždavinys: Gerinti pagalbos vaikui sąlygas, pritaikant ugdymo turinį atsižvelgus į kiekvieno mokinio poreikius. 

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

1.1. Veikla 

Ugdymo 

diferencijavimas 

ir 

individualizavim

as pamokoje 

90 (1-8 kl.) 

mokinių naudos 

EMA, 37 (6-10 

kl.) mokiniai 

naudos EDUKA 

mokymo 

priemones.  

Nustatytas 5-10 

klasių mokinių 

mokymosi stilius, 

pateiktos  

rekomendacijos. 

Konsultacinės 

valandos 1-10 

klasių 

mokiniams: 8 

valandos per 

savaitę. 

Mokymų modulis 

mokytojams.  

Dalyvauja 20 

pedagogų. 

88 mokiniai  

naudojo EMA 
Pasiekta ne pilna 

apimtimi, Eduka 

licencijas 

naudojo 48 

mokiniai Viršyta. 

5-10 klasių 

mokiniams 

nustatytas 

mokinių 

mokymosi 

stilius, parengtos 

rekomendacijos, 

jomis 

vadovaujasi 

mokytojai. 
Pasiekta. 
Konsultacinės 

valandos 1-10 

klasių 

mokiniams: 8 

mokytojams 

skirtos valandos 

ruošti 

aukštesniųjų 

1-2 (3 proc.) 5-

10 klasių 

mokiniai  

pasieks 

aukštesnįjį 

mokymosi lygį 

(buvo 3,64 

proc.)   

 2-5 (7 proc.) 5-

10 klasių 

mokiniai 

pasieks 

pagrindinį lygį 

(buvo 36,36 

proc.) 

7 proc. daugiau 

mokinių iš 

patenkinamo 

mokymosi 

lygmens pereis 

į pagrindinį 

(buvo 58,18 

proc.) Nebus 

mokinių, kurie 

mokosi 

nepatenkinamu 

1 (2,04 proc.) 
Pasiekta ne pilna 

apimtimi 5-10 

klasių mokinys 

pasiekė 

aukštesnįjį 

mokymosi lygį 

(buvo 3,64 

proc.). 15 

(30,61 proc.) 

Viršyta 5-10 

klasių mokinių 

pasiekė 

pagrindinį lygį 

(buvo 36,36 

proc.). 5,75 

proc. mažiau 

mokinių iš 

patenkinamo 

mokymosi 

lygmens perėjo 

į pagrindinį 

Nepasiekta. 

Nėra mokinių, 

turinčių  

nepatenkinamą 

Licencijos: 

2233,00 Eur 

 

Ekranas  

3400,00 Eur 

 

Mokymai: 

715,00 Eur.  

Licencijos: 

2233,00 Eur 

 

Ekranas 

3372,68 Eur. 

 

Mokymai: 

715,00 Eur.  

 

 

 

 

+27,32 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridėta 1.2. 

(24,93 Eur); 

2.2. (2,39 

Eur) 



gebėjimų 

mokinius 

olimpiadoms, 

konkursams. 

Pasiekta. 

Organizuotas  

„Užduočių 

diferencijavimas 

ir 

individualizavi

mas pamokoje“ 

mokymų 

modulis, 

dalyvavo 23 

pedagogai. 

Viršyta.  

lygiu (buvo 

1,82 proc.). 

 

metinį 

įvertinimą 

Pasiekta.  

 

1.2. Veikla 

Individualios 

mokinio 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo 

stiprinimas visų 

dalykų 

pamokose. 

 

Individualios 

mokinio 

pažangos 

stebėjimo-

vertinimo 

priemonių 

tobulinimui 

parengtos 

rekomendacijos.  

100 proc.  

mokytojų 

pamokose stebi 

mokinių daromą 

pažangą ir taiko 

įvairius vertinimo 

ir įsivertinimo, 

refleksijos 

metodus. 80 proc. 

Individualios 

mokinio 

pažangos 

stebėjimo-

vertinimo 

priemonių 

tobulinimui 

parengtos 

rekomendacijos. 

Pasiekta.  

100 proc.  

mokytojų 

pamokose 

stebėjo mokinių 

daromą pažangą 

ir taikė įvairius 

vertinimo ir 

įsivertinimo, 

5-6 (5-8 kl). 

mokinių 

mokymosi 

pasiekimai 

naudojant 

skaitmeninius 

įrankius gerės 

bent 0,1-0,2 

balo: iš lietuvių 

kalbos nuo 

6,77 iki 6,97 

balo,  

matematikos  

nuo 6,65 iki  

6,85 balo. 

 

 

5-6 (5-8 kl). 

mokinių 

mokymosi 

pasiekimai 

naudojant 

skaitmeninius 

įrankius gerėjo 

0,18 balo:  
lietuvių kalbos 

mokymosi 

vidurkis nuo 

6,77 iki 6,95 

balo,  sumažėjo 

0,02 balo 
Pasiekta ne pilna 

apimtimi, 

matematikos  

nuo 6,65 iki  

6,30 balo* 

Priemonės 

538,06 Eur  

 

Pamokos 

studija 

236,00 Eur  

 

Mokymai 

1200,00 Eur 

 

Baldai 

2006,45 Eur  

 

Išvyka 

1000,00 Eur 

Priemonės 

562,99 Eur  

 

Pamokos 

studija 

236,00 Eur 

 

Mokymai 

1200,00 Eur 

 

Baldai 

2000,03 Eur 

 

Išvyka 

1266,00 Eur. 

 

-24,93 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+6,42 Eur 

 

 

-266,00 Eur 

 

 

 

 

Pridėta iš 

1.1. (24,93 

Eur) 

 

 

 

 

 

 

 

Pridėta 2.2. 

(6,42 Eur)  

 

Pridėta iš 

2.1. (266,00 

Eur) 



mokinių 

stebėdami savo 

asmeninę 

pažangą pateikia 

jos įrodymus 

(pažangos lapus). 

PS ir KGR 

pamokų 

planavimas, 

stebėjimas, 

aptarimas: 

„Pamokos 

studija“ modelio 

įdiegimas su 

Saugų J. Mikšo ir 

Usėnų 

pagrindinėmis 

mokyklomis (3 

mokytojai). 

8 KGR grupės 

veda ir stebi 

kolegų pamokas. 

Mokymų modulis 

mokytojams. 

Dalyvauja  20 

mokytojų. 

Įrengta mokinių 

bendradarbiavim

o ir  poilsio erdvė. 

100 proc. 5-10 

klasių mokinių 

naudosis 

įrengtomis 

erdvėmis.  

refleksijos 

metodus. 

Pasiekta. 85 

proc. mokinių 

stebėdami savo 

asmeninę 

pažangą pateikė 

jos įrodymus 

(pažangos 

lapus). Viršyta. 

Siekiant 

kiekvieno 

mokinio 

individualios 

pažangos 

organizuoti 

individualūs 

trišaliai 

pokalbiai su 

vaiku, klasės 

vadovu, mokinio 

tėvais. Viršyta. 

PS ir KGR 

pamokų 

planavimas, 

stebėjimas, 

aptarimas: 

„Pamokos 

studija“ modelio 

diegimas su 

Klaipėdos r.  

Veiviržėnų 

Jurgio Šaulio 

gimnazijos, 

Pasiekta ne pilna 

apimtimi 

(iš 33 5-8 kl. 

mokinių 6 

mokinių balai 

pakilo, 18 

mokinių liko 

tokie patys, tik 

9 mokinių 

sumažėjo po 1 

balą). 

 

 



Išvyka individualią 

pažangą 

padariusiems 5-10 

kl. mokiniams. 

Kasmet po 17 

mokinių dalyvaus 

išvykoje.  

Šilutės r. Saugų 

Jurgio Mikšo 

pagrindinės 

mokyklos 

mokytojais (2 

mokytojai). 
Pasiekta ne pilna 

apimtimi. 
7 KGR grupės  

vedė, stebėjo ir 

aptarė 22 

pamokas. 8 grupė 

nebesusidarė 

(sumažėjo 

mokytojų 

skaičius). 
Pasiekta ne pilna 

apimtimi. 

Organizuotas 

mokymų 

modulis 

mokytojams 

„Individualios 

pažangos 

pasimatavimas ir 

grįžtamasis 

ryšys 

pamokoje“. 

Dalyvavo 22 

mokytojai. 

Viršyta. 

Įrengtos dvi  

mokinių 

bendradarbiavim

o ir  poilsio 



erdvės* 

(planuota viena). 
Viršyta 

Organizuota 

išvyka į 

Anykščius 

mokiniams, 

padariusiems 

pažangą. 

Pasiekta. 

                                                                                                                   Iš viso 1 uždaviniui: 11328,51 Eur 11585,70 Eur  -257,19 Eur  

 

2. Uždavinys: Įdiegti patyriminį ir integralų ugdymą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

2.1. Veikla 

Integralus 

ugdymas per 

patyriminę 

praktinę veiklą. 

Organizuojamos  

5-7 integralaus 

patyriminio 

ugdymo praktinių 

studijų  dienos. 

Parengtos 

praktinių studijų 

dienų programos. 

Dalyvauja  visi 

mokiniai. 

Mokytojai 

organizuoja 6 

,,Metodines 

dienas”,  praveda   

integruotas 

pamokas ir 

parengia metodinę 

medžiagą (kolegos 

dalinsis gerąja 

Organizuotos 5 

integralaus 

patyriminio 

ugdymo 

praktinių studijų  

dienos. 

Pasiekta. 

Parengtos ir 

įgyvendintos 

praktinių studijų  

dienų 9 

integruotos 

programos. 

Pasiekta. 

Mokytojai 

organizavo 4 

metodines 

dienas, pravedė 

6 atviras 

Pagerės 

mokinių 

pasiekimų 

vidurkiai 0,1-

0,2 balo: 

matematikos 9-

10 kl. mokinių 

nuo 5,85 iki 

5,95 balo, 

gamtos ir 

biologijos 5-10 

klasių nuo 7,12 

iki 7,22 balo, 

fizikos 7-10 

klasių mokinių 

nuo 5,28 iki 

5,48 balo., 

chemijos 8-10 

klasių 

Mokinių 

pasiekimų 

vidurkiai: 

matematikos 9-

10 kl. mokinių 

nuo 5,85 iki 

5,78 balo 

sumažėjo 0,07 

balo Pasiekta ne 

pilna apimtimi; 

gamtos ir 

biologijos 5-10 

klasių nuo 7,12 

iki 7,96 balo 

pagerėjo 0,84 

balo Viršyta; 

fizikos 7-10 

klasių mokinių 

nuo 5,28 iki 

Patyriminei 

veiklai – 

1153,21 Eur  

 

Priemonės 

tyrinėjimams 

893,71 Eur.  

 

Priemonės 

laboratorijai 

252,66 Eur 

 

Patyriminei 

veiklai –  

887,21 Eur  

 

Priemonės 

tyrinėjimams 

893,71 Eur.  

 

Priemonės 

laboratorijai 

252,66  Eur 

 

 

 

+266,00 Eur. 

 

 

Pridėta 1.2. 

(266,00 

Eur) 



patirtimi ir įgyja 

naujos patirties).  

Integruotų mokslų 

savaitė “Pamokos 

kitaip”, visi  1-10 

klasių mokytojai 

veda po vieną 

integruotą pamoką 

įrengtoje lauko 

terasoje. 

Įrengta mini 

Gamtos mokslų 

eksperimentų ir 

tyrimų 

laboratorija, kuria 

naudosis 100 proc. 

5-10 klasių 

mokinių. 

Kolegialios 

patirties sklaida 

konferencijoje 

“Drąsiai kitaip 3”, 

Lyderių laikas 3 

tęstinumas. 

integruotas 

pamokas, rengė 

metodinę 

medžiagą, 

dalijosi 

patirtimi. 

Pasiekta ne pilna 

apimtimi. 

Organizuota 

integruotų 

mokslų savaitė 

„Pamokos 

kitaip“, pamokos 

įrengtoje lauko 

terasoje. 

Pasiekta. 

Įrengta mini 

Gamtos mokslų 

eksperimentų ir 

tyrimų 

laboratorija, 

kuria 2 kartus 

per savaitę 

naudojasi 5-10 

klasių mokiniai. 
Pasiekta. 
Kolegialios 

patirties sklaida 

konferencijoje* 
(vietoj planuotų 2, 

dalyvauta 3 

konferencijose) 
“Drąsiai kitaip 

4”, Lyderių 

laikas 4 

mokymosi 

rezultatai gerės 

nuo 6,18 iki 

6,38 balo.  

PUPP lietuvių 

kalbos ir 

matematikos 

pasiekimų 

rezultatų 

vidurkis gerės 

iki 0,3 balo 

(buvo 4,2) arba 

2-3 mokiniai 

pasieks 

pagrindinį lygį 

iš lietuvių 

kalbos ir 

matematikos 

(baigiamųjų ar 

bandomųjų 10 

klasių testų 

mokiniams, 

kuriuos 

parengs dalykų 

mokytojai 

naudodami 

skaitmenines 

programas). 

7,63 balo 

pagerėjo 2,35 

balo Viršyta, 

chemijos 8-10 

klasių nuo 6,18 

iki 6,00 balo 

sumažėjo 0,18 

balo* Pasiekta 

ne pilna 

apimtimi (iš 24 

8-10 kl. mokinių 

8 mokinių balai 

pakilo, 13 

mokinių liko 

tokie patys, 3 

mokinių 

sumažėjo po 1 

balą). PUPP 

matematikos 

vidurkis nuo 

4,2 iki 3,86 

sumažėjo 0,34 

balo*
 Pasiekta 

ne pilna 

apimtimi (iš 7 

mokinių tik 2 

mokiniai 

nepasiekė 

patenkinamo 

lygio), lietuvių 

kalbos ir 

literatūros nuo 

6,8 iki 6,3 

sumažėjo 0,5 

balo*  
Pasiekta 

ne pilna 



tęstinumas, 

dalyvavo trys 

mokyklos 

atstovai pristatė 

savo gerąją 

patirtį 

organizuojant 

praktinių studijų 

dienas. 

Viršyta. 

apimtimi (iš 7 

mokinių  5 

mokiniai pasiekė 

pagrindinį lygį, 2 

mokiniai 

patenkinamą 

lygį). 
Mokytojai 

naudodami 

skaitmenines 

programas 

nerengė 

lietuvių kalbos 

ir matematikos 

baigiamųjų ar 

bandomųjų 10 

klasės 

mokiniams 

testų, nes 10 

klasės mokiniai 

laikė PUPP, o 

taip pat 

sumažėjo 

pinigai, 

mokytojams 

buvome 

numatę 

užmokestį. 

Nepasiekta. 
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