
 

Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Direktorius Virgilijus Pozingis 

__________________________________ 
(data) 

SUDERINTA: 
 

__________________________________ 
(parašas) 

 

Nacionalinė švietimo agentūra 

Direktorė Rūta Krasauskienė 

__________________________________ 
(data) 

SUDERINTA: 
 

__________________________________ 
(parašas) 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 

Direktorė Inga Kirkickienė 

__________________________________ 
data, dokumentas, Nr. 

PATVIRTINTA 

__________________________________ 
(parašas) 

 
 

ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS  

2020-09-28 ĮSAKYMU NR. V1-84, PATIKSLINIMAS NR. 1 

 

Pagrindimas (pagrindžianti informacija ir duomenys) 

2020-2021 m. m. visos numatytos veiklos įgyvendintos, koreguojant laikotarpius ir perkeliant lėšas pagal suderinimą su NŠA 2021-06-09 raštu Nr. 

SD-1807(1.6 E). Numatytos lėšos 14514,00 Eur (5-8 klasių – 41 mokinys) visos panaudos.  

2021-2022 m. m. keitėsi mokinių skaičius 5-8 klasių – 34 mokiniai, sumažėjo galimų panaudoti lėšų suma 2478,00 Eur, šiems metams panaudosime 

12036,00 Eur. Tikslinant planą nekeitėme veiklų, koregavome kiekybinius ir kokybinius rodiklius bei lėšas, atsižvelgdami į sumažėjusį mokinių skaičių, 

poreikį, pasikeitusias priemonių kainas. Sumažinome įsigyti planuotos įrangos, baldų skaičius, atsisakėme užmokesčio mokytojams už priemonių parengimą, 

sumažinome lėšas patyriminei veiklai organizuoti. 



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

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 

1.1. Ugdymo diferencijavimas 

ir individualizavimas 

pamokoje. 

Nustatytas 5 klasių mokinių 

mokymosi stilius, pateiktos  

rekomendacijos. 

Konsultacinės valandos 1-10 klasių 

mokiniams: 8 valandos per savaitę. 

 

4-5 (10 proc.) 5-10 klasių 

mokiniai  pasieks aukštesnįjį 

mokymosi lygį (buvo 6,77 

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 lygiu (buvo 

1,69 proc.). 

5-6 (5-8 kl). mokinių 

mokymosi pasiekimai 

naudojant skaitmeninius 

įrankius gerės bent 0,1-0,2 

balo: iš lietuvių kalbos nuo 

7,32 iki 7,5 balo,  

matematikos  nuo 6,35 iki  

6,65 balo. 

 

Išmanusis ekranas – 3400,00 Eur. 2021 m. 

IV ketv. 

(lapkritis) 

1.2. 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.  

PS ir KGR pamokų planavimas, 

stebėjimas, aptarimas: „Pamokos 

studija“ modelio įdiegimas su Saugų J. 

Mikšo pagrindinės mokyklos ir 

Klaipėdos r.  Veiviržėnų Jurgio Šaulio 

gimnazijos, (3 mokytojai). 

7 KGR grupės veda ir stebi kolegų 

pamokas. 

Mokymų modulis mokytojams. 

Dalyvauja  20 mokytojų. 

Įrengta mokinių bendradarbiavimo ir  

poilsio erdvė. 100 proc. 5-10 klasių 

mokinių naudosis įrengtomis erdvėmis.  

Kanceliarinės priemonės 398,00 

Eur (segtuvai, dažai spausdintuvams 

(330 Eur), klijai, popierius (A4, A1 

formato), laminavimo popierius, 

rašikliai, žymekliai). 

 

Mokymai mokytojams 

„Individualios pažangos 

pasimatavimas ir grįžtamasis ryšys 

pamokoje“  

Mokymų modulio kaina - 1200 Eur. 
(1 val. 30 eurų). 

 

Pamokos studijos išvykoms, 

aptarimams – 200,00 Eur  
(transporto išlaidos 200 km x 1 Eur = 

200,00 Eur). 

 

Baldai 1200,00 Eur  
(lentynos knygoms, edukaciniai stalo 

žaidimai – 400,00 Eur, minkštasuoliai 

– 500,00 Eur, lauko stalai – 300 Eur). 
 

2022 m. 

I ketv.  

(vasaris) 

 

 

 

2021 m. 

II ketv.  

(balandis) 

 

 

 

2022 m. 

I ketv. 

 

 

 

2021 m. 

IV ketv. 

(spalis) 

2022 m.  

II ketv. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvyka individualią pažangą 

padariusiems 5-10 kl. mokiniams. 17 

mokinių dalyvaus išvykoje.  

 

 

Išvyka skatinami mokiniai per 

mokslo metus padarę pažangą, 

pasiekę reikšmingų pasiekimų. 5-10 

kl. Anykščiai, Taurų parkas 1-4 kl. 

– 1000,00 Eur. 

(transporto nuoma 810 km x 1 Eur = 

810,00 Eur; bilietai 45 mok. x 3 Eur = 

135,00 Eur; gido paslaugos, 

edukacijos 55,00 Eur). 

(balandis) 

 

2022 m.  

II ketv. 

(gegužė) 

 

 

 

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

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 

2.1. 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 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. 

 

Pagerės mokinių pasiekimų 

vidurkiai 0,1-0,2 balo: 

matematikos 9-10 kl. mokinių 

nuo 5,83 iki 5,93 balo, gamtos 

ir biologijos 5-10 klasių nuo 

7,55 iki 7,65 balo, fizikos 7-

10 klasių mokinių nuo 6,18 

iki 6,28 balo., chemijos 8-10 

klasių mokymosi rezultatai 

gerės nuo 5,98 iki 6,08 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). 

 

 

Išvykoms ir patyriminei veiklai – 

900,00 Eur 
(Klaipėdos, Šilutės muziejų edukacija-

patyriminė veika – 750,00 Eur, 

transporto išlaidos 150,00 Eur). 

 

2022 m.  

II ketv. 

(gegužė, 

birželis) 
 

 

 

 

 

 

 

2.2. Integralus ugdymas 

virtualioje aplinkoje, tikslingai 

naudojant IT 

Integruoti 4 IT ir kitų dalykų 

(biologijos, lietuvių k. ir literatūros, 

geografijos) projektai. 

Kompiuteriai su monitoriais 2 vnt.  

– 2160,00 Eur. 

 

2021 m. 

IV ketv. 

(lapkritis) 

 



Parengtos ir patalpintos Offise 365 

platformoje integruotos pamokos, 

pamokų planai, metodinė medžiaga. 

Naudojantis skaitmeninių įrankių, 

virtualių aplinkų naudojimo patirtimis 

mokyklos mokytojai parengs 

diagnostinius testus: 5-8, 10 kl. 

(baigiamuosius ar bandomuosius) 

klasėse lietuvių kalbos, matematikos, 

gamtos mokslų pasiekimams vertinti. 

Multifunkcinis įrenginys 

(projektoriai) 1 vnt. – 478,00 Eur. 

 

 

2021 m.  

IV ketv. 

(gruodis) 

2.3.   Patyriminiai mokymai 

„Pozityvaus ryšio kūrimas 

bendruomenėje“ mokytojams. 

20 val. mokymai mokytojų kolektyvui, 

dalyvauja 100 proc. mokytojų. 

Mokymai „Pozityvaus ryšio 

kūrimas bendruomenėje“ (20 val.) – 

1100,00 Eur“ (1 val. 55 Eur). 

 

 

2021 m.  

IV ketv. 

 

   Lėšos 2021 – 2022 m. m.: 34 mok. 

x 354 Eur = 12036,00  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).  

 Direktorė  Inga Kirkicienė 

                                                                                                                                                                             

 

Vida Kubaitienė 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė 

 

 

 

 


