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Plano įgyvendinimo situacija (sėkmės ir problemos, kilusios įgyvendinant Mokyklos veiklos tobulinimo planą) – iki 1000 spaudos ženklų. 

Plano įgyvendinimo sėkmės: 

1. Įgyvendinant planą puikiai sekėsi įvaldyti IT, organizuoti ugdymo procesą taip, kad matytume kiekvieną vaiką. Mokinių ugdymui nuotoliniu būdu 

naudojama viena Office365 TEAMS platforma, išnaudota metodiniai informacijai, ryšio su mokiniais ir jų šeimomis palaikymui.  

2. Išbandyti atskiri kiekvieno 5-10 klasės mokinio individualios pažangos aptarimai su vaikų, tėvais (globėjais), klasės vadovu ir administracija, 

pastebėta, kad po šių pokalbių iš 12-kos 10 klasės mokinių, net 9 mokiniai padarė pažangą iki +0,63 balo dalies, pagerėjo aptartų dalykų mokymosi pasiekimai. 

3. Išklausius mokymus „Užduočių diferencijavimas, individualizavimas ir personalizavimas“, naudojant įsigytas EMA, EDUKA licencijas, platus 

užduočių bankas pritaikytas įvairių poreikių ir gabumų mokiniams, savalaikis grįžtamasis ryšys sudarė sąlygas ir visi vaikai patyrė sėkmę, nes gavo 

įvertinimus, nuolatinį pažangos stebėjimą., tai rodo 5-10 klasių mokinių mokyklos bendras pažangumo vidurkis pakilo 0,14 dalimi. Aukštesniuoju lygiu baigė 

2 mokiniais daugiau negu praėjusiais metais, darome išvadą, kad ugdymas vyko pakankamai sklandžiai. 

Plano įgyvendinimo problemos: 

1. Daugiausia iššūkių buvo organizuojant praktinių studijų dienas, nebuvo galimybės suorganizuoti numatytų išvykų, keletą kartų koreguotos programos 

prisitaikant prie situacijos.  

2. Nepavyko organizuoti KGR pamokų stebėjimo dėl karantino, vesta vos 16 procentų atvirų pamokų-veiklų, kurias stebėjo kolegos. Pasikeitė planuotų 

prekių ir paslaugų kainos, koreguotas MVT planas. 

 

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, 

Eduka licencijas 

naudojo 48 

mokiniai.   

 

 

5-10 klasių 

mokiniams 

nustatytas 

mokinių 

mokymosi 

stilius, parengtos 

rekomendacijos, 

jomis 

vadovaujasi 

mokytojai. 

 

11 mokytojų 

vedė savo 

mokomųjų 

dalykų 

konsultacijas, 8 

mokytojams 

skirtos valandos 

ruošti 

aukštesniųjų 

gebėjimų 

mokinius 

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 

lygiu (buvo 

1,82 proc.). 

 

4 mokiniai 

(6,77 proc.) 5-

10 klasių 

mokiniai  

pasiekė 

aukštesnįjį 

mokymosi lygį 

(buvo 3,64 

proc.)   

 35,59 proc. 5-

10 klasių 

mokinių 

pasiekė 

pagrindinį lygį 

(buvo 36,36 

proc.), 0,77 

proc. mažiau. 

2,75 proc. 

daugiau 

mokinių iš 

patenkinamo 

mokymosi 

lygmens pereis 

į pagrindinį 

(buvo 58,18 

proc.) Turime 

vieną mokinį 

turintį 

nepatenkinamą 

metinį 

Skaitmeninės 

mokymosi 

priemonių 

licencijos: 

1804,00 eur 

  

Mokymai: 

„Užduočių 

diferencijavi

mas ir 

individualiza

vimas 

pamokoje“. 

Mokymų 

modulio 

kaina - 700 

eur. (1 val. -

116,7 eur.) 

Skaitmeninės 

mokymosi 

priemonių 

licencijos: 

2233,00 eur 

 

Mokymai: 

„Užduočių 

diferencijavi

mas ir 

individualiza

vimas 

pamokoje“. 

Mokymų 

modulio 

kaina – 

715,00 eur.  
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olimpiadoms, 

konkursams.  

Organizuotas  

„Užduočių 

diferencijavimas 

ir 

individualizavi

mas pamokoje“ 

mokymų 

modulis, 

dalyvavo 23 

pedagogai. 

įvertinimą 

(buvo 1,82 

proc.) šiemet 

1,69 proc. 

 

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. 

mokinių 

stebėdami savo 

asmeninę 

pažangą pateikia 

Individualios 

mokinio 

pažangos 

stebėjimo-

vertinimo 

priemonių 

tobulinimui 

parengtos 

rekomendacijos, 

išbandytas 

naujas trišalis 

pokalbis.  

100 proc.  

mokytojų 

pamokose stebi 

mokinių daromą 

pažangą ir taiko 

įvairius 

vertinimo ir 

įsivertinimo, 

refleksijos 

metodus. 85 

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 

0,55 balo 

lietuvių kalbos 

mokymosi 

vidurkis nuo 

6,77 iki 7,32 

balo,  prastėjo 

0,3 balo 

matematikos  

nuo 6,65 iki  

6,35 balo. 

 

Kanceliarinės 

priemonės 

500,00 eur  

 

Pamokos 

studijos 

modelio 

diegimui 100 

eur  

 

 

 

Baldai 300,00 

eur  

 

 

Kanceliarinės 

priemonės 

146,00 eur  

 

Pamokos 

studijos 

modelio 

diegimui 

36,00 eur 

 

 

Baldai 

806,45  

 

Kanceliarin

ės 

priemonės 

354,00 eur 

Pamokos 

studijos 

modelio 

64,00 eur 
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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.  
Išvyka individualią 

pažangą 

padariusiems 5-10 

kl. mokiniams. 

Kasmet po 17 

proc. mokinių 

stebėdami savo 

asmeninę 

pažangą pateikia 

jos įrodymus 

(pažangos 

lapus). 

PS ir KGR 

pamokų 

planavimas, 

stebėjimas, 

aptarimas: 

„Pamokos 

studija“ modelio 

diegimas su 

Klaipėdos r.  

Veiviržėnų 

Jurgio Šaulio 

gimnazijos, 

Šilutės r. Saugų 

Jurgio Mikšo 

pagrindinės 

mokyklos 

mokytojais (2 

mokytojai). 

8 KGR grupės 

nevedė ir 

nestebėjo kolegų 

pamokų dėl 

karantino 

apribojimų. 

Įrengta mokinių 

bendradarbiavim



mokinių dalyvaus 

išvykoje.  
o ir  poilsio 

erdvė.  

 

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 

patirtimi ir įgyja 

naujos patirties).  

Integruotų mokslų 

savaitė “Pamokos 

kitaip”, visi  1-10 

klasių mokytojai 

veda po vieną 

integruotą pamoką 

Organizuojamos  

5 integralaus 

patyriminio 

ugdymo 

praktinių studijų  

dienos. Parengta 

ir įgyvendinta 10 

praktinių studijų 

dienų programų. 

Dalyvavo  87 

proc. mokinių 

Kolegialios 

patirties sklaida 

konferencijoje 

“Drąsiai kitaip 

3”, Lyderių 

laikas 3 

tęstinumas, 

dalyvavo du 

mokyklos 

atstovai pristatė 

savo gerąją 

patirtį 

organizuojant 

praktinių studijų 

dienas. 

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 

mokymosi 

rezultatai gerės 

nuo 6,18 iki 

6,38 balo.  

PUPP lietuvių 

kalbos ir 

matematikos 

pasiekimų 

Mokinių 

pasiekimų 

vidurkiai: 

matematikos 9-

10 kl. mokinių 

nuo 5,85 iki 

5,83 balo 

sumažėjo; 

gamtos ir 

biologijos 5-10 

klasių nuo 7,12 

iki 7,55 balo 

pagerėjo 0,43 

balo; fizikos 7-

10 klasių 

mokinių nuo 

5,28 iki 6,18 

balo pagerėjo 

0,9 balo, 

chemijos 8-10 

klasių nuo 6,18 

iki 5,98 balo 

sumažėjo 0,2 

balo.  

 

Išvykoms ir 

patyriminei 

veiklai – 

1000,00 eur,  

 

Priemonės 

tyrinėjimams 

950,00 eur.  

 

Priemonės 

laboratorijai 

300,00  eur 

 

Išvykoms ir 

patyriminei 

veiklai –  

253.21 eur  

 

Priemonės 

tyrinėjimams 

893,71 eur.  

 

Priemonės 

laboratorijai 

252,66  eur 

 

Išvykoms ir 

patyriminei 

veiklai – 

746,79 eur;  

 

priemonės 

tyrinėjimams 

56,29 eur; 

 

priemonės 

laboratorijai - 

47,34 eur 
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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. 

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). 

2.2. Veikla 

Integralus 

ugdymas 

virtualioje 

aplinkoje, 

tikslingai 

naudojant IT 

Integruoti 4 IT ir 

kitų dalykų 

(biologijos, 

lietuvių k. ir 

literatūros, 

geografijos) 

projektai. 

Parengti 4 

mokinių 

projektiniai darbai 

Pranešimas 

metodinėje 

grupėje “IT 

integravimas į 

mokomuosius 

dalykus, 

Elektroninė 

knyga.” 

Integruoti 4 IT ir 

kitų dalykų 

(biologijos, 

lietuvių k. ir 

literatūros, 

geografijos) 

projektai. 

Parengti 4 

mokinių 

projektiniai 

darbai 

Pranešimas 

metodinėje 

grupėje “IT 

integravimas į 

mokomuosius 

dalykus, 

Kompiuteriai 

su 

monitoriais 

5460,00 eur 

 

Multifunkcini

ai įrenginiai 

(projektoriai) 

1500,00 eur 

 

Mokymai 

mokytojams:  

„Office 365 

naudojimas 

ugdymosi 

procese“. 

800,00 eur. (1 

val. 20 eur.) 

Kompiuteriai 

su 

monitoriais 

5819,94 eur 

 

Multifunkcini

ai įrenginiai  

1463,97 
 eur 

 

Mokymai 

mokytojams:  

„Office 365 

naudojimas 

ugdymosi 

procese“. 

800,00 eur. (1 

val. 20 eur.) 

 

 

 

 

Multifunkcin

iai įrenginiai 

– 36,03 eur 
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Mokymai 

mokytojams. 

Dalyvaus 23 

mokytojai. 

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. 

Elektroninė 

knyga.” 

Mokymai 

mokytojams. 

Dalyvavo 25 

mokytojai. 

Parengtos ir 

talpinamos 

Offise 365 

platformoje 

integruotos 

pamokos, 

metodinė 

medžiaga. 

 

2.3. Veikla 

Patyriminiai 

mokymai 

„Pozityvaus 

ryšio kūrimas 

40 val. mokymai 

mokytojų 

kolektyvui, 

dalyvauja 100 

proc. mokytojų. 

20 val. mokymai 

mokytojų 

kolektyvui, 

dalyvavo 100 

proc. mokytojų. 

Mokymai 

„Pozityvaus 

ryšio kūrimas 

bendruomenė

je“ 1100,00 

eur 

Mokymai 

„Pozityvaus 

ryšio kūrimas 

bendruomenė

je“ 1100,00 

eur.“ 

  



bendruomenėje“ 

mokytojams. 

Iš viso: 14514,00 14514,00 1304,45 
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Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos 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 

                                                                                                                                                                             

 

Giedrė Milukienė 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė 
 


