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KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖS  MOKYKLOS  

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

* tinkamą pabraukti 

 

2022-08-30 

Plano įgyvendinimo situacija  

MVTP rodikliai 

Iš 14 kiekybinių rodiklių: 

Viršyta 1 rodiklis; 

Pasiekta 11 rodiklių; 

Nepasiekta visa apimtimi 2 rodikliai; 

Nepasiekta 0 rodiklių (kai reikšmė 0). 

Iš 14 kokybinių rodiklių: 

Viršyta 7 rodikliai; 

Pasiekta 5 rodikliai; 

Nepasiekta visa apimtimi 2 rodikliai; 

Nepasiekta 0 rodiklių (kai reikšmė 0). 

Lėšos: 

            Projekto įgyvendinimui mokyklai 2020-2022 m. m. buvo skirtos lėšos viso: 41 418,00 eurų (I etapui – 20 532,00 eurų, II etapui – 20 886,00 

eurų). Panaudota I etape  20 532,00 eurų, II etape  20 886,00  eurų. Viso panaudota 41 418,00 eurų. Nepanaudotų lėšų nėra. 

 

Sėkmės: 

Mokyklos tobulinimo planą stengėmės įgyvendinti nuosekliai ir laiku, pagal suplanuotas veiklas ir laikotarpius.  

Džiaugiamės, kad apie 80 proc. mokytojų dalyvavo 5 REFLECTUS seminaruose mokytojams, atliko parktinius darbus ir taikė šią sistemą 

pamokose. 78,3 proc. 5–8 klasių dalykų mokytojų taikė REFLECTUS kaip vertinimo įrankį pamokose, kuris padėjo stebėti mokinių išmokimą. 

Mokyklos psichologas 100 proc. 5–8 klasių mokinių nustatė mokymosi stilių ir parengė rekomendacijas mokytojams, kurios patalpintos TAMO 

el.žurnale. 80 proc. mokytojų pamokoje diferencijavo užduotis atsižvelgdami į mokinių mokymosi stilių.  



Nuotolinio ugdymo metu 100 proc. mokytojų naudojo IKT pamokose, kontaktinio – 80 proc. mokytojų organizavo ugdomąją veiklą naudodamiesi 

elektroninėmis mokymo(si) aplinkomis (EDUKA, EMA, eTest).  

Parengtas „Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas“. Visos dienos mokyklą lankė 30 proc. mokinių (VGK sprendimu karantino metu jie turėjo 

galimybę mokytis mokykloje). 

Veikė  matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos mokslų,  socialinių mokslų, užsienio kalbų konsultaciniai centrai. 95 proc. 5-10 kl. 

mokinių lankė konsultacijas žinių spragoms kompensuoti ir žinioms pagilinti.  

Parengta mokyklos socialinio emocinio ugdymo programa „Atrask“. Programoje dalyvavo 32 proc. 5–10 klasių mokinių. Tai 12 proc. daugiau 

mokinių nei buvo numatyta projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos plane. Iš pokalbio su 5,7,8 klasių mokiniais paaiškėjo, kad išklausę programą mokiniai 

geriau gebės dirbti komandoje, įveikti nerimą, atpažinti ir įveikti patyčias, žinos kaip elgtis susidūrus su rizikingu elgesiu internete.  

2020–2022 m. kiekvienas mokytojas parengė po 1 ir daugiau tarpdisciplininį projektą,  tyrimus tarpdisciplininei konferencijai. 46 proc. 5–8 klasių 

mokinių pristatė tiriamuosius darbus konferencijoje.  

2020–2022 m. buvo vykdomas tėvų pedagoginis švietimas, organizuotas paskaitų ciklas tėvams „Kaip padėti vaikui mokytis?“, 6 organizuotuose 

nuotoliniuose ir kontaktiniuose seminaruose dalyvavo 70 proc. tėvų.  

Atnaujintas Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui tvarkos aprašas (MIP), kuris apima individualų, klasės ir 

mokyklos lygmenį. Vadovaujantis šiuo aprašu 100 proc. mokinių su klasės auklėtojais pildė  tobulinimo planus, fiksavo ir analizavo asmeninę pažangą. 

Dauguma planuotų kokybinių rodiklių ženkliai padidėjo 2021–2022 m. m.: 5–8 klasių mokinių visų mokomųjų dalykų metinis pažangumo 

vidurkis  lyginant su 2019–2020 m. m. pakilo 6 proc., 8 klasių mokinių visų mokomųjų dalykų metinių ugdymosi rezultatų kokybinis rodiklis padidėjo 

7 proc.,  5–8 kl. metinių įvertinimų duomenimis nepatenkinamai besimokančių mokinių sumažėjo 3  proc. 2021–2022 m. m. mokyklos 5–8  kl. mokinių 

gamtos, socialinių mokslų, užsienio kalbų dalykų besimokančių pagrindiniu lygiu buvo 43 proc., lyginant su 2019–2020 m. m. 31 proc. Mokinių, šiuos 

dalykus besimokančių pagrindiniu lygiu padaugėjo 12 proc.   

Dalinomės sėkmės istorija „Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos matavimo modelis“ su respublikos bei rajono mokyklomis pristatant 

mokyklos gerąją patirtį. Modelį sudaro mokinių pažangos įsivertinimo sistema REFLECTUS ir leidinys „Pažangos dienoraštis“. 

Problemos:  

Kainų pokytis neleido įsigyti planuotą kiekį priemonių.  

Nebeliko „IQES online“ apklausos, todėl atlikome mokyklos apklausą, kurią reikėjo sukurti. 

Dėl karantino ugdomąsias veiklas kitose edukacinėse aplinkose 50 proc. dalykų mokytojų  vykdė virtualiai. TEAMS aplinkoje mokytojai nuolat 

pildė  aplanką „Ugdymas kitose aplinkose ir integruotos pamokos“.  

Keletą mokyklos tobulinimo plane numatytų rodiklių negalėjome palyginti dėl 2020–2021 m.m. nevykusių 6 klasės NMPP bei 2021–2022 m.m 

kitokios 6, 8 klasės NMPP organizavimo formos, pasirinktų tikrinti kitų dalykų, kitokių pamatavimo rodiklių, todėl teko keisti/tikslinti/ieškoti panašių  

kai kurių kiekybinių bei kokybinių rodiklių:  Pvz.:   

1) 2021 metais nevyko 6 klasės NMPP, neteikiami patyčių situacijos rodikliai: Buvo: 2021–2022 m. m. pabaigoje programoje dalyvaujančių 

mokinių patyčių indeksas sumažės 2 proc. (NMPP 2019 m. 6 klasės „Patyčių situacijos mokykloje“ rodiklio įvertis – 0,21). Lyginame su panašiu rodikliu: 

NŠA 2020 m. gruodžio mėn., mokinių apklausos teiginio „Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesityčiojo“ įvertis 3,0, lyginant su 

2019 m. įvertis padidėjo 0,1.  



2) NŠA 2020 m. tėvų, globėjų apklausoje T07 nėra rodiklio „Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje“: Buvo: „IQES 

online“ tėvų apklausos rodiklio „Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje“ 2022 m.. įvertis – 3,6 (2019 m. tėvų apklausos 

duomenimis šio rodiklio įvertis – 3,5).  Lyginame su panašiu rodikliu:  2022 m. mokyklos tėvų apklausos rodiklio „Mes gauname aiškią informaciją apie 

mūsų vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas“ įvertis 3,6. ( 2019-06-19 tokios pat apklausos šis įvertis 3,5). Įvertis padidėjo 0,1. 

Didelė dalis ugdymo ir plane numatytų veiklų vyko nuotoliniu būdu. Trys REFLECTUS seminarai buvo nuotoliniai, todėl jų kaina buvo mažesnė 

(sutaupyta 100,99 Eur). 2020–2021 m. m. 3 nuotolinės paskaitos tėvams organizuotos nemokamai bendradarbiaujant su Kauno A. Žikevičiaus saugaus 

vaiko mokykla, todėl sutaupyta 600,00 eurų.  

5–10 klasėse mokosi apie 30 proc. emocijų bei elgesio sutrikimų turinčių mokinių, kurių dauguma ir nuotolinio ugdymo(si) metu mokėsi iš 

mokyklos. Įvertinę, kad jų emocinei būsenai pagerinti pasitarnautų sensorinės priemonės relaksacijos kambaryje, suderinus su NŠA (2021-07-13 rašto 

Nr. SD-2341(1.6E) „Dėl mokyklos veiklos plano koregavimo“) įsigijome minėtų priemonių iš 2020–2021 m. m. projektui skirtų sutaupytų lėšų (776,53 

Eur).  

            Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 2020-2022 m. m. mokykla buvo išsikėlusi tikslą ir įgyvendino šiuos uždavinius: 

Tikslas: Gerinti 5–8 klasių mokinių  mokymosi pasiekimus užtikrinant ugdymosi sėkmę ir asmenybės ūgtį.    

Uždaviniai:  
1. Gerinti pamokos organizavimo kokybę per įtraukiantį ir savivaldų mokymąsi. 

2. Teikti savalaikę švietimo pagalbą mokiniams personalizuojant ugdymą bei kuriant saugias ir bendradarbiavimu paremtas edukacines aplinkas. 

 

1. Uždavinys. Gerinti pamokos organizavimo kokybę per įtraukiantį ir savivaldų mokymąsi. 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų panaudojimas Pastabos 

 Planuota  Pasiekta  Planuota  Pasiekta  Planuota  Panaudota Sutaupyta    

1.1. Pedagogų 

dalyvavimas 

60 val. 

akredituotoje 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programoje 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

matavimo 

tema. 

Ne mažiau kaip 80 

proc. mokytojų 

dalyvaus 5 

REFLECTUS 

seminaruose 

mokytojams ir 

taikys šią sistemą 

pamokose. 

Remiantis 

mokyklos pamokos 

stebėjimo 

protokolu, 13, 16 

punktų (vertinimo 

kriterijai, mokinių 

refleksija apie 

78,3 proc. 5–8 klasių dalykų 

mokytojų dalyvavo 5 

REFLECTUS seminaruose ir 

taikė šią sistemą pamokose.    

Remiantis 2020–2021 m. m. 

ugdymo(si) veiklos 

(pamokos) stebėjimo 

protokolu vertinimo aspekto 

„Mokiniai informuojami, su 

jais aptariama, kokie 

numatomi vertinimo 

kriterijai“  tarpinis įvertis 

siekė 2,3; 2021–2022 m. m.  

– 2,5. Įvertis padidėjo – 0,2; 

aspekto „Mokiniai skatinami 

Pagerės mokymosi 

kokybė: 5–8 klasių 

mokinių visų 

mokomųjų dalykų 

metinių ugdymo(si) 

rezultatų kokybinis 

rodiklis 2022 m.  

padidės 2 proc. 

(2019–2020 m. m. 5–8 

klasių mokinių visų 

mokomųjų dalykų 

metinių ugdymo(si) 

rezultatų kokybinis 

rodiklis – 30,8 proc.).  

 

2019–2020 m. m.  5–
8 klasių mokinių visų 

mokomųjų dalykų 

metinių ugdymosi 

rezultatų kokybinis 

rodiklis – 30,8 proc., o 

2021–2022 m. m. 

kokybinis rodiklis 38 

proc. Kokybė 

pagerėjo 7 proc. 

Rodiklis viršytas. 

 

2020–2021 m. m. 

60 akademinių valandų 

kvalifikacijos 

tobulinimo programa 
„Reflektyvaus 

mokymo(si) principų 

įgyvendinimas 

klasėje“(pagal 

pasirašytą sutartį su 

UAB „Refleksija“): 

4799,97 Eur.: 

 

Seminarai ir 

savarankiško darbo 

2020–2021 m. m. 

Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programai 

panaudota: 

4698,98 Eur: 
Seminarai ir 

savarankiško 

darbo užduotys 

mokytojams – 

2598,98 Eur, 

Reflectus sistema 

– 2100,00 Eur. 

 

100,99 

Eur 

(perkelta   

į 2.2 p.) 

Trys 

seminarai 

vyko 

nuotoliniu, 

todėl jų 

kaina buvo 

mažesnė 



vertinimą) įvertis po 

2 metų veiklos sieks 

3,0, o tarpinis – 2,5.  

 

reflektuoti, analizuoti 

vertinimo informaciją, 

mokytis suvokti, kas jam 

padeda ar trukdo siekti 

pažangos“  tarpinis įvertis 

siekė 2,7. 2021–2022 m. m.  

– 3,1. Įvertis padidėjo – 0,4. 

Rodiklis  pasiektas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 klasių  visų 

mokomųjų dalykų 

metinių įvertinimų 

duomenimis 

nepatenkinamai 

besimokančių mokinių 

2022 m. sumažės iki 3 

proc.  

(2020 m. metinių 

įvertinimų duomenimis 

nepatenkinamai 

besimokančių 1-10 

klasių mokinių – 6 

proc.). 

užduotys mokytojams 

– 2 699,97 Eur: 

 

5 Reflectus seminarai: 

433,33  Eur x 5 

seminarai = 2166,65 

Eur. 

4 savarankiško darbo 

užduotys mokymų 

medžiagai įtvirtinti: 

133,33 Eur x 4 

užduotys  = 533,32 

Eur. 

 

Trejų metų (36 mėn.) 

naudojimo(si) 

Reflectus sistemos 

licencija – 2100,00 

Eur. 

1.2. Vertinimo 

ir įsivertinimo 

įrankių 

(REFLEKTUS

) naudojimas 

pamokoje. 

Bent 80 proc. 

mokytojų taikys 

įvairius vertinimo 

įrankius pamokoje. 

Stebės mokinių 

išmokimą. 

Vertinant mokinius 

bus remiamasi 

konkrečiais 

vertinimo 

kriterijais. 

78,3 proc. 5–8 klasių dalykų 

mokytojų taikė REFLECTUS 

kaip vertinimo įrankį 

pamokose, kuris padėjo 

stebėti mokinių išmokimą. 

Rodiklis  pasiektas. 

 

1–10 kl. metinių 

įvertinimų 

duomenimis 

nepatenkinamai 

besimokančių 

mokinių 2019–2020 

m. m. – 6 proc., o 

2021–2022 m. m. - 3 

proc.  
Rodiklis pasiektas. 

2020–2021 m. m. 

Biuro popierius 

Navigator, A3/80g 500 

l.: 

6 vnt. x 12,43 Eur = 

74,63 Eur. 

 

2021–2022 m. m. 

Biuro popierius 
Navigator, A4/80g 500 

l.: 

20 vnt. x 5,73 Eur. = 

114,60 Eur. 

2020–2021 m. m. 

Biuro popierius: 

74,63 Eur 

 

 

 

2021–2022 m. m. 

Biuro popierius: 

114,60 Eur 

 

-  

1.3. Gamtos ir 

technologijų 

dalykų 

mokymo 

aktualizavimas

. 

Gamtos mokslų ir 

technologijų dalykų  

bent 30 proc. 

pamokų bus 

skiriama 

eksperimentavimui, 

tyrinėjimui ir 

praktinių įgūdžių 

ugdymui, 

30 proc. gamtos mokslų ir 

technologijų pamokų buvo  

eksperimentuojama, 

atliekami tyrinėjimai, 

praktiniai užsiėmimai. 

Informaciją apie patyrimines 

veiklas pateikta mokyklos 

svetainėje projekte 

„Mokyklų aprūpinimas 

Pagal 2022 m. metinius 

ugdymo(si) rezultatus 

pagrindinio ugdymo 

koncentre 2 proc. 

padidės mokinių, 

besimokančių 

pagrindiniu lygiu 

gamtos mokslus ir 

technologijas. (2019– 

Pagal metinius 2021–
2022 m. m. rezultatus 

5–10 kl. mokinių  

gamtos mokslus ir 

technologijas baigė 

pagrindiniu lygiu 32 

proc., 2020–2021 m. 

m. ugdymosi 

rezultatus 34 proc., 

2020–2021 m. m.  

Interaktyvus ekranas 
su  

programine įranga – 

3900,00 Eur. 

 

2020–2021 m. m.  

Interaktyvus 

ekranas su  

programine įranga 

– 3900,00 Eur. 

 

-  



panaudojant 

projekto 

„Mokyklų 

aprūpinimas gamtos 

ir technologijų 

mokslų 

priemonėmis“ 

patirtį bei taikant 

IKT. 

 

gamtos ir technologijų 

mokslų priemonėmis“. 

Rodiklis pasiektas. 

 

2020 m. m. gamtos 

mokslų ir technologijų  

(gamtos ir žmogaus, 

biologijos, chemijos, 

fizikos ir technologijų) 

dalykus besimokančių 

pagrindiniu lygiu buvo 

34 proc. pagrindinio 

ugdymo koncentro 

mokinių.) 

2019–2020 m. m. šis 

rodiklis buvo 34 proc. 

Rodiklis nepasiektas 

visa apimtimi. 

1.4. 

Skaitmeninio 

mokymo 

aplinkų 

taikymas 1 – 

10 klasių 

lietuvių kalbos 

ir literatūros, 

anglų kalbos, 

rusų kalbos, 

matematikos, 

gamtos ir 

žmogaus, 

biologijos, 

geografijos, 

istorijos, 

informacinių 

technologijų, 

fizikos, 

chemijos  

pamokose. 

80 proc. mokytojų 

naudos IKT 

pamokose, bent 

kartą per 2 savaites 

organizuos 

ugdomąją veiklą 

naudodamiesi 

elektroninėmis 

mokymosi 

aplinkomis 

(EDUKA, EMA, e-

testai ar kt.). 

Plačiojo 

įsivertinimo 

rodiklio 

„Mokymasis 

virtualioje erdvėje“ 

įvertis – ne 

žemesnis kaip 2,8, 

2021 m. (2019 m. 

plačiojo 

įsivertinimo 

anketoje šio rodiklio 

įvertis 2,6). 

„IQES online“ 

mokinių apklausos 

„Ugdymas ir 

mokymasis“ 

rodiklio „Mokytojai 

įvairiais mokiniams 

patraukliais būdais 

Nuotolinio ugdymo metu 100 

proc. mokytojų naudojo IKT 

pamokose. 

Kontaktinio ugdymo metu 80 

proc. mokytojų naudojo IKT 

pamokose. Organizavo 

ugdomąją veiklą 

naudodamiesi 

elektroninėmis mokymo(si) 

aplinkomis (EDUKA, EMA, 

eTest).  

2020–2022 m. m. EMA 

aplinką naudojo 98 proc. 5-8 

kl. mokinių,  EDUKA 

aplinką - 74 proc. 5–10 kl. 

mokinių, 2021–2022 m. m. – 

85 proc. 5, 7, 10 klasių 

mokinių. 

2022 m. mokyklos veiklos 

įsivertinimo mokytojų    

apklausos duomenimis 

rodiklio „Mokymasis 

virtualioje aplinkoje“ įvertis 

– 3,5, lyginant NŠA plačiojo 

įsivertinimo 2019 m. 

gruodžio mėn. – 2,6. Įvertis 

padidėjo 0,9.  

2020 m. birželio mėn. „IQES 

online“ mokinių apklausos 

„Ugdymas ir mokymasis“ 

rodiklio „Mokytojai įvairiais 

5–8 klasių mokinių visų 

mokomųjų dalykų  

metinis pažangumo 

vidurkis 2022 m. 

padidės ne mažiau kaip 

2 proc.  

(2019–2020 m. m. 5–8 

klasių mokinių visų 

mokomųjų dalykų 

pažangumas siekia 88 

proc.). 

 

5–8 klasių mokinių 

visų mokomųjų 

dalykų metinis 

pažangumo vidurkis 

2019–2020 m. m. – 88 

proc., o 2021–2022 

m. m. –  94 proc. 

Pažanga  padidėjo 6 

proc. 

Rodiklis viršytas. 

 

2020–2021 m. m.  

Skaitmeninės 

programos: 

EMA (užduotys 

pradinių klasių 

mokiniams) vieniems 

mokslo metams: 

60 mok. x 15,00 Eur = 

900,00 Eur. 

EDUKA licencija 

mokslo metams 

mokytojui: 

10 mokyt. x 15,00 Eur 

= 150,00 Eur. 

EDUKA licencija 

mokslo metams 

mokiniui (5 – 10 kl.): 

90 mok. x 7,00 Eur = 

630,00 Eur. 

Viso: 1680,00 Eur. 

 

Planšetiniai 

kompiuteriai: 

10 vnt. x 160,00 Eur = 

1600,00 Eur. 

 

2021–2022 m. m. 

Skaitmeninės 

programos 

EMA (užduotys 1-8 

klasių mokiniams) 

2020–2021 m. m.  

Skaitmeninės 

programos – 

1679,00 Eur: 

EMA pratybos  - 

1425,00 Eur; 

Eduka – 254,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planšetiniai 

kompiuteriai: 

(10 vnt.)   

1600,00 Eur. 

 

2021–2022 m. m. 

Skaitmeninės 

programos – 

1295,00 Eur: 

 

1,00 Eur 

(perkelta   

į 2.2 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasikeitė 

skaitmenini

ų programų 

Ema ir 

Eduka kaina 

palyginus su 

projekte 

planuotomis

. 

Papildomai 

Eduka 

licencijas 

mokiniams 

mokykla 

pirko iš kitų 

mokyklai 

skirtų lėšų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už 

numatytą 

sumą 



pristato naują 

pamokos medžiagą“ 

įvertis – ne 

žemesnis nei 3,2, 

bus matuojamas 

2022 m. (2019 m. 

metų apklausos 

įvertis buvo 3,0). 

mokiniams patraukliais 

būdais pristato naują 

pamokos medžiagą“ įvertis – 

3,0, o 2022 m. mokyklos 

apklausos duomenimis 

įvertis – 3,1 Įvertis pakilo 

0,1. Rodiklis  pasiektas. 

 

 

vieniems mokslo 

metams: 

259 vnt. x 5,00 Eur = 

1295,00 Eur. 

Iš viso: 1295,00 Eur. 

Planšetiniai 

kompiuteriai: 

10 vnt. x 160,00 Eur = 

1600,00 Eur. 

 

 

 

 

 

Planšetiniai 

kompiuteriai  

(11 vnt.) – 

1600,00 Eur. 

pavyko 

nupirkti 

vienu 

planšetiniu 

kompiuteriu 

daugiau. 

1.5. Skirtingų 

užduočių 

skirtingų 

gebėjimų 

mokiniams 

rengimas ir 

taikymas 

pamokose.  

Bent 80 proc. 

mokytojų pamokose 

numatys skirtingas 

užduotis ir veiklas 

skirtingų gebėjimų 

ir poreikių 

mokiniams ar jų 

grupėms.  Namų 

darbų užduotys bus  

individualizuojamo

s bei 

diferencijuojamos. 

Remiantis 

mokyklos pamokos 

stebėjimo 

protokolu, 13, 16 

punktų įvertis  po 2 

metų veiklos sieks 

3,0, o tarpinis – 2,5.  

 

80 proc. mokytojų pamokose 

numatė skirtingas užduotis ir 

veiklas skirtingų gebėjimų ir 

poreikių mokiniams ir jų 

grupėms.  

Namų darbų užduotys buvo 

diferencijuojamos ir 

individualizuojamos.  

Remiantis 2021–2022 m. m. 

ugdymo(si) veiklos 

(pamokos) stebėjimo 

protokolu vertinimo aspekto 

„Mokiniai informuojami, su 

jais aptariama, kokie 

numatomi vertinimo 

kriterijai“  įvertis siekė 2,5; 

aspekto  „Mokiniai skatinami 

reflektuoti, analizuoti 

vertinimo informaciją, 

mokytis suvokti, kas jam 

padeda ar trukdo siekti 

pažangos“  įvertis siekė 3,1. 

Rodiklis nepasiektas visa 

apimtimi. 

1–10 klasių  visų 

mokomųjų dalykų 

metinių įvertinimų 

duomenimis 

nepatenkinamai 

besimokančių mokinių 

2022 m. sumažės iki 3 

proc.  

(2020 m. metinių 

įvertinimų duomenimis 

nepatenkinamai 

besimokančių 1–10 

klasių mokinių  – 6 

proc.). 

 

1–10 kl. metinių 

įvertinimų 

duomenimis 

nepatenkinamai 

besimokančių 

mokinių 2019–2020 

m. m. – 6 proc., o 

2021–2022 m. m. - 3 

proc.  
Rodiklis pasiektas. 

2020–2021 m. m.  

Biuro popierius 
Navigator, A4/80g 500 

l.: 

10 vnt. x 5,73 Eur = 

57,30 Eur. 

 

2021–2022 m. m. 

Biuro popierius 
Navigator, A4/80g 500 

l.: 

10 vnt. x 5,73 Eur = 

57,30 Eur. 

 

Multifunkciniai 

spausdintuvai: 

9 vnt. x 200,00 Eur = 

1800,00 Eur. 

2020–2021 m. m.  

Biuro popierius 

57,30 Eur 

 

 

 

2021–2022 m. m. 

Biuro popierius 

57,30 Eur. 

 

 

 

 

 

Multifunkciniai 

spausdintuvai 

 (8 vnt.) – 

1800,00 Eur.  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl 

padidėjusių 

kainų 

nupirkta 

vienu 

spausdintuv

u mažiau. 

1.6. 

Ugdomosios 

veiklos 

organizavimas 

kitokiose 

edukacinėse 

aplinkose, 

ugdant kritinio 

Ne mažiau kaip du 

kartus per metus 5 – 

10 klasių visų 

dalykų mokytojai 

organizuos 

ugdomąją veiklą 

kitose edukacinėse 

erdvėse.  

Dėl karantino 2020–2021 m. 

m. ugdomąsias veiklas kitose 

edukacinėse aplinkose 50 

proc. dalykų mokytojų  

vykdė virtualiai. 2020–2022 

m.  iš kitose erdvėse 

organizuotų veiklų TEAMS 

aplinkoje aplanke „Ugdymas 

5–8 klasių mokinių visų 

mokomųjų dalykų  

metinis pažangumo 

vidurkis 2022 m. 

padidės ne mažiau kaip 

2 proc. 

(2019–2020 m. m. 5 – 8 

klasių mokinių visų 

5–8 klasių mokinių 

visų mokomųjų 

dalykų metinis 

pažangumo vidurkis 

2019–2020 m. m. – 88 

proc., 2021–2022 m. 

m. –  94 proc. Pažanga  

padidėjo 6 proc. 

2021–2022 m. m. 

Autobuso nuoma 
pamokoms kitose 

edukacinėse aplinkose 

Lietuvoje – 4 išvykos x 

400,00 Eur = 1600,00 

Eur. 

2021–2022 m. m. 

Autobuso nuoma 

1600,00 Eur 

(organizuotos  5 

išvykos). 

-  



mąstymo 

gebėjimus 

(mokyklos 

bibliotekoje, 

muziejuje, 

sporto 

aikštyne, 

mokyklos 

kieme, parke 

ir kituose šalia 

esančiuose 

gamtos 

objektuose, 

Kėdainių 

rajono ir 

Lietuvos 

muziejuose, 

bibliotekose, 

parodose, 

gamtos 

objektuose). 

Plačiojo 

įsivertinimo 

rodiklio 

„Mokymasis ne 

mokykloje“ įvertis – 

2021 m. ne 

žemesnis nei 2,8. 

(2019 m. plačiojo 

įsivertinimo 

anketoje šio rodiklio 

įvertis 2,7).  

kitose aplinkose ir 

integruotos pamokos“  

fiksuotos 22   pamokos.  

2022 m. mokyklos  mokytojų 

apklausos duomenimis 

teiginio “Mokymasis ne 

mokykloje“ įvertis 3,3, o 

NŠA 2019 m. plačiojo 

įsivertinimo - 2,7. Įvertis 

padidėjo 0,6. 

Rodiklis pasiektas. 

 

mokomųjų dalykų 

pažangumas siekia 88 

proc.). 

Rodiklis viršytas. 

 

1.7. 

Tarpdisciplini

nės 

projektinės 

veiklos 

organizavimas

. 

Visi mokytojai 

kartu su mokiniais 

parengs ir vykdys 

tarpdisciplininius 

projektus ar kitą 

ugdomąją veiklą. 

Kiekvienas 

mokytojas per 

mokslo metus su 

mokiniais parengs 

bent 1 

tarpdisciplininį 

projektą. Mokinių 

kognityviniai 

gebėjimai pagal 

veiklos sritis 

„Problemų 

sprendimas“ ir 

„Išvadų darymas“ 

2020–2021 m. m. ir 2021–
2022 m. m. kiekvienas 

mokytojas parengė po 1 ir 

daugiau tarpdisciplininį 

projektą, parengė 

pranešimus, tyrimus 

tarpdisciplininei 

konferencijai. 2021–2022 m. 

m.  vyko „Projektų mugė“, 

kurioje pristatytos mokinių 

parengtos ilgalaikės 

metodinės priemonės. 

Remiantis 2021 m. NMPP 8 

klasės mokinių gebėjimai 

„Problemų sprendimas“ – 

40,0 proc., 2021–2022 m. m. 

– 17,1  „Išvadų darymas“ - 

vidurkis 56,5 proc., 2021–

2022 m. m. – 73,0. 

5–8 klasių mokinių visų 

mokomųjų dalykų 

metinių ugdymo(si) 

rezultatų kokybinis 

rodiklis 2022 m.  

padidės 2 proc.  

(2019–2020 m. m. 5–8 

klasių mokinių visų 

mokomųjų dalykų 

metinių ugdymo(si) 

rezultatų kokybinis 

rodiklis – 30,8 proc.).  

 

5–8 klasių mokinių 

visų mokomųjų 

dalykų metinių 

ugdymosi rezultatų 

kokybinis rodiklis – 

31 proc., 2021–2022 

m. m. kokybinis 

rodiklis 38 proc. 

Kokybė pagerėjo 7 

proc. 

Rodiklis viršytas. 

 

2020–2021 m. m.  

Biuro popierius 
Navigator, A4/80g 500 

l.: 

5 vnt. x 5,73 Eur = 

28,65 Eur 

Konferencinis 

popierius  
1 vnt. x 9,53 Eur = 9,53 

Eur. 

Nešiojami 

kompiuteriai: 

1 vnt. x 460,00 Eur = 

460,00 Eur. 

 

2021–2022 m. m.  

Biuro popierius 
Navigator, A4/80g 500 

l.: 

2020–2021 m. m.  

Biuro ir 

konferencinis 

popierius 

38,18 Eur 

 

Nešiojamas 

kompiuteris 

460,00 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021–2022 m. m.  

Biuro popierius 
ir konferencinis 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 m. pagerės 2 

proc. 

NŠA mokinių 

apklausos rodiklio 

“Mokykloje 

skatinami 

bendradarbiauti, 

padėti vieni 

kitiems” įvertis 3,4 

(NŠA 2019 m. 

mokinių apklausos   

šio rodiklio įvertis 

3,3). 

2022 m.  mokinių apklausos 

duomenimis rodiklis 

„Mokykloje esame skatinami 

bendradarbiauti“ įvertis 3,4, 

o NŠA 2019 m.  – 3,3. Įvertis 

pakilo 0,1.  

Rodiklis  pasiektas ne visa 

apimtimi. 

 

5 vnt. x 5,73 Eur = 

28,65 Eur 

Konferencinis 

popierius  
1 vnt. x 9,53 Eur = 9,53 

Eur. 

 

Nešiojami 

kompiuteriai: 

8 vnt. x 495,00 Eur = 

3960,00 Eur. 

popierius 38,18 

Eur 
 

 

 

 

 

Nešiojami 

kompiuteriai (7 

vnt.) – 3960,00 

Eur. 

 

 

 

 

Dėl 

padidėjusių 

kainų 

nupirkta 

vienu 

kompiuteriu 

mažiau. 

 

1.8. Tiriamųjų 

darbų sklaidos 

konferencijos 

organizavimas

. 

40 proc. mokinių 

pristatys darbus 

tiriamųjų darbų 

konferencijoje. 

2021 m. birželio mėn. 

konferencijoje 40 proc. 5–8 

mokinių pristatė tiriamuosius 

darbus. Žodinės mokinių 

apklausos duomenimis 83 

proc. mokinių konferenciją 

įvertimo teigiamai,  2022 m.  

– 46 proc. mokinių,   85 proc. 

konferenciją vertino 

teigiamai.  

2019 metais vykusioje 

mokyklos konferencijoje 

„Garsas“ buvo 13 mokinių 

pranešimų, o 2020 m. – 

konferencijoje „Keturios 

stichijos“ – 15. 2021 m. 

konferencijoje „Visos žemės 

gražios“  – 15 pranešimų. 

2022 m. konferencijoje 

„Simbolių pasaulis“ – 14 

pranešimų. 

Rodiklis pasiektas. 

 

Mokėjimo mokytis 

kompetencija 2021 ir 

2022 m. NMPP 

voratinklio duomenimis 

pagerės iki 2 proc. 

(NMPP 2019 m. 6 

klasės „Mokėjimo 

mokytis“ rodiklio 

įvertis  – 1,21). 

2022 m. mokyklos  

mokinių apklausos 

teiginio „Man yra 

svarbu mokytis“ 

įvertis – 3,4 (NŠA 

2019 m. mokinių 

apklausoje šis įvertis 

– 3,5).  

Rodiklis nepasiektas 

visa apimtimi. 

 2020–2021 m. m.  

Konferencinis 

popierius  
1 vnt. x 9,93 Eur = 9,93 

Eur 

Lektorius – 100,00 

Eur. 

 

 

 

2021–2022 m. m.  

Nešiojamas 

kompiuteris 

1 vnt. x 600,00 Eur = 

600,00 Eur 

Mobilūs 

konferenciniai stovai: 

2 vnt. x 149,50 Eur = 

299,00 Eur. 

Konferencinis 

popierius  
1 vnt. x 9,93 Eur = 9,93 

Eur. 

Lektorius – 100,00 

Eur. 

Diplominis popierius 

100 vnt. x 1,00 Eur = 

100,00 Eur. 

2020–2021 m. m. 

Konferencinis 

popierius  9,93 

Eur 

Lektoriaus 

paskaita 

konferencijoje 

100,00 Eur. 

 

2021–2022 m. m.  

Nešiojamas 

kompiuteris 

600,00 Eur; 

 

Mobilūs 2 vnt. 

konferenciniai 

stovai: - 299,00 

Eur; 

 

Konferencinis 

popierius  

9,93 Eur. 

 

Lektorius – 

150,00 Eur; 

 

Diplominis 

popierius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00 

Eur 

Kokybinis 

rodiklis 

buvo 

tikslinimas, 

nes 6 klasės 

NMPP, 

neteikiami 

voratinklio 

duomenys. 



Rašymo priemonės su 

mokyklos ir KK 

projekto logotipu 

200 vnt. x 2,00 Eur = 

400,00 Eur. 

100,00 Eur; 

Rašymo 

priemonės su 

mokyklos ir KK 

projekto logotipu  

400,00 Eur. 

(atkelta   

iš 2.2 p.) 

 

 

 

 

 

1 uždaviniui įgyvendinti 2020-2022 m. m. buvo planuota ir skirta  24 694,02 Eur. Panaudota  24 642,03 Eur. 

 

2. Uždavinys. Teikti savalaikę švietimo pagalbą mokiniams personalizuojant ugdymą bei kuriant saugias ir bendradarbiavimu paremtas edukacines 

aplinkas. 
Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas  

 

Pastabos  

 Planuota  Pasiekta  Planuota  Pasiekta  Planuota  Panaudota  Sutaupyta   

2.1. 5–8 klasių 

mokinių 

mokymosi 

stiliaus 

nustatymas. 

Tėvams pritarus, 

mokyklos 

psichologas 

visiems 5–8 klasių 

mokiniams 

nustatys mokymosi 

stilių ir parengs 

rekomendacijas 

mokytojams. 

80 proc. mokytojų 

pamokoje 

diferencijuos 

užduotis 

atsižvelgdami į 

mokinių 

mokymosi stilių. 

Remiantis 

mokyklos 

pamokos stebėjimo 

protokolu, 3, 9 

punktų įvertis po 2 

metų veiklos sieks 

3,0, o tarpinis – 

2,5. 

Mokyklos psichologas 

100 proc. 5–8 klasių 

mokiniams nustatė 

mokymosi stilių ir 

parengė rekomendacijas 

mokytojams, kurios 

patalpintos TAMO el. 

žurnale ir Teams 

aplinkoje. 

80 proc. mokytojų 

pamokoje diferencijavo 

užduotis atsižvelgdami į 

mokinių mokymosi stilių.  

Remiantis 2020 – 2021 m. 

m. ugdymo(si) veiklos 

(pamokos) stebėjimo 

protokolo vertinimo 

aspektu „Kiekvienam 

sudaromos sąlygos pagal 

jo gebėjimus mokytis ir 

patirti sėkmę, 

bendradarbiauti 

tarpusavyje“  tarpinis 

įvertis 2,6, 2021 – 2022 

1–10 klasių  visų 

mokomųjų dalykų 

metinių įvertinimų 

duomenimis 

nepatenkinamai 

besimokančių 

mokinių 2022 m. 

sumažės iki 3 proc.  

 

(2020 m. metinių 

įvertinimų 

duomenimis 

nepatenkinamai 

besimokančių 1–10 

klasių mokinių – 6 

proc.). 

 

1–10 kl. metinių 

įvertinimų 

duomenimis 

nepatenkinamai 

besimokančių 

mokinių 2019–2020 

m. m. – 6 proc., o 

2021–2022 m. m. – 

3 proc.  
Rodiklis pasiektas. 

2020–2021 m. m.  

Biuro popierius Pioneer, 

A4/80g 500 l.: 

3 vnt. x 4,77 Eur = 14,31 

Eur. 

 

 

2021–2022 m. m.  

Biuro popierius Pioneer, 

A4/80g 500 l.: 

3 vnt. x 4,77 Eur = 14,31 

Eur. 

 

2020–2021 m. 

m.  

Biuro 

popierius 

14,31 Eur 

 

 

2021–2022 m. 

m.  

Biuro 

popierius  
14,31 Eur. 

 

 

 

 

 

-  



m. m.  – 3,0.  Įvertis 

padidėjo – 0,4. 

 Remiantis aspektu  

„Mokytojai tinkamai 

ugdo kiekvieno gabumus, 

padeda silpnesnė, yra 

galimybės laisvai veikti 

kiekvienam mokiniui“, 

tarpinis įvertis siekė 2,6, 

2021–2022 m. m.  – 3,0. 

Įvertis padidėjo – 0,4. 

Rodiklis pasiektas. 

2.2. Socialinio 

emocinio 

ugdymo 

programos  

„Atrask“ 

įgyvendinimas. 

Parengta mokyklos 

vidinė  socialinio 

emocinio ugdymo 

programa.  

20 proc. 5–10 

klasių mokinių 

dalyvaus šios 

programos 

veiklose.  

Parengta mokyklos 

socialinio emocinio 

ugdymo programa 

„Atrask“. Mokiniams 

2020-2021m.m. vyko 24 

užsiėmimai, o 2021–2022 

m. m.  – 28. Programoje 

dalyvavo 32 proc. 5–10 

klasių mokinių. Tai 12 

proc. daugiau mokinių nei 

buvo numatyta Kokybės 

Krepšelio plane.  

Rodiklis viršytas. 

 

 

2021–2022 m. m. 

pabaigoje programoje 

dalyvaujančių 

mokinių patyčių 

indeksas sumažės 2 

proc. 

(NMPP 2019 m. 6 

klasės „Patyčių 

situacijos mokykloje“ 

rodiklio įvertis – 

0,21). 

NŠA 2019 m. 

gruodžio mėn., 

mokinių apklausos 

teiginio „Per 

paskutinius 2 

mėnesius iš manęs 

mokykloje niekas 

nesityčiojo“ įvertis 

2,9, 2022 m. 

mokyklos mokinių 

apklausos 

duomenimis – 3,3. 

Įvertis padidėjo 0,4. 

Rodiklis viršytas. 

 
 

 

2020–2021 m. m.  

 DU ŠP specialistui 

neformaliojo švietimo 

užsiėmime – 397,54 Eur: 

NŠ užsiėmimo vyresniojo 

mokytojo (+25 ped. 

stažas) DU 1 val. – 9,33 

Eur. 

1 val. per sav. x 28 sav.= 

28 val. 

28 kont. val. +14 val. 

pasiruoš.= 42 val. per 

metus. 

DU ŠP specialistui 42 val. 

x 9,33 Eur = 391,86 Eur. 

Sodra 1,45 proc. DU – 

5,68 Eur. 

Lektoriaus psichologo  

paskaita – užsiėmimas 

mokiniams 

1 paskaita x 200,00 Eur = 

200,00 Eur. 

2021–2022 m. m.  

DU ŠP specialistui 

neformaliojo švietimo 

užsiėmime – 397,54 Eur: 

NŠ užsiėmimo vyresniojo 

mokytojo (+25 ped. 

2020–2021 m. 

m.  

DU ŠP 

specialistui 

370,67 Eur. 

 

Lektoriaus 

psichologo   

paskaitos - 

užsiėmimai 

mokiniams 

200,00 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 

m. m.  

DU ŠP 

specialistui 

397,54 Eur: 
 

 

26,87 Eur 

(perkelta   

į 2.2 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokybinis 

rodiklis buvo 

tikslinimas, nes 6 

klasės NMPP, 

neteikiami 

patyčių situacijos 

rodikliai. 

Sutaupyta lėšų 

dėl darbuotojų 

kaitos ir 

kvalifikacijos. 



stažas) DU 1 val. – 9,33 

Eur. 

1 val. per sav. x 28 sav.= 

28 val. 

28 kont. val. +14 val. 

pasiruoš.= 42 val. per 

metus. 

DU ŠP specialistui 42 val. 

x 9,33 Eur= 391,86 Eur. 

Sodra 1,45 proc. DU – 

5,68 Eur. 

Lektoriaus psichologo  

paskaitos - užsiėmimai 

mokiniams: 

2 paskaitos x 200,00 Eur 

= 400,00 Eur. 

 

 

 

Lektoriaus 

psichologo  

paskaitos – 2 

užsiėmimai 

mokiniams: 

350,00 Eur. 

 

 

 

 

 

50,00 Eur 

(perkelta   

į 1.8 p.) 

 

     2021–2022 m. m. 2021–2022 m. 

m. 

Sensorinės 

priemonės 

relaksacijos 

kambariui –  

776,53 Eur: 

Šviečiantis 

begalybės 

veidrodis – 

35,07 Eur; 

Medūzų 

akvariumas – 

143,40 Eur;  

Didysis 

šviečiantis 

kubas - 140,00 

Eur; 

Šviečiantis 

diskas–stalas 

263,00 Eur; 

Tylos sienelė 

187,00 Eur; 

Smėlio 

- Šios priemonės 

nebuvo 

numatytos 

pirminiame plane 

ir nupirktos iš 

sutaupytų lėšų, 

NŠA pritarus 

2021-07-13 rašto 

Nr. SD-

2341(1.6E) „Dėl 

mokyklos veiklos 

plano 

koregavimo“. 



laikrodis – 

8,06 Eur.  

2.3. Mokinių 

pasiekimų ir 

individualios 

pažangos 

matavimo 

modelio 

plėtojimas.  

 

Dalykų mokytojų 

metodinių grupių ir 

klasių auklėtojų 

pasitarimuose 

patobulintas 2019 

m. parengtas 

modelis apims 

individualų, klasės, 

mokyklos lygmenį. 

Mokinių pažangos 

stebėjimas bus 

vykdomas pagal 

mokyklos 

pasirengtą tvarkos 

aprašą (MIP). 

Parengtas 

pasiekimų ir 

pažangos 

dienoraštis 5–10 

kl. mokiniams. 

100 proc. mokinių 

su klasės auklėtoju 

fiksuos asmeninę 

pažangą, kartą per 

mėnesį vykdys 

prevencinę 

programą „Savu 

keliu“, naudos 

„Termometrą“. 

2020-10-12, 2021-01-12 

klasių auklėtojų 

pasitarimuose aptartas, 

2021-01-18 pagrindinio 

ugdymo metodinės grupės 

pasitarime (protokolo  

Nr.V6-01) aptartas ir  

atnaujintas Mokinių 

individualios pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir 

pagalbos mokiniui 

tvarkos aprašas (MIP), 

kuris apima individualų, 

klasės ir mokyklos 

lygmenį. 

Vadovaujantis šiuo aprašu  

100 proc. mokinių su 

klasės auklėtojais pildė  

tobulinimo planus, 

fiksavo ir analizavo 

asmeninę pažangą. 

25 proc. klasių valandėlių 

skirta prevencinės 

programos „Savu keliu“ 

vykdymui. Programoje 

dalyvavo 100 proc. 

mokinių, 95 proc. 

mokinių diskutavo, pildė 

pratybas „Savu keliu“, 

nuo 2021 m. vasario mėn. 

klasės mikroklimatui tirti 

naudojo „Termometrą“. 

Rodiklis  pasiektas. 

5–8 klasių visų 

mokomųjų dalykų 

metinis pažangumo 

vidurkis 2022 m. 

padidės bent 2 proc.  

(2019–2020 m. m. 5–

8 klasių visų 

mokomųjų dalykų 

metinis pažangumo 

vidurkis buvo 88 

proc.). 

 

5–8 klasių mokinių 

visų mokomųjų 

dalykų metinių 

ugdymo(si) rezultatų 

kokybinis rodiklis 

2022 m.  padidės 2 

proc. 

(2019–2020 m. m. 5–

8 klasių mokinių visų 

mokomųjų dalykų 

metinių ugdymo(si) 

rezultatų kokybinis 

rodiklis – 30,8 proc.).  

 

5–8 klasių mokinių 

visų mokomųjų 

dalykų metinis 

pažangumo vidurkis 

2019–2020 m. m. – 

88 proc., o 2021–

2022 m. m. –  94 

proc. Pažanga  

padidėjo 6 proc. 

 

5–8 klasių mokinių 

visų mokomųjų 

dalykų metinių 

ugdymosi rezultatų 

kokybinis rodiklis – 

31 proc., 2021–2022 

m. m. kokybinis 

rodiklis 38 proc. 

Kokybė pagerėjo 7 

proc. 

Rodiklis viršytas. 

 

2021–2022 m. m.  

Pasiekimų ir pažangos 

dienoraščio 5–10 kl. 

mokiniams leidyba: 90 

vnt. x 10,00 Eur = 900,00 

Eur. 

2021 – 2022 

m. m.  

Pasiekimų ir 

pažangos 

dienoraščio – 

900,00 Eur. 

-  

2.4. 

Konsultacinių 

centrų veikla 

5–10 klasių 

žemesnių, 

Veiks 

konsultaciniai 

centrai:  

2 matematikos, 

Veikė  matematikos, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros, gamtos 

mokslų,  socialinių 

mokslų, užsienio kalbų 

2022 m. NMPP 

lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

matematikos 

NMPP 

Matematikos 8 

klasės mokinių 

pasiekimų 

patikrinime 2021 m. 

2020–2021 m. m.  

 

DU mokytojams dalykų 

konsultaciniuose 

centruose: 

2020–2021 m. 

m.  

DU dalykų 

mokytojams  

3937,15 Eur 

38,27 

Eur. 

(perkelta   

į 2.2 p.) 

Sutaupyta lėšų 

dėl darbuotojų 

kaitos ir 

kvalifikacijos 



aukštesnių 

gebėjimų ir 

individualių 

poreikių  

mokiniams. 

4 lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

1 gamtos mokslų,  

1 socialinių 

mokslų, 

1 užsienio kalbų. 

 

 

konsultaciniai centrai, 

kuriuose lankė 95 proc. 5–

10 kl. mokinių (fiksuota 

TAMO el. dienyne). 

Rodiklis  pasiektas. 

 

rezultatai viršys 

Lietuvos vidurkį.  

 

Mokyklos 5–8 klasių 

mokinių gamtos, 

socialinių mokslų, 

užsienio kalbų dalykų 

besimokančių 

pagrindiniu lygiu 

2022 m. padidės 1 – 2 

proc.  

(2019–2020 m. m. 

mokyklos 5–8 klasių 

mokinių gamtos, 

socialinių mokslų, 

užsienio kalbų dalykų  

besimokančių 

pagrindiniu lygiu 

buvo 31 proc.). 

vidutiniškai surinko 

31,6 taškus iš 50 

galimų, šalies 

vidurkis 29,6. 2022 

m. – 26 taškus iš 45 

galimų. 2022 m 

rezultato procentais 

vidurkis 57,6 proc.,  

šalies vidurkis – 

41,0 proc. 

Matematikos 

rezultatų procentinis 

vidurkis 16,6 proc. 

didesnis nei šalies. 

 

Skaitymo. 8 klasės 

mokiniai pasiekimų 

patikrinime 2021 m. 

surinko  21,8 taškus 

iš 37 galimų, šalies 

vidurkis 27 taškai. 

2022 m. – 25,6 

taškus iš 36 galimų. 

2022 m. rezultato 

procentais vidurkis 

76,4 proc., šalies 

vidurkis 66,2 proc. 

Skaitymo rezultatų 

procentinis vidurkis  

10,2 proc. didesnis 

nei šalies. 

 

2021–2022 m.m. 

mokyklos 5–8  kl. 

mokinių gamtos, 

socialinių mokslų, 

užsienio kalbų 

dalykų 

besimokančių 

pagrindiniu lygiu  43  

proc., lyginant su 

2 matematikos, 

4 lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

1 gamtos ir biologijos, 

0,5 istorijos, 

0,5 geografijos, 

0,5 fizikos, 

0,5 chemijos, 

1 anglų k. 

Iš viso: 10 val. x 28 sav. = 

280 val. 

280 val. kontakt.+140 val. 

pasiruoš. = 420 val. per 

metus. 

Vyresniojo mokytojo 

(+25 ped. stažas) DU: 1 

val. – 9,33 Eur. 

DU mokytojams ir 

sodrai – 3975,42 Eur: 

420 val. x 9,33= 3918,60 

Eur. 

Sodra 1,45 proc. DU – 

56,82 Eur. 

 

2021–2022 m. m.  

DU mokytojams dalykų 

konsultaciniuose 

centruose: 

2 matematikos, 

4 lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

1 gamtos ir biologijos, 

0,5 istorijos, 

0,5 geografijos, 

0,5 fizikos, 

0,5 chemijos, 

1 anglų k. 

Iš viso: 10 val. x 28 sav. = 

280 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021–2022 m. 

m.  

DU dalykų 

mokytojams  

3975,42 Eur 



2019–2020 m. m. 31 

proc. (2020–2021 

m. m. – 39 proc.) 

Mokinių, šiuos 

dalykus 

besimokančių 

pagrindiniu lygiu 

padaugėjo 12 proc.  

Rodiklis pasiektas.  

280 val. kontakt.+140 val. 

pasiruoš. = 420 val. per 

metus. 

Vyresniojo mokytojo 

(+25 ped. stažas) DU: 1 

val. – 9,33 Eur. 

 DU mokytojams ir 

sodrai – 3975,42 Eur: 

420 val. x 9,33 = 3918,60 

Eur. 

Sodra 1,45 proc. DU – 

56,82 Eur. 

2.5. Visos 

dienos 

mokyklos 

veiklos 

plėtojimas. 

Parengtas visos 

dienos mokyklos 

veiklos tvarkos 

aprašas. 

 

Namų darbų klube 

lankysis 30 proc. 

pagrindinio 

ugdymo koncentro 

mokinių. 

 

Konsultaciniuose 

centruose 

užsiėmimus  

lankys 50 proc. 

pagrindinio 

ugdymo koncentro 

mokinių,  

socialinio 

emocinio ugdymo 

programą – 20 

proc. mokinių. 

 

Parengtas ir 2020-10-10 

direktoriaus įsakymu Nr. 

VI-144 patvirtintas 

„Visos dienos mokyklos 

tvarkos aprašas“. Spalio–

gegužės mėn. pildytas jo 

veikos žurnalas. 

Nuotolinio ugdymo metu 

visos dienos mokyklą 

lankė 30 proc. mokinių 

(jie VGK sprendimu 

turėjo galimybę mokytis 

mokykloje). 

Konsultacinius centrus 

lankė 95 proc.  mokinių, 

socialinio emocinio 

ugdymo programą lankė 

32 proc. 5–10 klasių 

mokinių. 

Rodiklis pasiektas. 

 

5–8 klasių visų 

mokomųjų dalykų 

metinis pažangumo 

vidurkis 2022 m. 

padidės bent 2 proc.  

(2019–2020 m. m. 5–

8 klasių visų 

mokomųjų dalykų 

metinis pažangumo 

vidurkis buvo 88 

proc.). 

 

5–8 klasių mokinių 

visų mokomųjų 

dalykų metinių 

ugdymo(si) rezultatų 

kokybinis rodiklis 

2022 m.  padidės 2 

proc. 

(2019–2020 m. m. 5–

8 klasių mokinių visų 

mokomųjų dalykų 

metinių ugdymo(si) 

rezultatų kokybinis 

rodiklis - 30,8 proc.).  

 

 

 

5–8 klasių mokinių 

visų mokomųjų 

dalykų metinis 

pažangumo vidurkis 

2019–2020 m. m. – 

88 proc., o 2021–

2022 m. m. –  94 

proc. Pažanga  

padidėjo 6 proc. 

 

5–8 klasių mokinių 

visų mokomųjų 

dalykų metinių 

ugdymosi rezultatų 

kokybinis rodiklis – 

31 proc., 2021–2022 

m. m. kokybinis 

rodiklis 38 proc. 

Kokybė pagerėjo 7 

proc. 

Rodiklis viršytas. 

2020 –2021 m. m.  

Mokytojo konsultanto 

DU visos dienos 

mokykloje: 

 Darbo užmokestis 1 mėn.  

- 323,40 Eur. 

8 mėn. x 328,68 Eur = 

2587,20 Eur. 

Sodra 1 mėn. – 4,69 Eur. 

8 mėn. x 4,69 Eur = 75,04 

Eur. 

DU iš viso: 2587,20 

Eur.+ 75,04 Eur = 

2624,72 Eur. 

2021–2022 m. m.  

Mokytojo konsultanto 

DU visos dienos 

mokykloje: 

 Darbo užmokestis 1 mėn.  

- 323,40 Eur. 

8 mėn. x 328,68 Eur = 

2587,20 Eur. 

Sodra 1 mėn. – 4,69 Eur. 

8 mėn. x 4,69 Eur = 75,04 

Eur. 

DU iš viso: 2587,20 

Eur.+ 75,04 Eur = 

2624,72 Eur 

2020–2021 m. 

m.  

Mokytojo 

konsultanto 

DU 

2615,32 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021–2022 m. 

m.  

Mokytojo 

konsultanto 

DU 

2624,72 Eur 

9,4 Eur 

(perkelta   

į 2.2 p.) 

Dėl 

kvalifikacinės 

kategorijos 

pasikeitimo 



2.6. Tėvų 

pedagoginis 

švietimas – 

paskaitų ciklo 

organizavimas 

tėvams „Kaip 

padėti vaikui 

mokytis?“ 

Vyks 

konsultacijos, 

paskaitos tėvams 

„Kaip padėti vaikui 

mokytis“  (iki 3 per 

mokslo metus). 

 

50 proc. tėvų 

dalyvaus 

konsultacijose, 

paskaitose. 

2020–2022 m. m. buvo 

vykdomas tėvų 

pedagoginis švietimas, 

organizuotas paskaitų 

ciklas tėvams „Kaip 

padėti vaikui mokytis?“, 

vyko seminarai: 

,,Laimingi tėvai – 

laimingi vaikai”, 

,,Smegenų galia -  

neatrastas potencialas 

veikti", ,,Ribų kūrimas bei 

natūralių pasekmių 

naudojimas vaikų 

auklėjime", „Naujoji 

karta“, „Socialiniai tinklai 

ir mano vaikas“,  šešiuose 

organizuotuose 

 nuotoliniuose ir 

kontaktiniuose 

seminaruose dalyvavo 70 

proc. tėvų.  

Rodiklis  pasiektas. 

 

 

 

 

 

 

„IQES online“ tėvų 

apklausos rodiklio 

„Aš esu įtraukiamas į 

vaiko mokymosi 

sėkmių aptarimus 

mokykloje“ 2022 m.. 

įvertis – 3,6 (2019 m. 

tėvų apklausos 

duomenimis šio 

rodiklio įvertis – 3,5). 

2021-06-09 „IQES 

online“ tėvų 

apklausos 

„Ugdymas ir 

mokymasis“ T03 

rodiklio „Mes 

gauname aiškią 

informaciją apie 

mūsų vaiko 

mokymąsi, pažangą 

bei pasiekimus, 

mokymosi spragas“ 

įvertis 3,6. 2022 m. 

mokyklos apklausos 

duomenimis šio 

aspekto įvertis 3,6. ( 

2019-06-19 tokios 

pat apklausos šis 

įvertis 3,5). Įvertis 

padidėjo 0,1. 

Rodiklis  pasiektas. 

 

2020–2021 m. m.  

Paskaitos tėvams: 

3 paskaitos x 200,00 Eur 

= 600,00 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021–2022 m. m.  

Paskaitos tėvams: 

3 paskaitos x 200,00 Eur 

= 600,00 Eur. 

 

 

2020–2021 m. 

m.  

Paskaitos 

tėvams  

0,00 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021–2022 m. 

m.  

Paskaitos 

tėvams 
(3 paskaitos)  

- 600,00 Eur. 

 

600,00 

Eur 

(perkelta   

į 2.2 p.) 

NŠA 2020 m. 

tėvų, globėjų 

apklausoje T07 

nėra rodiklio „Aš 

esu įtraukiamas į 

vaiko mokymosi 

sėkmių aptarimus 

mokykloje“.  

3 paskaitos 

organizuotos 

nemokamai 

bendradarbiaujant 

su Kauno A. 

Žikevičiaus 

saugaus vaiko 

mokykla. 

 Iš viso:    41 418,00 Eur 41 418,00 

Eur 

  

 

2 uždaviniui įgyvendinti 2020-2022 m. m. buvo planuota ir skirta 16 723,98 Eur. Panaudota 16 775,97 Eur. 

Iš viso 2020-2022 m. m. veikloms įgyvendinti skirta ir panaudota  41 418 Eur. 

 

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). 

  

Partnerio atsakingas asmuo 

 
Arūnas Kacevičius, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius 

 (Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

Mokyklos vadovas 

 
Rita Karnilavičienė, Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos direktorė 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 


