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Plano įgyvendinimo sėkmės: 

1. Pasiektas progimnazijos 1–8 klasių mokinių 100 % metinis pažangumas. 

2. Mokiniams organizuota efektyvi mokymosi pagalba: vykdytos veiklos visos dienos klube „Veik“, užsiėmimai atnaujintoje bibliotekoje skaitymo 

ir rašymo įgūdžių lavinimui, prevencinės veiklos „Budinčioje klasėje“ nemotyvuotiems mokiniams, mokinių akademinė pagalba  savipagalbos grupėje 

„Mokinys – mokiniui“.  

3. 1–8 klasių mokiniams rengiant ir vykdant projektus sustiprėjo tarpdalykiniai ryšiai. 

4. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai siekiant pagilinti mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas: suformuota progimnazijos  

bendruomenės savito ugdymo turinio kūrimo patirtis – mokytojų kolegialus mokymasis, dalijimasis profesine patirtimi respublikinėje konferencijoje, 

seminaruose, metodinėse dienose. 

Plano įgyvendinimo problemos: 

1. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, iškilo sunkumų praktiškai panaudoti kai kurias patyriminės veiklos priemones. 

2. Be tiesioginio kontakto buvo sudėtinga su mokiniais suderinti mokymosi pagalbos (mokinys-mokiniui konsultacijų) teikimo laiką. 

 

Tikslas: kurti veiksmingas sąlygas prasmingam mokinių mokymuisi. 

Uždaviniai:  

1. stiprinti pagalbos teikimą įvairių gebėjimų mokiniams; 

2. sukurti edukacines aplinkas, bendravimo ir poilsio erdves 1–8 klasių mokinių patyriminio ugdymo veikloms vykdyti, bendrauti bei skaitymo ir 

rašymo įgūdžiams tobulinti. 

3. Uždavinys – stiprinti pagalbos teikimą įvairių gebėjimų mokiniams.  



1. Uždavinys – stiprinti pagalbos teikimą įvairių gebėjimų mokiniams.  

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

1.1. Pagalbos 

mokiniui teikimo 

modelio 

įgyvendinimas:  

1.1.1. Visos dienos 

mokinių klubo 

,,Veik“ įsteigimas: 

klubo veiklos 

aprašo ir užimtumo 

tvarkaraščio 

parengimas, veiklų 

organizavimas; 

Organizuojamas 

visos dienos 

mokinių klubas 

,,Veik“ ne mažiau 

kaip 20 pradinių 

klasių mokinių.  

 

20 pradinio ugdymo 

klasių mokinių (10,64 

%) dalyvavo klubo 

„Veik“ veiklose. 

Progimnazijos 1–8 klasių 

mokinių metinis pažangumas 

2020–2021 m. m., palyginus su 

2019–2020 m. m. (98,47 %), 

pasieks 100 %.  

Lyginant su 2019 m. rezultatais,  

4 klasių mokiniai pagerins 

NMPP rašymo (teksto kūrimo) 

rezultatus bent 1 % – nuo 57,9 

% iki 58,9 %.  

Neįvykus NMPP (lyginant su 

2019–2020 m. m.) mokinių, 

pasiekusių pagrindinį lietuvių 

kalbos ir lietuvių kalbos ir 

literatūros pasiekimų lygį, 

skaičius per dvejus metus 

padidės 3 %: 4 klasių –  

2 % 2021 m. nuo 35,90 % iki 

36,90 %) ir 3 % 2022 m. (nuo 

35,90 % iki 38,90 %)*, 8 klasių 

– nuo 18,52 % iki 20,52 % 

(2021 m.) ir iki 21,52 % (2022 

m.)**. 

Pasiektas mokinių 100 % 

metinis pažangumas.  

47,92 % (nuo 37,5 % iki 

85,42 %) daugiau 4 kl. 

mokinių pasiekė pagrindinį 

lygį, lyginant su 2019 m. 

NMPP skaitymo 

rezultatais, patenkinamą 

lygį – 41,67 % mažiau 

(nuo 43,75 % iki 2,08 %). 

4 klasių mokinių, 

pasiekusių pagrindinį 

lietuvių kalbos pasiekimų 

lygį, skaičius, lyginant su 

2019–2020 m. m., 

padidėjo 0,52 % (nuo 

46,15 % iki 46,67 %). 

11,94 % (nuo 7,41 % iki 

19,35 %) padidėjo 

aukštesnįjį lygį iš lietuvių 

kalbos ir literatūros 

pasiekusių  

8 klasių mokinių skaičius, 

pagrindiniu lygiu 

besimokančių  

mokinių skaičius sumažėjo 

17,68 %.  

649,28 + 

6492,80 

= 

7142,08 

(koordina 

toriaus ir 

mokytojų 

DU) 

649,28 + 

6492,80  

=  

7142,08 

(koordina 

toriaus ir 

mokytojų 

DU) 

-  

1.1.2. savipagalbos 

grupės „Mokinys 

mokiniui“ kūrimas, 

savipagalbos grupės 

veiklų grafikų 

sudarymas ir 

taisyklių 

parengimas; 

Bent 20 % 5–8 

klasių mokinių 

teiks mokymosi 

pagalbą 1–4 

klasių mokiniams. 

13 7–8 klasių mokinių 

teikė konsultacijas 5–8 

klasių mokiniams 

(neteikta pradinio 

ugdymo mokiniams dėl 

nuotolinio mokymosi 

būdo). Suteikta 101 

konsultacija. Asmeninę 

pažangą pasiekė 5 

konsultuojami 

mokiniai. 

1623,20 

(koordina

toriaus 

DU) 

1623,20 

(koordina 

toriaus  

DU) 

-  

1.1.3. ugdymo 

personalizavimas 

išvedus mokinį iš 

pamokos dėl 

netinkamo elgesio; 

Įsteigiama budinti 

klasė mokiniams, 

išvestiems iš 

pamokos dėl 

netinkamo 

elgesio. 

21 5–8 klasių mokiniui 

suteikta mokymosi 

pagalbą – mokinių 

bendras pažymių 

vidurkis pakilo bent 

vienu balu. 

3986,57 

(mokyto 

jų DU) 

3986,57 

(mokyto 

jų DU) 

- 

1.2. Tarpdalykinės 

integracijos 

projektų ykdymas: 

temų parinkimas, 

sąrašo parengimas, 

mokinių 

konsultavimas, 

projektų 

Tarpdalykinius 

projektus 2020–

2021 m.  m. rengs 

ir vykdys ne 

mažiau kaip 50 % 

1–8 klasių 

mokinių. 

70,38 % 1–8 klasių 

mokinių (240 iš 341) 

rengė ir vykdė 

tarpdalykinius 

projektus. 

2029,00 

+ 649,28 

= 

2678,28 

(mokyto 

jų ir 

koordina 

2029,00 + 

649,28 

 =  

2678,28 

(mokyto 

jų ir 

koordina 

torių  

- 



pristatymas 

bendruomenei ir jų 

talpinimas Office 

365 platformoje; 

torių 

DU) 

DU) 

1.3.  Projektų veiklų  

dienoraščių mokinių 

pažangai kūrimas; 

Projektų  

,,Erasmus +“ ir 

,,Renkuosi 

mokyti“ 

vykdytojai 

parengs metodinę 

medžiagą bei 

gamtamokslinių 

metodinių 

priemonių 

aplankus, kurie 

bus talpinami 

Office 365 

platformoje. 

Mokinių – 

,,Erasmus +“  

dalyvių  veiklų 

dienoraščiai bus 

talpinami Office 

365 platformoje. 

Įvykdytos projektų 

,,Erasmus+“ ir 

,,Renkuosi mokytis“ 

veiklos. Parengta 

metodinė medžiaga, 

veiklų dienoraščiai 

patalpinti Office 365 

platformoje. 

8 klasių mokinių raštingumo 

rodiklis 2021 m. pagerės bent 

0,5 % – nuo 43,6 % iki 44,1 % 

(lyginant su 2018 m. NMPP 

duomenimis), 2021 m. gamtos 

mokslų NMPP rodiklis padidės 

nuo 434 MT iki 475 MT.  

Neįvykus NMPP: per dvejus 

metus 

(lyginant su 2019–2020 m. m.) 

8 klasių mokinių, pasiekusių 

pagrindinį lietuvių kalbos ir 

lietuvių kalbos ir literatūros 

pasiekimų lygį, skaičius padidės 

3 % – nuo 18,52 % iki 20,52 % 

(2021 m.) ir iki 21,52 % (2022 

m.)**, bent 3,2 % padidės 

pagrindinį lygį pasiekusių 

mokinių skaičius: 2021 m. – 

nuo 46,3 % iki 48,5 % ir 2022 

m. – iki 49,5 %***, bent 2 % 

padaugės gamtos mokslų 

aukštesniuoju lygiu 

besimokančių 8 klasių mokinių 

skaičius – nuo 48,15 % iki 

49,15 % (2021 m.) ir iki 50,15 

% (2022 m.)****. 

8 klasių mokinių, lyginant 

su 2019–2020 m. m., 

pagrindiniu lygiu iš 

lietuvių kalbos ir 

literatūros besimokančių  

skaičius sumažėjo 17,68 

%, padidėjo aukštesnįjį 

lygį pasiekusių mokinių 

skaičius 11,94 %  (nuo 

7,41 % iki 19,35 %), iš 

gamtos mokslų sumažėjo 

patenkinamą pasiekimų 

lygį pasiekusių mokinių, 

skaičius 7,49 % (nuo 24,69 

% iki 17,20 %) ir 

pagrindinį lygį pasiekusių 

mokinių skaičius 6,89 % 

(nuo 61,73 % iki 54,84 %), 

padidėjo aukštesniuoju 

lygiu besimokančiųjų 

skaičius 14,38 % (nuo 

13,58 % iki 27,96 %). 

1014,50 

(mokyto 

jų DU) 

1014,50 

(mokyto 

jų DU) 

-  

1.4.  Kolegialus  

mokymasis ir  

dalijimasis 

profesine patirtimi: 

1.4.1.  pedagoginės 

sklaidos tinklo 

kūrimas (atvirų 

veiklų grafikų 

sudarymas; 

metodinių grupių 

Ne mažiau  

kaip 60 % 

Progimnazijos 

mokytojų, 

pagalbos mokiniui 

specialistų ves 

bent po vieną 

atvirą pamoką, 95 

% pedagogų 

Daugiau kaip 60 % 

Progimnazijos 

mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų 

vedė bent po vieną 

atvirą pamoką, daugiau 

nei 95 % pedagogų 

stebėjo ir perėmė 

patirtį. 

Mokinių klausimynų duomenis, 

lyginant su 2018 m., 

Progimnazijos klimato rodiklis 

4 klasėse (-0,01 balo) bei 

mokinių savijautos rodiklis 6 

klasėse  

(-0,18 balo) pakils bent 0,1 balo.  

4 klasių mokinių pasaulio 

pažinimo NMPP rezultatai 

2018 m. ir 2020 m. IQES 

online mokinių 

klausimyno atsakymų 

duomenimis – gerai 

besijaučiančių mokykloje 

mokinių dalis padidėjo nuo 

56 % iki 68 % (+12 %), 

pagal tėvų atsakymus – 

nuo 66 % iki 89 %  

(+ 23 %).  

375,73 

(koordina 

torių 

DU) 

375,73 

(koordina 

torių  

DU) 

-  



pirmininkų 

konsultacijos 

mokytojams ir 

pagalbos mokiniui 

specialistams; 

atvirų veiklų 

stebėjimas ir 

refleksija); 

stebės ir perims 

patirtį. 

padidės bent 1 % (nuo 66,8 % 

iki 67,8 %).  

8 klasių mokinių gamtos mokslų 

pasiekimų rodiklis padidės nuo 

434 MT (2019 m.) iki 475 MT 

2021 m., 2022 m. – iki 500 MT.  

Neįvykus NMPP: lyginant su 

2020 m.,   4 klasėse iš pasaulio 

pažinimo bent 3 % per dvejus 

metus padidės pagrindinį lygį 

pasiekusių mokinių skaičius – 

nuo 10,26 % iki 12,26 % (2021 

m.)  ir iki 13,26 % (2022 m.), 

bent 2 % padidės aukštesniuoju 

lygiu besimokančiųjų skaičius – 

nuo 43,59 % iki 44,59 % (2021 

m.) ir iki 45,59 % (2022 

m.)*****,  

8 klasėse iš gamtos mokslų bent 

3,2 % padidės pagrindinį lygį 

pasiekusių mokinių skaičius: 

2021 m. – nuo 46,3 % iki 48,5 

% ir 2022 m. – iki 49,5 %***,  

bent 2 % padaugės gamtos 

mokslų aukštesniuoju lygiu 

besimokančiųjų skaičius – nuo 

48,15 % iki 49,15 % (2021 m.) 

ir iki 50,15 % (2022 m.)****.. 

 

4 klasėse iš pasaulio 

pažinimo, lyginant su 2020 

m., padidėjo patenkinamu 

lygiu besimokančiųjų 

skaičius 12,28 % 

(nuo12,82 % iki 25,0 %), 

sumažėjo pagrindinį lygį 

pasiekusiųjų skaičius 2,95 

% (nuo 51,28 % iki 48,33 

%),  bei aukštesniuoju 

lygiu besimokančiųjų 

skaičius 6,66 % (nuo 33,33 

% iki 26,67 %). 

8 klasėse, sumažėjus 

patenkinamą gamtos 

mokslų pasiekimų lygį 

pasiekusių mokinių 

skaičiui 7,49 % (nuo 24,69 

% iki 17,20 %), sumažėjo 

pagrindinį lygį pasiekusių 

mokinių skaičius 6,89 % 

(nuo 61,73 % iki 54,84 %), 

padidėjo   

aukštesniuoju lygiu 

besimokančiųjų skaičius 

14,38 % (nuo 13,58 % iki 

27,96 %). 

1.4.2.  respublikinės 

konferencijos 

,,Ateities mokykla“ 

organizavimas; 

Konferencijoje 

,,Ateities 

mokykla“ 

dalyvaus ne 

mažiau kaip  

70 % 

Progimnazijos 

pedagogų, ne 

mažiau kaip 4  

iš jų skaitys 

pranešimus. 

2021-03-25 d. 

suorganizuotoje 

konferencijoje 

dalyvavo daugiau kaip 

70 % progimnazijos 

pedagogų, 9 iš jų skaitė 

pranešimus.  

243,48 

(mokyto 

jų DU) 

243,48 

(mokyto 

jų DU) 

- 

272,00 

(prekės) 

272,00 

(prekės) 

- 

600,00 

(lekto 

riaus 

DU) 

275,00 

(lekto 

riaus  

DU) 

325,00 

(perkelta į 

2021–2022 

m. m.) 

1.4.3.  profesinės 

patirties sklaidos 

vykdymas, 

organizuojant 

metodinę dieną 

,,Patyriminio 

ugdymo 

veiksmingumas“; 

Ne mažiau kaip 

15 % pedagogų 

pasidalins 

patyriminio 

ugdymo praktika. 

 

 

Pedagogų 

bendruomenėje 

susitarta, kad ne 

mažiau kaip 15 % 

pedagogų pasidalins 

patyriminio ugdymo 

praktika. 

167,70 

(organiza

torių 

DU) 

167,70 

(organiza 

torių  

DU) 

- 

1014,50 

(mokyto 

jų DU) 

943,21 

(mokyto 

jų DU) 

71,29 

(perkelta į 

2021–2022 

m. m.) 

1.4.4. seminaras  

,,Patirtinis 

mokymas“; 

Ne mažiau  

kaip 40 % 

Progimnazijos 

mokytojų 

dalyvaus 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

išvykose, įgis 

patirtinio 

mokymo 

kompetencijų ir 

tobulins  

47 % mokytojų 

dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo išvykose,    

įgijo patirtinio 

mokymo kompetencijų,  

patobulino  

praktinio patirtinio 

mokymo galimybes. 

600,00 

(lekto 

riaus 

DU) 

600,00 

(lekto 

riaus  

DU) 

- 



praktinio 

patirtinio mokymo 

galimybes. 

1.4.5. seminaras  

,,Šiuolaikinė 

pamoka“; 

Ne mažiau kaip 

70 % 1–8 klasių 

mokytojų 

dalyvaus seminare  

,,Šiuolaikinė 

pamoka“, ne 

mažiau kaip 10 % 

– praktiniame 

seminare. 

Ne mažiau kaip 70 % 

mokytojų dalyvavo 

seminare ,,Šiuolaikinė 

pamoka“ ir ne mažiau 

kaip 10 % – 

praktiniame seminare 

bei patobulino 

mokymo(-si) proceso 

valdymo, mokinių 

motyvavimo ir paramos 

jiems, profesinio 

tobulėjimo 

kompetencijas. 

600,00 

(lekto 

riaus 

DU) 

360,00 

(lekto 

riaus  

DU) 

240,00 

(perkelta į 

2021–2022 

m. m.) 

1.4.8. mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos (40 akad. 

val.) ,,Šiuolaikinė 

pamoka“ 

įgyvendinimas; 

 100 % įgyvendintos 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

,,Šiuolaikinė pamoka“ 

veiklos. 

1014,50 

(mokyto 

jų DU) 

1014,50 

(mokyto 

jų DU) 

- 

1.5. 1.5. 1–8 klasių 

mokinių turiningo 

užimtumo 

organizavimas ir 

saugumo 

užtikrinimas 

pertraukų metu; 

  

Kasdien bus 

suorganizuotos 

bent 2 aktyvios 

sporto, kultūrinės 

ar meninės 

veiklos pertraukų 

metu. 

Tiesioginiu būdu 

besimokantiems, 

mokiniams kasdien 

suorganizuotos dvi 

aktyvios veiklos 

pertraukų metu 

progimnazijos 

vidiniame kieme.   

Mokinių klausimynų duomenis, 

lyginant su 2018 m., mokyklos 

klimato rodiklis 4 klasėse (-0,01 

balo) bei mokinių savijautos 

rodiklis 6 klasėse (-0,18 balo) 

pakils bent 0,1 balo.  

Mokiniai jausis reikšmingi, jų 

idėjos palaikomos. 

2018 m. ir 2020 m. IQES 

online mokinių 

klausimyno atsakymų 

duomenimis – gerai 

besijaučiančių mokykloje 

mokinių dalis padidėjo nuo 

56 % iki 68 % (+12 %), 

pagal tėvų atsakymus – 

nuo 66 % iki 89 %  

(+ 23 %).  

375,36 

(organiza

toriaus 

DU) 

375,36 

(organiza 

toriaus  

DU) 

-  

Mokinių saugumo 

užtikrinimas 

pertraukų metu. 

Nepatirta patyčių, 

smurto ar nelaimingo 

atsitikimo atvejų. 

Vaizdo kamerų Progimnazijos 

vidaus patalpose įrengimas. 

Sumontuota signalizacijos 

sistemos įranga (vaizdo 

kameros vidaus patalpose). 

3600,00 

(prekės) 

 

3600,00 

(prekės) 

-  

1.6. Projekto 

,,Kokybės 

krepšelis“ vykdymo 

sklaida. 

Ne mažiau kaip 

kartą per metus 

bus viešinamos   

projekto 

Paviešintos   veiklos 

(straipsniai: ,,Stiprina 

mokyklą ir mokinius 

veda į pažangą“, 

,,Pajūrio naujienos“ 

Progimnazijos 1–8 klasių 

mokinių metinis pažangumas 

2020–2021 m. m., palyginus su 

2019–2020 m. m. (98,47 %), 

pasieks 100 %. 

Pasiektas mokinių 100 % 

metinis pažangumas. 

242,00 242,00 

 

-   



,,Kokybės 

krepšelis“ veiklos. 

((1520), 2021-01-08) ir 

,,Simono Daukanto 

progimnazijos sėkmės 

istorijos“, ,,Švietimo 

naujienos“,  

2021-05-25). 
 

2. Uždavinys – sukurti edukacines aplinkas, bendravimo ir poilsio erdves 1–8 klasių mokinių patyriminio ugdymo veikloms vykdyti, bendrauti bei 

skaitymo ir rašymo įgūdžiams tobulinti. 

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

2.1.  
Gamtamokslinio  

kabineto įrengimas:  

1–8 klasių 

mokiniams bus 

įrengtas kabinetas 

eksperimentams ir 

tyrimams atlikti. 

1–8 klasių 

mokiniams įrengtas 

gamtamokslinis 

kabinetas 

eksperimentams ir 

tyrimams atlikti. 

Bent 1 % pagerės 4 klasių mokinių 

pasaulio pažinimo NMPP rezultatai (nuo 

66,8 % iki 67,8 %). 8 klasių mokinių 

gamtos mokslų 2019 m. NMPP rodiklis 

(434 MT) padidės 2021 m. iki 475 MT.  

4 klasėse iš pasaulio pažinimo, lyginant 

su 2020 m., bent 3 % per dvejus metus 

padidės pagrindinį lygį pasiekusių 

mokinių skaičius – nuo 10,26 % iki 

12,26 % (2021 m.)  ir iki 13,26 % (2022 

m.), bent 2 % padidės aukštesniuoju 

lygiu besimokančiųjų skaičius – nuo 

43,59 % iki 44,59 % (2021 m.) ir iki 

45,59 % (2022 m.)*****. 

Bent 2 % padaugės gamtos mokslų 

aukštesniuoju lygiu besimokančių 8 

klasių mokinių skaičius – nuo 48,15 % 

iki 49,15 % (2021 m.) ir iki 50,15 % 

(2022 m.)****. 

 

Lyginant su 2020 m., 

padidėjo pasaulio 

pažinimo patenkinamu 

lygiu besimokančių  

4 klasių mokinių 

skaičius12,28 % 

(nuo12,82 % iki 25,0 

%), sumažėjo 

pagrindinį lygį 

pasiekusių mokinių 

skaičius 2,95 % (nuo 

51,28 % iki 48,33 %) 

bei pasaulio pažinimo 

aukštesniuoju lygiu 

besimokančių 4 klasių 

mokinių skaičius 6,66 

% (nuo 33,33 % iki 

26,67 %). 

Padidėjo gamtos 

mokslų aukštesniuoju 

lygiu besimokančių  

8 klasių mokinių  

skaičius 14,38 % (nuo 

13,58 % iki 27,96 %). 

3903,80 

(laboran 

to DU) 

3903,80 

(laboran 

to DU) 

-  

2.1.1. darbastalių su 

metaliniais rėmais 

ir 2-ų lentynų 

antstaliniu moduliu 

įsigijimas ir 

montavimas; 

3047,00 

(prekės) 

3047,00 

(prekės) 

- 

2.1.2. aštuonių 

stalčių bloko ant 

ratukų mokymo 

priemonėms 

įsigijimas bei 

montavimas; 

668,00 

(prekės) 

668,00 

(prekės) 

- 

2.2.  Skaitymo ir 

rašymo erdvių 

įrengimas 

skaitykloje;  

Baldai skaityklai 

ir bibliotekai, 

knygų lentynos, 

interaktyvios 

SMART lentos, 

6 rašomieji ir 4 

skaitymo stalai,  

10 kėdžių, 1 rūbų 

spinta, 1 staliukas 

Lyginant su 2018 m. NMPP rezultatų 

duomenimis, 8 klasių mokinių 

raštingumo rodiklis iš rašymo (teksto 

kūrimo) 2021 m. pagerės bent 0,5 % 

(nuo 43,6 % iki 44,1 %),  

4 klasėse, pasiekusių 

pagrindinį lietuvių 

kalbos pasiekimų lygį 

mokinių skaičius, 

lyginant su 2019–2020 

13180,31 

(prekės) 

13017,64 

(prekės) 

162,67 

(prekės,  

(perkelta į 

2021–2022 

m. m.) 

 



dvi mobilios 

planšečių 

įkrovimo spintos  

kopijavimo 

aparatui, 1 lentyna,  

1 recepcija, 1 spinta 

dokumentams, 

4 lentynėlės 

klaviatūrai, 17 

vienpusių knygų 

lentynų, 1 

demonstracinė 

lenta.  

Lyginant su 2019 m., 4 klasių mokiniai 

pagerins NMPP rašymo (teksto kūrimo) 

rezultatus bent 1 %  –  nuo 57,9 % iki 

58,9 % (2021 m.).  

Neįvykus NMPP (lyginant su 2019–2020 

m. m.) mokinių, pasiekusių pagrindinį 

lietuvių kalbos bei lietuvių kalbos ir 

literatūros pasiekimų lygį, skaičius per 

dvejus metus padidės 3 %: 4 klasių – 2 % 

2021 m. nuo 35,90 % iki 36,90 %) ir 3 % 

2022 m. (nuo 35,90 % iki 38,90 %)*,     

8 klasių – nuo 18,52 % iki 20,52 % 

(2021 m.) ir iki 21,52 % (2022 m.)**. 

m. m., padidėjo tik 

0,52 % (nuo 46,15 % 

iki 46,67 %). 

8 klasėse pagrindiniu 

lygiu iš lietuvių kalbos 

ir literatūros 

besimokančių mokinių 

skaičius sumažėjo 

17,68 %, padidėjo 

aukštesnįjį lygį 

pasiekusių mokinių 

skaičius 11,94 % (nuo 

7,41 % iki 19,35 %). 

Bus įrengta 12 

vietų skaitymui ir 

rašymui 

Įrengtos vietos 

skaitymui ir 

rašymui 

1623,20 

(koordi 

natoriaus 

DU) 

1623,20 

(koordi 

natoriaus  

DU) 

-  

2.4. ,,Vieno  

autoriaus galerija“ 

(reguliariai 

besikeičianti 

ekspozicija); 

Ne mažiau kaip 

du 1–8 klasių 

mokiniai kartą per 

mėnesį pristatys 

savo kūrybinius 

darbus 

Progimnazijos 

bendruomenei. 

Virtualiu būdu 

bendruomenei 

pristatyti dviejų 

autorių (mokinių) 

kūrybiniai darbai.  

375,36 

(koordi 

natoriaus 

DU) 

375,36 

(koordi 

natoriaus 

DU) 

-  

2.7. Progimnazijos 

sienų pritaikymas 

ugdymui(si); 

Dvi 

Progimnazijos 

sienos taps 

informaciniais 

paviršiais. 

Suformuota idėja 

vaizdui ant sienos ir 

parengtas eskizas. 

Mokinių klausimynų duomenimis, 

lyginant su 2018 m., Progimnazijos 

klimato rodiklis 4 klasėse (-0,01 balo) 

bei mokinių savijautos rodiklis 6 klasėse 

(-0,18 balo) pakils bent 0,1 balo.  

Mokiniai jausis reikšmingi, jų idėjos 

palaikomos. 

2018 m. ir 2020 m. 

IQES online mokinių 

klausimyno atsakymų 

duomenimis – gerai 

besijaučiančių 

mokykloje mokinių 

dalis padidėjo nuo 56 

% iki 68 % (+12 %), 

pagal tėvų atsakymus – 

nuo 66 % iki 89 %  

(+ 23 %). 

375,37 

(koordi 

natoriaus 

DU) 

375,37 

(koordi 

natoriaus 

DU) 

-  

2.8. 

,,Kultūringiausio 

mokinio“ konkurso 

1–4 klasėse 

organizavimas. 

Bus parengti 

konkurso 

nuostatai, 

organizuoti 

kultūringiausio 

mokinio rinkimai, 

apdovanoti 

nugalėtojai. 

Kiekvieną mėnesį 

organizuoti 

kultūringiausio 

mokinio rinkimai, 

apdovanoti  

(10 mokinių) 

nugalėtojai Padėkos 

dienoje). 

375,36 

(koordi 

natoriaus 

DU) 

375,36 

(koordi 

natoriaus 

DU) 

- 

Veiklose pateiktų kokybinių rodiklių klaidų atitaisymas:  

* (veiklos 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) – turi būti: 4 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį lietuvių kalbos pasiekimų lygį, skaičius, lyginant su 2019–2020 m. m., per dvejus metus didės bent 3 % – 

nuo 46,15 % iki 48,15 % (2021 m.) ir nuo 46,15 % iki 49,15 % (2022 m.); 

** (veiklos 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4) – turi būti: 8 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų lygį, skaičius, lyginant su 2019–2020 m. m., per dvejus metus 

pakils 3 % – nuo 37,04 % iki 39,04 % (2021 m.) ir iki 40,04 % (2022 m.);                                                                                                                                                                                                               



 *** (veiklos 1.3, 1.4) – turi būti: Lyginant su 2020 m., 8 klasėse iš gamtos mokslų bent bent 3,2 % padidės pagrindinį lygį pasiekusių mokinių skaičius: 2021 m. – nuo 61,73 % iki 63,93 

% ir 2022 m. – iki 64,93 %;                                                                                                                                      

**** (veiklos 1.3, 1.4 2.1) – turi būti: bent 2 % per dvejus metus padaugės gamtos mokslų aukštesniuoju lygiu besimokančių 8 klasių mokinių skaičius – nuo 13,58 % iki 14,58 % (2021 

m.) ir iki 15,58 % (2022 m.);        

***** (veiklos 1.4, 2.1) – turi būti: lyginant su 2020 m., 4 klasėse iš pasaulio pažinimo bent 3 % per dvejus metus padidės pagrindinį lygį pasiekusių mokinių skaičius – nuo 51,28 % iki 

53,28 % (2021 m.) ir iki 54,28 % (2022 m.), bent 2 % padidės aukštesniuoju lygiu besimokančiųjų skaičius – nuo 33,33 % iki 34,33 % (2021 m.) ir iki 35,53 % (2022 m.).  

 

2020–2021 m. m. planuota suma projekto veikloms įgyvendinti – 48498,00 eurai. Visos numatytos veiklos įgyvendintos: panaudota suma – 47699,04 eurai, 

į 2021–2022 m. m. perkelta sutaupyta suma – 798,96 eurai (325,00 eurai iš veiklos ,,1.4.2. respublikinės konferencijos ,,Ateities mokykla“ organizavimas“,  

240,00 eurų iš veiklos ,,1.4.5. seminaras ,,Šiuolaikinė pamoka“,  162,67 eurai iš veiklos ,,3.2. Skaitymo ir rašymo erdvių įrengimas skaitykloje“, 71,29 euras 

iš veiklos ,,1.4.3. profesinės patirties sklaidos vykdymas, organizuojant metodinę dieną ,,Patyriminio ugdymo veiksmingumas“). 

 

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). 

 

           
              (Vardas, pavardė, pareigos, parašas)               (Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 


