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KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS  

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

* tinkamą pabraukti 
 

2022-08-31 

Data 

 

50 MVTP rodiklių: iš 34 kiekybinių rodiklių: viršyta 14 rodiklių; pasiekta 20 rodiklių. Iš 16 kokybinių rodiklių: viršyta 10 rodiklių; pasiekti 3 rodikliai; 

nepasiekti visa apimtimi 3 rodikliai. 
 

Lėšos: MVTP įgyvendinti planuota (2020 m.) – 96996,00 Eur, skirta (per 2 metus) – 104430,00 Eur; panaudota – 104430,00 Eur. 
 

Sėkmės: 

1. Pasiektas Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) 1–8 klasių mokinių 100 % metinis pažangumas. 

2. Sukurtos naujos edukacinės aplinkos, bendravimo ir poilsio erdvės mokinių patyriminio ugdymo veikloms vykdyti, bendrauti.  

3. Organizuota efektyvi ir sisteminga mokymosi pagalba įvairių poreikių mokiniams: vykdytos veiklos visos dienos klube „Veik“, užsiėmimai 

atnaujintoje Progimnazijoje bibliotekoje skaitymo ir rašymo įgūdžių lavinimui, visi „Budinčią klasę“ lankantys silpnos mokymosi motyvacijos mokiniai 

patyrė asmeninę pažangą, teikta 4 klasių mokinių akademinė pagalba 2–3 klasių mokiniams savipagalbos grupėje „Mokinys – mokiniui“.  

4. 1–8 klasių mokinių parengti ir įgyvendinti integruoti tarpdalykiniai projektai sustiprino jų mokymosi motyvaciją, paskatino gilinti ir plėsti 

mėgstamos veiklos patirtį, siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, patirti teigiamus išgyvenimus ir asmeninę sėkmę patrauklioje kūrybinėje veikloje 

bendradarbiaujant su bendramoksliais ir mokytojais. 

5. Organizuotas mokytojų kolegialus mokymasis ir grįžtamasis ryšys – pagilintos mokytojų bendrosios ir dalykinės kompetencijos aktyviai 

dalyvaujant kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: respublikinėje konferencijoje, forume, seminaruose, metodinėse dienose, edukacinėse išvykose bei  stebint 

vienas kito pamokas ir keičiantis tarpusavyje grįžtamąja informacija apie tarpdalykine integracija grįstą projektinę veiklą, patyriminį ugdymą, šiuolaikinės 

pamokos organizavimą. 
 

Problema: 

1. Dėl 7–8 klasių mokinių, grįžusių į tiesioginį mokymąsi, iniciatyvumo, kontaktinio bendravimo stokos ir nepakankamos asmeninės motyvacijos, 

teko pakeisti akademinę pagalbą teikiančių mokinių grupę savipagalbos grupėje „Mokinys – mokiniui“.  

 

Tikslas: kurti veiksmingas sąlygas prasmingam mokinių mokymuisi. 



1 uždavinys – stiprinti pagalbos teikimą įvairių gebėjimų mokiniams.  

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas 

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.  

 

Dviejų hibridinių 

klasių įrengimas. 

 

20 pradinio ugdymo 

klasių mokinių (10,64 

%) dalyvavo visos 

dienos mokinių klubo 

„Veik“ organizuotose 

veiklose. 

Rodiklis pasiektas. 
 

Nupirkta 1 interaktyvi 

SMART lenta, 

sumontuoti 2 sieniniai 

oro kondicionieriai. 

Rodiklis pasiektas. 

 

Atsisakyta dviejų 

hibridinių klasių 

įrengimo. 

 

Progimnazijos 1–8 

klasių mokinių metinis 

pažangumas 2021–

2022 m. m., palyginus 

su 2019–2020 m. m. 

(98,47 %), pasieks  

100 %.  

Lyginant su 2019 m. 

rezultatais, 4 klasių 

mokiniai per dvejus 

metus pagerins NMPP 

rašymo (teksto 

kūrimo) rezultatus 

bent 3 % – nuo 57,9 % 

iki 60,9 %.  

Neįvykus NMPP 

(lyginant su 2019–

2020 m. m.) mokinių, 

pasiekusių pagrindinį 

pasiekimų lygį, 

skaičius per dvejus 

metus pakils bent 3 %: 

4 klasių iš lietuvių 

kalbos – nuo 46,15 % 

iki 49,15, o 8 klasių iš 

lietuvių kalbos ir 

literatūros – nuo 37,04 

% iki 40,04 %. 

Progimnazijos 1–8 klasių 

mokinių 100 % metinis 

pažangumas (+ 1,53 %). 

Rodiklis pasiektas. 
 

4 klasės, NMPP, skaitymas: 

lyginant su 2019 m. 

rezultatais, pasiekė 

pagrindinį lygį nuo 37,5 % 

iki 44,19 % (+ 6,69 %), 1,89 

% mažiau pasiekė 

patenkinamą lygį (nuo 43,75 

% iki 41,86 %). 

Abu rodikliai viršyti. 
 

4 klasės, lietuvių kalba, 

pagrindinis pasiekimų lygis: 

skaičius padidėjo nuo 46,15 

% iki 50,0 % (+ 3,85 %).  

Rodiklis viršytas. 
 

8 klasės, lietuvių kalba ir 

literatūra, pagrindinis 

pasiekimų lygis: skaičius 

padidėjo nuo 37,04 % iki 

46,15 % (+ 9,11 %). 

Rodiklis viršytas. 

14284,16 

Eur 

(koordina 

toriaus ir 

mokytojų 

DU) 

14284,16 

Eur 

(koordina 

toriaus ir 

mokytojų 

DU) 

0 Eur 

4200,00 

Eur (2-jų 

hibridinių 

klasių 

įrengimas) 

4200,00 

Eur (1  

interaktyvi 

SMART 

lenta) 

0 Eur 

2274,00 

Eur 

(sieniniai 

oro 

kondicio 

nieriai –  

2 vnt.) 

2274,00 

Eur 

(sieniniai 

oro 

kondicio 

nieriai –  

2 vnt.) 

0 Eur 

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. 

Bent 20 % 4 klasių 

mokinių teiks 

mokymosi pagalbą 

1–3 klasių 

mokiniams. 

 

2020–2021 m. m. 20,89 

% 7–8 klasių mokinių 

(14 iš 67) suteikė 101 

konsultaciją 5–8 klasių 

mokiniams – 5 mokiniai 

pasiekė asmeninę 

pažangą (konsultacijos 

neteiktos 1–4 klasių 

mokiniams dėl 

nuotolinio mokymosi).  

Rodiklis pasiektas. 
 

2021–2022 m. m. 20 %  

4 klasių mokinių teikė 

mokymosi pagalbą 1–2 

klasių mokiniams iš 

3246,40 

Eur 

(koordinato 

riaus DU) 

3246,40 

Eur 

(koordinato

riaus DU) 

0 Eur 



lietuvių ir anglų kalbų, 

matematikos, pasaulio 

pažinimo – visi 

mokiniai pasiekė 

asmeninę pažangą.  

Rodiklis pasiektas. 

1.1.3. ugdymo 

personalizavimas 

išvedus mokinį iš 

pamokos dėl 

netinkamo 

elgesio; 

Įsteigiama budinti 

klasė mokiniams, 

išvestiems iš 

pamokos dėl 

netinkamo elgesio. 

Įsteigtoje budinčioje 

klasėje 5–8 klasių 21-

am mokiniui suteikta 

mokymosi pagalba –  

visų mokinių bendras 

pažymių vidurkis pakilo 

bent vienu balu. 

Rodiklis pasiektas. 

7973,15 

Eur 

(mokytojų 

DU) 

7973,15 

Eur 

(mokytojų 

DU) 

0 Eur 

1.2. tarpdalykinės 

integracijos 

projektų 

vykdymas: temų 

parinkimas, 

sąrašo 

parengimas, 

mokinių 

konsultavimas, 

projektų 

pristatymas 

bendruomenei ir 

jų talpinimas 

Office 365 

platformoje; 

Tarpdalykinius 

projektus 2020–

2021 m. m. rengs ir 

vykdys ne mažiau 

kaip 50 % 1–8 

klasių mokinių, 

2021–2022 m. m. – 

75 % mokinių. 

Palyginus su 2020–2021 

m. m., 82,79 % (+ 7,79 

%) 1–8 klasių mokinių 

2021–2022 m. m. rengė 

ir vykdė tarpdalykinius 

projektus. 

Rodiklis viršytas. 

 

5356,56 

Eur 

(mokytojų 

ir koordina 

torių DU) 

5356,56 

Eur 

(mokytojų 

ir koordina 

torių DU) 

0 Eur 

1.3. projektų  

veiklų dienoraščių 

mokinių pažangai 

kūrimas; 

Projektų ,,Erasmus 

+“ ir ,,Renkuosi 

mokyti“ vykdytojai 

parengs metodinę 

medžiagą bei 

gamtamokslinių 

metodinių 

priemonių 

aplankus, kurie bus 

Įvykdytos projektų 

,,Erasmus+“ ir 

,,Renkuosi mokytis“ 

veiklos, parengta 

metodinė medžiaga 

patalpinta Office 365 

platformoje,  

gamtamokslinių 

Lyginant su 2018 m. 

NMPP duomenimis,  

8 klasių mokinių per 

dvejus metus 

raštingumo rodiklis iš 

rašymo (teksto 

kūrimo) pagerės bent 

0,75 % – nuo 43,6 % 

iki 44,35 %, NMPP 

8 klasės, NMPP, gamtos 

mokslai: rodiklis sumažėjo 

2,27 % – nuo 62 % (434 MT 

iš 700 MT) iki 59,73 % 

(26,88 taškai iš 45). 

Rodiklis nepasiektas. 

 

 

 

2029,00 

Eur 

(mokytojų 

DU) 

2029,00 

Eur 

(mokytojų 

DU) 

0 Eur 



talpinami Office 

365 platformoje. 

Mokinių, ,,Erasmus 

+“  dalyvių, veiklų 

dienoraščiai bus 

talpinami Office 

365 platformoje. 

metodinių priemonių 

aplankai – skaitykloje. 

Rodiklis pasiektas. 
 

Mokinių, ,,Erasmus +“  

dalyvių,  veiklų 

dienoraščiai patalpinti 

Office 365 platformoje. 

Rodiklis pasiektas. 

rodiklis iš gamtos 

mokslų padidės nuo 

434 MT iki 500 MT.  

Neįvykus NMPP: 

lyginant su 2019–2020 

m. m., per dvejus 

metus 8 klasių 

mokinių, pasiekusių 

pagrindinį lietuvių 

kalbos ir literatūros 

pasiekimų lygį, 

skaičius pakils 3 % – 

nuo 37,04 % iki 40,04 

%. Bent 3,2 % padidės 

pagrindinį lygį iš 

gamtos mokslų 

pasiekusių mokinių 

skaičius: nuo 61,73 % 

iki 64,93 %, bent 2 % 

pakils aukštesniuoju 

lygiu gamtos mokslų 

besimokančiųjų 

skaičius – nuo 13,58 % 

iki 15,58 %. 

8 klasės, lietuvių kalba ir 

literatūra: padidėjo 

pagrindiniu lygiu 

besimokančių mokinių 

skaičius nuo 37,04 % iki 

46,15 % (+ 9,11 %). 

Rodiklis viršytas. 
 

8 klasės, gamtos mokslai: 

sumažėjo pagrindinį lygį 

pasiekusių mokinių skaičius 

18,78 % (nuo 64,93 % iki 

46,15 %).  

Rodiklis nepasiektas. 
 

8 klasės, gamtos mokslai: 

padidėjo aukštesniuoju lygiu 

besimokančiųjų skaičius nuo 

15,58 % iki 19,67 % (+ 4,09 

%). 

Rodiklis viršytas. 

1.4. kolegialus  

mokymasis ir  

dalijimasis 

profesine 

patirtimi: 

1.4.1.  

pedagoginės 

sklaidos tinklo 

kūrimas (atvirų 

veiklų grafikų 

sudarymas; 

metodinių grupių 

pirmininkų 

konsultacijos 

Ne mažiau kaip 60 

% Progimnazijos 

mokytojų, pagalbos 

mokiniui 

specialistų ves bent 

po vieną atvirą 

pamoką,  

95 % pedagogų 

stebės ir perims 

patirtį. 

Daugiau kaip 60 % 

Progimnazijos 

mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų 

vedė bent po vieną 

atvirą pamoką. 

Rodiklis viršytas. 
 

Daugiau nei 95 % 

pedagogų stebėjo ir 

perėmė patirtį. 

Rodiklis viršytas. 

 

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. Mokiniai 

jausis reikšmingi, jų 

idėjos palaikomos. 

Bent 1 % (nuo 66,8 % 

iki 67,8 %) padidės 4 

Progimnazijos psichologo  

4–8 klasių atlikto tyrimo 

,,Savijauta progimnazijoje“ 

duomenimis, palyginus su 

2020 m. IQES online 

mokinių klausimyno 

atsakymų duomenimis, 

mokinių, kuriems patinka 

mokytis Progimnazijoje, 

dalis padidėjo nuo 68 % iki 

98 % (+ 30,0 %). Palyginus 

Progimnazijos psichologo 

2021–2022 m. m. pradžioje   

750,73 Eur 

(koordina 

torių DU) 

750,73 Eur 

(koordina 

torių DU) 

0 Eur 



mokytojams ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistams; 

atvirų veiklų 

stebėjimas ir 

refleksija); 

klasių mokinių NMPP 

rezultatai iš pasaulio 

pažinimo. 

8 klasių mokinių 

gamtos mokslų 

pasiekimų rodiklis per 

dvejus metus padidės 

nuo 434 MT iki 500 

MT.  

Neįvykus NMPP: 

lyginant su 2019–2020 

m. m., per dvejus 

metus 4 klasėse iš 

pasaulio pažinimo bent 

3 % padidės pagrindinį 

lygį pasiekusių 

mokinių skaičius – nuo 

51,28 % iki 54,28 %, 

bent 2 % –

aukštesniuoju lygiu 

besimokančiųjų 

skaičius – nuo 33,33 % 

iki 35,33 %.  

Lyginant su 2019–

2020 m. m., per dvejus 

metus 8 klasėse bent 

3,2 % padidės iš 

gamtos mokslų 

pagrindinį lygį 

pasiekusių mokinių 

skaičius nuo 61,73 % 

iki 64,93 %, bent 2 % 

– aukštesniuoju lygiu 

besimokančiųjų 

skaičius – nuo 13,58 % 

iki 15,58 %. 

ir pabaigoje atlikto tyrimo 

,,Savijauta progimnazijoje“  

duomenis, padidėjo pertraukų 

metu saugiai besijaučiančių 

4–8 klasių mokinių dalis – 

nuo 84,85 % iki 85 % (+ 0,15 

%); padidėjo mokinių, 

teigiančių, kad mokytojai 

juos gerbia, dalis nuo 94,44 

% iki 95,15% (+ 0,71 %).  

Kaip ir pernai, 86 % mokinių 

atsakė, kad Progimnazijoje 

vyksta įdomios veiklos.  

Rodiklis viršytas. 
 

Nuo 66,8 % iki 58,0 %  

(- 8,8 %) pablogėjo 4 klasių 

mokinių NMPP rezultatai iš 

pasaulio pažinimo. 

Rodiklis nepasiektas. 
 

8 klasės, NMPP, gamtos 

mokslai: rodiklis sumažėjo 

2,27 % – nuo 62 % (434 MT 

iš 700 MT) iki 59,73 % 

(26,88 taškai iš 45). 

Rodiklis nepasiektas. 
 

4 klasės, pasaulio pažinimas, 

pagrindinis pasiekimų lygis: 

skaičius padidėjo nuo 51,28 

% iki 56,0 % (+ 4,72 %). 

Rodiklis viršytas. 
 

4 klasės, pasaulio pažinimas: 

padidėjo aukštesniuoju lygiu 

besimokančiųjų skaičius nuo 

33,33 % iki 36,0 %  

(+ 2,67 %).  

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. 

Konferencijoje 

dalyvavo daugiau kaip  

70 % progimnazijos 

pedagogų. 

Rodiklis viršytas. 
 

9 (+ 5) pedagogai skaitė 

pranešimus.  

Rodiklis viršytas. 

243,48 Eur 

(mokytojų 

DU) 

243,48 Eur 

(mokytojų 

DU) 

0 Eur 

272,00 Eur 

(prekės) 

272,00 Eur 

(prekės) 

0 Eur 

600,00 Eur 

(lektoriaus 

DU) 

275,00 Eur 

(lektoriaus  

DU) 

325 Eur 

(100,00 

Eur 

perkelta į 

1.4.7 

veiklą,  

225,00 

Eur –  

 į 1.7 

veiklą) 

1.4.3. profesinės 

patirties sklaidos 

vykdymas, 

organizuojant 

metodinę dieną 

,,Patyriminio 

ugdymo 

veiksmingumas“; 

Ne mažiau kaip  

15 % pedagogų 

pasidalins 

patyriminio 

ugdymo praktika. 

 

 

27 % (+ 12 %) 

pedagogų pasidalino 

patyriminio ugdymo 

praktika metodinėje 

dienoje nuotoliniu būdu: 

dalyvavo 52 pedagogai, 

skaityta 14 pranešimų. 

Rodiklis viršytas. 
 

Įsigyta 20 vnt. molbertų. 

Rodiklis pasiektas. 

314,77 Eur 

(organizato

rių DU) 

314,77 Eur 

(organizato 

rių DU) 

0 Eur 

2029,00 
Eur 

(mokytojų 

DU) 

2029,00 
Eur 

(mokytojų 

DU) 

0 Eur 

1000,00 
Eur 

(molbertai 

– 20 vnt.) 

1000,00 
Eur 

(molbertai 

– 20 vnt.) 

0 Eur 

1.4.4. seminaras  

,,Patirtinis 

mokymas“; 

Ne mažiau  

kaip 40 % 

Progimnazijos 

mokytojų dalyvaus 

kvalifikacijos 

47 % (+ 7 %) mokytojų 

dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo išvykose, 

įgijo patirtinio mokymo 

kompetencijų,  

600,00 Eur 

(lektoriaus 

DU) 

600,00 Eur 

(lektoriaus  

DU) 

0 Eur 



tobulinimo 

išvykose, įgis 

patirtinio mokymo 

kompetencijų ir 

tobulins praktinio 

patirtinio mokymo 

galimybes. 

patobulino praktinio 

patirtinio mokymo 

galimybes. 

Rodiklis viršytas. 

 

Rodiklis viršytas. 
 

8 klasės, gamtos mokslai: 

sumažėjo iš pagrindinį lygį 

pasiekusių mokinių skaičius 

18,78 % (nuo 64,93 % iki 

46,15 %).  

Rodiklis nepasiektas. 
 

8 klasės, gamtos mokslai: 

padidėjo aukštesniuoju lygiu 

besimokančiųjų skaičius nuo 

15,58 % iki 19,67 % (+ 4,09 

%). 

Rodiklis viršytas. 

 

1.4.5. seminaras  

,,Šiuolaikinė 

pamoka“; 

Ne mažiau  

kaip 70 % 

mokytojų 

dalyvaus seminare  

,,Šiuolaikinė 

pamoka“, ne 

mažiau kaip 10 % 

1–8 klasių ir 

gamtos mokslų 

mokytojų – 

praktiniame 

seminare. 

Daugiau kaip 70 % 

dalyvavo seminare 

,,Šiuolaikinė pamoka“. 

Rodiklis viršytas. 
 

64,71 % daugiau 1–8 

klasių ir gamtos mokslų 

mokytojų (11 iš 17) 

dalyvavo praktiniame 

seminare.  

Rodiklis viršytas. 

600,00 Eur 

(lektoriaus 

DU) 

360,00 Eur 

(lektoriaus  

DU) 

240,00 

Eur 

perkelta į 

1.7 veiklą 

1.4.6. praktinis 

seminaras 1–4 

klasių ir gamtos 

mokslų 

mokytojams 

,,Priemonių 

panaudojimas 

aktyviam 

gamtamoksliniam 

ugdymui“; 

600,00 Eur 

(lektoriaus 

DU) 

592,00 Eur 

(lektoriaus  

DU) 

8,00 Eur 

perkelti 

į 1.7 

veiklą 

1.4.7. respublikinis 

forumas 

,,Galimybė veikti 

ir tobulėti“;  

Ne mažiau  

kaip 50 % 

Progimnazijos 

mokytojų dalyvaus 

Progimnazijoje 

organizuotame 

respublikiniame 

forume ir 5 dienų 

seminare. 

58 % (+ 5 %) 

Progimnazijos mokytojų 

(30 iš 52) dalyvavo 

forume. 

Rodiklis viršytas. 

1000,00 
Eur 

(lektoriaus  

DU) 

 

1100,00 
Eur 

(lektoriaus  

DU) – 

100,00 

perkelta  

iš 1.4.2 

veiklos) 

0 Eur 

1.4.8. mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos (40 

akad. val.) 

,,Šiuolaikinė 

pamoka“ 

įgyvendinimas; 

100 % įgyvendintos 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

,,Šiuolaikinė pamoka“ 

veiklos.  

Rodiklis pasiektas. 
 

Daugiau kaip 50 % 

Progimnazijos mokytojų 

2029,00 
Eur 

(mokytojų 

DU) 

2029,00 
Eur 

(mokytojų 

DU) 

0 Eur 



dalyvavo 5 dienų 

seminare. 

Rodiklis viršytas. 

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. 

Kasdien suorganizuotos 

2 aktyvios veiklos 

pertraukų metu 

Progimnazijos 

vidiniame kieme.   

Rodiklis pasiektas. 

 

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. 

Progimnazijos psichologo  

4–8 klasėse atlikto tyrimo 

,,Savijauta progimnazijoje“ 

duomenimis, palyginus su 

2020 m. IQES online 

mokinių klausimyno 

atsakymų duomenimis, 

mokinių, kuriems patinka 

mokytis Progimnazijoje, 

dalis padidėjo nuo 68 % iki 

98 % (+ 30,0 %). Palyginus 

šio tyrimo duomenis 2021–

2022 m. m. pradžioje ir 

pabaigoje, padidėjo pertraukų 

metu saugiai besijaučiančių 

4–8 klasių mokinių dalis – 

nuo 84,85 % iki 85 % (+ 0,15 

%); padidėjo mokinių, 

teigiančių, kad mokytojai 

juos gerbia, dalis nuo 94,44 

% iki 95,15% (+ 0,71 %). 

Kaip ir pernai, 86 % mokinių 

atsakė, kad Progimnazijoje 

vyksta įdomios veiklos.  

Rodiklis viršytas. 

750,73 Eur 

(organizato

riaus DU) 

750,73 Eur 

(organizato 

riaus DU) 

0 Eur 

Mokinių saugumo 

užtikrinimas 

pertraukų metu. 

Nepatirta patyčių, 

smurto ar nelaimingo 

atsitikimo atvejų. 

Rodiklis pasiektas. 

Vaizdo kamerų 

Progimnazijos vidaus 

patalpose įrengimas. 

Sumontuota signalizacijos 

sistemos įranga (vaizdo 

kameros vidaus patalpose). 

Rodiklis pasiektas. 

3600,00 

Eur 

(prekės) 

 

3600,00 Eur 

(prekės) 

0 Eur 

1.6. projekto 

,,Kokybės 

krepšelis“ 

vykdymo sklaida. 

Ne mažiau kaip 

kartą per metus bus 

viešinamos   

projekto ,,Kokybės 

krepšelis“ veiklos. 

Daugiau kaip kartą  

per metus paviešintos 

projekto ,,Kokybės 

krepšelis“ veiklos 

(straipsniai, vaizdo 

Progimnazijos 1–8 

klasių mokinių metinis 

pažangumas 2021–

2022 m. m., palyginus 

su 2019–2020 m. m. 

(98,47 %), pasieks  

Pasiektas Progimnazijos  

1–8 klasių mokinių 100 % 

metinis pažangumas 

(+ 1,53 %). 

Rodiklis pasiektas. 

 

2000,00 
Eur 

1980,00 

Eur 

20,00 Eur 

perkelta  

į 1.7 

veiklą 



įrašai, ataskaitos ir kiti 

dokumentai: 

https://www.kdp.lt/proje

ktai/.  

Rodiklis viršytas. 

100 %. 

1.7. edukacinė 

išvyka „Geroji 

patirtis Pamario 

krašto mokyklose“ 

Ne mažiau kaip 12 

Progimnazijos 

pedagogų dalyvaus 

išvykoje ir perims 

kitų mokyklų 

patirtį. 

28 (+ 16) Progimnazijos 

pedagogai 2022-06-16 

d. dalyvavo išvykoje ir 

perėmė kitų mokyklų 

patirtį. 

Rodiklis viršytas. 

 

 

100 % išvykos dalyvių 

perims gautas žinias, 

gebėjimus ir 

kompetencijas 

panaudos ugdymo 

procese Progimnazijos 

mokinių pasiekimams 

pagerinti 2022–2023 

m. m. 

100 % išvykos dalyvių 

perėmė gautas žinias, 

gebėjimus ir kompetencijas 

panaudos ugdymo procese 

Progimnazijos mokinių 

pasiekimams pagerinti 2022–

2023 m. m. 

Rodiklis pasiektas. 

 

606,91 Eur 

(tame 

skaičiuje 

perkelti 

likučiai: 

225,00 Eur 

– perkelta  

iš 1.4.6 

veiklos,  

240,00 Eur 

– iš 1.4.5, 

20,00 Eur –  

iš 1.6 

veiklos). 

614,91 Eur 

(8,00 Eur 

perkelti 

iš 1.4.6 

veiklos, 

tame 

skaičiuje 

perkelti 

likučiai: 

225,00 Eur 

– iš 1.4.6 

veiklos,  

240,00 Eur 

– iš 1.4.5, 

20,00 Eur –  

iš 1.6 

veiklos). 

0 Eur 

Iš viso 1 uždaviniui    55874,89 

eurai 

55874,89 

eurai 

0 Eur 

 
 

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 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta 

2.1. gamtamoksli 

nio kabineto 

įrengimas:  

1–8 klasių 

mokiniams 

bus įrengtas 

kabinetas 

eksperimentams 

ir tyrimams 

atlikti. 

1–8 klasių mokiniams 

įrengtas gamtamokslinis 

kabinetas eksperimentams 

ir tyrimams atlikti.  

Rodiklis pasiektas. 
 

Bent 1 % (nuo 66,8 % 

iki 67,8 %) pagerės 4 

klasių mokinių NMPP 

rezultatai iš pasaulio 

pažinimo. 8 klasių 

mokinių gamtos 

mokslų pasiekimų 

Nuo 66,8 % iki 58,0 %  

(- 8,8 %) pablogėjo 4 klasių 

mokinių NMPP rezultatai iš 

pasaulio pažinimo. 

Rodiklis nepasiektas. 
 

7807,59 
Eur 

(laboranto 

DU) 

7807,59 

Eur 

(laboranto 

DU) 

0 Eur 

2.1.1. darbastalių su 

metaliniais rėmais 

ir 2-ų lentynų 

4136,00 
Eur 

(prekės) 

4136,00 

Eur 

(prekės) 

0 Eur 

https://www.kdp.lt/projektai/
https://www.kdp.lt/projektai/


antstaliniu moduliu 

įsigijimas ir 

montavimas; 

Nupirkti ir sumontuoti 8 

darbastaliai su metaliniais 

rėmais ir 2 lentynos 

antstaliniu moduliu, 20 

laboratorinių kėdžių. 

Rodiklis pasiektas. 

 

rodiklis per dvejus 

metus padidės nuo 434 

MT iki 500 MT.  

Neįvykus NMPP: 

lyginant su 2019–2020 

m. m., per dvejus 

metus: 4 klasėse iš 

pasaulio pažinimo bent 

3 % padidės pagrindinį 

lygį pasiekusių 

mokinių skaičius – nuo 

51,28 % iki 54,28 %,  

2 % – aukštesniuoju 

lygiu besimokančiųjų 

skaičius – nuo 33,33 % 

iki 35,33 %, 8 klasėse 

bent 2 % padidės iš 

gamtos mokslų 

aukštesniuoju lygiu 

besimokančiųjų 

skaičius – nuo 13,58 % 

iki 15,58 %. 

8 klasės, NMPP, gamtos 

mokslai: rodiklis sumažėjo 

2,27 % – nuo 62 % (434 MT iš 

700 MT) iki 59,73 % (26,88 

taškai iš 45). 

Rodiklis nepasiektas. 
 

4 klasės, pasaulio pažinimas, 

pagrindinis pasiekimų lygis: 

skaičius padidėjo nuo 51,28 % 

iki 56,0 % (+ 4,72 %). 

Rodiklis viršytas. 
 

4 klasės, pasaulio pažinimas: 

padidėjo aukštesniuoju lygiu 

besimokančiųjų skaičius nuo 

33,33 % iki 36,0 % (+ 2,67 %).  

Rodiklis viršytas. 

 

8 klasės, gamtos mokslai: 

padidėjo aukštesniuoju lygiu 

besimokančiųjų skaičius nuo 

15,58 % iki 19,67 % (+ 4,09 

%). 

Rodiklis viršytas. 

2.1.2. aštuonių 

stalčių bloko ant 

ratukų mokymo 

priemonėms 

įsigijimas bei 

montavimas; 

668,00 Eur 

(prekės) 

668,00 Eur 

(prekės) 

0 Eur 

2.2. skaitymo ir 

rašymo erdvių 

įrengimas  

skaitykloje;  

Baldai 

skaityklai ir 

bibliotekai, 

knygų lentynos, 

interaktyvios 

SMART lentos, 

2 mobilios 

planšečių 

įkrovimo 

spintos.  

6 rašomieji ir  

4 skaitymo stalai,  

10 kėdžių, 1 rūbų spinta, 

1 staliukas kopijavimo 

aparatui, 1 lentyna,  

1 recepcija, 1 spinta 

dokumentams, 

4 lentynėlės klaviatūrai,  

17 vienpusių knygų 

lentynų, 2 interaktyvios 

SMART lentos, 2 

mobilios planšečių 

įkrovimo spintos, 2 oro 

kondicionieriai. 

Lyginant su 2018 m. 

NMPP duomenimis,  

8 klasių mokinių per 

dvejus metus 

raštingumo rodiklis iš 

rašymo (teksto 

kūrimo) pagerės bent 

0,75 % – nuo 43,6 % 

iki 44,35 %. 

Lyginant su 2019 m. 

NMPP duomenimis,  

4 klasių mokiniai 

pagerins rezultatus  

4 klasės,  NMPP,  skaitymas: 

lyginant su 2019 m. rezultatais, 

pasiekė pagrindinį lygį nuo 

37,5 % iki 44,19 % (+ 6,69 %), 

pasiekė patenkinamą lygį 1,89 

% mažiau (nuo 43,75 % iki 

41,86 %). 

Abu rodikliai viršyti. 
 

4 klasės, lietuvių kalba, 

pagrindinis pasiekimų lygis: 

skaičius padidėjo nuo 46,15 % 

iki 50,0 % (+ 3,85 %).  

Rodiklis viršytas. 

21689,15 
Eur 

(prekės) 

21689,15 
Eur 

(prekės) 

0 Eur 



Rodiklis pasiektas. iš rašymo (teksto 

kūrimo) bent 1 %  –  

nuo 57,9 % iki 58,9 %.  

Neįvykus NMPP, 

lyginant su 2019–2020 

m. m., mokinių, kurie 

pasiekė pagrindinį 

pasiekimų lygį, 

skaičius per dvejus 

metus pakils bent 3 %: 

4 klasių iš lietuvių 

kalbos – nuo 46,15 % 

iki 49,15, o 8 klasių iš 

lietuvių kalbos ir 

literatūros – nuo 37,04 

% iki 40,04 %. 

 

8 klasės, lietuvių kalba ir 

literatūra: padidėjo pagrindiniu 

lygiu besimokančių mokinių 

skaičius nuo 37,04 % iki 46,15 

% (+ 9,11 %). 

Rodiklis viršytas. 

 

Bus įrengta 12 

vietų skaitymui 

ir rašymui. 

Įrengta 12 vietų skaitymui 

ir rašymui. 

Rodiklis pasiektas. 

3246,40 
Eur 

(koordina 

toriaus DU) 

3246,40 
Eur 

(koordina 

toriaus DU) 

0 Eur 

2.3. skaitymo ir 

rašymo zonos 

įrengimas; 

Progimnazijos 

antrame aukšte 

1–4 klasių 

mokiniams  

bus įrengti 4 

moduliniai 

akustiniai 

minkštasuoliai 

su atlošu. 

Progimnazijos antrame 

aukšte 1–4 klasių 

mokiniams įrengti 4 

moduliniai akustiniai 

minkštasuoliai su atlošu. 

Rodiklis pasiektas. 

 

2372,00 
Eur 

(moduliniai 

akustiniai 

minkštasuo 

liai su 

atlošu –  

4 vnt.) 

2372,00 
Eur 

(moduliniai 

akustiniai 

minkštasuo 

liai su 

atlošu –  

4 vnt.) 

0 Eur 

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. 

Progimnazijos 

bendruomenei pristatyti 

8 autorių (mokinių) 

kūrybiniai darbai.  

Rodiklis pasiektas. 

 

750,73 Eur 

(koordina 

toriaus DU) 

750,73 Eur 

(koordina 

toriaus DU) 

0 Eur 

2.5. dailės studijos 

įrengimas; 

Bus įrengta 

dailės studija. 

Dirbs 4 

mokytojai. 

Įrengta dailės studija: 

keramikos degimo 

krosnis, lentynos, 

valdymo prietaisas),  

dirbo 4 mokytojai.  

Rodiklis pasiektas. 

5422,78 
Eur 

(prekės) 

5422,78 
Eur 

(prekės) 

0 Eur 

2.6. lauko 

teritorijos 

pritaikymas 

patyriminiam 

ugdymui; 

Ne mažiau kaip 

10 % gamtos 

mokslų pamokų 

vyks ne klasėse. 

Įrengtos lauko lysvės, 

daugiau kaip 10 % gamtos 

mokslų pamokų vyko ne 

klasėse.  

Rodiklis viršytas. 

961,00 Eur 

(prekės) 

961,00 Eur 

(prekės) 

0 Eur 

2.7. Progimnazijos 

sienų pritaikymas 

ugdymui(si); 

Dvi 

Progimnazijos 

sienos taps 

Dvi Progimnazijos sienos 

tapo informaciniais 

paviršiais idėjoms 

įgyvendinti. 

Mokinių klausimynų 

duomenimis, lyginant 

su 2018 m., 

Progimnazijos psichologo 4–8 

klasėse atlikto tyrimo 

,,Savijauta progimnazijoje“ 

duomenimis, palyginus su 

750,73 Eur 

(koordina 

toriaus DU) 

750,73 Eur 

(koordina 

toriaus DU) 

0 Eur 



informaciniais 

paviršiais. 

Rodiklis pasiektas. 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. 

2020 m. IQES online mokinių 

klausimyno atsakymų 

duomenimis, mokinių, kuriems 

patinka mokytis 

Progimnazijoje, dalis padidėjo 

nuo 68 % iki 98 % (+ 30,0 %). 

Palyginus šio tyrimo duomenis 

2021–2022 m. m. pradžioje ir 

pabaigoje, padidėjo pertraukų 

metu, saugiai besijaučiančių 4–

8 klasių mokinių dalis – nuo 

84,85 % iki 85 % (+ 0,25 %); 

padidėjo mokinių, teigiančių, 

kad mokytojai juos gerbia, 

dalis nuo 94,44 % iki 95,15% 

(+ 0,71 %). Kaip ir pernai, 86 

% mokinių atsakė, kad 

Progimnazijoje vyksta įdomios 

veiklos.  

Rodiklis viršytas. 

2.8. 

,,Kultūringiausio 

mokinio“ konkurso 

1–4 klasėse 

organizavimas. 

Bus parengti 

konkurso 

nuostatai, 

organizuoti 

kultūringiausio 

mokinio 

rinkimai, 

apdovanoti 

nugalėtojai. 

Parengti konkurso 

nuostatai, kiekvieną 

mėnesį organizuoti 

kultūringiausio mokinio 

rinkimai, visi konkurso 

nugalėtojai apdovanoti 

Padėkos dienoje. 

Rodiklis pasiektas. 

 

750,73 Eur 

(koordina 

toriaus DU) 

750,73 Eur 

(koordina 

toriaus DU) 

0 Eur 

Iš viso 2 uždaviniui    48555,11 

Eur 

48555,11 

Eur 

0 Eur 

 

Iš viso 104430,00 

Eur 

104430,00 

Eur 

0 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). 

Partnerio atsakingas asmuo 

 

______________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

Mokyklos vadovas 

 

_______________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 
 

 

 


