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Pagrindimas 

Mokyklos veiklos tobulinimo plano keitimą lėmė 17% sumažėjęs 5-8 klasėse mokinių skaičius, dėl pandemijos neįvykusios veiklos, kurioms buvo 

būtinas gyvas kontaktas, išaugusios paslaugų kainos bei nuotolinio mokymo(si) metu atsiradusios spragos. Šių metų plane bus stiprinami mokinių 

kognityviniai įgūdžiai. Skiriamos papildomos konsultacinės valandos 7 ir 8 klasių mokiniams.  Optimizuotos pamokos netradicinėse erdvėse (vietoj 

planuotų 4 išvykų – vyks 3). Po 2020-2021 m. m. MVT plano lėšų pakeitimo (2021 -06-10 raštas Nr. D2-99 ,,Dėl projekto ,,Kokybės krepšelis“ ir 

MVT plano veiklų ir lėšų pakeitimo“), atsirado galimybė skaitykloje įkurti edukacinę erdvę, pradinių klasių mokiniams įrengti keturis skaitymo 

kampelius (vietoj planuotų trijų). Planuojamas  2021-2022 m. m. mokinių pasiekimų pagerėjimas. Išmaniaisiais ekranais  modernizuoti gamtos, 

socialinių mokslų, lietuvių kalbos bei pradinių klasių kabinetai, atnaujinta informacinių technologijų bazė kelia mokinių mokymosi susidomėjimą, 

todėl kyla tiriamųjų darbų kokybė. 

 

Tikslas. Sudaryti sąlygas 5–8 klasių mokiniams pagerinti ugdymosi pasiekimus. 

 

Uždaviniai: 

 

1. Pamokose ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją ir atsakomybę už pasiekimus. 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis(nurodoma nuo 

– iki) 

1.1. Sistemingas mokinių įsitraukimą 

ir aktyvumą skatinančių metodų bei 

virtualių aplinkų naudojimas kalbų, 

socialinių, tiksliųjų ir gamtos mokslų 

pamokose: 

  

Matematikos, lietuvių ir 

užsienio kalbų, socialinių bei 

gamtos mokslų pagrindinis 

pasiekimų lygis 5-8 klasėse 

išaugs bent 10 %.  

2020–2021m. m. nuo 39%.  

iki 44 %. 

2021–2022 m. m. nuo 44% 

iki 49 %. 

 

 

 

Kanceliarinės priemonės 

(segtuvai, rašikliai, 

markeriai, popierius ir 

kita) – 100,00 Eur. 

 

 

2021–2022 m. m. 

1.1.2. bendruomenės 

mokymasis ,,tarpkoleginiu“ mokymosi 

metodu. 

90 % 5–8 klasėse 

dirbančių mokytojų. 

1.1.3. Kolegialus bendravimas su 

socialiniais partneriais (gerosios 

patirties sėmimasis iš Mažeikių 

Merkelio Račkausko gimnazijos 

bendruomenės). 

Dalyvauja ne mažiau 15 

mokytojų. 

 

2 edukaciniai užsiėmimai 

(kalbų, matematikos  ir  

gamtos  mokslų) x 300,00 

Eur/vnt.= 600,00 Eur. 

Kanceliarinės išlaidos:  

2021–2022 m. m. 

Spalio ir vasario mėn.  



Bent 10 % NMPP skaitymo 

ir teksto suvokimo užduoties 

rezultatai priartės prie šalies 

pasiekimų vidurkio 

(patenkinamas pasiekimų 

lygis nuo 61,5 % 2020–2021 

m. m.  sumažės iki 56,5 %, 

2021–2022 m. m. nuo 

56,5 % iki 51,5 %,  o 

pagrindinis atitinkamai 

išaugs nuo 15,4 % iki 

20,4 % 2020–2021 m. m., ir 

iki  25,4 % 2021–2022 m. 

m.). 

 

 

Skaityklos lankomumas per 

dieną išaugs nuo 7 iki 15 %. 

 

 

 

 

2 seminarams x 30,00 

Eur/vnt.=60,00 Eur. 

1.1.4. Skaitmeninio ugdymo turinio 

priemonių diegimas ir naudojimas 

pamokose. 

Iš dalies modernizuoti  

7 kabinetai (fizikos, 

biologijos, 

matematikos, anglų k., 

du lietuvių k., pradinių 

klasių gamtos 

kabinetas). 

Priemonėmis naudosis 

14 mokytojų 

dalykininkų ir keturi  

1–4 klasių mokytojai. 

Mokymo priemonės: 

planšetės: 

10 vnt.x250,00 Eur/vnt.= 

2500,00 Eur; 

 

 

2022 m. I ketv. 

 

Kompiuteriai 5 vnt. x 

650,00 Eur./vnt. = 

3250,00 Eur; 

 

2022 m. I–II ketv. 

 

Įranga anglų kab. (garso 

įrašų klausymo ausinių 

komplektas) 2500,00 Eur 

  

 

2022 m.  I ketv. 

 

 

  

 

 
1.2. Ugdymo turinio 

diferencijavimas ir 

individualizavimas kalbų, 

socialinių, tiksliųjų ir gamtos 

mokslų pamokose: 

  

 

 

 

 

kūrybinės dirbtuvės–

stovykla 5–8 klasių 25 

mokiniams 5 dienas. 

1.2.1. Kūrybinės dirbtuvės. 

Tiriamieji kūrybiniai darbai 

,,Stebėk. Tyrinėk. Išmok. Kurk.“ 

(STIK). 

 

Mokinių maitinimas: 

(25 mok. x 5d. x 2,00 

 Eur/d.) x 2 m.=250,00 

Eur. 

Darbo užmokesčio 

priedas mokytojams už 

papildomą darbą 

stovykloje: 

1 mokytojui - 100,00 Eur.  

(100,00 Eur x 3 mokyt. ) 

x 1 metai.  = 300,00 Eur. 

Kanceliarinės priemonės, 

medžiagos, reagentai – 

100,00 Eur.  

Iš viso:650,00 Eur.  

2022 m. birželio 20–25 d. 



1.3. Netradicinių pamokų ir 

tarpdisciplininių projektų 

organizavimas: 

1.3.1. Tarpdisciplininiai projektai. 

 

 

Veda ne mažiau 90 % 

mokytojų . 2021-2022 

m. m. vyks 10 

integruotų pamokų.  

Kanceliarinės priemonės 

(popierius, markeriai, 

dažai ir t. t.) 42,00 Eur. 

 

 

2022 m. kovo mėn. 

1.3.2. Integruotos pamokos. 

1.3.3. Pamokos netradicinėse erdvėse: 

 

Energetikos ir edukacijos muziejuje 2 

edukacijos moksleiviams.  

 

 

 

 

 

 

 

1 kartas 40 mokinių; 

 

 

 

Autobuso nuoma į Vilnių 

1,14 Eur/km 

1,14 Eur/km x 570 km = 

650,00 Eur. 

Užmokestis už edukacijas 

mokiniams: 40x5 

Eur.=200 Eur.  

 

 

 

2021-2022 m. m. 

Spalio mėn. 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokos: ,,Literatūrinė Lietuva“ 

(Raseiniai, Anykščiai) 

 

 

2 kartus po 40 mokinių. 

 

 

Autobuso nuoma į 

Anykščius 

 1,14 Eur/km; 

1,14 Eur/km x 509 km = 

580,00 Eur 

 Užmokestis už edukacijas 

mokiniams: 40x5 

Eur.=200 Eur.  

 

2021-2022 m. m. 

Spalio mėn 

 

Autobuso nuoma į 

Raseinius 1,125 Eur/km; 

1,14 Eur/km x 444 km = 

500,00 Eur 

Užmokestis už edukacijas 

mokiniams: 40x5 

Eur.=200 Eur.  

2021-2022 m. m. 

Gegužės mėn. 

 

 

 

1.4. Mokinių kalbinių ir socialinių 

gebėjimų ugdymo sąlygų gerinimas.  

planšetės 4vnt. x 250,00 

Eur/vnt, = 1000,00 Eur 

2021 m. II-  IV ketv. 

 



1.4.1. Skaityklos modernizavimas. 

 

Atnaujintomis erdvėmis 

naudosis 275 mokinių 

(100 %).     

Kompiuteriai: 5vnt. x 

600,00 Eur/vnt, = 3000,00 

Eur. 

2021- m. III ketv. 

Staliukai kompiuteriams 

5vnt. x 90,00 Eur/vnt. = 

450,00 Eur 

 

2021 m. IV ketv.  

Lentynos knygoms 

4000 Eur.  

2021 m. IV-2022 m. I ketv.  

1.4.2. Įrengti 4 skaitymo kampeliai 1-

4 klasių mokiniams. 

12 pufų po 50 Eur./ vnt, 4 

lentynėlių knygoms po 90 

Eur./vnt.     Iš viso  960,00 

Eur. 

2021 m. IV ketv. 

 

 

 

  



2. Stiprinti pagalbos mokiniui teikimą. 

 

2.1.Tikslinės pedagoginės 

pagalbos 5–8 klasių 

mokiniams teikimas: 

2.1.1. Namų ruošos grupės 

įkūrimas; 

 

 

 

 

 

Ne mažiau 40 mokinių 

(2 mokytojai po 

296 val. per metus). 

 

Pagerės 5–8 klasių mokinių 

mokymosi rezultatai: 

5 klasėje lietuvių kalbos 

metinių pažymių vidurkis 

2020–2021 m. m. pakils 

nuo 6,3 iki 6,5; 

2021–2022 m. m. nuo 6,5 iki 

6,7. 

Matematikos metinių pažymių 

vidurkis padidės: 2020–2021 

m. m. nuo 6,4 iki 6,6; 

 2021–2022 m. m. nuo 6,6 iki 

6,8. 

Užsienio kalbos (anglų) 

metinių pažymių vidurkis 

padidės  2020–2021 m. m. nuo 

6,5 iki 6,8; 

 2021–2022 m. m. 6,8 iki 7.  

Socialinių mokslų metinių 

pažymių vidurkis padidės 

2020–2021 m. m. nuo 5,8 iki 

6,0;  

2021–2022 m. m. nuo 6,0 iki 

6,3. 

Gamtos mokslų metinių 

pažymių vidurkis padidės 

2020–2021 m. m. nuo 6,1 iki 

6,3. 

2021–2022 m. m. nuo 6,3 iki 

6,5. 

6 klasėje: 

 

Darbo užmokestis mokytojams: 

(valandinis įkainis)): 

(8,62x177,00)+((S)1,45%)22,00) 

= 1539,12Eur; 

1539,12 /(36x4) = 10,69 Eur; 

(7,63x177,00) 

+((S)1,45%)19,60)=1370. 

1370/(36x4)=9,52 Eur.  

 

 

2mokyt. x296 val. x9,52 Eur. 

=5636 Eur.  

 

 

 

 

 

2021–2022 m. m. 

 

2.1.2.Lietuvių k. ir 

matematikos konsultacinių 

valandų skyrimas skirtingų 

gebėjimų 5–8 klasių 

mokiniams. 

 

3 mokytojai po 37 val. 

(18 val. silpniems, 19 

val. gabiems). 

 

Darbo užmokestis mokytojams: 

(valandinis įkainis): 

(8,62x177,00)+((S)22,00) = 

1539,12; 

1539,12 /(36x4)=10,69 Eur. 

  

mokytojams:(valandinis įkainis)): 

(7,63x177,00) 

+((S)1,45%)19,60)=1370. 

1370/(36x4)=9,52 Eur.  

 

2021–2022 m. m. 

 

2021–2022 m. m. 



Matematikos metinių pažymių 

vidurkis padidės 2020–2021 

m. m.  

nuo 6,4 iki 6,6; 

2021–2022 m. m.  

 nuo 6,6 iki 6,8. 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

metinių pažymių vidurkis 

padidės 2020–2021 m. m.  nuo 

6,2 iki 6,4; 2021–2022 m. m. 

nuo 6,4 iki 6,6. 

Gamtos mokslų metinių 

pažymių vidurkis padidės 

2020–2021 m. m. nuo 6,2 iki 

6,5; 

2021–2022 m. m. nuo 6,5  

iki 6,7. 

Užsienio kalbų mokymosi 

metinių pažymių vidurkis 

padidės 2020–2021 m. m. nuo 

5.5 iki 5,9;  

2021–2022 m. m. nuo 5,9iki 

6,3.  

Socialinių mokslų metinių 

pažymių vidurkis  padidės 

2020–2021 m. m. nuo 7,3 iki 

7,5; 2021–2022 m .m. nuo 7,5 

iki 7,7.  

7 klasėje: 

Matematikos metinių pažymių 

vidurkis padidės 2020–2021 

m. m nuo 6,5 iki 6,7; 

2021–2022 m. m. nuo 6,7 iki 

6,9.  

2mokyt. x37x10,69=761; 

1 mokyt. x37x9,52=352; 

Iš viso 1143 Eur.  

2.1.3. Dviejų (5–6 ir 7–

8 kl.) mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymo 

modulių įdiegimas. 

 

2 moduliai po 37 val. Darbo užmokestis mokytojams: 

(valandinis įkainis)): 

(8,62x176,00)+((S)22,00)=1539,1

2; 

1539,12 /(36x4) = 10,69 Eur. 

 2 mokyt. x 37 val. x 10,69 Eur/val. 

x 1 metai =791 Eur. 

 Iš viso:791 Eur. 

  

2021–2022 m. m 

2.2. Asmeninės pažangos 

stebėjimo sistemos 

koregavimas ir 

naudojimas: 

2.2.1. Vaiko individualios 

pažangos stebėjimas, 

vertinimas, įsivertinimas ir 

fiksavimas bei tvarkos 

aprašo atnaujinimas. 

 

 

 

 

Dalyvauja 100 % 5–8 

klasių mokinių, 

auklėtojų, pagalbos 

vaikui specialistų ir 

dalykų mokytojų. 

 

 

 

 

 

Darbo užmokesčio priedas už 

dokumento parengimą: 

50,00 Eur. vienam mokytojui. 

5 mokyt. x50,00 Eur. = 250,00 

Eur. 

 

Kanceliarinės prekės (segtuvai, 

popierius, 12 vnt. USB raktų 

klasėms) – 120,00  

Eur. 

 

 

 

 

 

2021 m. IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lietuvių kalbos ir literatūros 

metinių pažymių vidurkis 

padidės 2020–2021 m. m.  nuo 

6,6 iki 6,8,  

2021–2022 m. m. nuo 6,8 iki 

7.  

Gamtos mokslų metinių 

pažymių vidurkis padidės 

2020–2021 m. m. nuo 5,0 iki 

5,3. 2021–2022 m. m. nuo 5,3 

iki 5,5.  

Užsienio metinių pažymių 

vidurkis padidės  2020–2021 

m. m. nuo 6,9 iki 7,2; 

2021–2022 m. m.  nuo 7,2 iki 

7,5. 

Socialinių  mokslų metinių 

pažymių vidurkis padidės  nuo 

7,3 iki 7,5;  

2021–2022 m. m.  nuo 7,5 iki 

7,7.  

8 klasėje: 

Lietuvių kalbos metinių 

pažymių vidurkis padidės 

2020–2021 m. m nuo 5,6 iki 

5,8.  

Matematikos metinių pažymių 

vidurkis padidės 2020–2021 

m. m. nuo 5,2 iki 5,5.  

Fizikos metinių pažymių 

vidurkis padidės 2020–2021 

m. m. nuo 5,8 iki 6,0.  

Biologijos metinių pažymių 

vidurkis padidės 2020–2021 

m. m. nuo 5,7 iki 5,9. 



Socialinių mokslų metinių 

pažymių vidurkis padidės 

2020–2021 m. m. nuo 6,3 iki 

6,5.  

Užsienio kalbos metinių 

pažymių vidurkis padidės 

2020–2021 m. m.  nuo 5,5 iki 

6,2. 

Uždavinio rodiklis bus 

stebimas ir tuo atveju, jei 

NMPP neįvyks.  

Lėšų paskirstymas:  

suma 2021-2022 m. m. pagal 5-8 klasėse mokinių skaičių  

suma (jei buvo), kuri buvo nepanaudota 2020-2021 m. m.  

bendra  suma 2021-2022 m. m.  

 

29382,00 Eur 

0,00 Eur 

29382,00 Eur 

 

Patvirtinu, kad šiame plane numatytos projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nėra suplanuotos apmokėti ugdymo 

reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio). 

 

Partnerio atsakingas asmuo 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos  

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  

vyriausioji specialistė Jelena Sutkienė  

 

_______________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktorė 

 Rima Širvinskienė 

________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 

 


