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UKMERGĖS SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS  

VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 

 

I. RODIKLIAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Sritis Rodiklis Vertinimo lygis 

1. Rezultatai 1.1. Asmenybės tapsmas 2 

1.2. Mokinio pasiekimai ir pažanga 2 

2. Pagalba mokiniui 2.1. Orientavimasis į mokinio asmenybės tapsmą 2 



2.2. Orientavimasis į mokinio poreikius 2 

2.3. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės 2 

3. Ugdymo(si) 

procesas 

3.1. Ugdymo(si) planavimas 2 

3.2. Mokymo(si) lūkesčiai ir mokinių skatinimas 2 

3.3. Ugdymo(si) organizavimas 2 

3.4. Mokymasis 2 

3.5. Įsivertinimas ugdymui 2 

 

II. PAGRINDIMAS 

 

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla į progimnaziją reorganizuota 2019 m. rugsėjo 1 d. 2020–2021 m. m. progimnazijoje 1–8 kl. 

mokosi 289 mokiniai: 1–4 kl. – 153 mokiniai, 5–8 kl. – 136 mokiniai (šaltinis: mokinių registras, 2020-09-01 ŠVIS‘o duomenys). 2021–2022 m. m. 

planuojamas 5–8 kl. mokinių skaičius – 164. Projekto „Kokybės krepšelio“ dotacija atitinkamai pagal 5-8 kl. mokinių skaičių yra: 2020–2021 m. 

m. – 48 144,00 Eur, 2021–2022 m. m. planuojama – 58 056,00 Eur.  

Ukmergės Senamiesčio progimnazija apie savo veiklos kokybę ir tobulinimo poreikį sprendžia iš duomenimis grindžiamo įsivertinimo, 

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (toliau – NMPP), olimpiadų, konkursų, išorinio rizikos vertinimo, mokymosi pažangumo ataskaitų. Išorinio 

rizikos vertinimo ataskaitos, Strateginio plano SSGG analizės duomenys rodo, kad progimnazijoje organizuojami renginiai, projektai, neformaliojo 

švietimo užsiėmimai sudaro sąlygas daugumos mokinių saviraiškos reikmėms tenkinti, geri individualūs mokinių formaliojo ir neformaliojo švietimo 

pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, tačiau dalies mokinių akademiniai pasiekimai vertinami tik patenkinamai. 

NMPP ataskaitos duomenimis, dalies mokinių pasiekimai neatitinka bendrųjų programų reikalavimų, žemesni už Ukmergės r. savivaldybės 

NMPP dalyvavusių mokinių rezultatų vidurkį: 2019 m. 4 kl. mokinių procentinis matematikos rodiklis žemesnis 5,1 proc., skaitymo – 4,30 proc.; 8 kl. 

mokinių procentinis matematikos rodiklis žemesnis 4,00 proc., skaitymo – 7,60 proc. Lyginamosios 2018 m. 8 kl. mokinių pasiekimų pokyčio ataskaitos, 

parengtos vadovaujantis 2014 m. (4 kl.), 2016 m. (6 kl.) ir 2018 m. (8 kl.) standartizuotų testų rezultatais, duomenys rodo, jog matematikos, skaitymo, 

rašymo rezultatai buvo žemesni už Lietuvos NMPP dalyvavusių mokinių rezultatų vidurkį, išskyrus 4 kl. matematikos ir rašymo rezultatų vidurkį. 



Lietuvių kalbos ir matematikos dalykų mokinių pasiekimams gerinti 1–8 kl. mokiniams 2019–2020 m. m. skirtos papildomos konsultacijų 

valandos, mokytojai organizavo individualias ir grupines konsultacijas, tačiau jos nėra sisteminės ir pakankamai darančios įtaką mokinių pasiekimams ir 

pažangai. Iš progimnazijos 2019–2020 m. m. mokinių metinės pažangumo ataskaitos matome, kad dalies mokinių (1–4 kl. – 30,87 proc., 5–8 kl. – 52,63 

proc.) žinių ir gebėjimų lygis tik patenkinamas; nepatenkinamai 5–8 kl. mokosi 0,75 proc. mokinių, 1–4 kl. nepatenkinamai besimokančių mokinių nėra; 

aukštesniuoju lygiu 1–4 kl. mokosi 30,20 proc., 5–8 kl. – 5,02 proc. 

Progimnazijoje mokosi 29 specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) mokiniai, iš jų – 13 vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių ir 16 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 2 mokiniai su autizmo spektro sutrikimais; 28 mokiniai, turintys elgesio, dėmesio išlaikymo sunkumų ir 

stokojantys socialinių įgūdžių. Su SUP mokiniais dirbo progimnazijos specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas. 

Vaiko gerovės komisijoje (toliau – VGK) organizuojami SUP mokinių pažangos ir pasiekimų aptarimai patvirtina, jog pagalba mokantis nėra 

pakankamai veiksminga, nes trūksta pagalbos mokiniui specialistų, ypač mokytojo padėjėjo, nėra tinkamų sąlygų blogai besielgiančio mokinio, perkėlus 

jį iš pamokos, mokymui. Konsultacinių centrų sukūrimas, mokytojo padėjėjo etato įsteigimas, kabineto su sensorine įranga ugdymo personalizavimui 

įrengimas užtikrins efektyvesnį ugdymosi poreikių tenkinimą įvairių gebėjimų mokiniams.  

Išorinio rizikos vertinimo ataskaitoje fiksuota, jog dalis mokytojų, siekdami pamokos kokybės, seka naujoves, tačiau ugdyme vyrauja 

mokymo paradigma: vertinimo metu stebėtos 3 (4 proc.) šiuolaikinės pamokos, 16 (21,33 proc.) pamokų, kuriose buvo bandoma dirbti šiuolaikiškai, 56 

(74,67 proc.) tradicinės pamokos. Iš stebėtų pamokų protokolų analizės daroma išvada, kad vadovaudamiesi tradicine (poveikio) paradigma, mokytojai 

nesistemingai mokinius įtraukia į mokymosi pasiekimų įsivertinimą, pažangos stebėjimą, pasiektų rezultatų apmąstymą, sėkmių ir nesėkmių aptarimą, 

tolimesnių mokymosi gairių numatymą, retai atsižvelgia į mokinių skirtybes, neišnaudoja šiuolaikinių informacinių technologijų mokymosi motyvacijos 

ir susidomėjimo skatinimui. Teiginiui „Jei būčiau mokyklos direktorius, tikrai siekčiau, kad pamokos būtų įdomesnės, įvairesnės“ pritaria  91 proc. 

apklausoje dalyvavusių mokinių. Išorinio rizikos vertinimo rekomendacijose nurodoma: „parengti ir įgyvendinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programą pamokos planavimo ir organizavimo, vertinimo ir įsivertinimo organizavimo pamokoje, mokymo(si) veiklos diferencijavimo, 

individualizavimo ir suasmeninimo pagal mokinių poreikius ir gebėjimus tematika“. Surinkti duomenys leidžia teigti, kad mokytojams būtina tobulinti 

šiuolaikinės pamokos planavimo ir organizavimo kompetencijas, organizuojant mokymus. 

Tobulinimo veiklos plane, siekiant pokyčių, numatyta pagerinti 5–8 kl. mokinių mokymosi rezultatus, tobulinant ugdymosi proceso 

kokybę: pagerinant mokymosi sąlygas, teikiant pagalbą, diferencijuojant, individualizuojant, personalizuojant veiklas; tobulinant mokytojų šiuolaikinės 



pamokos vadybines kompetencijas; sukuriant saugias ir patrauklias aplinkas, sudarančias galimybes visiems mokiniams siekti pažangos / mokymosi 

sėkmės. Individuali pažanga bus fiksuojama stebint mokinių metinių pažymių vidurkio pokytį. Veiklos vertinimo rodiklių pokytis bus stebimas 

kiekvienais mokslo metais atliekant kokybės įsivertinimą. 

Įgyvendinus veiklas planuojama, jog aukštesniu lygiu bus vertinami progimnazijos veiklos kokybės rodikliai: mokinio pasiekimai ir pažanga, 

orientavimasis į mokinio poreikius, progimnazijos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės, ugdymo(si) planavimas, 

ugdymo(si) organizavimas, įsivertinimas ugdymui; pagerės 5–8 kl. mokinių mokymosi rezultatai, augs metinių pažymių vidurkis: 2020–2021 m. m. 0,06 

balo, 2021–2022 m. m. – 0,05 balo; padidės mokinių skaičius, besimokančių aukštesniuoju pasiekimų lygiu: 2020–2021 m. m. – 1,82 proc., 2021–2022 

m. m. – 1 proc.; pagrindiniu pasiekimų lygiu: 2020–2021 m. m. – 2,5 proc., 2021–2022 m. m. – 2,2 proc., neliks nepatenkinamai besimokančių mokinių, 

2020–2021 m. m. ir 2021–2022 m. m. mokinių mokymosi pažangumas – 100 proc. 

 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas - pagerinti 5–8 kl. mokinių mokymosi rezultatus, tobulinant ugdymosi proceso kokybę. 

 

1 uždavinys. Pagerinti ugdymosi sąlygas pamokoje, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi individualius gebėjimus ir poreikius 

 

Veikla 

 

Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas Įgyvendinimo laikotarpis 

 

2020–2021 2021–2022 

1.1. 

Konsultacinių 

centrų 

sukūrimas  

pagal mokinių 

poreikius: 

gabių ir 

turinčių 

mokymosi 

sunkumų 

mokinių 

ugdymas. 

Veikia 11 konsultacinių 

centrų: 

1a ir 1b kl. mokiniams – 

po 1 val. per sav. lietuvių 

kalbai ir matematikai; 

2a ir 2b kl. mokiniams – 

po 1 val. per sav. lietuvių 

kalbai ir matematikai; 

3a ir 3b kl. mokiniams – 

1 val. per sav. lietuvių k. 

ir 1 val. per sav. – 

matematikai; 

Aukštesniuoju pasiekimų 

lygiu besimokančių 

mokinių skaičius 

padidės:  

2020–2021 m. m. 

1–4 kl. – 3,26 proc.,  

5–8 kl. – 1,82 proc. 

2021 – 2022 m. m. 

1–4 kl. – 4,16 proc.,  

5–8 kl. – 1 proc. 

 

 

2020 09 15–2021 06 08  

I. 1–4 kl. mokiniams Konsultacinis centras 

veikia 33 savaites, 7 kontaktinės val. per 

savaitę. 

Iš viso: 231 val. – 2 307,00 Eur  

 
Kl. val.sk. kv. kat.– koef, BD–1val. įk.–DU;SD–

lėšų por. 
1) 1a kl. – 66 vyr. mok.– 8,05 BD – 9,37; 0,14 

– 627,00 Eur 

2) 1b kl.– 66 – metod.– 8,62 BD – 10,04; 0,15 

–672,00 Eur 

1–4 kl. 

Nuo 

2020–09–15 

iki  

2021–06–08 

 

5–8 kl. 

Nuo  

2020–09–15 

iki  

2021–06–08 

 

1–4 kl. 

Nuo 

2021–09–13 

iki  

2022–06–06 

 

5–8 kl. 

Nuo 

2021–09–13 

iki  

2022–06–06 

 



 4a ir 4b klasių 

mokiniams – 1 val. per 

sav. lietuvių k. ir 1 val. 

per sav. – matematika; 

5a ir 5b klasės 

mokiniams – po 1 val. 

per sav. lietuvių k. ir 

matematikos;  

5–6 kl. mokiniams – 0,5 

val. per sav. gamtai ir 

žmogui; 0,5 val. per sav. 

istorijai; 

6 kl. mokiniams –1 val. 

per sav. lietuvių k., 1 val. 

per sav. matematikai, 0,5 

val. per sav. geografijai; 

7 kl. mokiniams –1 val. 

per sav. lietuvių k. ir 1 

val. per sav. matematikai;  

7–8 kl. mokiniams – 0,5 

val. per sav. biologijai, 

0,5 val. per sav. istorijai, 

0,5 val. per sav. fizikai ir 

0,5 val. per sav. 

geografijai;  

8 kl. mokiniams – 1 val. 

per sav. lietuvių k., 1 val. 

per sav. matematikai ir 

0,5 val. per sav. chemijai. 

 

Pagrindiniu pasiekimų 

lygiu besimokančių 

mokinių skaičius 

padidės: 

2020–2021 m. m. 

1–4 kl. – 6 proc. 

5–8 kl. – 2,5 proc., 

2021 – 2022 m. m. 

1–4 kl. – 7 proc. 

5–8 kl. – 2,2 proc. 

 

2020–2021 m. m. ir 

2021–2022 m. m. 1–8 kl. 

mokinių mokymosi 

pažangumas – 100 proc. 

 

Mokinių individuali 

pažanga – metinis 

pažymių vidurkis augs: 

2020–2021 m. m. – 0,06 

balo; 

2021–2022 m. m. – 0,05 

balo.  

Pamatavimo 

instrumentas: metinės 

ataskaitos. 

 

 

3) 2a kl.– 16,5 – metod.– 8,62 BD – 10,04; 

0,15 – 168,00 Eur 

4) 2b kl.– 16,5 – metod.– 8,62 BD – 10,04; 

0,15  – 168,00 Eur 

5) 3a kl.– 16,5 – metod.– 8,62 BD – 10,04; 

0,15  – 168 Eur 

6) 3b kl.– 16,5 – metod.– 8,62 BD – 10,04; 

0,15 –  168 Eur 

7) 4a kl.– 16,5 – metod.– 8,62 BD – 10,04; 

0,15  – 168 Eur 

8) 4b kl.– 16,5 – metod.– 8,62 BD – 10,04; 

0,15 – 168 Eur 

II. 5–8 kl. mokiniams Konsultacinis centras 

veikia 33 savaites, mokytojai dirba 14 

kontaktinių val. per savaitę. Iš viso: 429 val. –  

4103,00 Eur 

 
Dalykas: 

Kl.– val. sk – kv. kat.–koef, BD–1val. įk. – 

DU;SD–lėšų por. Eur 

1) matematika: 

5–8 kl.– 165 – vyr. mok.– 8,01 BD–9,32; 0,14 

– 1561,00 Eur 

2) lietuvių k.: 

5–8 kl.– 165 – vyr. mok.– 8,05 BD–9,37; 0,14 

– 1569,00 Eur 

3) gamta ir žmogus: 

5–6 kl. – 8,25 – mokyt.– 7,44 BD–8,66; 0,13 – 

72,50 Eur 

4) biologija: 

7–8 kl. – 8,25 – mokyt.– 7,44 BD–8,66; 0,13 – 

72,50 Eur 

5) istorija: 

5–8 kl. – 33 – metod.– 8,62 BD–10,03; 0,15 – 

336,00 Eur 

6) geografija: 

6–8 kl. – 33– metod.– 8,62 BD–10,03; 0,15 – 



336,00 Eur 

 7) fizika: 

7–8 kl.– 8,25– vyr. mok.– 8,05 BD–9,37; 0,14 

– 78,00 Eur 

8) chemija: 

8 kl. – 8,25 – vyr. mok. – 8,05 BD–9,37; 0,14 – 

78,00 Eur 

Iš viso 2020 09 15–2021 06 08 – 6410,00 Eur 

 

2021 09 13–2022 06 06 m. m. 

I. 1–4 kl. mokiniams Konsultacinis centras 

veikia 33 savaites,  7 kontaktinės val. per 

savaitę . 

Iš viso: 231 val.–2307,00 Eur 

 
Kl.–val. sk–kv. kat.–koef, BD–1val.įk.–DU; SD–

lėšų por. Eur 
1) 1a kl. – 66– vyr. mok.– 8,05 BD–9,37; 0,14 

– 627,00 Eur 

2) 1b kl. – 66 – metod.– 8,62 BD–10,04; 0,15 – 

672,00 Eur 

3) 2a kl. – 16,5 – metod.– 8,62 BD–10,04; 0,15 

–  168,00 Eur 

4) 2b kl. – 16,5 – metod.– 8,62 BD–10,04; 0,15 

– 168,00 Eur 

5) 3a kl. – 16,5 – metod.– 8,62 BD–10,04; 0,15 

–168,00 Eur 

6) 3b kl. – 16,5 – metod.– 8,62 BD–10,04; 0,15 

–168,00 Eur 

7) 4a kl. – 16,5 – metod.– 8,62 BD–10,04; 0,15 

–168,00 Eur 

8) 4b kl. – 16,5 – metod.– 8,62 BD–10,04; 0,15 

–168,00 Eur 

II. 5–8 kl. mokiniams Konsultacinis centras 

veikia 33 savaites, mokytojai dirba 14 

kontaktinių val. per savaitę. Iš viso: 429 val.–

4103,00 Eur 



 

Dalykas: 

 Kl.–val. sk.–kv. kat.–koef. ,BD–1val. įk.–

DU;SD–lėšų por. Eur 

1) matematika: 

5–8 kl. – 165– vyr. mok.– 8,01 BD–9,32; 0,14 

–1561,00 Eur 

2) lietuvių k.: 

5–8 kl. – 165– vyr. mok.– 8,05 BD–9,37; 0,14 

–1569,00 Eur 

3) gamta ir žmogus: 

5–6 kl. – 8,25– mokyt.– 7,44 BD–8,66; 0,13  – 

72,50 Eur 

4) biologija: 

7–8 kl. – 8,25– mokyt.– 7,44 BD–8,66; 0,13 –  

72,50 Eur 

5) istorija: 

5–8 kl. – 33– metod.– 8,62 BD–10,03; 0,15 – 

336,00 Eur 

6) geografija: 

6–8 kl.– 33–  metod.– 8,62 BD–10,03; 0,15 – 

336,00 Eur 

 7) fizika: 

7–8 kl. – 8,25– vyr. mok. – 8,05 BD–9,37; 0,14 

– 78,00 Eur 

8) chemija: 

8 kl. – 8,25 – vyr. mok. – 8,05 BD–9,37; 0,14 – 

78,00 Eur 

Iš viso 2021 09 13–2022 06 06 = 6410,00 Eur 

Iš viso 2020 09 15–2022 06 06 = 12820,00 

Eur 

1.2. 

Individualios ir 

grupėmis 

pagalbos 

teikimas 5–8 

kl. mokiniams 

Steigiamas 1 mokytojos 

padėjėjo etatas, padėjėjas 

dirba 5–8 kl. lietuvių 

kalbos, matematikos, 

gamtos ir socialinių 

mokslų pamokose pagal 

SUP 5–8 kl. mokinių 

mokymosi pažanga 

(metinis pažymių 

vidurkis) lietuvių kalbos, 

matematikos, gamtos ir 

Mokytojo padėjėjo 1 pareigybė.  

Nuo 2020 10 01 iki 2021 06 15 d. 

Darbo patirtis – virš 15 m. 

Koef., BD=DU+ SD 1,45% = Iš viso mėn.– Iš 

viso m. m. 

4,3 BD=756,80+10.97 =767,77 Eur x 8.5 

2020 m. 

spalio 1d.– 

2021 m. 

birželio 15 

d. 

 

2021 m. 

spalio 1d.– 

2022 m. 

birželio 15 d. 

 

 



pamokų metu. 

 

 

savaitei sudarytą 

tvarkaraštį, teikdamas 

pagalbą mokytojui 

dirbant su didelių spec. 

ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais. 

(2019–2020 m. m. su 

dideliais SUP 16 

mokinių).  

Pagerės spec. ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

įtrauktis: pamokos 

aspekto „Mokytojai 

tinkamai ugdo kiekvieno 

gabumus, padeda 

silpnesniems...“ 

vertinamų pamokų 

vidurkis padidės nuo 

2,23 iki 2,33 

2021–2022 m. m.  

 

Individualizavimo, 

diferencijavimo pamokos 

kokybės įsivertinimo 

rodiklis pagerės bent 0,3 

įverčio. 

 

Teiginio „Mes dažnai 

galime pasirinkti 

skirtingo sunkumo 

užduotis“– įvertis 

padidės nuo 2,7 iki 3,0 

2021–2022 m. m.  

 

socialinių mokslų 

pamokose 2020–2021 m. 

m. pakils 0,1 balo,  

2021–2022 m. m. – 0,2 

balo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020–2021 m. m. ir 

2021–2022 m. m. 1–8 kl. 

mokinių mokymosi 

pažangumas – 100 proc. 

mėn.–6526,00 Eur 

Kompensacija už nepanaudotas atostogas 14 d. 

d.: 537,00 Eur 

Iš viso: 7063,00 Eur 

Nuo 2021 10 01 iki 2022 06 15 d. 

Darbo patirtis – virš 15 m. 

Koef., BD=DU+ SD 1,45% = Iš viso mėn.– Iš 

viso m. m. 

4,3 BD=756,80+10.97 =767.77 Eur x8.5 mėn. 

–6526,00 Eur 

Kompensacija už nepanaudotas atostogas 14 d. 

d.: 537,00 Eur 

                                                                     

Iš viso: 7063,00 Eur  

Iš viso 2020 10 01–2022 06 15 = 14126 Eur 

  

1.3. 

Suasmeninto 

Įkuriamas kabinetas su 

sensorine įranga ugdymo 

Vaizdo projektorius „Casio“ –  638,00 Eur 

 

2020 m. 

spalio mėn. 

 

 



ugdymo 

organizavimas 

netradicinėje 

edukacinėje 

aplinkoje. 

 

 

 

personalizavimui mokinį 

perkėlus  pamokos metu 

mokytis į kitą erdvę dėl 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių ar netinkamo 

elgesio.  

Darbui kabinete 

steigiamas mokytojo 

padėjėjo etatas;  

mokytojas padėjėjas 

teikia pagalbą mokiniui 

atliekant mokytojo 

skirtas mokinio 

galimybes atitinkančias 

užduotis. Mokinį pagal 

poreikį konsultuoja 

socialinis pedagogas ar 

psichologas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalbos ir 

matematikos 

aukštesniuoju pasiekimų 

lygiu besimokančių 

mokinių skaičius 

padidės:  

2020–2021 m. m. 

1–4 kl. – 3 proc.,  

Sensorinė įranga – 5962,56 Eur 

 

Sensorinė įranga – 708,55 Eur 

 

2. Mokytojo padėjėjo 1 pareigybė.  

Nuo 2020 10 01 iki 2021 06 15 d. : 

Darbo patirtis – iki 5 m. 

Koef., BD=DU+ SD 1,45% = Iš viso mėn.–Iš 

viso m. m. 

4,03 BD=709.28+10.28 =719.56 €.x8.5 . –

mėn.6116,00 Eur 

Kompensacija už nepan. atostogas 14 d. d,: 

504,00 Eur 

                                                            

Iš viso = 6620,00 Eur 

Nuo 2021 10 01 iki 2022 06 15 d. : 

Darbo patirtis–iki 5 m. 

Koef., BD=DU+ SD 1,45% = Iš viso mėn.–Iš 

viso m. m. 

4,03 BD=709.28+10.28 =719.56,00 x8.5 mėn. 

–6116,00 Eur 

Kompensacija už nepan. atostogas 14 d. d,: 

504,00 Eur 

Iš viso = 6620,00 Eur 

Iš viso 2020 10 01–2022 06 15 = 13240,00 

Eur  

 

3. Interaktyvusis monitorius su vidiniu 

kompiuteriu, Microsoft Office 365 aplinka ir 

edukacine platforma „Mozabook“ – 5445,00 

Eur 

4. Multifunkcis spausdintuvas (A3 formatui), 

kaina – 1500,00 Eur 

 

2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

 

 

 

 

2020 m. 

spalio 1d. – 

2021 m. 

birželio 15 

d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 

sausio mėn. 

2021 m. 

sausio mėn. 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 

spalio mėn. 

 

 

2021 m. 

spalio 1d.– 

2022 m. 

birželio 15 d. 

 

 

 

 

1.4. 

Individuali–

12 kabinetų turi 

spausdintuvus.  

Spausdintuvai „Brother“ HL (A4 formatui). 

Vieneto kaina –  196 Eur 

2020 m. 

spalio mėn.  

 

 



zavimo, 

diferencija–

vimo sąlygų 

pagerinimas 

pamokoje.  

 

 

Dauguma mokytojų (80 

proc.) skirtingų gebėjimų 

mokiniams skiria 

diferencijuotas, 

individualizuotas 

užduotis.  

 

 

5–8 kl. – 2 proc. 

2021–2022 m. m. 

1–4 kl. – 3 proc.,  

5–8 kl. – 2 proc. 

 

 

Lietuvių kalbos ir 

matematikos pagrindiniu 

pasiekimų lygiu 

besimokančių mokinių 

skaičius padidės: 

2020–2021 m. m. 

1–4 kl. – 5 proc. 

5–8 kl. – 3 proc., 

2021–2022 m. m. 

1–4 kl. – 6 proc. 

5–8 kl. – 4 proc. 

 

13 spausdintuvų „Brother“ HL – 2548,00 Eur 

 

13 spausdintuvų eksploatavimo išlaidos: 

popierius, milteliai – 1276,00 Eur 

 

13 spausdintuvų eksploatavimo išlaidos: 

popierius, milteliai – 1276,00 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

2020–2021 

m. m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021–2022 

m. m. 

1.5. 

Elektroninės 

mokymosi 

aplinkos EMA 

diegimas 

mokinių 

individualiems 

gebėjimams 

lavinti. 

EMA elektroninė 

mokymosi aplinka 

naudojama 1–4 kl. 

lietuvių kalbos, 

matematikos ir gamtos 

pažinimo, 

5–8 kl. lietuvių kalbos ir 

matematikos pamokose, 

namų darbų 

individualizavimui, 

mokymo(si) užduočių 

diferencijavimui.  

1–4 klasių lietuvių k., matematikos ir pasaulio 

pažinimo ir 5– 8 klasių lietuvių k. ir 

matematikos EMA elektroninės mokymosi 

aplinkos naudojimosi licencija 2020–2021 m. 

m.: 3336,25 Eur  

 

1–4 klasių lietuvių k., matematikos ir pasaulio 

pažinimo ir 5– 8 klasių lietuvių k. ir 

matematikos EMA elektroninės mokymosi 

aplinkos naudojimosi licencija 2020–2021 m. 

m.: 3336,25 Eur    

2020 m. 

rugsėjo 

mėn. 

 

 

 

 

 

2021 m. 

rugsėjo mėn. 

 

 

2 uždavinys. Užtikrinti aktyvų ir patrauklų mokymąsi, tobulinant mokytojų šiuolaikinės pamokos vadybines kompetencijas 

Veikla 

 
Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas Įgyvendinimo laikotarpis 

2.1. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

šiuolaikinės pamokos 

planavimo ir 

organizavimo tema. 

Kvalifikacijos tobulinimo programoje 

„Šiuolaikinė pamoka“ dalyvauja 94 

proc. mokytojų. 

Susitarta dėl šiuolaikinės pamokos 

kokybės rodiklių, 80 proc. mokytojų 

planuoja ir organizuoja pamokas jų 

Aukštesniuoju 

pasiekimų lygiu. 

besimokančių mokinių 

skaičius padidės:  

2020–2021 m. m. 

1–4 kl. – 3,26 proc.,  

6 val. kvalifikacinė programa 

(praktiniai mokymai) 

„Microsoft Office 365 aplinkos 

diegimas – 200,00 Eur 

 

2020 m. 

rugsėjo 

mėn. 

 

 

 



 laikydamiesi, naudoja Microsoft 

Office 365 „ Teams“ programą. 

5–8 kl. – 1,82 proc. 

2021 – 2022 m. m. 

1–4 kl. – 4,16 proc.,  

5–8 kl. – 1 proc. 

Pagrindiniu pasiekimų 

lygiu besimokančių 

mokinių skaičius 

padidės: 

2020–2021 m. m. 

1–4 kl. – 6 proc. 

5–8 kl. – 2,5 proc., 

2021–2022 m. m. 

1–4 kl. – 7 proc. 

5–8 kl. – 2,2 proc. 

 

2.2. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas mokinių 

mokymosi pasiekimų 

ir pažangos vertinimo 

tema.  

Kvalifikacijos tobulinimo programoje 

„Mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimas pamokoje“ 

dalyvauja 94 proc. mokytojų. 

Pamokos aspekto „Naudojamos 

užduotys skatina mokinių smalsumą 

ir dėmesį“ Išorės vertinimo vidurkiai 

kils nuo 2,34 iki 2,36. 

2021–2022 m. m.  

 

Pamokos aspektų: 

„Mokiniai informuojami, su jais 

aptariama, kokie numatomi vertinimo 

kriterijai“; „Sugrįžtama prie 

mokymosi uždavinio, aptariamas 

pasiektas rezultatas“ 

Išorės vertinimo vidurkiai pagerės 0,2 

įverčio, atitinkamai nuo 2,00 ir 2,07. 

2021–2022 m. m.  

 

40 val. kvalifikacinė programa 

„Formuojamasis vertinimas ir 

individuali pažanga“– 3000,00 

Eur 

2021 m. 

sausio mėn. 

 

2.3. Aktyvių, 

patrauklių pamokų / 

veiklų organizavimas 

už progimnazijos 

ribų, Ukmergėje ir už 

Ukmergės ribų. 

Mokytojai (100 proc.) organizuoja 

bent vieną pamoką kiekvienai klasei 

už progimnazijos ribų, Ukmergėje.  

Mokiniai tikslingai ugdosi. Jų atliktas 

užduotis vertina, reflektuoja 

edukacinę pamoką organizavę 

mokytojai.  

Aktyvaus, patrauklaus mokymosi už 

progimnazijos ribų įsivertinimo 

rodiklis augs bent 5 proc. 

15 edukacinių išvykų-pamokų 

organizuoja pradinių klasių, lietuvių 

k., matematikos, fizikos, chemijos, 

biologijos, istorijos, geografijos 

5–8 kl. sumažės (0,75 

proc.) nepatenkinamai 

besimokančių mokinių.  

2020–2021 m. m. ir 

2021–2022 m. m. 5–8 

kl. mokinių mokymosi 

pažangumas – 100 proc. 

 

Mokinių individuali 

pažanga – metinis 

pažymių vidurkis augs: 

2020–2021 m. m. – 

0,06 balo; 

2021–2022 m. m. – 

15 mokinių skiriamas vienas 

mokytojas ar mokytojo 

padėjėjas.  

Esant poreikiui, skiriamas 

mokytojo pagalbininkas. 

Miesto autobusų parko 

autobuso nuoma edukacinėms 

išvykoms. 

1 km kaina – 0,75 Eur. 

Autobuso mokestis 6 val. – 

6,50 Eur. 1 išvyka – 155 km. 

7 edukacinės išvykos per 

mokslo metus: 1085 km. –

868,00 Eur 

2020–2021 

m. m. 

IV ketvirtis 

2021–2022 

m. m. 

II ketvirtis 



mokytojai už Ukmergės ribų. 

Mokiniai tikslingai ugdosi, 

reflektuoja veiklą, įsivertina 

mokymosi pažangą: įvardija savo 

mokymosi stipriąsias ir tobulintinas 

veiklas, numato veiklos tobulinimo 

žingsnius.  

Pagerės pamokų pasiskirstymas pagal 

paradigmas: 

BDŠ – nuo 21,33 iki 30 proc.; 

Šiuolaikinė – nuo 4 iki 8 proc. 

2021–2022 m. m. 

0,05 balo  

Pamatavimo 

instrumentas: metinės  

mokinių pažangos 

ataskaitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 edukacinės išvykos per 

mokslo metus: 1240 km. –

992,00 Eur 

 

2.4. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

grįžtamojo ryšio 

tematika. 

 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo programoje 

dalyvauja 94 proc. mokytojų. 

Mokytojai naudojasi IT priemonėmis 

grįžtamojo ryšio stebėjimui ir tėvų 

informavimui („Reflectum“ 

programa). 

 

80 proc. 5–8 kl. mokytojų sėkmingai 

taikys „Reflectus“ įrankį pamokose. 

Kiekvienoje lietuvių kalbos, 

matematikos, gamtos ir socialinių 

mokslų pamokoje mokytojai pateikia 

mokiniams klausimus apie stipriąsias 

ir tobulintinas sritis, mokymuisi 

didžiausią įtaką darančius veiksnius.  

Visi mokiniai atsako į mokytojo 

paruoštus refleksijos klausimus. 

5–8 klasių mokiniai gauna 

veiksmingą grįžtamąją informaciją 

apie savo mokymąsi. 

Sudaromos sąlygos mokytojams 

organizuoti pamokas su vaizdo 

stebėjimo sistemomis. Mokytojai turi 

Aukštesniuoju 

pasiekimų lygiu 

besimokančių mokinių 

skaičius padidės:  

2020–2021 m. m. 

5–8 kl. – 1,82 proc. 

2021 – 2022 m. m. 

5–8 kl. – 1 proc. 

 

Pagrindiniu pasiekimų 

lygiu besimokančių 

mokinių skaičius 

padidės: 

2020–2021 m. m. 

5–8 kl. – 2,5 proc., 

2021–2022 m. m. 

5–8 kl. – 2,2 proc. 

 

2020–2021 m. m. ir 

2021–2022 m. m. 5–8 

kl. mokinių mokymosi 

pažangumas – 100 proc. 

 

40 val. kvalifikacinė programa 

„Grįžtamasis ryšys ir tėvų 

informavimas“ – 3200,00 Eur 

 

Kvalifikacinės programos 

„Grįžtamasis ryšys ir tėvų 

informavimas“ licencija 

(metodinė medžiaga) – 800,00 

Eur  

 

 

Stacionarūs kompiuteriai. 

Vieneto kaina – 950 Eur 

950 x 21 (vnt.) 

Iš viso: 19950,00 Eur 

 

Nešiojami kompiuteriai: 

2 vnt. po 708,00 Eur. 

Iš viso: 1416,00 Eur 

 

Nešiojami kompiuteriai: 

11 vnt. po 700,00 Eur. 

Iš viso: 7700,00 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 

sausio mėn. 

 

 

 

 

 

2022 m. 

sausio mėn. 

 

 

 

 

 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

 

 

2021 m. 

spalio mėn.  

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. 

vasario 



galimybę įrašyti ir peržiūrėti po 2 

pamokas per mokslo metus, jas 

analizuoti su kolegomis, 

administracija.  

 

Mokinių individuali 

pažanga – metinis 

pažymių vidurkis augs: 

2020–2021 m. m. – 

0,06 balo; 

2021–2022 m. m. – 

0,05 balo.  

Pamatavimo 

instrumentas: metinės 

ataskaitos. 

 

 

 

 

 

Vaizdo stebėjimo sistema: 

1 vnt. – 800,00 Eur 

1 vnt. – 1061,00 Eur 

 

 

 

 

 

2021 m.  

vasario 

mėn. 

mėn.  

 

 

 

 

 

 

 

  Iš viso: 106200,00 Eur 

 

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

reikmėms, t. y. toms progimnazijos 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) 

Progimnazijos direktorius 
 

 

Arūnas Kerza_____________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 


