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Patikslinamos l enteliLĮ dvi grafos: lėšLĮ detalizavimas ir įgyvend inimo laikotarpis (kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai išlieka tokie patys, mokiniLĮ 
skaičius išliko toks, koks buvo numatytas). 

Tikslinama dėl š iLĮ priežasčiLĮ: 

l ) dėl darbuotojLĮ nedarbingumo ir nuotolinio mokyrno(si) 2020-2021 m. m. nepilnai įvykdytos „minkštosios" veiklos, perkeliantjLĮ įgyvendinimą 
į 202 1-2022 m. m.; 

2) įsisavinant metams numatytas l ėšas , anksč i au (nei numatyta pagal įgyvendinimo laikotarpi) įsigytos ,.kietosios" priemonės veiklLĮ įgyvendinimui. 

l. Sukurti sistemingą kiekvieno mokinio pasiekimLĮ kasdienį vertinimą ir grįžtamojo ryšio teikimą visLĮ dalykq pamokose. 
Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

1.1. Personalizuotas Visiems 5 - l O klasiLĮ mokiniams Lietuvių kalbos ir matematikos 
pasiekimai: 80% mokinių 

pasieks pagrindinį mokymosi 
lygį ; ne mažiau kaip 

ve1iinimas suteikiama mokykloje asmeninė 

kiekviename prieiga prie interneto. 
mokomajame SpecialiLĮjLĮ ugdymosi poreikiLĮ 

dalyke kiekvieną mokiniams pamokose pagalbą teikia 10% mokinių pasieks aukštesnįjį 
mokymosi lygį. dieną naudojant IT. mokytojo padėjėjas. 

1.2. Grįžtamojo 
ryšio teikimas 
naudojant pamokos 
vertinimo įrankius. 

MokiniLĮ pasiekimai vertinami 
kiekvieną dieną kiekvieno dalyko Mokyklos metiniai mokiniLĮ 

pamokose. rezultatai pasieks 7,48 balo 
Rengiamos kiekvienos klasės (prasidedant projektui buvo 7,38) 
kiekvienos savaitės sėkmiLĮ 

(rezu ltatLĮ) suvestinės, viešinamos 
mokiniams ir jLĮ tėvams. 60% specialiųjLĮ ugdymosi 
PamokL1 stebėjimas ir dalijimasis poreikiLĮ mokiniq gebės mokytis 
gerąją pati1iimi pagal pati11ies mainų ir stebėti savo pažangą 

programą „Kolega-kolegai" ne naudojantis IT (prasidedant 
mažiau kaip kartą per pusmetį. projektui buvo 40%). 
Kas pusmetį organizuojami tarpiniai 
pokalbiai su mokytojais apie 40% mokiniq pasieks 
mokymo kokybę. individualios pažangos 
l 00% mokytoj q naudos grįžtamojo (prasidedant projektui buvo 
ryšio įrankius pamokoje. 35,3). 
l 00% mokiniLĮ gaus ne mažiau kaip 
r_usės kiekvieno dalyko pamokų 

LėšLĮ detalizavimas 
(2021-2022 m. m.) 

Mokytojo padėjėjas 0,5 
etato (4000,00 Eur. ) 
Tame skaičiuje : 

400,00 Eur. 
1200,00 Eur. 
1200,00 Eur. 
1200,00 Eur. 

Įgyvendinimo la ikotarpis 
(202 1-2022 m. m.) 

2021 m. llI ketvirtis 
202 1 m. IV ketvirtis 
2022 m. l ketvirtis 
2022 m. II ketvirtis 

r-------------+--------------, 
Kompiuteriai mokytojų 
darbo vietų atnaujinimui 
(5x480,00 Eur.) 

(2400 Eur.) 
202 1 m. IV ketvirtis 



1.3. Konsultacijos 
mokiniams 

Veikla 

2.1. Vi1iualiq 
mokymosi aplinkų 
naudojimas jq 
įrankiq taikymas 
ugdymo procese 

grįžtamąjį ryšį naudojant „Google 
C lassroom·' įrankius. 
306 kalbų , tiksliųjų , gamtos ir Kalbų , tiksliqjų , gamtos ir 
socialiniq mokslų dalykų socialiniq mokslų 

konsultacijos (8,27 val. x 37 sav.), iš mokytojams apmokėjimas 
JŲ: už faktiškai vestas 
l ) 132 spragq šalinimui , konsultacijas (2914 Eur.) 
2) 87 praleisto turinio įsisavinimui , 364,00 Eur. 2021 m. III ketvirtis 
3) 87 gabių mokinių ugdymui. 850,00 Eur. 202 1 m. IV ketvirtis 

850,00 Eur. 2022 m. I ketvirtis 
850,00 Eur. 2022 m. II ketvirtis 

2. Stiprinti patyriminį ugdymą integruojant mokomuosius dalykus, IT raštingumą siekiant mokinių pažangos 
Kiekybinis rodiklis 

IKT konsultacijos mokytojams kas 
savaitę. Dalyvaus l 00% mokytojq . 
80% mokytojq laisvai valdys, taikys 
įgytas žinias organizuodami 
pamokas. 
100% mokytojq naudos skaitmeninę 
mokymosi aplinką „Google 
C lassroom". 
l 00% mokiniLĮ patirs skaitmeninius 
mokymosi būdus , išbandys įvairias 

užduotis. 

Kokybinis rodiklis 

Lyginant rezultatus prieš 
prasidedant projektui: 
l) 5 proc. daugiau mokinių 

pasieks pagrindinį lygį iš 
matematikos ir lietuviq kalbos 
rašymo (NMPP, diagnostiniai 
testai); 

2) PUPP ( diagnostinių testq) 
pasiekimai iš lietuvių kalbos ir 
matematikos gerės iki 0,3 proc; 

Lėšq detalizavimas 
{2021-2022 m. m.) 

IKT konsultantas 0,5 etato 
(5200 Eur) 

Tame skaičiuje: 
520,00 Eur. 

1560,00 Eur. 
1560,00 Eur. 
1560,00 Eur. 

Įgyvendinimo la ikotarpis 
(2021-2022_1!) . m.) 

2021 m. III ketvirtis 
2021 m. IV ketvirtis 
2022 m. l ketvirtis 
2022 m. II ketvirtis 



2.2. Praktinių - Organizuotos ne mažiau kaip po 2 3) 5- 8 klasių koncentre 5-6 
patyriminių studijų integruotų dalykų pamokas per mokiniai pagerins kalbų 

dienos mokslo metus, kartu su ne mažiau (lietuvių , anglų, rusų), 4-5 
kaip 2-iejLĮ skirtingų dalykų mokiniai tiksliLĮjų (matematikos, 
mokytojais giminingomis dalykams informacinių technologijų) , 4- 5 
temomis pagal bendrąsias programas. mokiniai gamtos (biologijos, 
Organizuotos 5 praktinių studijų fizikos, chemijos) 1[ 5-6 
dienos ir apjungti visi mokomieji mokiniai socialinių (istorijos, 
dalykai bendrai veiklai. geografijos) mokslų pasiekimus 
Dalyvauja 100% mokiniq, 100% 0.3- 0,4 balo. 
mokytojLJ. 

Bendra suma: 14514 Eur. 

SUMA 2021-2022 M. M. PAGAL 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ SKAIČIŲ 14514 Eur. (41 mok. x 354 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 LR Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės 
krepšelio). 
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