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ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS KOKYBĖS KREPŠELIO VEIKLOS TOBULINIMO PLANO,
PATVIRTINTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2021-10-01 ĮSAKYMU NR. V- 261
PATIKSLINIMAS NR. 1

Pagrindimas (pagrindžianti informacija ir duomenys)
Veiklos tobulinimo 2021-2022 m. m. koregavimo priežastys:
1. Sumažėjęs mokinių skaičius;
2. Dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus sumažėjęs lėšų kiekis;
3. Nuo 2021-09-01 pasikeitęs mokytojų darbo užmokesčio koeficientas.
2021-2022 m. m. plano įgyvendinimui skirta – 20 886 Eur. Iš 2020-2021 m. m. perkelta – 0 Eur. Iš viso planui įgyvendinti skirta: 43 896,00 Eur
2020–2021 m.m. 65x354 iš viso 23 010 Eur
2021–2022 m.m. 59x354 iš viso 20 886 Eur
Veikla
1.2. Ugdymo turinio diferencijavimo ir
individualizavimo
organizavimui
sąlygų
gerinimas kiekvienoje pamokoje.
1.4. Netradicinių pamokų ir edukacinių
programų organizavimas kitose aplinkose už
gimnazijos ribų.
3.1. Ilgalaikių ir trumpalaikių konsultacijų
skyrimas mokymosi spragų turintiems,
gabiems mokiniams.

Pateikimas
1.2.1. Tikslinamos lėšos.

1.4.1. Veikla
vykdoma.

Pagrindimas
1.2.1.1. Lėšos tikslinamos, dėl susidariusio
lėšų likučio.

2021-2022

3.1.1.
Tikslinamas
paskaičiavimas.

m.

darbo

m.

nebus 1.4.1.1. Nuo 2021-09-01 d. gimnazijoje
sumažėjo 5-8 klasių mokinių skaičius.

užmokesčio 3.1.1. Nuo 2021-09-01 pasikeitė mokytojo
padėjėjo užmokesčio koeficientas.
3.1.1. Nuo 2021-09-01 dėl lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
kaitos,
pasikeitė
mokytojo užmokesčio koeficientas.

Tikslas: Siekti kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos ūgties, tobulinant pamokos kokybę.
Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas mokiniams patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius.
Veikla

Kiekybinis rodiklis

Kokybinis rodiklis

Lėšų detalizavimas

Įgyvendinimo laikotarpis
2020-2021
m. m.

1.1 Mokymai gimnazijos
mokytojams apie šiuolaikinės
pamokos vadybą ir aktyvų,
savivaldį, personalizuotą
kiekvieno mokinio mokymąsi.

1.2 Ugdymo turinio
diferencijavimo ir
individualizavimo
organizavimui sąlygų
gerinimas kiekvienoje
pamokoje.

Įvyks 40 val. akademinių
val. mokymai mokytojams,
kuriuose dalyvaus bent 80
proc. gimnazijos mokytojų
(t. y. 20 mokytojų iš 25) ir
įgis šiuolaikinės pamokos
vadybos ir aktyvaus,
savivaldžio bei
personalizuoto mokymo
kompetencijų.
Bent 55 proc. mokymuose
dalyvavusių mokytojų
įgytą patirtį išbandys
ir taikys kasdienėje
praktikoje.
Įsigyta 12 spausdintuvų

Pagerės 6-7 klasių
mokinių lietuvių kalbos ir
literatūros bei matematikos
metinis pažymio vidurkis
0,2-0,3 lietuvių kalbos ir
literatūros:
6 kl. – 6,3 (5 kl. – 6,06);
7 kl. – 5, 6 (6kl. – 5,33).
Matematikos:
6 kl. – 6,5 (5 kl. – 6,29);
7 kl. – 6,0 (6 kl. – 5,88).
Matuojama kiekvienų
mokslo metų pabaigoje,
lyginant su praėjusių
mokslo metų metiniais
pažymių vidurkiais.

10 stebimų lietuvių kalbos
ir literatūros bei
matematikos pamokų 5-8
klasės per mokslo metus (iš
viso 20 pamokų).

Individualizavimo,
diferencijavimo pamokos
kokybės įsivertinimo
rodiklis pagėrės bent 0,2
įverčio.

8 refleksijos metodinėse
grupėse.

Tikslingas IKT
panaudojimas pamokose
nuo 13 proc. pakils iki 15

40 val. kvalifikacijos tobulinimo
programa – 3525,00 Eur
Lektoriaus paslaugų
apmokėjimui – 3500 Eur
Valandos įkainis – 87,50 Eur
(7 mokymai po 400 Eur
2 nekontaktiniai mokymai po
350 Eur)
Kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimai
– 25 Eur (25 mokytojai x 1 Eur)

Kanceliarinėms prekėms įsigyti
- 2021-2022 m. m. -1,31 Eur

2021-2022
m. m.
2021 m. IV
ketvirtis,
2022 m. I-II
ketvirčiai

Iki 2022 m.
birželio
mėn. įsigyti
kopijavimo/
diplominio
popieriaus.

1.3 Aktyvių mokymo metodų
taikymas ir IKT panaudojimas
pamokoje, siekiant mokinių
aukštesnės motyvacijos ir
asmeninės pažangos.

75 proc. gimnazijos
mokytojų per mokslo
metus organizuos ne
mažiau kaip 1–2 atviras
arba integruotas veiklas,
kuriose taikys aktyvius
mokymo metodus ir/ar
IKT.

proc.
Aktyvaus, patrauklaus
mokymosi už gimnazijos
ribų įsivertinimo rodikliai
augs bent 3-5 proc.
Stebėtų pamokų
protokoluose bus
fiksuojama 60 proc. ir
daugiau mokytojų
individualizuotų ir
diferencijuotų mokymo
veiklų, užduočių.

2 vnt. išmaniųjų ekranų, vieno
kaina - 3500 Eur
Iš viso: 7000,00 Eur

Iš viso: 10526,31 Eur 1 uždaviniui įgyvendinti

Iki 2022
m. kovo
mėn.
įsigyti
išmanūs
ekranai.

10 526,31
Eur

2. Tobulinti mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo sistemą, siekiant mokinio individualios pažangos (MIP).
Veikla

2.1. 5–7 klasių mokinių
motyvacijos ir individualios
pažangos stebėjimas, aptarimas
su mokiniu (mokinys, dalyko
mokytojas, klasės vadovas,
pagalbos mokiniui
specialistas).

Kiekybinis rodiklis

1 kartą per mėnesį
mokinys Individualios
pažangos įsivertinimo lape
žymi savo pažangą.
1 kartą per mėnesį
mokinys su klasės vadovu
aptaria individualią
pažangą.
2 kartus per metus
individuali mokinio
pažanga aptariama su
tėvais (globėjais,

Kokybinis rodiklis

5–7 klasių mokinių
lietuvių kalbos ir
matematikos mokymosi
kokybė pagerės
lietuvių kalbos ir
literatūros:
5 kl. – 43 proc. (41 proc.);
6 kl. – 35 proc. (33 proc.);
7 kl. – 52 proc. (50 proc.).
Matematikos
5 kl. – 55 proc. (53 proc.);
6 kl. – 35 proc. (33 proc.);

Lėšų detalizavimas

Žmogiškieji ištekliai.
Mokymo lėšos:
valandos skirtos funkcijoms,
susijusioms su veikla
mokyklos bendruomenei,
vykdyti (susirinkimai, kuriuose
aptariama mokinių individuali
pažanga ir motyvacija).

Įgyvendinimo laikotarpis
2020-2021 m. 2021-2022
m.
m. m
2021 m.
rugsėjo1
d. iki 2022
m. birželio
23 d.

2.2. Siekiant vertinimo kriterijų
aiškumo pamokose, metodinėse
grupėse susitariama, dėl
mokinių vertinimo metodikos,
vertinimo kriterijų.

rūpintojais).
1 kartą per metus klasės
vadovas ir dalykų
mokytojas aptaria
individualią mokinio
pažangą.

7 kl. – 52 proc. (50 proc.).

10 stebimų lietuvių kalbos
ir literatūros bei
matematikos pamokų 5-8
klasės per mokslo metus
(iš viso 20 pamokų).

Stebėtų pamokų
protokoluose bus
fiksuojama, kad apie 60-70
proc. gimnazijos mokytojų
laikysis priimtų
susitarimų.

Mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo rodiklis
,,Vertinimas ugdymui“
pagėrės bent 0,2 įverčio.

8 refleksijos metodinėse
grupėse.

Žmogiškieji ištekliai
Mokymo lėšos:
valandos skirtos funkcijoms,
susijusioms su veikla
mokyklos bendruomenei,
vykdyti (susirinkimai, kuriuose
susitariama dėl vertinimo
metodikos ir kriterijų)

2021 m.
rugsėjo 2022 m.
sausio
mėn.

Iš viso: 0,00 Eur 2 uždaviniui įgyvendinti

0 Eur.

3. Stiprinti švietimo pagalbą, siekiant kiekvieno mokinio ūgties.
Veikla

Kiekybinis rodiklis

Kokybinis rodiklis

Lėšų detalizavimas

Įgyvendinimo laikotarpis
2020-2021
m. m.

3.1. Ilgalaikių ir trumpalaikių
konsultacijų skyrimas
mokymosi spragų turintiems,
gabiems mokiniams.

2,3,4 kl. – 3 lietuvių kalbos
konsultacijos per savaitę.

5-7 klasių mokinių
individuali pažanga pagal
pasiekimų lygius pagerės 8
proc. (2019-2020 m. m. –
21 proc. mokinių padarė
individualią pažangą)
Individuali mokinių
pažanga matuojama
kiekvienais mokslo metais.

2021-2022 m. m.
2, 3,4 kl. mokiniams
konsultacijos 28
sav. po 3 val. per sav. Iš
viso 84 val. (1 mokytoja
dirba 1 val. per sav.,
trys mokytojos dirba 3 val, per
sav.)
1 val. = 9,79 Eur (taikomas
koeficientas 8,05, pedagoginio

2021-2022
m. m.
2021 m.
spalio 11 d..
- 2022 m.
gegužės 28
d.
(28 savaitės)

1 kl. – 1 lietuvių kalbos
konsultacija per savaitę.

5-8 ir I-IV gimnazijos kl. –
4 matematikos
konsultacijos per savaitę.

Pagerės 5-8, I-IV
gimnazinių klasių mokinių
lietuvių kalbos ir
literatūros bei matematikos
metinis pažymio vidurkis
0,2-0,3.
2019-2020 m. m. rezultatai
lietuvių kalbos ir
literatūros:
5 kl. – 6,06;
6 kl. – 5,33;
7 kl. – 6,00;
8 kl. – 6,10;
I kl. – 6,08;
II kl. – 6,89;
III kl. – 6,10.
Matematikos:
5 kl. – 6,29;
6 kl. – 5,88;
7 kl. – 5,88;
8 kl. – 6,24;
I kl. – 5,92;
II kl. – 5,67;
III kl. – 6,30.
Matuojama kiekvienų
mokslo metų pabaigoje,
lyginant su praėjusių
mokslo metų metiniais
pažymių vidurkiais.
Mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo rodiklis
,,Orientavimasis į mokinių
poreikius“ pagerės ne

darbo stažas daugiau nei 25
metai, vyr. mokytojas)
84 val. x 9,79 Eur = 822,36
Eur
SODRA= 11,93 Eur
Iš viso 834,29 Eur
1 kl. mokiniams
konsultacijos 28
sav. po 1 val. per sav. Iš
viso 28 val. (1 mokytoja
dirba 1 val. per sav.)
1 val. = 9,69 Eur (taikomas
koeficientas 7,97, pedagoginio
darbo stažas iki 20 metų, vyr.
mokytojas)
28 val. x 9,69 Eur = 271,32
Eur
SODRA=3,94 Eur
Iš viso 275,26 Eur
5-8 ir I-IV gimnazijos klasių
mokiniams
konsultacijos 28
sav. po 4 val. per sav. Iš
viso 112 val. (1 mokytoja
dirba 1 val. per sav.)
1 val. = 10,79 Eur (taikomas
koeficientas 8,05, pedagoginio
darbo stažas daugiau nei 25
metų, vyr. mokytojas)
112 val. x 10,79 Eur = 1208,48
Eur
SODRA=17,53 Eur

mažiau kaip 0,5 įverčio.

Iš viso 1226,01 Eur

III-IV gimnazijos kl. – 1
lietuvių kalbos ir
literatūros konsultacijos
per savaitę.

III-IV gimnazijos klasių
mokiniams
konsultacijos 28
sav. po 1 val. per sav. Iš
viso 28 val. (1 mokytoja
dirba 1 val. per sav.)
1 val. = 10,59 Eur (taikomas
koeficientas 7,63, pedagoginio
darbo stažas virš 10 metų, vyr.
mokytojas)
28 val. x 10,59 Eur = 296,52
Eur
SODRA=4,30 Eur
Iš viso 300,82 Eur

5-6 klasių – 1 lietuvių
kalbos ir literatūros
konsultacijos per savaitę.

5-6 klasių mokiniams
konsultacijos 28
sav. po 1 val. per sav. Iš
viso 28 val. (1 mokytojas
dirba 1 val. per sav..)
1 val. = 11,12 Eur (taikomas
koeficientas 8,05, pedagoginio
darbo stažas daugiau nei 25
metai, vyr. mokytojas)
28 val. x 11,12 = 311,36 Eur
SODRA=4,52 Eur
Iš viso 315,88 Eur

7-8 klasių ir I-II gimnazijos
kl. – 2 lietuvių kalbos ir
literatūros konsultacijos
per savaitę.

7-8 ir I-II gimnazijos klasių
mokiniams
konsultacijos 28
sav. po 2 val. per sav. Iš

viso 56 val. (1 mokytojas
dirba 2 val. per sav..)
1 val. = 10,91 Eur (taikomas
koeficientas 7,97, pedagoginio
darbo stažas daugiau nuo 15
iki 20 metų, vyr. mokytojas)
56 val. x 10,91 = 610,96 Eur
SODRA=8,86 Eur
Iš viso 619,82 Eur

3.2. Mokytojo padėjėjo
individualios ir grupinės
pagalbos teikimas 5–7 klasių
lietuvių kalbos ir matematikos
pamokose.

5–7 klasių lietuvių kalbos
ir matematikos pamokose
dirba mokytojas padėjėjas.

Iš viso: 3572,08 Eur
2021-2022 m. m.
Mokytojo padėjėjo 0,75
pareigybės finansavimas 12
mėn. (rugsėjis – rugpjūtis)
Koeficientas – 4,20
Iš viso: 6787,61 Eur

2021 m.
rugsėjo1 d.
iki 2022 m.
rugpjūčio 31
d

Iš viso: 6787,61 Eur
Iš viso 10359,69 Eur 3 uždaviniui įgyvendinti

10359,69
Eur

Iš viso planui įgyvendinti : 43 896,00 Eur
2020–2021 m.m. 65x354 iš viso 23 010 Eur
2021–2022 m.m. 59x354 iš viso 20 886 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

Mokyklos vadovas

_______________________________

Asta Dzikevičienė, direktorė____________

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

