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KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS  

 

Pagrindimas. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija (toliau – Progimnazija) vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Mokinių registro 

duomenimis 2020–2021 mokslo metais mokėsi 502 mokiniai, 2021–2022 mokslo metais – 566 mokiniai. Planuojama, kad 2022–2023 mokslo metais 

mokinių skaičius padidės iki 600. 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis ugdymo įstaigoje dirba 51 pedagogas, iš jų: 2 – ekspertai, 21 – metodininkas, 12 – 

vyresniųjų mokytojų, 15 – mokytojų ir 5 – švietimo pagalbą teikiantys specialistai (2 logopedai, 2 spec. pedagogai, 1 psichologas asistentas ir 1 

socialinis pedagogas), 9 – mokytojų padėjėjai. Rengiant veiklos tobulinimo planą, buvo atsižvelgiama į 2020 m. veiklos įsivertinimo ataskaitas, 2015 

m. ugdymo įstaigoje vykusio išorės vertinimo išvadas, Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) duomenis, specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių (toliau – SUP) turinčių mokinių ataskaitas, strateginį 2021–2023 metų veiklos planą, įvairias apklausas ir kitas ataskaitas. 

Progimnazijos 2021–2023 m. strateginio plano prioritetai – stiprinti mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, taikant mokinio pažangos 

matavimo sistemą, užtikrinti saugios, pozityvios aplinkos plėtrą ir materialinės bazės gerinimą.  



Stipriausios mokyklos veiklos sritys. Progimnazijos veiklos įsivertinimo 2020 m. gruodžio 8 d. duomenimis buvo įvertinta kompetencija 3,8 

vertės; nuolatinis profesinis tobulėjimas – 3,8 vertės; mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas – 3,7 vertės; perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

– 3,6 vertės.  

Progimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo 2015 m. duomenimis buvo įvertintos mokyklos tradicijos 3 lygis; klasių mikroklimatas – 3 

lygis; pageidaujamo elgesio skatinimas ir klasės valdymas – 3 lygis; neformalusis vaikų švietimas – 4 lygis; mokytojo ir mokinio dialogas – 3 lygis; 

kiti mokinių pasiekimai – 3 lygis; bendroji rūpinimosi mokiniais politika – 3 lygis; psichologinė ir socialinė pagalba – 3 lygis; profesinis konsultavimas 

ir informavimas – 3 lygis. 

Tobulintini aspektai. Progimnazijos 2020–2021 metų veiklos įsivertinimo duomenimis buvo įvertintas ugdymas(is) ir mokinių patirtys 2,6 

vertės; mokymasis ir veikimas komandomis – 2,8 vertės; mokinio pasiekimai ir pažanga – 2,8 vertės; mokymasis be sienų – 2,8 vertės. 

Progimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo 2015 m. duomenimis buvo įvertinti mokinių mokymosi pasiekimų lūkesčiai 2 lygis; 

mokytojo veiklos planavimas – 2 lygis; mokymo ir gyvenimo ryšys pamokose – 2 lygis; mokymosi veiklos diferencijavimas – 2 lygis; vertinimas kaip 

ugdymas – 2 lygis; aplinkos jaukumas – 2 lygis. 

Pagal 2021 m. NMPP rezultatus 4-ose klasėse patenkinamo skaitymo lygio nepasiekė 9 mokiniai, matematikos patenkinamo lygio – 24 

mokiniai. 

Pagal 2021 m. NMPP rezultatus 4-ose klasėse matematikos surinktų taškų vidurkis 22,3 iš 40 taškų (55,8 proc.), skaitymas – 19,9 iš 31 taškų 

(64,2 proc.). Matematika: žinios ir supratimas – 8,5 iš 13 taškų (65,4 proc.), taikymas – 10,7 iš 19 taškų (56,3 proc.), aukštesnieji mąstymo gebėjimai – 

3,1 iš 8 taškų (38,8 proc.). Skaitymas: žinios ir supratimas – 7 iš 10 taškų (70 proc.), taikymas – 7,5 iš 13 taškų (57,7 proc.), aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 5,3 iš 8 taškų (66,3 proc.). 

Pagal 2021 m. NMPP rezultatus 8-ose klasėse matematikos surinktų taškų vidurkis 29,4 iš 50 taškų (58,8 proc.), skaitymas – 24,4 iš 37 taškų 

(65,9 proc.). Matematika: žinios ir supratimas – 9,9 iš 15 taškų (66 proc.), taikymas – 13,3 iš 22 taškų (60,5 proc.), aukštesnieji mąstymo gebėjimai – 

6,3 iš 13 taškų (48,5 proc.). Skaitymas: žinios ir supratimas – 9,2 iš 15 taškų (61,3 proc.), aukštesnieji mąstymo gebėjimai – 15,2 iš 22 taškų (69,1 

proc.). 

2020–2021 m. m. su Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) vertinimo pažymomis mokykloje mokosi 53 SUP turintys mokiniai, iš 

jų: 1 mokinys – su nedideliais SUP, 46 mokiniai – su vidutiniais SUP, 6 mokiniai – su dideliais SUP. Šių mokinių pažangumo vidurkis yra 6,45. 2021–

2022 m. m. su PPT pažymomis mokykloje mokosi 57 SUP mokiniai, iš jų: 1 – su nedideliais SUP, 52 – su vidutiniais SUP, 4 – su dideliais SUP. 

Mokinių pažangumo vidurkis I pusmetį – 6,84. 

Mokinių mokymosi pasiekimų lygiai pagal vertinimo skalę bendrajame ugdyme (Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-402) 2020–2021 m. m. ir planuojami 

mokymosi pasiekimai 2022–2023 m. m. 

 

Pasiekimų lygiai 1–4 klasių mokinių dalis (procentai) 5–8 klasių mokinių dalis (procentai) 

 2020–2021 m. m. faktas 2022–2023 m. m. siekis 2020–2021 m. m. faktas 2022–202 m. m. siekis 

Aukštesnysis 22 proc. 75 proc. 11 proc. 59 proc. 



Pagrindinis 51 proc. 46 proc. 

Patenkinamas 27 proc. 25 proc. 43 proc. 41 proc. 

Nepatenkinamas – – – – 

 

Progimnazija, įgyvendindama kokybės krepšelio (toliau – KK) projektą, siekia 1–8 klasių aukštesnio mokymosi kokybės rezultato, kuris pakiltų 

ne mažiau kaip 2 proc.. Diegiant inovatyvią ugdymosi aplinką ir naudojant įtraukiojo ugdymo elementus, siekiama ugdyti kūrybišką, iniciatyvią, 

kritiškai mąstančią ir pažangią asmenybę. Mokytojai orientuosis į mokinių gebėjimus (įskaitant ir SUP) planuojant pamokas ir sieks mokinių 

asmeninės pažangos pastovumo. Pagerės gabių, talentingų ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių pasiekimai.  

 

Tikslas: 

Diegiant inovatyvią ugdymo(si) aplinką, ugdyti kūrybišką, iniciatyvią, teigiamos emocinės savijautos ir nuolat asmeninės pažangos siekiančią 

asmenybę. 

 

1. Uždavinys: Stiprinti mokytojų kompetencijas, plėtojant sistemingą kolegialų bendradarbiavimą ir gerinant pamokos vadybą. 

 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo laikotarpis 

(nurodoma nuo–iki) 

1.1. Ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

mokytojams „Šiuolaikinė 

pamokos vadyba“ ir 

kolegialus 

bendradarbiavimas bei 

dalijimasis gerąja patirtimi 

„Analizuok, pritaikyk ir 

reflektuok savo pamokoje“ 

1.1.1. 40 ak. val. 

kvalifikacijos tobulinimo 

programa su praktinėmis 

užduotimis. Dalyvaus ne 

mažiau kaip 70 proc. 

mokytojų.  

1.1.2. Intervizijos grupė, 

sudaryta iš 8 narių 

(mokytojų), stebės 12 

kolegų pamokų per pusmetį, 

teiks grįžtamąjį ryšį, 

reflektuos metodinėje 

dienoje kartą per du 

mėnesius (2 kartai per 

Metiniai mokinių 

pasiekimai: 

1–4 klasėse 2 proc. daugiau 

mokinių pasieks pagrindinį 

ir aukštesnįjį lygius (2020–

2021 m. m. besimokančių 

aukštesniuoju ir pagrindiniu 

lygiais buvo 73 proc.) ir 

sumažės 2 proc. 

besimokančių patenkinamu 

lygiu (buvo 27 proc.). 

 

5–8 klasėse 2 proc. daugiau 

mokinių pasieks pagrindinį 

1.1.1 Lektorių darbo 

užmokestis – 2000 Eur 

 

 

 

 

1.1.2. Darbo užmokestis 

intervizijos grupės nariams 

(toliau – DU): 

12.75 Eur x 6 val. x 8 

mokytojų – 612 Eur 

 

 

 

1.1.1. 2022 m. I ir II 

ketvirčiai – mokymai 

 

 

 

 

1.1.2. 2022 m. III ir IV 

ketvirčiai 

 

 

 

 

 

 



pusmetį), siekiant 

išsiaiškinti tobulintinas 

sritis, gerinant pamokos 

vadybą ir pasidalinant 

sėkmės istorijomis. 

1.1.3. 10 mokytojų, 

pritaikydami gerąją patirtį ir 

šiuolaikinę pamokos 

vadybą, ves po 1 atvirą 

pamoką.  

1.1.4. Metinėje metodinėje 

dienoje bus aptartas 

šiuolaikinės pamokos 

vadybos teigiamas pokytis.  

ir aukštesnįjį lygius (2020–

2021 m. m. besimokančių 

pagrindiniu ir aukštesniuoju 

lygiais buvo 57 proc.) ir 

sumažės 2 proc. 

besimokančių patenkinamu 

lygiu (buvo 43 proc.). 

 

 

 

 

 

1.1.3. – 

 

 

 

 

1.1.4. Metodinių dienų 

organizavimo, pranešimų 

rengimo DU:  

12.75 Eur x 24 val. x 8 

mokytojų – 2448 Eur 

 

Iš viso: 5060 Eur 

 

 

 

 

 

1.1.3. 2023 m. I ir II 

ketvirčiai 

 

 

 

1.1.4. 2023 m. II ketvirtis 

1.2. 4 paskaitų ciklas – 

praktiniai darbai Klaipėdos 

miesto pradinių klasių 

mokytojams (mokytojas-

mokytojui) „Tiriamųjų 

darbų pagrindai pradinių 

klasių mokiniams“ 

1.2.1. Mokymuose dalyvaus 

ne mažiau kaip 30 

Klaipėdos miesto pradinių 

klasių mokytojų, iš jų – 8 

Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazijos pradinių 

klasių mokytojai.  

1.2.2. Pradinių klasių 

mokytojai, susipažinę su 

tiriamųjų darbų pagrindais, 

praktiškai įgyvendins 4 

tiriamuosius darbus su 

pasirinktais socialiniais 

partneriais ir pristatys 

konferencijoje „Tiriamųjų 

darbų nauda pradinių klasių 

mokiniams“. 

1.2.1. DU mokytojams, 

vykdantiems tiriamuosius 

darbus: 

12.75 Eur x 30 val. x 8 

mokytojų – 3060 Eur 

 

 

1.2.2. Tiriamųjų darbų 

įgyvendinimo ir 

konferencijos organizavimo 

išlaidos (kanceliarinės, 

reprezentacinės išlaidos – 

152,6 Eur 

 

Iš viso: 3212,60 Eur 

1.2.1. 2022 m. I ketvirtis – 2 

paskaitos; 

2022 m. II ketvirtis – 2 

paskaitos 

 

 

 

1.2.2. 2022–2023 m. m. 

tiriamųjų darbų vykdymas; 

2023 m. II ketvirtis – 

konferencija 



1.3. Seminarai mokytojams 

apie STEAM. Mokymai – 

su įvairiomis ugdymo(si) 

priemonėmis ir gautų žinių 

praktinis pritaikymas 

mokymo(si) procese, 

kolegialus 

bendradarbiavimas – 

„STEAM diena“ su 

Klaipėdos Sendvario, 

„Vyturio“, „Gabijos“ 

progimnazijų, „Varpo“ 

gimnazijos mokytojais 

1.3.1. Mokymuose dalyvaus 

ne mažiau kaip 80 proc. 

pradinių klasių, gamtos 

mokslų, matematikos, 

dailės, technologijų ir IT 

mokytojų. 

Bendra seminarų trukmė ne 

mažiau kaip 16 val.. 

1.3.2. Ne mažiau kaip 10 

proc. STEAM elementų 

mokytojai integruos į 

planuojamas ugdomąsias 

veiklas (gamtos mokslų, 

matematikos, dailės, 

technologijų ir IT). 

1.3.3. STEAM dienoje su 

socialiniais partneriais 

gerąja projekto KOKYBĖS 

KREPŠELIS+ patirtimi 

dalinsis 10 progimnazijos 

mokytojų.  

1–4 klasėse pasaulio 

pažinimo ir matematikos 

pasiekimų lygiai iš 

patenkinamo į pagrindinį ar 

aukštesnįjį kils 2 proc. 

(2020–2021 m. m. 

besimokančių patenkinamu 

lygiu buvo 20 proc. 

mokinių). 

 

5–8 klasėse mokinių gamtos 

mokslų, matematikos ir IT 

pasiekimų lygiai iš 

patenkinamo į pagrindinį ar 

aukštesnįjį kils 2 proc. 

(2020–2021 m. m. 

besimokančių patenkinamu 

lygiu buvo 41 proc. 

mokinių). 

1.3.1. Išlaidos kvalifikacijos 

kėlimui:  

1 mokytojui ne mažiau kaip 

(16 valandų) 80 Eur x 24 

mokytojai – 1920 Eur 

 

 

 

 

1.3.2. – 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. DU už pasiruošimą 

gerosios patirties sklaidai 

STEAM dienoje:  

12.75 Eur x 8 val. x 10 

mokytojų – 1020 Eur 

 

Iš viso: 2940 Eur 

1.3.1. 2022 m. I–II 

ketvirčiai  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. 2022 m. II, IV 

ketvirčiai 

 

 

 

 

 

1.3.3. 2022 m. IV ketvirtis 

   Iš viso pirmajam 

uždaviniui: 
11212,6 Eur 

 

2. Uždavinys: Siekti kiekvieno progimnazijos mokinio asmeninės pažangos, naudojant įtraukiojo ugdymo elementus, tikslingai 

pritaikytoje ir modernizuotoje, emociškai palankioje ugdymo(si) aplinkoje. 
 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo laikotarpis 

(nurodoma nuo–iki) 

2.1. Pagalbos teikimas 2.1.1. Įsteigtas 0,5 mokytojo 1–4 klasių SUP mokinių, 2.1.1. Mokytojo padėjėjo 2.1.1. 2022-02-01–2022-06-



įvairių gebėjimų 

mokiniams, užtikrinant 

įtraukųjį ugdymą emociškai 

palankiose ir netradicinėse 

erdvėse  

padėjėjo etatas, dviem 

mokiniams bus teikiama 

mokytojo padėjėjo pagalba. 

2.1.2. Multisensorinės 

erdvės, edukacinių 

kampelių įrengimas 

mokyklos koridoriuose, 

kuriais naudosis 566 

mokiniai. 

Sukurta nauja erdvė 

„Pamokos be batų“, kuri 

mokinius sudomins 

šiuolaikiškomis, 

moderniomis 

technologijomis. 

2.1.3. Trys pagalbos 

mokytojų specialistai 

multisensorinėje erdvėje ves 

6 užsiėmimus per metus su 

SUP mokiniais. Viename 

užsiėmime dalyvaus ne 

mažiau kaip 8 mokiniai, bus 

organizuoti 52 užsiėmimai, 

gerinantys mokinių emocinę 

savijautą. 

2.1.4. Edukacinė išvyka į 

Kauną. Dalyvaus 3–8 klasių 

45 pažangiausi mokiniai ir 5 

lydintys mokytojai. 

2.1.5. Edukacinė išvyka į 

Klaipėdos jūrų muziejų. 

Dalyvaus 1–2 klasių 

pažangiausi 30 mokinių ir 2 

lydintys mokytojai. 

pasiekusių pagrindinį lygį 

daugės 2 proc. (2020–2021 

m. m. pagrindinį lygį 

pasiekė 15 proc., 

patenkinamą lygį – 81 

proc.). 

5–8 klasių SUP mokinių, 

pasiekusių pagrindinį lygį 

daugės 2 proc. (2020–2021 

m. m. pagrindinį lygį 

pasiekė 31 proc., 

patenkinamą lygį – 65 

proc.). 

etatas: 

0,5 etatas 7005,28 Eur  

 

 

2.1.2. DU pagalbos 

specialistams:  

12.75 Eur x 26 val. x 3 

mokytojai – 994,50 Eur; 

Multisensorinės erdvės 

priemonės: interaktyvaus 

LED burbulų vamzdžio 1,5 

m minkštas kampas su 

veidrodžiais – 3121,80 Eur; 

LED šviesų pluoštas su 

dideliu apskritu pufu – 

1270,50 Eur; 

pakabinamas hamakas – 

kėdė (komplektas) – 75 Eur; 

LED muzikinis žvaigždžių 

ir vandenyno bangų 

projektorius su su 

„bluetooth“ garsiakalbiu – 

65 Eur; 

interaktyvi garsų sienelė – 

2420 Eur; 

aromaterapijos ir streso 

kamuoliukų rinkinys – 36 

Eur; 

lietaus garsų bokštelis – 32 

Eur; 

įvairių pojūčių rinkinys – 

399 Eur; 

dvigubas skysčio 

burbuliukų laikmatis – 14 

23; 2022-09-01–2023-06-23  

 

 

2.1.2. 2022 m. IV ketvirtis – 

erdvės įrengimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. 2023 m. I–II 

ketvirčiai – užsiėmimų 

vykdymas  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. 2022 m. IV ketvirtis 

 

 

 

 

2.1.5. 2023 m. II ketvirtis 

Metiniai mokinių 

pasiekimai: 

1–4 klasėse 2 proc. daugiau 

mokinių pasieks pagrindinį 

ir aukštesnįjį lygius (2020–

2021 m. m. besimokančių 

aukštesniuoju ir pagrindiniu 

lygiais buvo 73 proc.) ir 

sumažės 2 proc. 

besimokančių patenkinamu 

lygiu (buvo 27 proc.). 

 

5–8 klasėse 2 proc. daugiau 

mokinių pasieks pagrindinį 

ir aukštesnįjį lygius (2020–

2021 m. m. besimokančių 

pagrindiniu ir aukštesniuoju 

lygiais buvo 57 proc.) ir 

sumažės 2 proc. 

besimokančių patenkinamu 



lygiu (buvo 43 proc.). Eur; 

sensorinis takelis – 156,44 

Eur; 

balansavimo platforma – 

219 Eur; 

šviečiantis kubas – 159 Eur; 

spalvas keičiantis akmuo – 

129 Eur; 

šviesos lenta – 125 Eur; 

taktilinis abstrakčių formų 

skydas – 786,57 Eur 

Poilsio ir edukacinių 

kampelių įrengimas: 

moduliniai baldai (4 vnt.) – 

2400 Eur; 

erdvių skiriamoji pertvara – 

4200 Eur; 

edukaciniai žaidimai 

(magnetinės šaškės, 

šachmatai) – 490 Eur; 

įvairūs sienų ir grindų 

lipdukai (žemėlapiai, 

abėcėlė, sentencijos ir kt.) – 

700 Eur 

2.1.3. – 

2.1.4. Išvyka į Kauną: 

transportas – 500 Eur; 

Edukacijos (50 asmenims) – 

750 Eur; 

2.1.5. Edukacija jūrų 

muziejuje (32 asmenims) – 

128 Eur; 

Kelto išlaidos – 32 Eur.  

 



Iš viso: 26208,09 Eur 

2.2. IT klasės atnaujinimas 

ir mobiliosios kompiuterių 

klasės modernizavimas, 

siekiant pagerinti ugdymosi 

pasiekimus, taikant 

inovatyvias ugdymo(si) 

priemones 

2.2.1. Bus modernizuotas IT 

kabinetas. Įsteigta mobili IT 

spinta. 

2.2.2. Kiekviena klasė turės 

ne mažiau kaip 1 pamoką 

per savaitę, kurioje bus 

naudojamos IT priemonės 

skaitmeninių įrankių 

ugdymo turinio 

įsisavinimui, padaugės su 

IT turiniu integruotų darbų. 

2.2.3. Mokiniams nupirktos 

24 Eduten playground 

licencijos. 

2.2.1. IT kabineto ir 

mobilios IT spintos 

priemonės: 

mokinių stalai su kėdėmis 

(28 vnt.) – 5600 Eur; 

mokytojo stalas su kėde – 

500 Eur; 

spinta IT pamokų 

priemonėms (2 vnt.) – 500 

Eur; 

mokinio stacionaraus 

kompiuterio komplektas (28 

vnt.) – 16800 Eur; 

konferencinė kamera – 200 

Eur; 

mobili įkrovimo spinta 

nešiojamiems 

kompiuteriams (32 vietų) – 

2000 Eur; 

interaktyvus ekranas – 4400 

Eur; 

nešiojamų kompiuterių 

komplektai (30 vnt.) – 

11000 Eur; 

stabilizatorius – 89 Eur; 

3D spausdintuvas – 2000 

Eur; 

3D spausdinimo medžiagos 

(įvairių spalvų ir storio) – 

900 Eur; 

lazerinės graviravimo-

pjovimo staklės su priedais 

– 7000 Eur; 

2.2.1. 2022 m. I–III 

ketvirčiai – modernizavimas 

2.2.2. 2022 m. rugsėjo–

2023 m. birželio mėn. – 

įgyvendinimas 

 

 

 

 

 

2.2.3. 2022 m. III ketvirtis 



mokytojo stacionarus 

kompiuteris – 1800 Eur;  

komutacinės spintos tinklo 

įranga – 400 Eur; 

2.2.2. – 

2.2.3. Eduten playground 

programos palaikymas – 

290,40 Eur 

 

Iš viso: 53479,40 Eur 

2.3. 5–6 kl. neformalaus 

švietimo STEAM 

užsiėmimai (integruotos 

gamtos mokslų, 

technologijų, dailės (menų) 

ir matematikos pamokos) 

2.3.1. Neformalaus švietimo 

STEAM užsiėmimuose 2 

kartus per savaitę dalyvaus 

ne mažiau kaip 30 5–6 

klasių mokinių (vienai 

klasei – 1 kartas per 

savaitę). 

2.3.2. Mokiniai pristatys 

savo darbus pasirinktame 

respublikiniame STEAM 

konkurse.  

5–6 klasių mokinių gamtos 

mokslų, matematikos ir IT 

pasiekimų lygiai iš 

patenkinamo į pagrindinį ar 

aukštesnįjį kils 2 proc. 

(2020–2021 m. m. 

besimokančių patenkinamu 

lygiu buvo 37 proc. 

mokinių). 

2.3.1. Robotikos būrelio 

vykdytojo DU: 

12.75 Eur x 74 val. x 1 

mokytojas – 943,50 Eur 

STEAM veiklai vykdyti 

priemonės:  

mikroskopai (15 vnt.) – 

1500 Eur; 

geometrinių figūrų rinkinys 

(2 vnt.) – 120,50 Eur; 

žmogaus skeletas – 441,60 

Eur; 

didelių geometrinių figūrų 

rinkinys (2 vnt.) – 110 Eur; 

išsilankstančių geometrinių 

figūrų rinkinys (2 vnt.) – 

100 Eur;  

svarstyklės, metrai, kristalai 

ir kt. – 200 Eur; 

magnetinių skritulio dalių 

komplektas lentai (2 vnt.) – 

111,56 Eur; 

magnetinės trupmenų 

juostelės (2 vnt.) – 198 Eur; 

2.3.1. 2022 m. I–II ketvirtis 

– priemonių įsigijimas; 

2022 m. IV–2023 m. I–II 

ketvirčiai – veiklų 

įgyvendinimas. 

 

 

2.3.2. 2023 m. I–II 

ketvirčiai 



robotikos rinkiniai (15 vnt.)  

– 7425 Eur 

2.3.2. – 

 

Iš viso: 11150,16 Eur 

2.4. Laboratorinių darbų 

ciklai gamtos mokslų 

pamokose 

2.4.1. Įrengta gamtos 

mokslų laboratorija, kurioje 

ugdysis 80 proc. mokinių. 

Kiekviena klasė kartą per 

savaitę turės galimybę 

naudotis laboratorijos 

resursais. 

2.4.2. Biologijos pamokų 

laboratorinių darbų ciklai 7–

8 kl.: 

„Ląstelė – struktūra, 

funkcijos, vienaląsčiai 

organizmai“ (7–8 kl. vyks 3 

pamokos); 

„Virškinimas“ (7 kl. – 5 

pamokos); 

„Dujų ir maisto medžiagų 

judėjimas organizmuose“ (7 

kl. – 5 pamokos ir 1 

integruota pamoka su dailės 

mokomuoju dalyku); 

„Atramos ir judėjimo 

sistema organizmuose“ (7 

kl. – 3 pamokos); 

„Organizmų šalinimo 

sistemos“ (7 kl. – 2 

pamokos); 

„Mikrobiologijos 

pradmenys“ (8 kl. – 2 

1–4 klasėse pasaulio 

pažinimo pasiekimų lygiai 

iš patenkinamo į pagrindinį 

ar aukštesnįjį kils 2 proc. 

(2020–2021 m. m. 

besimokančių patenkinamu 

lygiu buvo 20 proc. 

mokinių). 

 

5–8 klasėse mokinių gamtos 

mokslų pasiekimų lygiai iš 

patenkinamo į pagrindinį ar 

aukštesnįjį kils 2 proc. 

(2020–2021 m. m. 

besimokančių patenkinamu 

lygiu 13 proc. mokinių). 

2.4.1. Laboratoriniai stalai 

(16 vnt.) – 17000 Eur; 

laboratorinės priemonių, 

reagentų saugojimo spintos 

(5 vnt.) – 5000 Eur; 

laboratorinė vietinio 

nutraukimo sistemos įranga 

– 3900 Eur; 

nešiojami skaitmeniniai pH 

metrai (4 vnt.) – 100 Eur; 

stacionarus skaitmeninis pH 

metras – 180 Eur; 

kristalizatoriai (stikliniai) (2 

vnt.) – 100 Eur; 

vandens distiliavimo 

aparatas – 260 Eur; 

distiliavimo aparatai (2 vnt.) 

– 200 Eur; 

dujiniai degikliai su 

balionėliais (3 vnt.) – 50 

Eur; 

analizinės svarstyklės su 

stalu – 250 Eur; 

vandens vonelės (4 vnt.) – 

50 Eur; 

mokytojo kompiuteris –

1700 Eur; 

tyrimų-dokumentų kamera 

laboratoriniams darbams – 

2.4.1. 2022 m. III–IV 

ketvirčiai – laboratorijos 

įrengimas 

 

 

 

 

2.4.2. 2022 m. IV ketvirtis – 

2023 m. I–II ketvirčiai – 

vykdomos veiklos 

https://www.manorobotas.lt/prekes/lego-mindstorms-education-ev3-konstruktoriaus-rinkinys/


pamokos); 

„Mikroorganizmai aplink 

mus“ (8 kl. – 2 pamokos). 

Gamtos ir žmogaus 

integruoto gamtos mokslų 

kurso laboratorinių darbų 

ciklai 5–6 kl.: 

„Ekologija ir natūralūs 

procesai, vykstantys 

gamtoje“ (5–6 kl. – 5 

pamokos); „Pojūčiai, kur 

susitinka biologija ir fizika“ 

(5 kl. – 5 pamokos); 

„Ką rodo maisto produktų 

etiketė?“ (5 kl. – 5 

pamokos); „Pažinkime 

medžiagas“ (5 kl. – 5 

pamokos); „Elektra ir 

magnetai“ (5 kl. – 3 

pamokos); „Ląstelė, 

audiniai, organai“ (6 kl. – 6 

pamokos); 

„Iš ko sudarytos 

medžiagos“ (6 kl. – 3 

pamokos); „Žemė – 

deguonies planeta“ (6 kl. – 

3 pamokos). 

900 Eur; 

interaktyvus ekranas – 4400 

Eur; 

šaldytuvas – 900 Eur 

2.4.2. DU už pasiruošimą 

laboratorinių darbų ciklams 

12.75 Eur x 57 val. x 1 

mokytojas – 726,75 Eur 

 

Iš viso: 35716,75 Eur 

2.5. Bibliotekos erdvės 

modernizavimas ir 

pritaikymas ugdymo 

procesui, neformaliojo 

švietimo veikloms 

2.5.1. Atnaujinta bibliotekos 

erdvė, estetiška ir 

interaktyvi aplinka 

mokiniams sudarys 

galimybę mokytis, ruoštis 

įvairiems projektams, 

konkursams. Mokinių 

2.5.1. Bibliotekos erdvės 

atnaujinimo išlaidos: 

elektroninės skaityklės (15 

vnt.) – 1050 Eur; 

modulinė sofa – 500 Eur; 

įvairių spalvų pufai (6 vnt.) 

– 156 Eur; 

2.5.1. 2022 m. I ketvirtis – 

bibliotekos atnaujinimas 

 

 

 

 

 



apsilankymas bibliotekoje 

padidės iki 20 proc. (2021 

m. mokinių apsilankymo 

vidurkis – 10 proc.).  

2.5.2. Kartą per mėnesį bus 

organizuojama ne mažiau 

kaip viena iš pasirinktų 

veiklų (ne mažiau kaip 16 

veiklų per dvejus metus): 

skaitymo popietės, naujų 

knygų pristatymai, 

susitikimai su rašytojais ir 

knygų dailininkais, 

rengiamos viktorinos ir kt..  

lentynos bibliotekoms (4 

vnt.) – 2000 Eur; 

knygų ekspozicinis stovas – 

1095 Eur; 

magnetinė skelbimų lenta – 

59 Eur; 

mobilus stendas – 1000 Eur; 

grožinė literatūra – 137 Eur 

2.5.2. – 

 

Iš viso: 5997 Eur 

 

 

 

 

2.5.2. 2022 m. II ketvirtis – 

4 veiklos; 

2022 m. IV ketvirtis – 4 

veiklos; 

2023 m. I ketvirtis – 4 

veiklos; 

2023 m. –II ketvirtis – 4 

veiklos. 

2.6. Kokybės krepšelio 

projekto veiklų vykdymo 

viešinimas 

2.6.1. Ne mažiau kaip 10 

kartų per dvejus metus bus 

parengta viešinimo 

informacija mokyklos 

internetiniame puslapyje, 

socialiniuose tinkluose. 

2.6.2. Kartą per dvejus 

metus bus parengta 

viešinimo informacija 

internetiniame puslapyje 

www.svietimonaujienos.lt. 

2.6.3. Kartą per dvejus 

metus bus parengta 

viešinimo informacija 

internetiniame puslapyje 

www.klaipeda.diena.lt.  

2.6.4. Du kartus per dvejus 

metus bus parengta 

viešinimo informacija 

socialinių tinklų ir portalo 

2.6.1. – 

 

 

 

 

 

2.6.2. – 

 

 

 

 

2.6.3. – 

 

 

 

 

2.6.4. – 

2.6.1. 2022 m. I, II, IV 

ketvirčiai ir 2023 m. I, II ir 

III ketvirčiai 

 

 

 

2.6.2. 2023 m. I ketvirtis 

 

 

 

 

2.6.3. 2022 m. IV ketvirtis 

 

 

 

 

2.6.4. 2022 m. IV ketvirtis 

ir 2023 m. II ketvirtis 

http://www.svietimonaujienos.lt/
http://www.klaipeda.diena.lt/


grupėje „Klaipėda aš su 

tavim“. 

   Iš viso antrajam uždaviniui: 132551,40 Eur  

   Iš viso tikslui įgyvendinti: 143764 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 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Simona Šliogerienė 

______________________________  
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

Mokyklos vadovas 

                                        Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos direktorė  

                                        Inga Bagdonienė 

                              _______________________________ 
                                                 (Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

  

 


