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ĮSAKYMU NR. V1-TV-57, PATIKSLINIMAS NR. 1

Projekto įgyvendinimui Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijai (toliau – progimnazija) 2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m.
skirta 44 604 Eur. Progimnazijos veiklos tobulinimui 2020-2021 m. m. buvo skirta 22 302 eurų, iš jų panaudota – 22 239,80 eurų. Nepanaudotas likutis
– 62,20 eurų perkeliamas į 2021-2022 m. m.

Progimnazijoje 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokosi 63 5-8 klasių mokiniai.

Elektroninio dokumento nuorašas



Progimnazijos veiklos tobulinimo planas tikslinamas dėl COVID-19 situacijos ir pasikeitusio mokinių skaičiaus. COVID-19 įtakojo, kad
buvo neįgyvendintos 3 edukacinės išvykos, keitėsi konsultacijų skaičius, nes organizuojant nuotolinį mokymą, buvo didesnis poreikis individualioms
mokinių konsultacijoms.

2020-2021  m.  m.  įgyvendinta  ilgalaikė  kvalifikacijos  tobulinimo  programa  „Šiuolaikinė  pamokos  vadyba:  mokinio  ir  mokytojo
susitarimai/dialogas  mokymosi  paradigmos  aspektu“.  Programą  sudarė  4  modeliai:  „Ugdymo  turinio  planavimas:  nuo  dalyko  teminio  plano  iki
pamokos  uždavinio“;  „Mokymo  ir  mokymosi  stiliai.  Ugdymo  turinio  diferencijavimas  ir  individualizavimas“,  „Vidinė  ir  išorinė  motyvacija,  ją
skatinantys  ir  palaikantys  veiksniai.  Šiuolaikiniai  mokymo(si)  metodai  ir  būdai“,  „Mokinių asmenybės ūgties  – asmenybinės brandos,  mokymosi
pasiekimų  ir  pažangos  -matavimas“.  Buvo  tobulinamos  mokytojų  kompetencijos,  todėl  pamokų  vadyba  tapo  šiuolaikiškesnė,  pritaikyta  ir
skaitmeniniam mokinių mokymui, atliepiant įvairių mokinių poreikius. Mokytojai  išklausę teorinę dalį įgytas žinias pritaikė praktiškai pamokose,
gerąja patirtimi dalinosi su kolegomis, reflektavo. Tai pagerino mokytojų ir mokinių mokymo(si) motyvaciją ir bendradarbiavimą. 

5-8 klasių mokiniams ugdymo procesas 2020-2021 m. m. (8 mėnesius) organizuotas nuotoliniu būdu. Didžioji dalis mokytojų teigia, kad
tęstiniai mokymai padėjo nuotolines pamokas organizuoti tinkamai, išnaudojant skaitmenines galimybes planuojant pamokas, diferencijuojant užduotis
pagal  mokinių  poreikius.  Atlikus  progimnazijos  vidaus  įsivertinimą,  IQES online  klausimyno  duomenimis,  kaip  papildomas  rodiklis  nurodomas
teiginys „Man pavyksta sudominti mokinius pamoka“ su teiginiu visiškai sutiko 69 proc. mokytojų.

Reflektuodami  beveik  visi  mokytojai  pabrėžė  organizuotų  konsultacijų  svarbą,  kurios  padėjo  mokiniams  šalinti  mokymosi  spragas.
Vykusios konsultacijos pagerino 5-8 klasių mokinių pažymių vidurkį nuo 7,72 iki 7,74 balo. 5 klasės mokinių matematikos, lietuvių kalbos, užsienio
kalbos gamtos ir socialinių mokslų metiniai įvertinimai pagerėjo 0,40 balo, o 7 klasės – 0,75 balo lyginant 2019-2020 ir 2020-2021 m. m. Nacionalinio
mokinių pasiekimo patikrinimo metu 8 klasės mokinių skaitymo įgūdžių vidurkis buvo 22,9 iš galimų 37 taškų, o matematikos – 20,1 iš galimų 50
taškų. Nuo 2021 m. sausio mėn. nutarta organizuoti dvigubai daugiau konsultacijų. 

Mokomųjų  kabinetų  atnaujinimas  interaktyviaisiais  ekranais,  projektoriais,  grafinėmis  planšetėmis  ir  skaitmeniniu  ugdymosi  turiniu
padėjo pamokas organizuoti įdomiau, šiuolaikiškiau skatino mokinių smalsumą ir mokymosi motyvaciją. Įsigytos interaktyvios ugdymo(si) priemonės
bus naudojamos ir ateinančiais mokslo metais. 

Siekiant  geresnės ugdymo(si) kokybės ir individualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos mokomieji  kabinetai,  bus atnaujinami
funkcionaliais moderniais baldais, pritaikant erdves skirtingiems ugdymosi poreikiams pamokoje: darbui grupėmis, individualiam mokinio darbui ar su
mokytoju. Ugdymo procesas atitiks kiekvieno vaiko poreikius.

Progimnazijoje mokosi 23 specialiuosius ugdymosi poreikius turintys mokiniai (17 mokinių turi vidutinius ugdymosi poreikius ir 6 –
didelius). Kad atliepti šių mokinių poreikius planuojama įsigyti „Tylios“ zonos baldus (komplektą sudaro akustinė širma, minštasuolis, staliukas).
Mokiniams bus sudarytos sąlygos jaustis saugiai ir dalyvauti ugdymo(si) procese, reikalui esant nusiraminti. 

Tikslas: 
Užtikrinti  mokinio  individualią  pažangą,  tobulinant  ugdymo(si)  organizavimą  pamokose,  sudarant  sąlygas  dirbti  veiksmingai  ir

šiuolaikiškai.

Uždaviniai:
1. Tobulinti mokytojų kompetencijas ugdymo(si) organizavimo srityje, gerinant mokinių ir mokinių grupių ugdymosi poreikių sąlygas.

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas
(nurodomos detalios

Įgyvendinimo
laikotarpis



priemonės ir kiekvienai jų
skirtos/numatytos lėšos)

(nurodoma nuo – iki)

1.2.  Mokinių
konsultavimas  pagal
poreikius  (mokinių
grupės: turintys spragų
ir gabesnieji mokiniai)

Kiekvieną  savaitę,  dvejus  metus,
vyks konsultacijos įvairių gebėjimų
mokiniams:
Lietuvių kalbos – 4 val.;
Matematikos – 4 val.;
Anglų k. – 2 val.;
Rusų k. – 2 val.;
Fizikos – 2 val.;
Chemijos – 2 val.;
Biologijos – 2 val.
Istorijos – 2 val.;
Geografijos – 2 val.;
Pradinių kl. – 4 val. (1x4)
Konsultacijose  mokytojai
diferencijuos  užduotis,
atsižvelgdami į mokinių gebėjimus.

Metinis  progimnazijos  mokinių
pažangumas padidės nuo 97,8 proc. iki
99  proc.,  metinis  5-8  klasių  mokinių
pažymių vidurkis padidės nuo 7,72 iki
7,85 balo.

5,6,7,8  klasės  mokinių  matematikos,
lietuvių  kalbos,  užsienio  kalbos,
gamtos  ir  socialinių  mokslų  metiniai
įvertinimai pagerės 1 balu.

Mokiniai  IQES  online  apklausos
teiginiui „Mes dažnai galime pasirinkti
skirtingo sunkumo užduotis, išbandyti
save“ visiškai pritars 34 proc. mokinių
(buvo 18 proc.).

Su  IQES  online  klausimyno  teiginiu
„Jei  ko  nesuprantu,  visuomet  galiu
nueiti  į  konsultacijas“  visiškai  sutiks
45 proc. mokinių vietoj 28 proc.

Mokytojų  darbo
užmokesčiui su SoDra:
30 konsultacijų per savaitę
–  8077,80   Eur  (30
savaičių).

2021 m. spalio mėn. –
2022  m.  gegužės
mėn. 

1.3. 2021 m. gegužės ir
balandžio  mėn.
Organizuoti  4
edukacines išvykas

Organizuotos  keturios  edukacinės
išvykos 5, 6, 7, 8 klasės mokiniams
į Valdovų rūmus.

Išlaidos  kurui  –  500  Eur
(4x125); 
Išlaidos  už  edukacines
programas  –  286,4  Eur
(4x77,6).

2022 m. m. balandžio
– birželio mėn.

2. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones šiuolaikiškam ir įgalinančiam mokymuisi, atitinkančiam dalyko turinį, mokinių poreikius ir amžių.

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis

Lėšų detalizavimas
(nurodomos detalios

priemonės ir kiekvienai jų
skirtos/numatytos lėšos)

Įgyvendinimo
laikotarpis

(nurodoma nuo – iki)

2.2.  Mokomųjų
kabinetų atnaujinimas
funkcionaliais
moderniais baldais

Atnaujinti 3 kabinetai (3 modernių
šiuolaikinių baldų komplektai);

Rodiklio  „Mūsų  klasėse  naudojama
įvairi įranga ir priemonės“ įvertis – ne
mažesnis kaip 3 lygio.

Rodiklio  „Mokykloje  įrangos  ir
priemonių  pakanka“  įvertis  (vidaus
įsivertinimo) – ne mažesnis kaip 3,5.

10 500,00 Eur. 
(3x3 500 Eur);
Modernūs  lengvi  ir
mobilūs  klasės  baldai
sudarys  sąlygas
individualizuoti  ugdymą,
dirbti  grupėmis  pagal
poreikį.

2021  m.  lapkričio
mėn.

2021  m.  lapkričio  –
gruodžio mėn.



„Tylios“ zonos baldai (2 vnt.), skirti
specialiųjų  poreikių  vaikams
dviejuose kabinetuose.

Rodiklio  „Mokymasis  virtualioje
aplinkoje“ (vidaus įsivertinimo) įvertis
ne mažesnis kaip 3 lygio.

Su  IQES  online  apklausos  teiginiu
„Mes  dažnai  bendradarbiaujame
įvairios  sudėties  ir  dydžio  grupėse“
visiškai sutiks 35 proc. mokinių (2019
m. visiškai sutiko 19 proc. mokinių).

Su  IQES  online  apklausos  teiginiu
„Mokykloje  yra  pakankamai  erdvių
dirbti ir ilsėtis“ visiškai sutiks 35 proc.
mokinių  (2019  m.  visiškai  sutiko  su
teiginiu 22 proc.).

Rodiklis „Pastatas ir jo aplinka“ įvertis
(vidaus įsivertinimo) ne mažesnis kaip
3,5 (2019 m. buvo 3,21).

2 700 Eur  (2x1 350 Eur);
Komplektą  sudaro
akustinė  širma,
minkštasuolis ir staliukas.
Specialiųjų  poreikių
vaikams sudarytos sąlygos
siekti  individualios
pažangos.

2.3.  Mokytojai
parengs  ir  kopijuos
užduotis,  testus,
kurios  leis
individualizuoti  ir
diferencijuoti ugdymo
turinį  pagal
individualius
gebėjimus.

Vienas  kabinetas  (lietuvių  k.)  bus
aprūpintas  daugiafunkciniu
spausdintuvu.  Taikant  įvairius
mokymo  būdus,  mokytojas  galės
pateikti  medžiagą  pagal
individualius mokinio poreikius.

300 Eur (1x300);
Individualizuojant
mokymą(si),  bus
sudarytos 
sąlygos  pagal
individualius  poreikius
dirbti ir tradiciniu būdu.

2022 m. vasario mėn.

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

_______________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Mokyklos vadovas

_______________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)
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