
3 priedas 

 

 

ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJOS 

 

 

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA 

 (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)* 

* tinkamą pabraukti 

 

 

2022-09-22 

Plano įgyvendinimo situacija (sėkmės ir problemos, kilusios įgyvendinant Mokyklos veiklos tobulinimo planą) – iki 1000 spaudos ženklų. 

Sėkmės: 

1. Per 6 projekto mėnesius pavyko įgyvendinti 90 proc. projekto veiklų, apimančių ir ,,minkštąją”, ir ,,kietąją” dalis 

2.  Pasiekta didžioji dalis numatyto laikotarpio kiekybinių rodiklių.  

3. Mokytojai įsitraukia į įvairias veiklas (vertinimo ugdymui veiklos tyrimas, tarpdalykinė integracija ir kt.). 

4. Aplinkų atnaujinimo įgyvendinimas mokytojų emocinės gerovės stiprinimui..  

Problemos: 

1. Nuolat besikeičianti ekonominė situacija (didėjančios prekių kainos) bei žmogiškieji faktoriai.  

2. Atliekant tarpinę veiklos ataskaitą dėl per trumpo laikotarpio nėra sąlygų paskaičiuoti kokybinius pokyčius. 

 

 

Tikslas - ugdyti nuolat siekiančią individualios pažangos asmenybę kuriant ir plėtojant lanksčią ugdymosi aplinką. 

 

 

 



Uždaviniai: 

1. Uždavinys: stiprinti mokinių motyvaciją sudarant sąlygas kiekvieno mokinio mokymosi sėkmei. 

Veikla  
(kaip numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų panaudojimas 
Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta 

1.1. Programos 

,,Ateities 

inžinerija” 

įgyvendinimas 

Direktoriaus 

įsakymu 

patvirtina 

mokytojų, 

taikančių AI 

platformą, 

grupė, kurią 

sudaro ne 

mažiau kaip 3 

pedagogai, į 

programą 

įsitrauks ne 

mažiau kaip 25 

mokiniai. 

Mokiniai, 

dalyvaujantys AI 

programoje, 

vyks praktiniam 

vizitui į VGTU. 

Rodiklis bus 

matuojamas 2023-

2023 m.m. 

pabaigoje. 

Programoje AI 

dalyvaujančių mokinių 

pažanga padidėja bent 5 

proc.  

Rodiklis bus 

matuojamas 

2023-2023 

m.m. 

pabaigoje. 

4143,5 

Eur 

- - Numatyta 

įgyvendinti 

kitame 

laikotarpyje. 

 

  



Veikla  
(kaip numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų panaudojimas 
Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta 

1.2. Gamtos ir 

socialinių 

mokslų 

ugdymas 

pasitelkiant 

integraciją 

Sudaryta STEM 

School Label 

platformą 

administruojanti 

darbo grupė iš 

trijų žmonių.  

Sudaryta STEM 

School Label 

platformą 

administruojanti 

darbo grupė iš trijų 

žmonių, įkelti 25 

įrodymai.  

6 kl. mokinių (2021–

2022 m. m.) pasiekimai 

gamtamokslinio 

ugdymo srityje (gamtos 

ir žmogaus, biologijos, 

fizikos) gerės bent 5 

proc. (gamtos ir 

žmogaus dalyko 

vidurkis dabar – 7,7, 

siekis – 8,1; biologijos 

dalyko siekis – 8,1; 

fizikos dalyko siekis – 

6,4). 6 kl. mokinių 

(2021–2022 m. m.) 

pasiekimai socialinių 

mokslų ugdymo srityje 

(geografija, istorija) 

gerės bent 5 proc. 

(geografijos dalyko 

vidurkis dabar – 7,3, 

siekis – 7,6; istorijos 

dalyko vidurkis dabar – 

7,2, siekis – 7,5).  

Rezultatų 

fiksavimas 

numatytas 

2023 m. I 

ketvirtyje. 

8704,97 

Eur 

 

3347,93 

Eur 

- Veiklos 

tęsiasi 2022-

2023 m.m.  

Tarpdalykinė 

integracija 

(planuota 

kiekvienam  

grupės 

mokytojui 

pravesti po 3 

pamokas) 

Kiekvienas grupės 

mokytojas pravedė 

po 3 integruotas 

pamokas. 

    

1.3. Dirbtiniu 

intelektu grįstos 

aplinkos 

naudojimas  

Bent 30 

progimnazijos  

mokinių 

mokysis 

dirbtiniu 

intelektu grįstoje 

Eduten 

platformoje 

Rodiklis bus 

matuojamas 2022-

2023 m.m. 

pabaigoje 

1-4 kl. mokinių, 

besinaudojančių Eduten 

platformą ir turinčių 

patenkinamą 

matematikos pasiekimų 

lygį vertinimai pagerės 

bent 3 proc., 5-8 kl. 

mokinių, 

besinaudojančių Eduten 

platforma, matematikos 

pasiekimai gerės bent 5 

proc. 

Rodiklis bus 

matuojamas 

2022-2023 

m.m. 

pabaigoje 

4755,48 

Eur 

- - Numatyta 

įgyvendinti 

kitame 

laikotarpyje. 



 

 

Veikla  
(kaip numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

1.4. Mokinių 

pažangos 

skatinimas  

2 kartus 

organizuota 

asamblėja 

,,Įpusėjus” ir 2 

mokslo metų 

pabaigos šventės. 

Už individualią 

pažangą mokymosi, 

socialinių, bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymosi srityse 

bus apdovanoti 400 

mokinių, sukurtas 

mokyklos 

talismanas. 

Organizuota 

asamblėja 

„Įpusėjus” ir 

mokslo metų 

pabaigos šventė (1-

4; 5-8 kl.). Už 

individualią 

pažangą 

mokymosi, 

socialinių, bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymosi, 

pilietiškumo srityse 

apdovanota 210 

mokinių.  

1-4 kl. mokinių, 

besinaudojančių 

Eduten platforma ir 

turinčių 

patenkinamą 

matematikos 

pasiekimų 

vertinimo lygį 

vertinimai gerės 

bent 3 proc., 5-8 kl. 

- bent 5 proc.  

 

Rodiklis bus 

matuojamas 

2022-2023 

m.m. pb. 

6702,9 

Eur 

2377 Eur 23 Eur Veiklos 

tęsiamos 

2022-2023 

m.m. 

 4 edukacinės 

išvykos siekiant 

stiprinti bendrąsias 

ir dalykines 

mokinių 

kompetencijas 

Organizuotos 2 

išvykos 

 

      

1.5. Klasių 

krypčių 

įgyvendinimas 

Visos 1-8 kl. 

įgyvendins klasės 

kryptį 

bendradarbiaudamo

s su soc. 

partneriais, parengti 

ne mažiau kaip 4 

straipsniai Švietimo 

naujienoms , 

įgyvendintos ne 

mažiau kaip 4 

Rodiklis bus 

matuojamas 2022-

2023 m.m. 

pabaigoje. 

Per dvejus metus 

mokinių VIP 

įsivertinimo, 

atliekamo kas 

mėnesį, rezultatai 

gerės 5 proc. 

Rodiklis bus 

matuojamas 

2022-2023 

m.m. 

pabaigoje. 

6573,96 - - Veiklos 

suplanuotos 

2022-2023 

m.m. 



bendradarbiavimo 

veiklos, 

atliepiančios klasių 

įgyvendinamas 

kryptis. 

 

2. Uždavinys: plėtoti mokytojų kompetencijas diegiant atnaujintą ugdymo turinį. 

Veikla  
(kaip numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų panaudojimas 
Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta 

2.1. Mokytojų 

vertinimo 

ugdymui 

kompetencijos 

stiprinimas. 

DĮ patvirtinta 

mokytojų, veiklos 

tyrimo metodu 

išbandančių, 

sistemingai 

reflektuojančių, 

sistemingai 

besidalijančių patirtimi 

vertinimo strategijas, 

grupė, kurią sudaro ne 

mažiau kaip 6 

pedagogai. 

DĮ patvirtinta 

mokytojų, veiklos 

tyrimo metodu 

išbandančių, 

sistemingai 

reflektuojančių, 

sistemingai 

besidalijančių 

patirtimi 

vertinimo 

strategijas, grupė, 

kurią sudaro ne 

mažiau kaip 6 

pedagogai. 

Nebus mokinių, 

besimokančių 

nepatenkinamu 

lygmeniu, rodiklis 

1.2.1. Mokinio 

pasiekimai ir pažanga 

gerės bent 0,1 punkto. 

Nebus mokinių, 

besimokančių 

nepatenkinamu 

lygmeniu, rodiklis. 

2021-2022 

m.m. 

pabaigoje 

nebuvo 

mokinių, 

besimokančių 

nepatenkinamu 

lygmeniu, kitas 

rodiklis bus 

matuojamas 

2022-2023 

m.m. 

pabaigoje. 

4991,34  

Eur 

4382,64  

Eur 

- 

 

 

 

Ne mažiau kaip 70 

proc. mokytojų 

dalyvaus kvalifikacijos 

tobulinimo renginyje 

vertinimo ugdymui 

kompetencijai stiprinti, 

2.4.1. rodiklis 

Vertinimas ugdymui 

didės bent 0,1 punkto. 

- 100 proc. mokytojų  

parengs vertinimo 

pamokose sistemas, 

koreliuojančias su 

Rodiklis bus 

matuojamas 

2022-2023 m.m. 

pabaigoje 

Nebus mokinių, 

besimokančių 

nepatenkinamu 

lygmeniu, rodiklis 

1.2.1. Mokinio 

pasiekimai ir pažanga 

gerės bent 0,1 punkto. 

Nebus mokinių, 

besimokančių 

nepatenkinamu 

lygmeniu, rodiklis. 

Rodiklis bus 

matuojamas 

2022-2023 

m.m. 

pabaigoje. 

3000 Eur -  Dėl lektoriaus 

užimtumo 

veiklos 

nukeltos į 

2022 m. IV 

ketvirtį, 

pakeitimai 

užfiksuoti  

 



atnaujintame ugdymo 

turinyje 

integruojamomis 

bendrosiomis 

kompetencijomis. 

 

Veikla  
(kaip numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų panaudojimas 
Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta 

2.2. Pamokos 

kokybės 

stiprinimas 

pagal UTA 

(ugdymo 

turinio 

atnaujinimas) 

100 proc. 1-4 klasių turės po 

vieną papildomą 

konsultaciją per savaitę 

mokymosi spragoms 

kompensuoti atsižvelgiant į 

NMPP, diagnostinių testų 

rezultatus 

100 proc. mokytojų 10 kartų 

per mokslo metus dalyvaus 

patirties mainuose su APT 

grupelių kolegomis ir savo 

veiklose įgyvendins po 1 jų 

idėją. 

100 proc. 1-4 kl. 

mokinių turėjo po 

vieną papildomą 

konsultaciją per 

savaitę mokymosi 

spragoms 

kompensuoti 

atsižvelgiant į 

NMPP, 

diagnostinių testų 

rezultatus. 

1-4 klasėse 3 

proc. mažėja 

mokinių, 

besimokančių 

patenkinamu 

lygmeniu. 

Rodiklis bus 

matuojamas 

2022-2023 

m.m. pb. 

7381,34 

Eur 

1933,32 

Eur 

445,34 

Eur 

 

2.3.VIP 

tinklaveika 

Kasmet po 10 

progimnazijos mokytojų 

tobulins kompetencijas 2 

dienų mini stažuotėse VIP 

tinklo mokyklose, ne 

mažiau kaip 20 proc. 

progimnazijos pedagogų 

įsitrauks į dalijimąsi 

patirtimi, bus įgyvendintos 

bent 5 iš stažuočių 

parsivežtos idėjos. 

2021-2022 m.m. 

4 progimnazijos 

mokytojos išvyko 

į dvi stažuotes, iš 

kitų mokyklų į 

dvi Salduvės 

progimnazijos 

organizuotas 

stažuotes atvyko 

8 mokytojai, 

patirtimi dalinosi 

4 progimnazijos 

administracijos 

atstovai ir 14 

pedagogų. 

Padidės mokinių 

įsitraukimo į 

neformaliojo 

ugdymo, SKU 

veiklas 

pasiekimai ne 

mažiau kaip 5 

proc.; socialinių 

įgūdžių poreikių 

tenkinimas kils 

ne mažiau kaip 

5 proc.  

Rodiklis bus 

matuojamas 

2022-2023 

m.m. pb. 

6923,20 

Eur 

689,45 

Eur 

  

  



 

Veikla  
(kaip numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų panaudojimas 
Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta 

2.4. Mokytojų 

emocinės 

inteligencijos 

plėtotė 

Ne mažiau kaip 80 

proc. mokytojų 

dalyvaus 2 

kvalifikacijos kėlimo 

programose. 

 

Ne mažiau kaip 80 

proc. mokytojų 

dalyvaus dviejuose 

žingsniavimo 

iššūkiuose. 

 

Dalyvavimas 

edukacinėje išvykoje 

siekiant plėtoti 

mokytojų bendrąsias 

ir dalykines 

kompetencijas 

 

MoLIS stendo 

įkūrimas 

(knygų lentyna, 

minkštasuoliai) 

42 proc. mokytojų 

dalyvavo pirmoje 

kvalifikacijos 

kėlimo programoje. 

 

 

82  proc. mokytojų 

dalyvavo dviejuose 

žingsniavimo 

iššūkiuose. 

Edukacinė išvyka 

įvyko. 

 

 

 

 

 

 

 

MoLIS stendas 

įkurtas 

Rodiklis 1.2.1. 

Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga gerės bent 

0,1 punkto (yra 3,1, 

siekis – 3,2). 

Rodiklį 

matuoti 

numatyta 

2023 m. 

birželį 

10 410 

Eur 

6 594  

Eur 

 

816 Eur 

 

 

  



3. Uždavinys: kurti ugdymosi aplinkas, gerinančias ugdymo kokybę ir skatinančias aktyvių mokinių įsitraukimą. 

Veikla  
(kaip numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų panaudojimas 
Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta 

3.1. Edukacinio 

centro įkūrimas 

aktyvaus, 

patrauklaus ir 

prasmingo ugdymo 

organizavimui 

Įkurtas edukacinis 

centras, per mėnesį 

organizuojami ne 

mažiau kaip 4 

edukaciniai 

užsiėmimai/pamokos 

Įdiegta skaitmeninė 

sistema MOBIS 

Nupirkta dalis 

korpusinių 

baldų 

5 proc. didės 

besinaudojančių 

biblioteka 

skaičius 

Biblioteka tik 

pradėta 

įrenginėti, 

kokybinių 

rodiklių 

neįmanoma 

paskaičiuoti. 

31559,64 

Eur 

1 798  

Eur 

-  

3.2. Funkcionalios, 

jaukios, saugios 

erdvės įrengimas 

mokytojų 

partneriškam ir 

komandiniam 

mokymuisi. 

Įrengta funkcionali 

erdvė mokytojų 

partneriškam ir 

komandiniam 

mokymuisi. 

Įrengta 

funkcionali 

erdvė 

mokytojų 

partneriškam ir 

komandiniam 

mokymuisi. 

Rodiklis 1.2.1. 

Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga gerės 

bent 0,1 punkto. 

Erdvė baigta 

įkurti 2022 

m. rugpjūtį, 

kokybinio 

rodiklio 

pokyčio 

neįmanoma 

paskaičiuoti.  

8500  

Eur 

8500  

Eur 

- - 

3.3.Aktų salės 

atnaujinimas siekiant 

mokinius 

motyvuojančio 

formaliojo ir 

neformaliojo 

ugdymo 

organizavimo 

Atnaujinta garso ir 

vaizdo aparatūra, scena, 

salės baldai. 

Atnaujinta 

garso ir vaizdo 

aparatūra, salės 

baldai. 

Rodiklis 1.2.1. 

Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga gerės 

bent 0,1 punkto 

Erdvė baigta  

atnaujinti 

2022 m. 

rugpjūtį, 

kokybinio 

rodiklio 

pokyčio 

neįmanoma 

paskaičiuoti.  

19 000 

Eur 

19 000 

Eur 

- - 

  



Veikla  
(kaip numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų panaudojimas 
Pastabo

s 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

3.4. Pagalbos 

centro įkūrimas 

Suskurtos naujos 

funkcionalios erdvės 

pagalbos mokiniui, 

atnaujinti baldai.  

Rodiklis bus 

matuojamas 

2022-2023 

m.m. 

pabaigoje. 

Rodiklis 1.2.1. 

Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga gerės 

bent 0,1 punkto. 

Rodiklis bus 

matuojamas 2022-

2023 m.m. 

pabaigoje. 

9033,93 - - Veiklos 

numaty

tos 

2023 

m. I-III 

ketv. 

3.5. Gamtos 

mokslų kabineto 

modernizavimas

-pritaikymas 

šiuolaikiniam 

gamtos mokslų 

ir integruotų 

dalykų 

ugdymui. 

Atnaujinti gamtos 

mokslų kabineto 

baldai, bus 

stiprinamos mokinių 

tiriamosios 

kompetencijos, gerės 

pamokų kokybė. 

Sudarytos sąlygos 

kiekvienam mokiniui 

atlikti tiriamąją veiklą. 

Atnaujinti 

gamtos mokslų 

kabineto 

baldai, 

sudarytos 

sąlygos 

kiekvienam 

mokiniui 

atlikti tiriamąją 

veiklą. 

6 kl. mokinių 

(2021-2022 

m.m. pasiekimai 

gamtamokslinio 

ugdymo srityje 

gerės 5 proc. 

Erdvė baigta  

atnaujinti 2022 m. 

rugpjūtį, kokybinio 

rodiklio pokyčio 

neįmanoma 

paskaičiuoti.  

4650  

Eur 

4650  

Eur 

- - 

3.6. Menų 

kabineto 

įrengimas 

inovatyviam 

praktiniam 

mokinių 

ugdymui 

Atnaujinti menų 

kabineto baldai, 

įranga, gerės 

technologijų ir dailės 

pamokų kokybė, 

sukurtos sąlygos 

integruotam ugdymui. 

Atnaujinti 

menų kabineto 

baldai, įranga, 

sukurtos 

sąlygos 

integruotam 

ugdymui. 

Rodiklis 1.2.1. 

Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga gerės 

bent 0,1 punkto. 

Erdvė  pradėta 

atnaujinti 2022 m. 

III ketv., kokybinio 

rodiklio pokyčio 

bus paskaičiuotas 

2022-2023 m.m. 

pb.  

11 545 Eur 10 682 Eur 862,85 Eur  

    Iš viso: 149 352 Eur  63 954,34 Eur 2147,19 Eur  

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos 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 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus patarėja 

Živilė Nakčiūnienė 

Mokyklos vadovas 

 

Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė  

Natalija Kaunickienė 

 


