
 

SUDERINTA 

Nacionalinė švietimo agentūra 

Direktorė  

Rūta Krasauskienė  

______________ 
(Parašas) 

______________ 
(Data) 

 

SUDERINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Direktorius 

Antanas Bartulis 

______________ 
(Parašas) 

______________ 
(Data) 

 

TVIRTINU 

Šiaulių Salduvės progimnazija 

Direktorė 

Natalija Kaunickienė 

___________________ 

(Parašas) 

___________________ 
(Data, dokumentas, Nr.) 

 

ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022 m. VASARIO 3 D. DIREKTORIAUS 

ĮSAKYMU NR. V-22-25, PATIKSLINIMAS Nr. 2 

Šiaulių Salduvės progimnazijos veiklos tobulinimo planas yra tikslinamas dėl:  

1. Poreikio peržiūrėti tam tikrų veiklų įgyvendinimą pagal laikotarpis; 

2. Poreikio peržiūrėti lėšų poreikį atitinkamoms veikloms; 

3. Dėl žmogiškųjų išteklių (sergamumo, lektorių užimtumo); 

4. Dėl brangstančių prekių/paslaugų. 

  



1 uždavinys: stiprinti mokinių motyvaciją sudarant sąlygas kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmei. 

 

Veikla Pakeitimas Pagrindimas 

1.4. Mokinių pažangos 

skatinimas 

1.4.1. Įgyvendinimo laikotarpis. 

1.4.2. Lėšų detalizavimas.  

1.4.1. Veikla bus vykdoma 2022 m. rugsėjo-spalio mėn. 

1.4.2. Sutaupyta 373 Eur dėl atributikos, skirtos mokinių apdovanojimams 2022 

m. birželio mėn. Planuota išleisti 2750 Eur, išleista – 2377 Eur. Sutaupytos lėšos 

bus panaudojamos tai pačiai veiklai 2023 m. birželio mėn. apdovanojimams. 

 

2 uždavinys: plėtoti mokytojų kompetencijas diegiant atnaujintą ugdymo turinį. 

Veikla Pakeitimas 
Pagrindimas 

 

2.1. Mokytojų vertinimo 

ugdymui kompetencijos 

stiprinimas. 

2.1.1. Lėšų panaudojimas.  
2.1.1. Sutaupytus 319 Eur planuojama panaudoti įgyvendinant veiklos 1.4. 

,,Mokinių pažangos skatinimas“ priemones ,,edukacinių išvykų organizavimas“ 

2.2. Pamokos kokybės 

stiprinimas pagal UTA 
2.2.1. Lėšų panaudojimas. 

2.2.1. Dėl mokytojų sergamumo 2022 m. sausio – birželio mėn. Sutaupytus 400  

Eur organizuojant papildomas konsultacijas mokymosi spragoms (pasaulio 

pažinimo dalyko) kompensuoti. Lėšų likutį planuojama panaudoti įgyvendinant 

priemonę 2.3. VIP tinklaveika ir organizuojant VIP mokyklų tinklo forumą. 

2.3. VIP tinklaveika. 2.3.1. Lėšų detalizavimas.  
2.3.1. 1400 Eur iš veiklai skirtų lėšų bus skiriama papildomai priemonei ,,VIP 

tinklo mokyklų forumo organizavimas“ 

2.4. Mokytojų emocinės 

inteligencijos plėtotė. 

 

2.4.1. Lėšų panaudojimas.   2.4.1. Dėl pirkimo sąlygų. Sutaupytus 816 Eur skirti kitoms mokytojų emocinės 

inteligencijos plėtotės veikloms, vyksiančiomis 2023 m. birželio mėn. 

 

 

3 uždavinys: kurti ugdymosi aplinkas, gerinančias ugdymo kokybę ir skatinančias aktyvų mokinių įsitraukimą. 

 

Veikla Pakeitimas Pagrindimas 

3.1. Edukacinio centro 

įkūrimas aktyvaus, 

patrauklaus ir prasmingo 

ugdymo organizavimui. 

3.1.1. Įgyvendinimo laikotarpis.  3.1.1. Priemonės įgyvendinimo pradžia numatyta 2023 m. sausį, bet dėl nuolat 

brangstančių prekių, dalis korpusinių baldų nupirkta 2022 m. rugsėjo mėn. Išleista 

1798 Eur, likutis – 30 751, 42 Eur. 

 

3.1.2. Lėšų panaudojimas. 3.1.2. Įsivertinus edukacinio centro įrengimo sąmatą, 5751,42 Eur perkeliama į 

3.4. veiklą ,,Pagalbos centro įkūrimas“ 

3.1.3. Lėšų detalizavimas. 3.1.3. 2000 Eur iš Edukacinio centro įrengimui skirto biudžeto numatyta 

specialisto apmokėjimui už techninius ir vizualinius interjero sprendimus kuriant 



edukacinį centrą. 

3.4. Pagalbos centro įkūrimas 3.4.1. Lėšų panaudojimas 3.4.1. Įsivertinus pagalbos centro ir edukacinio centro įrengimo sąmatas, 5751,42 

Eur atkeliama iš 3.1. veiklos ,,Edukacinio centro įrengimas“. 

3.4.2. Lėšų detalizavimas. 3.4.2. 2000 Eur iš pagalbos centro įkūrimui skirto biudžeto numatyta specialisto 

apmokėjimui už techninius ir vizualinius interjero sprendimus kuriant pagalbos 

mokiniui centrą. 

3.6. Menų kabineto įrengimas 

inovatyviam praktiniam 

mokinių ugdymui(si). 

3.6.1. Įgyvendinimo laikotarpis.  

3.6.2. Lėšų detalizavimas. 

 

3.6.1. Dėl nuolat didėjančių baldų gamybos kaštų priemonės įgyvendinimo pradžia 

numatyta 2023 m. balandžio-rugpjūčio mėn., bet įgyvendintinos priemonės 

atkeltos į 2022 m. II ketvirtį.  

3.6.2. 2022 m. birželio mėn. menų kabineto erdvės interjero kūrimo inovatyviam 

praktiniam mokinių mokymuisi paslaugoms išleista 2400 Eur, nes sutaupyta 

baldams (išleista 8282,15 Eur). Susidaręs likutis (862,85 Eur) bus panaudotas 

kuriant estetinius - vizualinius menų kabineto sprendimus. 

 

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 Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 
Lėšų detalizavimas  

 
Įgyvendinimo laikotarpis  

1.1. Programos 

Ateities inžinerija 

(AI)  įgyvendinimas 

Direktoriaus įsakymu patvirtinta 

mokytojų, taikančių AI platformą, 

grupė, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 

pedagogai, į AI programą įsitrauks ne 

mažiau kaip 25 mokiniai 

Programoje AI dalyvaujančių 

mokinių pažanga padidėja bent 5 

proc. 

Priemoka mokytojams – 

3043,5 Eur 

 

2022 m. rugsėjis – gruodis 

(III-IV ketv.) 2023 m.  

sausis – birželis 

 

Ne mažiau kaip 40 mokinių, 

dalyvaujančių AI programoje, vyks 

praktiniam vizitui į VGTU 

Mokinių vizitas į VGTU – 

1100 Eur  

 

 

Iš viso: 4143,5 Eur 

2022 m. spalis (IV ketv.) 

 



1.2. Gamtos ir 

socialinių mokslų 

ugdymas pasitelkiant 

integraciją 

Direktoriaus įsakymu patvirtinta 

mokytojų, išbandančių STEM School 

Label platformą, grupė, kurią sudaro ne 

mažiau kaip 3 pedagogai, parengti bent 

du straipsniai Švietimo naujienų 

tinklapiui. 

Mokykla bus įvertinta pažengusios 

mokyklos ženkleliu Europos STEAM 

mokyklų tinkle (dabar – pradedančioji) 

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). 

Kasmėnesinis apmokėjimas 

3 mokytojams už STEM 

School Label platformos 

išbandymą – 4896,6 Eur 

2022 m. sausis – birželis 

(I-II ketv.) 

2022 m. rugsėjis – gruodis 

(III, IV ketv.), 2023 m. 

sausis - birželis (I, II 

ketv.). 

 

Tarpdalykinė integracija gamtos ir 

socialinių mokslų pamokose 

(kiekvienas komandos mokytojas ves 

po 9 integruotas pamokas) 

Integruotų pamokų vedimas 

– 

3808,37 Eur 

 

 

 

 

Iš viso: 8704,97 

2022 m. sausis – birželis 

(I, II ketv.), 2022 m. 

rugsėjis – gruodis (III, IV 

ketv.), 2023 m. sausis - 

birželis (I, II ketv.). 

 

Bent 15 proc. asmeninių projektų, 

vykdomų 5-8 kl., bus parengti 

integruojant gamtos ir socialinius 

mokslus. 

2022 m. rugsėjis – gruodis 

(III, IV ketv.), 2023 m. 

sausis - birželis (I, II 

ketv.). 

 

1.3. Dirbtiniu 

intelektu grįstos 

aplinkos naudojimas 

Bent 30 proc. progimnazijos mokinių 

mokysis dirbtiniu intelektu grįstoje 

platformoje Eduten  

1-4 kl. mokinių, besinaudojančių 

Eduten platforma ir turinčių 

patenkinamą matematikos 

pasiekimų lygį vertinimai gerės 

bent 3 proc. (dabar mokinių, 

turinčių patenkinamą lygį – 16,4 

proc., siekis – 13,4 proc.). 

5-8 kl. mokinių, besinaudojančių 

Eduten platforma matematikos 

pasiekimai gerės bent 5 proc. 

(siekis – 6,4).  

Eduten licencijos 2 metams 

– 4744,68 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso: 4744,68 Eur 

2022 m. rugsėjis – gruodis 

(III, IV ketv.), 2023 m. 

sausis - birželis (I, II 

ketv.). 

 

Pastaba: 

paslaugos pirkimas 

(licencija) – 2022 m. 

rugpjūtis  (III ketv.) 

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 

1-4 kl. mokinių, besinaudojančių 

Eduten platforma ir turinčių 

patenkinamą matematikos 

pasiekimų lygį vertinimai gerės 

bent 3 proc. (dabar mokinių, 

Mokinių apdovanojimai – 

1902,9 Eur 

2022 m. vasaris  (I ketv.); 

2022 m. birželis (II ketv.); 

2023 m. vasaris (I ketv.); 

2023 m. birželis (III ketv.) 

Pastaba: 



apdovanoti 400 mokinių, sukurtas 

mokyklos talismanas.  

 

turinčių patenkinamą lygį – 16,4 

proc., siekis – 13,4 proc.). 

5-8 kl. mokinių, besinaudojančių 

Eduten platforma matematikos 

pasiekimai gerės bent 5 proc. 

(siekis – 6,4).  

Pripažįstama ir skatinama 

mokinių individuali pažanga: 

2022-2023 m. siekis pagal lygius: 

1-4 kl.: 

Aukštesnysis – 18,86 %; 

Pagrindinis – 49,57%; 

Patenkinamas – 31,57% 

Nepatenkinamas – 0 proc. 

5-8 kl.: 

Aukštesnysis – 11,4 %; 

Pagrindinis – 54,4 %; 

Patenkinamas – 34,2% 

Nepatenkinamas – 0 proc. 

paslaugos pirkimas  

(progimnazijos talismano 

gamyba -  2022 m. vasaris, 

lapkritis ( I, IV ketv.)) 

4 edukacinės išvykos siekiant stiprinti 

bendrąsias ir dalykines mokinių 

kompetencijas 

Edukacinės išvykos –  

5119 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso: 7032,7 Eur 

 

2022 m. birželis (II ketv.) 

Pastaba: 

Paslaugos pirkimas 

(autobuso nuoma, 

maitinimo paslauga) – 

2022 m. gegužės mėn. (II 

ketv.) 

2023 m. birželis (II ketv.) 

Pastaba: 

Paslaugos pirkimas 

(autobuso nuoma, 

maitinimo paslauga) – 

2023 m. gegužės mėn. (II 

ketv.) 

1.5. Klasių krypčių 

įgyvendinimas 

Visos 1-8 kl. įgyvendins klasės kryptį 

bendradarbiaudamos su soc. 

partneriais, parengti ne mažiau kaip 4 

straipsniai Švietimo naujienoms, 

įgyvendintos ne mažiau kaip 4 

bendradarbiavimo veiklos, 

atliepiančios klasių įgyvendinamas 

kryptis. 

Per dvejus metus mokinių VIP 

įsivertinimo, atliekamos kas 

mėnesį, rezultatai gerės 5 proc. 

Vienkartinės priemokos 

klasių vadovams už 

kryptingą klasės tikslo 

įgyvendinimą – 6573,96 Eur 

 

 

 

Iš viso: 6573,96 Eur 

2022 m. rugsėjis – gruodis 

(III, IV ketv.), 2023 m. 

sausis - birželis (I, II 

ketv.). 

 

Iš viso 1 uždaviniui: 31 199,81 Eur  

 

2 uždavinys:  plėtoti mokytojų kompetencijas diegiant atnaujintą ugdymo turinį. 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas  Įgyvendinimo laikotarpis  

2.1. Mokytojų 

vertinimo ugdymui 

Direktoriaus įsakymu patvirtinta 

mokytojų, veiklos tyrimo metodu 

išbandančių, reflektuojančių, 

Nebus mokinių, besimokančių 

nepatenkinamu lygmeniu, 

rodiklis 1.2.1. Mokinio 

Apmokėjimas už vertinimo 

strategijų išbandymą – 

4382,64 Eur  

2022 m. sausis – birželis  (I, 

II ketv.) 

 



kompetencijos 

stiprinimas. 

sistemingai besidalijančių patirtimi 

vertinimo strategijas, grupė, kurią 

sudaro ne mažiau kaip 6 pedagogai. 

2.4.1. rodiklis Vertinimas ugdymui 

didės bent 0,1 punkto (yra – 3, siekis – 

3,1) 

 

pasiekimai ir pažanga gerės bent 

0,1 punkto (yra 3,1, siekis – 3,2). 

 

Ne mažiau kaip 70 proc. progimnazijos 

mokytojų dalyvaus kvalifikacijos 

tobulinimo renginyje vertinimo 

ugdymui kompetencijai stiprinti ; 

2.4.1. rodiklis Vertinimas ugdymui 

didės bent 0,1 punkto (yra – 3, siekis – 

3,1).  

Ilgalaikė kvalfikacijos 

tobulinimo programa – 2681 

Eur 

2022 m. IV ketvirtis 

100 proc. progimnazijos mokytojai 

parengs vertinimo pamokose sistemas, 

koreliuojančias su atnaujintame 

ugdymo turinyje integruojamomis 

bendrosiomis kompetencijomis. 

Apmokėjimas 3 

mokytojams, viešinantiems 

patirtį apie vertinimą 

ugdymui – 608,7 Eur 

 

 

 

Iš viso: 7672 eur 

2022 m. rugsėjis – gruodis 

(III, IV ketv.), 2023 m. 

sausis - birželis (I, II 

ketv.). 

 

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. 

1–4 klasėse 3 proc. mažėja 

mokinių, besimokančių 

patenkinamu lygmeniu, skaičius 

(dabar patenkinamu lygiu 

mokosi 36,6 proc.,  siekis – 33,7 

proc.). 

Apmokėjimas už 

konsultacijų vedimą – 

6981,34 Eur 

 

2022 m. vasario 1 d. – 

birželio 10 d. (17 savaičių, 

I, II ketv.) 

 

2022 m. rugsėjis – gruodis 

(III, IV ketv.), 2023 m. 

sausis - birželis (I, II 

ketv.). 

 (35 savaitės) 

100 proc. mokytojų 10 kartų per 

mokslo metus dalyvaus patirties 

mainuose su APT grupelių kolegomis 

ir savo veiklose įgyvendins po 1 jų 

idėją. 

70 proc. pamokų, remiantis 

,,Kolega-Kolegai“, 

administracijos stebimų pamokų 

protokolais, rodys stiprėjančią 

mokinių motyvaciją, aktyvumą 

Vienkartinis apmokėjimas 4 

pedagogams už Geros 

pamokos instrumento 

parengimą  - 486,96 Eur 

 

2022 rugsėjis – 2022 m. 

sausis (III, IV, I ketv.) 

2023 m. vasaris – birželis 

(I, II ketv.) 

 



90 proc. mokytojų per mokslo metus 

stebės po 4 kolegų pamokas, analizuos 

jas pagal sutartus kriterijus (pagal 

vertinimą ugdymui). 

100 proc. mokytojų sistemingai 

reflektuos mėnesio veiklas, orientuotas 

į ugdymo kokybės gerinimą, ir išskirs 

po 2-5 veiksmingas praktikas. 

Direktoriaus įsakymų patvirtinta 4 

mokytojų grupė, rengianti Geros 

pamokos instrumentą. 

 

2.4.1. rodiklis Vertinimas ugdymui 

didės bent 0,1 punkto (yra – 3, siekis – 

3,1) 

2.2.1. rodiklis Mokymosi lūkesčiai ir 

skatinimas didės bent 0,1 punktu 9yra – 

3,2, siekis, 3,3).  

Bus parengtas GEROS PAMOKOS 

(įsi)vertinimo instrumentas. 

pamokose išlaikant tikslingą 

užduočių ir (į)(si)vertinimo 

dermę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso: 7468,3 Eur 

Pastaba. Apmokėjimas už 

instrumento parengimą - 

2022 m. gruodžio mėn. (IV 

ketv.) 

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 į dalijimąsi patirtimi, bus 

įgyvendintos bent 5 iš stažuočių 

parsivežtos  idėjos. 

Padidės mokinių įsitraukimo į 

neformaliojo ugdymo, SKU 

veiklas pasiekimai ne mažiau 

kaip 5 proc.; 

-socialinių įgūdžių ugdymo 

poreikių tenkinimas kils ne 

mažiau kaip 5 proc. (rudens ir 

pavasario VIP aptarimų 

duomenys). 

Stažuočių dienpinigiai, 

kelionės, apgyvendinimo 

išlaidos - 2700 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. kovas –  gegužė (I, 

II ketv.); spalis – lapkritis 

(IV ketv.); 

2023 m. vasaris – gegužė 

(I, II ketv.). 

Bus išbandytas VIP mokyklų tinklo 

mini stažuočių modelis. 

Kasmet bus organizuojamos 5 mini 

stažuotės Salduvės progimnazijoje kitų 

VIP mokyklų tinklo nariams. 

 

Viešinant VIP mokyklų tinklo veiklą 

bus parengti 2 straipsniai „Švietimo 

naujienoms“, organizuotas  forumas 

200 dalyvių. 

Forumo organizavimui – 

1800 Eur 

Vienkartinis apmokėjimas 

už stažuočių leidinio 

2023 m. vasaris – birželis 

(I, II ketv.). 



rengimą – 1623,2 Eur, už 

leidybą – 1200 Eur 

 

 

 

Iš viso: 7323,2  Eur 

2.4. Mokytojų 

emocinės 

inteligencijos plėtotė. 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų 

dalyvaus 2 kvalifikacijos kėlimo 

programose. 

Rodiklis 1.2.1. Mokinio 

pasiekimai ir pažanga gerės bent 

0,1 punkto (yra 3,1, siekis – 3,2). 

Whatansu mokymai 25 

asmenų grupei - 4360 EUR. 

  

2022 m. rugpjūtis (III 

ketv.) 

2022 m. rugsėjis – gruodis 

(III, IV ketv.), 2023 m. 

sausis - birželis (I, II 

ketv.). 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų 

dalyvaus 4-iuose žingsniavimo 

iššūkiuose 

Ilgalaikė mokytojų 

asmeninės kompetencijos 

stiprinimo programa – 3000 

Eur 

2023 m. gegužė 

Ne mažiau kaip 70 proc. mokytojų 

dalyvaus edukacinėje išvykoje siekiant 

plėtoti socialinę emocinę ir sveikos 

gyvensenos kompetenciją. 

Edukacinė išvyka (kelionės 

išlaidos, edukacinė 

programa) - 1500 Eur 

2022 m. gegužė (II ketv.) 

 MoLIS stendo įkūrimas (knygų 

lentyna, minkštasuoliai) 

MoLIO stendo įkūrimas - 

734 Eur (baldai, knygos).  

 

 

 

 

2022 m. liepa-rugsėjis (III 

ketv.) 

   Emocinės gerovės dirbtuvės 

(mokslo metų pabaigoje) - 

816 Eur 

 

 

Iš viso:  10 410Eur 

2023 m. birželis 

Iš viso 2 uždaviniui:  32 873, 35 Eur  

  

 



 

 

3 uždavinys: kurti ugdymosi aplinkas, gerinančias ugdymo kokybę ir skatinančias aktyvų mokinių įsitraukimą 

 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 
Lėšų detalizavimas  

 

Įgyvendinimo 

laikotarpis  

3.1. Edukacinio 

centro įkūrimas 

aktyvaus, 

patrauklaus ir 

prasmingo 

ugdymo 

organizavimui. 

Įkurtas edukacinis centras.  

Per mėnesį organizuojami ne mažiau 

kaip 4 edukaciniai 

užsiėmimai/pamokos; 

3.1.2. rodiklis Pastatas ir jo aplinka  

didės bent 0,2 punkto (yra – 2,5, siekis 

– 2,7) 

5 proc. didės besinaudojančių 

biblioteka skaičius (yra 76 proc., 

siekis – 81 proc.) 

Informacinė kompiuterinė 

technika – 6040,58 Eur, 

knygos priemonės – 6000 Eur, 

vaizdo ir garso technika – 

4010,22 Eur, korpusiniai ir 

moduliniai baldai – 3757,42 

Eur, minkštasuoliai – 4000, 

apmokėjimas už techninius 

vizualinius interjero 

sprendimus – 2000 Eur. 

2023 m. sausis – 

rugpjūtis (I-III ketv.) 

Įdiegta skaitmeninė bibliotekos sistema 

MOBIS 

Sistemos MOBIS diegimo 

darbai - 989,78 Eur 

 

 

 

Iš viso: 26 798 Eur 

2023 m. birželis-

rugpjūtis (II, III ketv.) 

3.2. 

Funkcionalios, 

jaukios, saugios 

erdvės įrengimas 

mokytojų 

partneriškam ir 

komandiniam 

mokymuisi. 

 

Įrengta funkcionali erdvė mokytojų 

partneriškam ir komandiniam 

mokymuisi; 

3.1.2. rodiklis Pastatas ir jo aplinka  

didės bent 0,2 punkto (yra – 2,5, siekis 

– 2,7), 80 proc. mokytojų, remiantis 

kasmetine mokytojų emocinės gerovės 

apklausa, savo darbo vietoje jaučiasi 

saugiai. 

Rodiklis 1.2.1. Mokinio 

pasiekimai ir pažanga gerės bent 

0,1 punkto (yra 3,1, siekis – 3,2). 

Baldai – 8500 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso: 8500 Eur 

2022 m. birželis – 

rugpjūtis (II, III ketv.) 

3.3. Aktų salės 

atnaujinimas 

siekiant mokinius 

motyvuojančio 

Atnaujinta garso ir vaizdo aparatūra, 

scena, salės baldai; 

Rodiklis 1.2.1. Mokinio 

pasiekimai ir pažanga gerės bent 

0,1 punkto (yra 3,1, siekis – 3,2). 

Garso technika, vaizdo ir 

šviesos aparatūra, baldai  –19 

000 Eur 

 

2022 m. gegužė– 

rugpjūtis  (II, III ketv.) 

 

Pastaba: 



formaliojo ir 

neformaliojo 

ugdymo 

organizavimo 

3.1.1. rodiklis Įranga ir priemonės 

gerės bent 0,2 punkto (yra 2,8, siekis – 

3). 

 

 

 

 

Iš viso: 19 000 Eur 

Pirkimo paslauga 2022 

m. balandžio mėn. (II 

ketv.) 

3.4. Pagalbos 

centro įkūrimas 

Sukurta funkcionali erdvė pagalbos 

mokiniui teikimui, atnaujinta ne 

mažiau kaip 50 proc.  baldų, kartą per 

savaitę vyks socialinių įgūdžių 

užsiėmimai 1-4 klasių mokiniams.  

Rodiklis 1.2.1. Mokinio 

pasiekimai ir pažanga gerės bent 

0,1 punkto (yra 3,1, siekis – 3,2). 

Korpusiniai ir moduliniai 

baldai, sėdmaišiai, darbo zonų 

atskyrimo sprendimai – 

12 785, 35 Eur, apmokėjimas 

už techninius vizualinius 

interjero sprendimus – 2000 

Eur. 

Iš viso: 14 785,35 Eur 

 

2023 m. sausis-birželis 

(I, II ketv.) 

3.5. Gamtos 

mokslų kabineto 

modernizavimas – 

pritaikymas 

šiuolaikiniam 

gamtos mokslų ir 

integruotų dalykų 

ugdymui. 

Atnaujinti gamtos mokslų kabineto 

baldai, bus stiprinama mokinių 

tiriamoji kompetencija, 100 proc. 5-8 

kl. mokiniui atliks tiriamąją veiklą ne 

rečiau kaip  kartą per mėnesį. 

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).  

Gamtos mokslų kabineto 

baldai: demonstracinis stalas 

su spintelėmis ir stalčiais, 

lenta, lentynos 4650 Eur 

 

 

 

Iš viso: 4650 Eur 

 

2022 m. kovas-

rugpjūtis (I, II, III 

ketvirtis) 

3.6. Menų 

kabineto 

įrengimas 

inovatyviam 

praktiniam 

mokinių 

ugdymui(si). 

Atnaujinti menų kabineto baldai, 

įranga, sukurtos sąlygos integruotam 

ugdymui. 3.1.1. rodiklis Įranga ir 

priemonės gerės bent 0,2 punkto (yra 

2,8, siekis – 3). 

Rodiklis 1.2.1. Mokinio 

pasiekimai ir pažanga gerės bent 

0,1 punkto (yra 3,1, siekis – 3,2). 

Menų kabineto baldai ir 

estetiniai vizualiniai 

sprendimai 11 545 Eur 

 

 

 

Iš viso: 11 545 Eur 

 

Numatyta 2023 m. 

balandis – 2023 m. 

birželis (III, IV ketv.) 

 

Pradėta įgyvendinti 

2022 m. II ketv. 

Iš viso 3 uždaviniui: 85 278,35 Eur  

Iš viso: 149 352 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 

 


