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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 
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2022-07-07 

MVTP rodikliai. 

Iš 35 kiekybinių rodiklių: 

Viršyta 13 rodiklių; 

Pasiekta 11 rodiklių 

Nepasiekta visa apimtimi 10 rodiklių; 

Nepasiekta 1 rodiklis.  

Iš 20 kokybinių rodiklių: 

Viršyta 12 rodiklių; 

Pasiekta 7 rodikliai; 

Nepasiekta visa apimtimi 1 rodiklis; 

Nepasiekta 0 rodiklių.  

Lėšos: 

MVTP įgyvendinti planuota (2020 m.) – 70092 Eur; skirta (per 2 metus) – 71862  Eur, panaudota – 71862 Eur. 

   

Plano įgyvendinimo situacija. 

Per dvejus metus pasiekta arba viršyta 78 proc. veiklos tobulinimo plano kiekybinių ir kokybinių rodiklių, 20 proc. – pasiekti ne pilna 

apimtimi. Pagrindinė veiklos sėkmė yra pagerėjusi lietuvių kalbos ir literatūros ir kitų dalykų asmeninė mokinių pažanga, pasiektas ir išlikęs stabilus 

100 proc. mokinių pažangumas, padidėjusi mokymo(si) kokybė. Projekto vykdymo laikotarpiu sustiprinta kokybės vadybos kultūra sudaro sąlygas 

užtikrinti veiklos tvarumą ir tęstinumą. 

Tikslas  

Užtikrinti 5–8 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos augimą, gerinant ugdymo proceso organizavimo kokybę, orientuojantis į mokinių, 

mokytojų, tėvų bendradarbiavimą.  

Uždaviniai:  

1. Gerinti kiekvieno mokinio skaitymo ir rašymo pasiekimus.  

2. Stiprinti mokymosi veiklų diferencijavimą, individualizavimą bei savivaldį mokymąsi. 



1. Uždavinys. Gerinti kiekvieno mokinio skaitymo ir rašymo pasiekimus. 

Veikla  
Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų panaudojimas Eur Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

1.1. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

pedagogams 

„Skaitymo ir rašymo 

strategijų taikymas 

kiekvieno dalyko 

pamokose“. 

Mokymų programą (1 m. 

m., 40 akad. val.) baigia 

80 proc. pedagogų (25). 

 

Mentorystė poroje, 

orientuojantis į skaitymo 

ir rašymo ugdymo 

veiklas: mokytojai veda 

ir reflektuoja bent po 4 

kartus suplanuotas 

pamokas per  dvejus m. 

m. 

 

 

Iki 2020 m. rugsėjo 15 d. 

sudaryta darbo grupė. 

 

 

60 proc. ir daugiau 

mokytojų (17) pamokoje 

taikys skaitymo ir 

rašymo ugdymo 

strategijas (mokyklos 

parengti pamokos 

stebėjimo protokolai).  

 

Atnaujintas vertinimo 

tvarkos aprašas (visų 

dalykų pamokų 

kaupiamajame vertinime 

atsiranda kriterijus už 

raštingumą, žodinę 

komunikaciją). Aprašas 

pristatytas bendruomenei 

iki lapkričio 1 d. 

Mokymų programą baigė 100 

proc. pedagogų.  

Rodiklis viršytas 

 

2021 m. 50 proc. mokytojų 

(13/26)kolegoms vedė ir 

reflektavo po 1 pamoką, 

orientuojantis į skaitymo ir 

rašymo ugdymo veiklas. 2022 

m. 33,3 proc. daugiau mokytojų 

(83,3 proc.) vedė ir stebėjo 

vidutiniškai po 2 ir daugiau 

pamokų  

Rodiklis pasiektas  

ne visa apimtimi 

Darbo grupė sudaryta 2020 m. 

rugsėjo 14 d., direktoriaus 

įsakymas Nr. V-100   

Rodiklis pasiektas 

75 proc.(21) mokytojų 

pamokoje taikė skaitymo ir 

rašymo ugdymo strategijas 

(mokyklos parengti pamokos 

stebėjimo protokolai, patvirtinti 

Metodikos taryboje 2020 m. 

spalio mėn. 28 d. Nr. 3). 

Rodiklis viršytas 

Vertinimo tvarkos aprašas 

atnaujintas (patvirtintas 

direktoriaus įsakymu 2020 m. 

gruodžio 31 d. Nr. V-172 ir 

pristatytas bendruomenei 2020 

m. gruodžio 16 d.  

Rodiklis pasiektas  

 

Mokymosi kokybė 1–

8 kl. pagerės ne 

mažiau kaip 1 proc. 

(3 mokiniais). 

(2019–2020 m. m. 

ugdymo kokybė 1–8 

klasėse 67 proc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymosi kokybė 1-8 

kl. pakilo 2,3 proc.  

Rodiklis viršytas 

2105 

 

2105 0 Nukelta į 

veiklą 2.1 - 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotolinis 

mokymas 

pandemijos 

metu nesudarė 

sąlygų pasiekti 

rodiklį. 

 

1.2. Modulinis 

lietuvių kalbos ir 

literatūros 

Sudarytos 4 grupės po 13 

mokinių. 

 

Sudarytos 4 grupės po 12–13 

mokinių.  

Rodiklis pasiektas 

 

Gerėja 6 klasės 

lietuvių kalbos ir 

literatūros  NMPP 

rezultatai 

NMPP lietuvių k. 

(skaitymo) rezultato 

procento vidurkis 

1343,04 1343,04 0 Nukelta į 2.1 -, 

1.4, 2.9   

2022 m. 

NMPP 



mokymas(is) 5–6 

klasėse. 

 

(aukštesniųjų 

pasiekimų lygio 

procentas didėja bent 

2–3 proc., (nuo 24 iki 

26–27 proc. skaitymo 

ir nuo 28 iki 30–31 

proc. rašymo) 

patenkinamo lygio  

mažėja 2–3 proc.( 

nuo 32 iki 30–29 

proc. skaitymo ir  nuo 

12 iki 10–9 proc. 

rašymo) 

pagerėjo 8,6 proc. (nuo 

58 iki 66,6) 

Rodiklis viršytas 

 

ataskaitoje 

mokinių 

pasiekimai 

neišskiriami 

mokymosi 

lygiais. 

Rašymo testai 

nebuvo 

vykdomi.  

1.3. Neformaliojo 

kalbinio ir 

literatūrinio ugdymo 

būrelio veikla. 

Būrelio veikloje 

dalyvauja 10–15 (5–8) 

klasių mokinių 

Būrelio veikloje dalyvavo 11 

mokinių (5–8 klasės).  

Rodiklis pasiektas 

Komunikavimo 

kompetencijos 

rodiklis padidėja ne 

mažiau kaip 3 proc. 

(nuo 13 iki 16 proc.) 

Komunikavimo 

kompetencijos rodiklis 

padidėjo 3 proc. 

Rodiklis pasiektas 

1497,24 1497,24 0 Nukelta į 2.1,  

2.9  

1.4. Ilgalaikis (2 m. 

m.) projektas 

„Ąžuolo“ skaitymo 

metai“ : 

1.4.1.Literatūrinės 

valandos su  

rašytojais. 

1.4.2. „Perskaitytos 

knygos mainų diena“ 

(mokinių, mokytojų, 

tėvų dalijimasis 

skaitymo patirtimi 

kitose klasėse, 

darželyje). 

1.4.3. Kūrybinės 

dirbtuvės „Skaitau su 

tėčiu, seneliu“. 

1.4.4. Tiriamasis 

darbas ir jo 

pristatymas „Mano 

namuose esanti 

įdomiausia (seniausia, 

mėgstamiausia) 

knyga. 

Į projekto veiklas 

įsitraukia 80 proc. 

mokinių (160), 60 proc. 

pedagogų, 25 proc. tėvų 

(50).  

Didėja skaitytojų skaičius 

bibliotekoje bent 5 proc. 

(nuo 184 iki 193 

skaitytojų).  

 

Į projekto veiklas įsitraukė 93 

proc.  mokinių (200) 

71 proc. proc. pedagogų (20), 

Rodiklis viršytas 

 35 proc. tėvų (70) tėvų.  

Rodiklis viršytas 

Skaitytojų skaičius bibliotekoje 

padaugėjo 1 proc. (185 

skaitytojai). 

Rodiklis nepasiektas pilna 

apimtimi 

 

1–2 proc. 4–6 klasėse 

sumažėja 

aukštesniojo lygio 

pasiekimų atskirtis 

tarp berniukų ir 

mergaičių NMPP 

skaitymo ir rašymo 

pasiekimų. 2019 m. 

(NMPP duomenimis, 

atskirtis tarp berniukų 

ir mergaičių 

pasiekimų: 4 kl. 

skaitymo – 26 proc. 

kl. rašymo – 30 proc.;  

6 kl. skaitymo – 8 

proc.; rašymo – 25 

proc. ) 

 

 

Sumažėjo 11,13 proc. 

(2020 m. skirtumas 

buvo 17,12 proc., 2022 

m. -6,5 proc.) 

Rodiklis pasiektas 

 

1421,50 1421,50 0  

2022 m. 

NMPP 

ataskaitoje 

mokinių 

pasiekimai 

neišskiriami 

mokymosi 

lygiais. 

Rašymo testai 

nebuvo 

vykdomi. 

 

 



      

2. Uždavinys. Stiprinti mokymosi veiklų diferencijavimą, individualizavimą bei savivaldį mokymąsi. 

Veikla  
Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

2.1. Individualios ir 

personalizuotos 

pagalbos teikimas 

pradinėse klasėse. 

Pradinėse klasėse dirba 

mokytojo padėjėjas 

lietuvių k. pamokose. 

Diferencijavimo, 

individualizavimo, 

suasmeninimo VK 

įsivertinimo  rodiklis 

pagerės 0,2 įverčio 

dalimis – nuo 2,79 iki 

2,99.  

 

Pradinėse klasėse dirba du 

mokytojo padėjėjai, 1 etatas 

(po 0,5 etato 2020-2021 m. m. 

ir trys mokytojo padėjėjai (2 

etatai 2021-2022 m. m.). 

Rodiklis viršytas 

Diferencijavimo, 

individualizavimo, 

suasmeninimo VK 

įsivertinimo  rodiklis pagerėjo 

0,15 įverčio dalimis – nuo 

2,79 iki 2,94.  

Rodiklis nepasiektas visa 

apimtimi 

Mokymosi kokybė 

1–4 kl. pagerės ne 

mažiau kaip 1 proc. 

(2 mokiniais). 

(2019–2020 m. m. 

– 78 proc.)  

Pažangumas (100 

proc.) išlieka 

stabilus.  

 

Mokymosi kokybė 1-

4 kl., pagerėjo 1,3 

proc. Rodiklis 

viršytas 

Pažangumas išliko 

stabilus (100 proc.) 

Rodiklis pasiektas 

20185,36 20185,36 0 Nukelta į 2.9  

2.2. Konsultavimo 

pagal mokinių 

poreikius 

užtikrinimas. 

Veika 2 konsultavimo 

centrai: 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 3–4 klasėms 

1 val. per savaitę, 

kiekvienai klasei po 0,5 

val.;  

Lietuvių kalba ir 

literatūra 5–8 klasėms, 

2 val. per savaitę, 

kiekvienai klasei po 0,5 

val. 

Įsteigti ir veikė 2 

konsultavimo centrai: 

Lietuvių kalba ir literatūra 3–4 

klasėms 1 val. per savaitę, 

kiekvienai klasei po 0,5 val.;  

Lietuvių kalba ir literatūra 5–8 

klasėms, 2 val. per savaitę, 

kiekvienai klasei po 0,5 val. 

Rodiklis pasiektas 

Bent 2 proc. 

sumažės mokinių 

dalis, skaityme ir 

rašyme 

pasiekusiųjų 

patenkinamą lygį  

(2018 m. NMPP 

pasiekusių 

patenkinamą lygį 

procentas: 

4 kl. skaitymo – 50 

proc.  

4 kl. rašymo – 8,7 

proc.  

6 kl. skaitymo – 20 

proc. 

6 kl. rašymo – 35 

proc.    

8 kl. skaitymo – 

26,3 proc.  

8 kl. rašymo – 28,6 

proc.  

2019 m. NMPP 

pasiekusių 

Skaitymo yra 2,2 

proc. didesni nei 

rajono ir atitinka 

šalies pasiekimų lygį 

(mokyklos-66,6, r-

64,4, š-66,6). 

Rodiklis pasiektas 

2037,47 2037,47 0 2022 m. 

NMPP 

ataskaitoje 

mokinių 

pasiekimai 

neišskiriami 

mokymosi 

lygiais. 

Rašymo testai 

nebuvo 

vykdomi. 



patenkinamą lygį 

procentas: 

4 kl. skaitymo – 32 

proc. 

4 kl. rašymo – 12 

proc.  

6 kl. skaitymo – 15 

proc. 

6 kl. rašymo – 28,6 

proc.). 

2.3. Virtualių 

aplinkų naudojimas 

individualizavimui 

diferencijavimui 

pamokoje. 

Visi 5–8 klasių 

mokiniai (99) naudosis 

personalizuotomis 

skaitmeninėmis 

užduotimis.  

Diferencijavimo, 

individualizavimo, 

suasmeninimo ir 

įvairovės rodikliai 

pagerės 0,2 įverčio 

dalimis – nuo 2,79 iki 

2,99  

(„Diferencijavimas, 

individualizavimas, 

suasmeninimas”) ir nuo 

2,92 iki 3,12 

(„Įvairovė”). 

100 proc. įsigytos ir naudotos 

Eduka klasės licenzijos 5-8 kl. 

mokiniams.  

Rodiklis pasiektas 

Individualizavimo, 

suasmeninimo VK 

įsivertinimo 2022 m. 

duomenimis,   rodiklis 

pagerėjo 0,15 įverčio dalimis 

– nuo 2,79 iki 2,94. 

Rodiklis nepasiektas visa 

apimtimi 

Įvairovės rodiklis sumažėjo 

0,13  įverčio dalimi, nuo 2,92 

iki 2,79.  

Rodiklis nepasiektas pilna 

apimtimi 

Aukštesniuoju lygiu 

besimokančiųjų 

procentas išlieka 

toks pat (6 

mokiniai) arba 

didėja 1 proc. (1 

mokiniu).  

(2019–2020 m. m. 

– 6,18 proc.). 

Patenkinamu lygiu 

besimokančiųjų 

skaičius išlieka 

nepakitęs (43 

mokiniai) arba 

mažėja (41 

mokinys). (2019–

2020 m. m. – 43,30 

proc.) 

aukštesniuoju lygiu 

5–8 klasėse 

besimokančiųjų 

skaičius pakilo 2 

mokiniais (nuo 6 iki 

8, t. y. 1,52 proc. 

(nuo 6,18 iki 7,7 

proc.). 

Rodiklis viršytas 

Patenkinamu lygiu 

besimokančiųjų 

skaičius sumažėjo 2 

proc. (nuo 43,3 iki 

41,3)  

Rodiklis viršytas 

 

4500,19 4500,19 0  

2.4. Mokinių 

mokslinės 

konferencijos 

organizavimas 

„Mano sėkmės 

istorija” 

(1 k. per metus). 

Pranešimus parengs 2–

3 mokiniai iš 

kiekvienos klasės. 

Konferencijoje 

dalyvaus ne mažiau nei 

160 mokinių.  

Pakviesti 1–2 lektoriai, 

kurie pasidalins savo 

sėkmės istorija. 

Komunikavimo, 

pažinimo 

kompetencijos, viešojo 

kalbėjimo  rodiklis 

pagerės 2 proc., 

(komunikavimo 

kompetencijos rodiklis 

Suorganizuotos 2 

konferencijos,     2021 m. 

birželio 10 d. ir 2022 m. 

birželio 2 d. 2021 m.  

Rodiklis viršytas 

Konferencijoje dalyvavo 187 

mokiniai (95 proc.), sėkmės 

istorijomis dalinosi 17 1-8 

klasės mokinių. 

Rodiklis viršytas 

 2022 m. – 203 mokiniai (96 

proc.), dalinosi 175 mokiniai, 

t. y. 81,77 proc. visų 1-8 

klasių mokinių (po 19 mokinių 

iš klasės).  

Rodiklis viršytas 

1–8 klasių mokinių 

pažangumas išlieka 

stabilus (2019–

2020 m. m. – 100 

proc.)  

Mokymosi kokybė 

1–4 klasėse pagerės 

ne mažiau kaip 1 

proc. (2 mokiniai). 

(2019–2020 m. m. 

– 78 proc.) 

  

5–8 klasėse 

mokymosi kokybė 

išlieka stabili (55 

mokiniai) arba 

Pažangumas 100 

proc. 

Rodiklis pasiektas 

 

Mokymosi kokybė 

1–4 klasėse, padidėjo 

1,3 proc.  

Rodiklis viršytas 

 

 

5–8 klasėse 

mokymosi kokybė 

padidėjo 2 proc. 

Rodiklis viršytas 

   

 

1114,92 1114,92  Nukelta į 2.1 



– nuo 13 iki 15 proc., 

pažinimo – nuo 21 iki 

23 proc.) 

Pakviesti 2 lektoriai.  

Rodiklis pasiektas 

komunikavimo kompetencijos 

rodiklis padidėjo 3 proc. 

Rodiklis viršytas 

didėja 1 proc. (2 

mokiniais).  

(2019–2020 m. m. 

– 56,70 proc.) 

2.5. Ekskursija 

didžiausią 

ugdymosi pažangą 

padariusiems, 

aukštus ugdymosi 

pasiekimus, stiprią 

bendrųjų 

kompetencijų raišką 

turintiems 

mokiniams. 

Ekskursijoje dalyvaus 

90 proc. mokinių, 

padariusių didžiausią 

pažangą.  

Rodiklis „Mokymosi 

džiaugsmas“ pagerės 

0,1–0,2 įverčio dalimis, 

nuo 2,63 iki 2,73–2,83. 

 

Ekskursijoje dalyvavo 100 

proc. didžiausią pažangą 

padariusių ir norinčių vykti 

mokinių. 

Rodiklis viršytas „Mokymosi 

džiaugsmas“ pagerėjo 0,23 

įverčio dalimi, nuo 2,63 iki 

2,86. 

Rodiklis viršytas 

Aukštesniuoju lygiu 

besimokančiųjų  

procentas išlieka 

toks pat (6 

mokiniai) arba 

didėja 1 proc. (1 

mokiniu).  

(2019–2020 m. m. 

– 6,18 proc.) 

Patenkinamu lygiu 

besimokančiųjų 

skaičius išlieka 

nepakitęs (43 

mokiniai) arba 

mažėja (41 

mokinys). (2019–

2020 m. m. – 43,30 

proc.) 

2021-2022 m. m. 

aukštesniuoju lygiu 

5-8 kl. 

besimokančiųjų  

didėjo 1,6 proc..).  

Rodiklis viršytas 

Patenkinamu lygiu 

besimokančiųjų 

mokinių sumažėjo 2 

proc.  

Rodiklis viršytas 

2100,00 2100,00 0  

 

2.6. Paskaitų ciklas 

tėvams „Kaip 

padėti vaikams 

mokytis?” 

Įvyksta 3 paskaitos 

tėvams 

Paskaitose dalyvauja 

40 proc. mokinių tėvų 

(60). 

Organizuotos ir įvyko 3 

paskaitos tėvams (2020 m. 

lapkričio mėn. ir 2021 m. 

balandžio mėn. (po 3 akad. 

val., 2022 m. balandžio mėn. 

Rodiklis pasiektas 

Paskaitose dalyvavo 34 proc. 

tėvų.  

 Rodiklis nepasiektas pilna 

apimtimi 

Rodiklis „Aš esu 

įtraukiamas į vaiko 

mokymosi sėkmių 

aptarimus “ ne 

žemesnis nei 3,7.  

Ne mažiau kaip 50 

proc. tėvų 

dalyvauja 

trišaliuose 

pokalbiuose 

(Refleksijos 

dienose). 

Rodiklis „Aš esu 

įtraukiamas į vaiko 

mokymosi sėkmių 

aptarimus – 3,1.  

Rodiklis nepasiektas 

pilna apimtimi 

Trišaliuose 

pokalbiuose 

dalyvavusių tėvų 

skaičius padidėjo 

0,23 proc. (2022 m. – 

50,23 proc.) 

Rodiklis viršytas 

800,00 800,00 0 Nukelta į 2.1 –  

2.7. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

pedagogams 

„Projektinio 

metodo taikymas 

ugdymo procese”. 

Mokymų programą (1 

m. m., 40 akad. val.) 

baigia 80 proc. 

pedagogų (25). 

Parengtas „Projektinio 

darbo aprašas” 

 

 

Mokymų programą baigė 80 

proc. pedagogų  

 Rodiklis pasiektas 

Projektinio darbo aprašas 

parengtas ir patvirtintas 

direktoriaus įsakymu 2022 m. 

gegužės 25 d., įsak Nr. V-80 

Rodiklis pasiektas 

1–8 klasių mokinių 

pažangumas išliko 

stabilus,  100 proc.  

Mokymosi kokybė 

1–4 klasėse pagerės 

ne mažiau kaip 1 

proc. (2 mokiniai). 

Pažangumas   100 

proc.  

Rodiklis pasiektas 

Mokymosi kokybė 

1–4 klasėse padidėjo 

1,3 proc.  

Rodiklis pasiektas 

 

2505,84 2505,84 0 Nukelta į 2.2 –

2.4 2.8  



Ne mažiau nei 60 proc. 

mokytojų (17) taikys 

aktyvius mokymosi 

metodus pamokose 

(pamokų stebėjimo 

protokolai) 

2019 m. pamokos 

stebėjimo protokolų 

duomenimis – 54,5 

proc. pamokų taikyti 

aktyvaus mokymosi 

metodai. 

60 proc. mokytoj taikė 

aktyvius mokymosi metodus 

(stebėtų pamokų protokolai) 

Rodiklis pasiektas 

(2019–2020 m. m. 

– 78 proc.) 

5–8 klasėse 

mokymosi kokybė 

išlieka stabili (55 

mokiniai) arba 

didėja 1 proc. (2 

mokiniais).  

(2019–2020 m. m. 

– 56,70 proc.) 

5–8 klasėse 

mokymosi kokybė 

padidėjo 2 proc. 

Rodiklis viršytas 

2.8. Kolegialus 

mokymasis, 

orientuojantis į 

suasmenintą 

mokymą(si). 

Mokytojai veda per 

dvejus metus 4 

pamokas kolegoms ir 

stebi bent 4 kolegų 

pamokas 

Mentoriaus veikla – 

stebimos pamokos (155 

val. per 2 m. metus) 

Rodiklis „Per pamokas 

aš turiu galimybę 

pasirinkti įvairaus 

sunkumo užduotis“ 

pagerės 0,1–0,2 įverčio 

dalimis, nuo 2,7 iki 

2,8–2,9. 

2021 m. 50 proc. mokytojų 

(13/26) kolegoms  vedė ir 

reflektavo po 1 pamoką, 

orientuojantis į skaitymo ir 

rašymo ugdymo veiklas. 

Rodiklis nepasiektas pilna 

apimtimi 

2022 m. 83,3 mokytojai vedė 

ir stebėjo vidutiniškai po 2 ir 

daugiau pamokų  

Rodiklis nepasiektas pilna 

apimtimi 

Mentoriaus veikla 2022 m. – 

88 val. 

Rodiklis nepasiektas pilna 

apimtimi 

2022 m rodiklis „Per pamokas 

aš turiu galimybę pasirinkti 

įvairaus sudėtingumo 

užduotis“ pagerėjo 0,35 

įverčio dalimis (nuo 2,7 iki 

3,05) 

Rodiklis viršytas 

Asmeninė lietuvių 

kalbos ir literatūros 

pažanga 6–8 

klasėse išliks stabili 

(40 mokinių) arba 

didės: 

6 kl. – 5 proc. (2 

mokiniais)   

7 kl. – 5 proc. (2 

mokiniais)  

8 kl. – 8 proc. (2 

mokiniais)  

(2019–2020 m. m.: 

6 kl. – 65,3 proc. 

(17 mokinių),  

7 kl. – 50 proc. (11 

mokinių),  

8 kl. – 52,1 proc. 

(12 mokinių) 

Asmeninė mokinių 

lietuvių kalbos ir 

literatūros pažanga, 7 

kl. didėjo 19,2 proc. 

(nuo 88,8 iki 100 

proc.), 8 kl.-išliko 

stabili, 88,8 proc.   

Rodiklis  viršytas 

  982,66 982,66 0 Nukelta į 2.3 – 

Mentoriaus 

veikla 2021 

m. dėl 

karantino 

nebuvo 

organizuojama 

2.9. Edukacinių 

aplinkų 

individualiam, 

personalizuotam 

ugdymuisi 

įkūrimas. 

Įkurtos 4 

personalizuoto 

mokymosi stotelės, 

Įsigyti modernūs, 

lengvai perstumdomi 

mokykliniai suolai – 60 

vnt. 

Savivaldžio mokymosi 

rodiklis pagerės 0,1–

Įsigytos 5 personalizuoto 

mokymo stotelės, įsigyta 60 

lengvai stumdomų suolų, 5 

vnt. išmaniųjų ekranų, 

mokykliniai baldai. 

Rodiklis viršytas 

Savivaldžio mokymosi 

rodiklis 2,76, sumažėjo 0,12 

įverčio dalimis.  

31268,78 

 

31268,78 0  



0,2 įverčio dalimis, nuo 

2,88 iki 2,99–3,08. 

Mokymosi patirčių 

rodiklis pagerės 0,1–

0,2 proc., nuo 2,7 iki 

2,8–2,9. 

Rodiklis nepasiektas pilna 

apimtimi 

Mokymosi patirtys išliko 2,7.  

Rodiklis nepasiektas 

Viso lėšų per 

dvejus metus: 

    71 862,00 71 862,00 0  

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 

Žydrė Žilinskienė 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė 

 

______________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

Mokyklos vadovas 

Gileta Naujokienė               

                                          Direktorė 

 

 

_____________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

  
 


