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DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR.VĮ-5 , PATIKSLINIMAS Nr. 1 

 

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos veiklos tobulinimo planas yra tikslinamas atsižvelgiant į mokinių skaičių 2022–2023 m. m. (gimnazijoje 

iš viso mokosi 391 mokinys: 189 mokiniai I–II gimnazijos klasėse, 202 mokiniai III–IV gimnazijos klasėse), dėl bendruomenės išsakyto poreikio 

peržiūrėti tam tikras veiklas, patikslinti suplanuotų veiklų laikotarpius, peržiūrėti lėšų poreikį atitinkamoms veikloms. 

 

1 uždavinys: Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis savivaldaus mokymosi įgūdžius. 
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Veikla Pakeitimas Pagrindimas 

1.2. Edukacinių projektų 

„Išgirsk, pamatyk, išbandyk“ 

ne mokyklos erdvėse 

organizavimas kiekvienai 

klasei. 

 

1.2.1. Didinamos lėšos kelionės 

išlaidoms 612 Eur. 

 

 

1.2.1.Nuo 2022 m. pavasario ženkliai padidėjo autobuso nuomos išlaidos dėl išaugusių degalų 

kainų. 

 

1.7. STEAM pasirenkamųjų 

dalykų ir dalykų modulių 

įgyvendinimas. 

 

1.7.1.Veiklos atsisakoma. 

  

 

1.7.1. Rengiant gimnazijos veiklos tobulinimo planą buvo labai didelė tikimybė, kad naujais 

mokslo metais tiek pirmose, tiek antrose gimnazijos klasėse bus tik po 90 mokinių ir bus 

finansuojama po tris klasių komplektus. Tai labai ženkliai būtų riboję gimnazijos galimybes 

tenkinti mokinių poreikius, todėl Steam dalykų modulių plėtrai buvo numatytos valandas iš 

Kokybės krepšelio. Kadangi mūsų prognozės 2022 m. rugsėjo 1 d. nepasitvirtino (pirmose 

gimnazijos klasėse turime 98 mokinius (5 atvyko iš Ukrainos), II gimnazijos klasėse 91 

mokinį), Steam dalykų moduliams valandos skirtos iš Klasės krepšelio (iš viso skirtos 6 val.). 

1.9. Mokinių skatinimas ir 

motyvavimas organizuojant 

edukacines išvykas. 

1.9.1. 2022 m. II ketvirtį 

numatyta 1 išvyka perkeliama į 

2023 m. I ketvirtį. 

1.9.2. Didinamos lėšos kelionės 

išlaidoms 350 Eur. 

1.9.1. Mokiniai ir klasių auklėtojai siūlė išvyką organizuoti po 2022–2023 m. m.  

I-ojo pusmečio, kadangi 2022 m. gegužės–birželio mėn. dalis mokinių vyko į 

partnerių susitikimą įgyvendinant Erasmus+ projektą TRIP, todėl būtų negalėję vykti 

į edukacinę išvyką. Be to, 2022 m. gegužės 20 d. buvo minimas gimnazijos įkūrimo 

100-mečio jubiliejus, todėl dauguma mokinių dalyvavo organizuojant ir įgyvendinant 

šiai datai skirtas veiklas. Jų teigimu, motyvacinės išvykos organizavimas suplanuotu 

laiku nebūtų suteikęs tiek džiaugsmo, kiek galėtų jį organizuojant ne tokiu įtemptu 

laikotarpiu. 

1.9.2.Nuo 2022 m. pavasario ženkliai padidėjo autobuso nuomos išlaidos dėl 

išaugusių degalų kainų. 

 

 

Tikslas: Pagerinti mokinių gamtos mokslų ir matematikos pasiekimus 

 

1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis savivaldaus mokymosi įgūdžius. 
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Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo laikotarpis  

(nurodoma nuo – iki) 

1.1. Mokymai mokytojams 

apie patirtinio mokymosi 

organizavimą. 

Suorganizuoti 40 valandų 

mokymai mokytojams, 

kuriuose dalyvaus ne mažiau 

kaip 90 proc. mokytojų. 

2023 metais I – IV klasių 

mokinių mokymosi 

kokybė (besimokantys 6 

–10 balų įvertinimu) 

metiniame įvertinime  

padidės ne mažiau kaip 3 

proc. (2021 metais tokių 

mokinių I-IV klasėse 

buvo 49 proc.).  

Matematikos PUPP 

nepasiekusių 

patenkinamo pasiekimų 

lygio mokinių dalis 

sumažės ne mažiau kaip 

2 proc. lyginant su 2019 

m. (2019 m. tokių 

mokinių buvo 14 proc.). 

Gamtos mokslų VBE 

2023 m. rinksis ne 

mažiau kaip 3 proc. 

daugiau mokinių lyginant 

su 2021 m. (2021 m. 

gamtos mokslų VBE 

rinkosi 60 proc. 

Atlygis seminaro lektoriui 

1200 eurų. 

2023 m. I ketvirtis 

1.2. Edukacinių projektų 

„Išgirsk, pamatyk, 

išbandyk“ ne mokyklos 

erdvėse organizavimas 

kiekvienai klasei. 

Parengta ir įgyvendinta ne 

mažiau kaip 16 edukacinių 

projektų.  

 

Kelionės išlaidos 8612 eurų 

(16 x 538,25 eurų).  

Priemoka mokytojams už 

padidėjusį darbų mastą 1700 

eurų. 

Iš viso lėšų veiklai – 10312 

eurų.   

2022 m. II ketvirtis  – 3 

projektai; 

2022 m. IV ketvirtis  – 5 

projektai; 

2023 m. I ketvirtis  – 4 

projektai; 

2023 m. II ketvirtis  – 4 

projektai. 

1.3. Mokymasis organizuoti 

šiuolaikinę pamoką. 

Kiekviena metodinė grupė 

veda ir aptaria ne mažiau kaip 

tris atviras pamokas, kuriose 

dalijamasi gerąja patirtimi apie 

šiuolaikinės pamokos 

organizavimą. Iš viso ne 

mažiau kaip 21 pamoka. 

Priemoka mokytojams už 

padidėjusį darbų mastą 840 

eurų. 

2022 m. IV ketvirtis  – 7 

pamokos,  

2023 m. I ketvirtis  – 7 

pamokos, 

2023 m. II ketvirtis  – 7 

pamokos. 

1.4. Pagalbos teikimas I-II 

klasių mokiniams: 

1. Skiriama 8 mokytojams po 1 

val. koordinatoriaus veikloms 

per savaitę, iš viso 400 val. 

1.Darbo užmokestis su 

SODRA koordinatoriams: 

1.2022 m. I ketvirtis  – 

40 val., 
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1.Koordinatoriaus, 

padedančio pasirengti ir 

įgyvendinti individualų 

mokymosi spragų   įveikimo 

planą, skyrimas mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams. 

2. Konsultacijų skyrimas I–

II klasių mokiniams, 

turintiems mokymosi 

sunkumų. 

3. Gabių mokinių klubo 

„Jaunasis tyrėjas“ veiklos 

organizavimas. 

 

Kiekvienas koordinatorius 

dirba su  ne mažiau  kaip 5 

mokiniais. 

2. Skiriama 7 val.  konsultacijų 

per savaitę, iš viso 350 

konsultacijų, jose dalyvauja ne 

mažiau kaip 80 proc. 

mokymosi sunkumų turinčių 

mokinių. 

3. Klubo veiklos organizavimui 

skiriama 2 val./sav., iš viso 74 

val. per metus. 

abiturientų: biologiją 

45,6 proc., chemiją 6,7 

proc., fiziką 7,8 proc.). 

1 val./sav. x 50 sav. x 13 

eurų už val. x 8 mokytojai, 

iš viso 5200 eurų. 

2.Darbo užmokestis su 

SODRA už konsultacijų 

vedimą: 

7 val./sav. x 50 sav. x 13 

eurų už val., iš viso 4550 

eurų. 

3. Darbo užmokestis su 

SODRA už klubo veiklos 

organizavimą: 

2 val./sav. x 37 sav. x 13 

eurų už val., iš viso 962 

eurai. 

Iš viso lėšų veiklai – 10712 

eurų.   

2022 m. II ketvirtis  – 64 

val., 

2022 m. III ketvirtis  – 32 

val., 

2022 m. IV ketvirtis  – 

88 val., 

2023 m. I ketvirtis  – 88 

val., 

2023 m. II ketvirtis  – 88 

val. 

2. 2022 m. I ketvirtis  – 

35 val., 

2022 m. II ketvirtis  – 56 

val., 

2022 m. III ketvirtis  – 28 

val., 

2022 m. IV ketvirtis – 77 

val., 

2023 m. I ketvirtis  – 77 

val., 

2023 m. II ketvirtis  – 77 

val., 
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3. 2022 m. III ketvirtis – 

8 val., 

2022 m. IV ketvirtis – 22 

val., 

2023 m. I ketvirtis – 22 

val., 

2023 m. II ketvirtis – 22 

val. 

1.5. Integruotų pamokų 

vedimas, projektinės veiklos 

organizavimas. 

1.Kiekviena metodinė grupė 

praveda ne mažiau kaip 2 

integruotas pamokas. 

2. Parengiami ir įgyvendinami 

ne mažiau kaip 3 projektai, 

integruojantys skirtingus 

mokomuosius dalykus. 

1.Darbo užmokestis su 

SODRA už pasiruošimą 

integruotoms pamokoms ir 

jų vedimą: 

84 val. x 13 eurų už val., iš 

viso 1092 eurai. 

2. .Darbo užmokestis su 

SODRA už ilgalaikių 

projektų parengimą ir 

įgyvendinimą: 

86 val. x 13 eurų už val., iš 

viso 1118 eurų. 

Iš viso lėšų veiklai – 2210 

eurų.  

2022 m. IV ketvirtis – 4 

pamokos, 

2023 m. I ketvirtis – 5 

pamokos, 

2023 m. II ketvirtis – 5 

pamokos, 

2022 m. II ketvirtis – 

1 projektas, 

2023 m. I ketvirtis  – 

1 projektas, 

2023 m. II ketvirtis – 1 

projektas. 
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1.6. Konferencijų, skirtų 

mokinių projektinių darbų 

pristatymui, organizavimas. 

Organizuotos 2 konferencijos, 

kiekvienoje iš jų darbus 

pristato ne mažiau kaip po 10 

mokinių. 

Konferencijos organizavimo 

išlaidos 500 eurų. 

2022 m. II ketvirtis – 1 

konferencija, 

2023 m. II ketvirtis – 1 

konferencija. 

1.7. STEAM dalykų 

mokytojų išvykų 

organizavimas į socialinių 

partnerių organizuojamas 

kompetencijų tobulinimo 

veiklas. 

Ne mažiau kaip 4 išvykos, 

kuriose dalyvaus ne mažiau 

kaip 12 mokytojų. 

Kelionės išlaidos 600 eurų. 2022 m. II ketvirtis – 1 

išvyka, 

2022 m. IV ketvirtis – 1 

išvyka, 

2023 m. I ketvirtis – 1 

išvyka, 

2023 m. II ketvirtis – 1 

išvyka. 

1.8. Mokinių skatinimas ir 

motyvavimas organizuojant 

edukacines išvykas. 

Ne mažiau kaip 2 išvykos, 

kuriose dalyvaus ne mažiau 

kaip 96 mokiniai 

Kelionės išlaidos 1550 eurų 

(2 x 775 eurų), bilietai 

edukacinėms veikloms 1500 

eurų (100 žm. po 15 eurų)  

Iš viso lėšų veiklai 3050 

eurų. 

2023 m. I ketvirtis – 1 

išvyka, 

2023 m. II ketvirtis – 1 

išvyka. 

Iš viso lėšų uždavinio įgyvendinimui 29424 eurai  

gyvendinimui -  

2. Uždavinys: Tobulinti kiekvieno I–II gimnazijos klasių mokinio individualios pažangos stebėjimą. 
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Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo laikotarpis  

(nurodoma nuo – iki) 

2.1. Mokymai 

mokytojams ir 

mokiniams apie mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo, vertinimo ir 

įsivertinimo svarbą ir 

įtaką mokymosi procesui 

ir jo rezultatams. 

1. Suorganizuoti 40 val. 

mokymai mokytojams, kuriuose 

dalyvaus ne mažiau kaip 90 

proc. mokytojų. 

2. Suorganizuoti mokymai 

mokiniams, kuriuose dalyvaus 

ne mažiau kaip 80 proc. I–II 

klasių mokinių. 

2023 metais 100 proc. 

I–II gimnazijos klasių 

mokinių nuosekliai 

stebi ir analizuoja savo 

mokymosi pasiekimus 

ir pažangą, ne mažiau 

kaip 50 proc. mokinių 

keliasi mokymosi 

tikslus, analizuoja ir 

vertina savo gebėjimus 

bei pažangą, pildo 

portfolio. (2021 metais  

nuosekliai stebėjo ir 

analizavo savo 

mokymosi pasiekimus 

ir pažangą 60 proc. I 

gimnazijos klasių 

mokinių ir 90 proc. II 

gimnazijos klasių 

mokinių, pildė portfolio 

50 proc. II gimnazijos 

klasių mokinių). 

 Teiginio įvertinimas 

„Kartu su mokytoju aš 

1. Atlyginimas seminaro 

lektoriui 1200 eurų. 

2. Atlyginimas mokymų 

lektoriui 1500 eurų. 

Iš viso lėšų veiklai 2700 

eurų. 

 

1. 2022 m. IV ketvirtis 

mokytojams. 

2. 2023 m. I ketvirtis 

mokiniams. 

2.2. Mokytojų 

mokymasis ir dalijimasis 

gerąja patirtimi: 

- gimnazijoje; 

- rajone. 

1. Ne mažiau kaip 3 mokytojai 

organizuos gerosios patirties 

sklaidos mokymus kolegoms 

gimnazijoje. 

2.Suorganizuota gerosios 

patirties sklaidos konferencija.  

1. Priemoka mokytojams už 

padidėjusį darbų mastą 810 

eurų. 

2.Konferencijos 

organizavimo išlaidos 400 

eurų. 

Iš viso lėšų veiklai 1210 

eurų. 

1.2022 m. IV ketvirtis – 2 

mokytojai, 

2023 m. I ketvirtis –  

1 mokytojas. 

2. 2023 m. II ketvirtis. 

2.3. Mokinių pažangos 

stebėjimas, analizavimas 

ir analizės duomenų 

panaudojimas skatinant 

mokinių individualios 

pažangos augimą. 

I-II klasių auklėtojai organizuos 

individualius pokalbius su 

mokiniais ir jų tėvais, aptars 

asmeninių tikslų kėlimą ir 

įgyvendinimą, teiks grįžtamąjį 

ryšį. 8 klasių auklėtojams 

Darbo užmokestis su 

SODRA: 

1 val./sav. x 37 sav. x 13 

eurų už val. x 8 klasių 

2022 m. III ketvirtis – 32 

val., 

2022 m. IV ketvirtis – 88 

val., 
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skiriama po 1 val./sav., iš viso 

296 val. per metus. 

planuoju savo 

mokymąsi (tikslus, 

žingsnius jiems 

pasiekti)“ 2023 metais 

padidėja 0,1 (2020 

metais vertinimas buvo 

2,4). 

 

  

auklėtojai, iš viso 3848 

eurų. 

 

2023 m. I ketvirtis – 88 

val., 

2023 m. II ketvirtis – 88 

val. 

2.4. Praktinių užsiėmimų 

ciklas  mokiniams „Mano 

kelias į sėkmę“. 

Savivertės, pasitikėjimo savimi, 

vidinio kūrybinio potencialo 

atskleidimo ir išnaudojimo 

ugdymo(-si) užsiėmimai 

kiekvienos klasės/srauto 

mokiniams – iš viso ne mažiau 

kaip 15 užsiėmimų, kurių 

trukmė 3 akademinės valandos. 

Atlygis užsiėmimų 

vedėjams  1800 eurų. 

2022 m. II ketvirtis –  

4 užsiėmimai; 

2022 m. IV ketvirtis –  

8 užsiėmimai; 

2023 m. I ketvirtis –  

3 užsiėmimai. 

2.5. Tėvų švietimas. 2 kartus per metus tėvams 

suorganizuoti 6 val. mokymai 

„Veiksmingas tėvų įsitraukimas 

į mokinio mokymosi planavimą, 

stebėjimą, vertinimą ir 

įsivertinimą“. Juose dalyvauja ne 

mažiau kaip 30 proc. tėvų. 

Atlygis mokymų vedėjams 

480 eurų. 

2022 m. III ketvirtis, 

2023 m. I ketvirtis. 

 

Iš viso lėšų uždavinio įgyvendinimui 10038 eurai  

 

3. Uždavinys: Kurti ir plėtoti gimnazijoje aplinką, užtikrinančią STEAM dalykų mokinių pasiekimų gerinimą.  
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Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

 (nurodoma nuo – iki) 

3.1. Konstravimui, modeliavimui, 

projektavimui skirtos Fab Lab 

erdvės plėtra. 

Aprūpinta nauja įranga ir 

šiuolaikiškomis 

priemonėmis Fab Lab 

erdvė, kurioje vyksta 

technologijų, STEAM 

pamokos, neformaliojo 

švietimo užsiėmimai. 

Ne mažiau kaip 70 proc. 

mokytojų ugdymo procese 

naudoja skaitmeninius 

įrankius, teikdami 

mokymosi pagalbą, 

sudarydami galimybes 

mokiniams savarankiškai 

pasirinkti užduočių 

atlikimo būdą, rasti 

reikiamą medžiagą, 

vertinti savo mokymąsi ir 

spręsti iškilusias 

problemas (2021 metais 

atliktos mokinių apklausos 

duomenimis tokių 

mokytojų yra 61 proc.). 

Su teiginiu „Mokykloje 

turima įranga ir priemonės 

atitinka mano dalyko 

reikmes (turinį, užduotis)“ 

sutinkančių mokytojų dalis 

padidės ne mažiau kaip 15 

proc. (2021 metais atliktos 

1. Įranga ir įrankiai – 3900 

eurų. 

2. Mokymo priemonės 

(konstruktoriai, priemonės 

praktiniams darbams 

atlikti ir kt.) – 1110 eurų. 

Iš viso lėšų veiklai 5010 

eurų. 

2022 m. IV ketvirtis. 

3.2. Kabinetų modernizavimas. Atnaujinti įrangą ir 

aprūpinti šiuolaikiškomis 

skaitmeninėmis 

priemonėmis ne mažiau 

kaip 5 kabinetus. Ne 

mažiau kaip 3 kabinetuose 

atnaujinti baldus (stalai, 

kėdės ir kt.), ne mažiau 

kaip 84 darbo vietos. 

1. Baldai – 19900 eurų. 

2. Kompiuterinė įranga – 

14500 eurų. 

Iš viso lėšų veiklai 34400 

eurų. 

 

2022 m. III ketvirtis. 

3.3. Bibliotekos – skaityklos 

modernizavimas. 

Bibliotekoje-skaitykloje 

atnaujinta ir įsigyta 

trūkstama šiuolaikinė 

įranga (3 kompiuteriai, 

1. Kompiuterinė įranga – 

2100 eurų. 

2. Kopijavimo įranga –

2400 eurų. 

1. 2022 m. IV 

ketvirtis. 
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kopijavimo aparatas, 

konferencinė įranga). 

mokytojų apklausos 

duomenimis tokių 

mokytojų yra 61 proc.). 

Teiginio „Mokytojai 

paįvairina pamokas, 

pateikdami įdomesnes, 

kūrybiškesnes užduotis“ 

įvertinimas  2023 metais 

padidėja 0,2 (2021 metais 

vertinimas buvo 2,5). 

 

 

3.Konferencinė įranga -

2800 eurų. 

Iš viso lėšų veiklai 7300 

eurų. 

2. 2022 m. I ketvirtis. 

3. 2022 m. III 

ketvirtis. 

3.4. Gamtos mokslų laboratorijos 

modernizavimas. 

Gamtos mokslų 

laboratorijos mokymo 

priemonių papildymas. 

1.Mokymo priemonės 

fizikai (priemonės 

praktinių darbų atlikimui, 

demonstraciniai rinkiniai ir 

kt.) – 4200 eurų. 

2.Mokymo priemonės 

chemijai (eksperimentiniai 

rinkiniai, priemonės 

praktinių darbų atlikimui ir 

kt.) – 8804 eurai. 

3.Mokymo priemonės 

biologijai (priemonės 

praktinių darbų atlikimui, 

modeliai ir kt.) – 500 

eurų. 

4.Matematikai (vaizdinės 

priemonės, licencijos 

skaitmeninėms 

priemonėms ir kt.) – 400 

eurų. 

Iš viso lėšų veiklai 13904 

eurų. 

2022 m. IV ketvirtis. 

Iš viso lėšų uždavinio įgyvendinimui 60614 eurų  
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Iš viso lėšų projekto įgyvendinimui 100 076 eurai  

  Kokybės krepšelio įgyvendinimui numatyta 394 x 127 x 2= 100 076 eurai. 

 

 

 

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) 

 

 

 

 


