
1 
 

1 priedas 

Kalvarijos savivaldybės administracijos 

Direktorius  

Kęstas Spūdys 

____________ 

(data) 

SUDERINU 

___________________ 

(parašas) 

 

 

SUDERINTA 

 Nacionalinės švietimo agentūros 

direktorė 

________________ 

(parašas) 

Rūta Krasauskienė 

__________ 

(data) 

 

PATVIRTINTA 

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo     d.  

įsakymu Nr.V1 –         
 

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 

Rodikliai ir jų vertinimas  (10) 

Sritis Rodiklis Rodiklio pavadinimas 

Konvertuoti rodikliai iš 2012 

m. mokyklos išorės vertinimo 

ataskaitos 

1. Rezultatai 1.1 Asmenybės tapsmas 2 

1.2 Mokinio pasiekimai ir pažanga 2 

2. Pagalba mokiniui 2.1 Orientavimasis į mokinio asmenybės tapsmą 3 

2.2 Orientavimasis į mokinių poreikius 3 
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Sritis Rodiklis Rodiklio pavadinimas 

Konvertuoti rodikliai iš 2012 

m. mokyklos išorės vertinimo 

ataskaitos 

2.3 Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės 2 

3. Ugdymosi procesas 3.1 Ugdymosi planavimas 2 

3.2 Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 3 

3.3 Ugdymo(si) organizavimas 2 

3.4 Mokymasis 2 

3.5 Į(si)vertinimas ugdymui 2 

 

Pagrindimas (pagrindžianti informacija ir duomenys). 

Sangrūdos gimnazijoje mokosi 185 mokiniai, iš jų 49 mokiniai 5-8 klasėse. 2020-2021 m.m. sukomplektuota keturiolika klasių komplektų: 2 – ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo, 4 – pradinio ugdymo, 6 – pagrindinio ugdymo, 2 – vidurinio ugdymo komplektai. Gimnazijoje ugdoma 30 mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, apie 65 procentai mokinių pavėžėjami į mokyklą iki 15 km spinduliu, nemokamą maitinimą gauna 47 procentai mokinių. 

Gimnazijoje dirba 2 vadovai (direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui), 27 pedagogai (jų tarpe ir švietimo pagalbos vaikui specialistai). 31% mokytojų 

turi mokytojo metodininko kvalifikaciją, 55% - vyresniojo mokytojo, 10% - mokytojo kvalifikaciją, 3,4 % - neatestuoti. 

 

Buvimas ilgąja gimnazija suteikia išskirtines konkurencines sąlygas. Tėvai dažnai pageidauja, kad jų vaikai visą mokymosi laiką mokytųsi toje pačioje 

mokykloje. Sangrūdos gimnazija išsiskiria estetine aplinka, yra patraukli ilgamečiu sėkmingu darbu, tradicijomis, sukaupta darbo patirtimi. 

Gimnazija nuolat analizuoja ir vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir individualią mokinių pažangą. Analizės ir rezultatų duomenis naudoja ugdymo ir 

ugdymosi kokybei gerinti. Dauguma mokinių sėkmingai išlaiko brandos egzaminus ir PUPP. Per paskutinius metus brandos egzaminų rezultatai gerėja: 86 – 

100 balų išlaikytų mokomųjų dalykų skaičius: 2016 – 2017 m.m. – 1, 2017 – 2018 m.m. – 4, 2018 – 2019 m.m. – 4, 2019- 2020 m.m. – 2. 36 – 85 balais 2016 

– 2017 m.m. – 7, 2017 – 2018 m.m. – 13, 2018 – 2019 m.m. -  15, 2019 – 2020 m.m. – 11. Aukščiausi egzaminų rezultatai yra anglų kalbos, biologijos, istorijos. 

 

PUPP rezultatai silpnėja – matematikos nuo 6,5 iki 5,3 balo vidurkio, lietuvių kalbos nuo 6,5 iki  6 balo vidurkio. 87% mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo 

programą, lieka mokytis Sangrūdos gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą. Mokinių pažangumo rodiklis išlieka stabilus. Kokybės rodiklis padidėjo 

pagrindiniame pasiekimų lygmenyje. Aukštesniuoju lygiu besimokančių yra dešimt mokinių. Mažėja be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius, 

tenkantis vienam mokiniui.  Mokiniai dalyvauja įvairiose miesto ir šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose. 

Nepakankamai efektyviai veikia gabių vaikų ugdymo sistema, trūksta sistemingo dalykų mokytojų bendradarbiavimo, siekiant stiprinti mokinių mokymosi 

motyvaciją. 

 

Išanalizavus 2012 m. mokyklos išorės vertinimo ataskaitą ir 2017-2018 m. m. mokyklos įsivertinimo ir pažangos ataskaitą pastebėjome, kad retai aptariama 

mokinių pažanga, mažai dėmesio skiriama asmeninės mokinių pažangos išryškinimui, aptarimui, fiksavimui, nepakankamai gerai mokiniams akcentuojama 

jų individuali pažanga pamokoje. Matoma problema, trukdanti pamatuoti ir konkrečiai aptarti kiekvieno mokinio darytą pažangą yra vertinimo kriterijų 

nesuformulavimas pamokos pradžioje ir abstraktus išmokimo aptarimas pamokos pabaigoje. Apie 25 proc. per išorės vertinimą stebėtų pamokų pažangos 

aptarimas ir analizavimas išskirtas kaip tobulintinas veiklos aspektas. Fiksuota, kad mokiniams dalyje pamokų nebuvo sudarytos galimybės įsivertinti savo 
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veiklą, gebėjimą savarankiškai dirbti, aptarti mokymosi proceso eigą ir asmeninę pažangą. Atsižvelgiant į tai, planuojame dalyvauti ilgalaikėje (40 val.) 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programoje, kurios metu bus plėtojamos šios  profesinės kompetencijos: mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, mokinių 

motyvavimo ir paramos jiems, mokinių pažinimo ir jo pažangos pripažinimo. 

 

Išanalizavus trejų pastarųjų metų NMPP rezultatus pagal kognityvinių gebėjimų grupes, pastebime, kad mūsų mokyklos 2, 4, 6, 8 klasių mokiniams geriau 

sekasi atlikti žinių ir supratimo užduotis, tačiau silpnai sekasi – taikymo ir aukštesnio lygio mąstymo gebėjimų reikalaujančios užduotys.  Šiai problemai 

spręsti numatome panaudoti  naujas edukacines erdves, organizuojant netradicinio ugdymo savaites. Tikslingų ugdomųjų veiklų netradicinėse aplinkose 

taikymas padės mokiniams  įgyti įvairios prasmingos patirties, skatins smalsumą ir kūrybiškumą, mokiniai patirs mokymosi sėkmę. Patyriminis mokymas(is) 

skatins mokinius sieti išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais dalykais, kuriant prasmingus ryšius. 

 

Nuotolinio mokymo(si) metu ir ŠMSM ir mokyklos atliktų „Apie mokyklos pasirengimą organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu“ apklausų duomenis išryškėjo 

mokytojų ir mokinių informacinio raštingumo įgūdžių ir IKT trūkumas. Apie 20% mokinių namuose neturi interneto prieigos ir IKT priemonių. 2012 m. 

mokyklos išorės vertinimo ataskaitoje buvo pastebėta, kad kompiuterinės mokymo priemonės tinkamai naudotos tik trečdalyje stebėtų pamokų. Ir šiuo metu 

pamokose tik iš dalies naudojamos informacinių technologijų galimybės, nes mokykloje turima kompiuterinė įranga yra pasenusi, neatliepia šiandieninių 

poreikių. Todėl planuojame atnaujinti IT kabineto įrangą, kuria naudosis ir mokiniai, ir mokytojai.  Manome, kad gausesnis ir veiksmingesnis informacijos 

šaltinių (ypač kompiuterinių) naudojimas skatins mokinių motyvaciją, gerins ugdymo(-si) kokybę, mokytojams bus sudarytos geros sąlygos ruoštis pamokoms, 

jas tinkamai organizuoti, o prireikus - sėkmingai dirbti nuotoliniu būdu. 

 

Išanalizavus mokyklos socialinio konteksto suvestinę, atsižvelgiant į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičių, gabių mokinių dalyvavimo olimpiadose 

ir konkursuose rezultatus, mokinių pažangumo suvestines, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo atliktas apklausas, pastebimas individualių mokinių 

poreikių tenkinimo trūkumas. Įgyvendindami „Ilgesnės dienos mokyklos“ projektą, sieksime suasmeninti mokymą(si) pagal kiekvieno mokinio 

poreikius. Mokiniai turės galimybę pagerinti savo pasiekimus ir patirti sėkmę, gaudami dalykinę ir socialinę paramą bei pagalbą. 

 

Tikslas: Mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimas atsižvelgiant  į kiekvieno mokinio poreikius.  

 

1. Uždavinys. Siekti kiekvieno mokinio individualios pažangos ir stiprinti mokymosi motyvaciją, išnaudojant naujas edukacines erdves ir turtinant 

skaitmeninių priemonių bazę.   

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

(nurodoma 

nuo – iki) 

1.1.  Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programa „VIP“ (40 

val.). 

 

Parengta ir įgyvendinta 

viena 40 ak. val. trukmės 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programa  apie 

Mokymuose įgytas kompetencijas 

mokytojai taikys ugdymo procese ir ne 

mažiau 30% mokytojų dirbs pagal 

šiuolaikinės pamokos paradigmą, ir gebės 

Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programa. 

Darbo užmokestis lektoriui 

1400 Eur. (1 val. 35 Eur.) 

VISO 1400 Eur. 

2020 m. 

spalio 15 d., 

IV ketvirtis 
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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) 

Mokytojai patobulins profesines 

kompetencijas:  

- mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo, 

- mokinių motyvavimo ir 

paramos jiems, 

- mokinių pažinimo ir jo 

pažangos pripažinimo. 

vaiko individualią 

pažangą.  

Programos mokymuose  

dalyvaus ne mažiau 80% 

visų mokyklos mokytojų.  

 

nustatyti mokinių veiklos vertinimo 

kriterijus.  

 

Nuo 57,1%  (NMPP mokinių apklausų 

rezultatai) iki 60,0% mokinių įpras 

planuoti darbus, kuriuos reikės padaryti; 

 

Pagerės mokinių matematikos ir lietuvių 

kalbos metiniai vidurkiai: 

6 klasės matematikos mokomojo dalyko 

vidurkis pagerės iki 4,3 balo (2019-2020 

m. m. įvertinimo vidurkis buvo 4,19); 

6 klasės lietuvių kalbos mokomojo dalyko 

vidurkis pagerės iki 4,5 balo (2019-2020 

m. m. įvertinimo vidurkis buvo 4,42); 

7 klasės matematikos mokomojo dalyko 

vidurkis pagerės iki 5,3 balo (2019-2020 

m. m. įvertinimo vidurkis buvo 5,12); 

7 klasės lietuvių kalbos mokomojo dalyko 

vidurkis pagerės iki 5,8 balo (2019-2020 

m. m. įvertinimo vidurkis buvo 5,6); 

8 klasės matematikos mokomojo dalyko 

vidurkis pagerės iki 5,19 balo (2019-2020 

m. m. įvertinimo vidurkis buvo 5,25); 

8 klasės lietuvių kalbos mokomojo dalyko 

vidurkis pagerės iki 5,29 balo (2019-2020 

m. m. įvertinimo vidurkis buvo 5,35). 

 

3 – 6 klasių mokiniai pagerins skaitymo 

žinių taikymo (nuo 56,6 iki 57,0 – NMPP 

duomenys, vidurkis), problemų sprendimo 

įgūdžius (nuo 56,0 iki 56,5 - NMPP 

2021 m. I 

ketvirtis 

1.2.  Netradicinio ugdymo 

savaitės: 

- po 4 edukacines išvykas 3-6 

klasėms per dvejus metus pagal 

Kultūros paso programas; 

- dalykinės dienos mokykloje (2 

užsienio kalbų, 2 tiksliųjų 

mokslų, 2 gamtos mokslų). 

Edukacinėse išvykose ir 

dalykinėse dienose 

dalyvaus ne mažiau 90% 

3-6 klasių mokinių. 

Edukacinės išvykos į 

Vilnių (iki 36 mokinių), 

Klaipėdą (iki 36 mokinių), 

Molėtus (iki 36 mokinių), 

Kauną (iki 36 mokinių). 

Vyks 10 netradicinio 

ugdymo dienų. 

Edukacinės išvykos (kuro 

išlaidos) – 1400 Eur. 

Darbo užmokestis 6 

lektoriams už mokymus, 

paskaitas dalykinių dienų 

metu: 

- užsienio kalbų lektoriams 

600 Eur. (2 dienos po 4 

val., 1 val. – 75 Eur.); 

- tiksliųjų mokslų 

lektoriams 600 Eur. (2 

dienos po 4 val., 1 val. – 

75 Eur.). 

- gamtos mokslų 

lektoriams 600 Eur. (2 

dienos po 4 val., 1 val. – 

75 Eur.). 

VISO 3200 Eur. 

2021 m. 

birželis, II 

ketvirtis. 

 

2022 m. 

birželis, II 

ketvirtis 
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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) 

duomenys, vidurkis) ir matematikos žinių 

taikymo (nuo 53,4 iki 54,0- NMPP 

duomenys, vidurkis), problemų sprendimo 

(nuo 32,7 iki 33,0- NMPP duomenys, 

vidurkis). 

1.3.  Informacinių technologijų 

kabineto įrangos pirkimas. 

Atnaujinta IT kabineto 

įranga naudosis ne mažiau 

80% mokinių (3-6 kl.).  

 

Padidės  skaitmeninio 

turinio priemonių 

naudojimas - kiekvienas 

mokytojas IT kabinete ves 

ne mažiau, kaip 4 pamokas 

per mokslo metus. 

Ne mažiau 40% 3-6 klasių mokinių pasieks 

kompiuterinio raštingumo įgūdžių lygį. 

  

Ne mažiau kaip 60% stebėtų pamokų: 

mokiniai pamokoje naudos mokytojo 

parinktus interaktyvius įrankius, 

mokomuosius objektus, virtualius 

laboratorinius darbus, mokomąsias 

programėles, įsivertinimo įrankius. 

 

Kompiuteriai 

15x670=10050 Eur. 

WiFi stotelės 7x80=560 

Eur. 

WiFi stotelių valdymo 

įrenginys 1x456=456 Eur. 

Interneto ryšys 24 

mėn.x70eur.=1680 Eur. 

VISO 12746 Eur. 

2020m. IV 

ketvirtis 

 

2021 m. I – II 

ketvirčiai 

Lėšų suma 1 uždavinio įgyvendinimui – 17 346 Eur.  

2. Uždavinys. Tenkinti individualius mokinio ugdymo(si) poreikius, teikiant  pagalbą po pamokų. 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

(nurodoma 

nuo – iki) 

2.1.Projektas „Ilgesnės dienos 

mokykla“  

Mokiniams bus teikiamos 

dalykinės konsultacijos pagal 

individualius poreikius 

(konsultuos dalyko mokytojai)  ,  

bus sudarytos sąlygos atlikti namų 

darbus, dalyvauti NVŠ veikloje, 

formuoti socialinius ir 

bendravimo įgūdžius. 

„Ilgesnės dienos mokyklą“ 

lankys 24 mokiniai. 

Grupės užsiėmimai vyks 

kasdien nuo 13.00 val. iki 

17.00 val. 

Grupės vadovu dirbs 1 

asmuo (0,5 etato). 

Kiekvieno iš 24 lankančių „Ilgesnės 

dienos mokyklą“ mokinių metinis 

pažymio vidurkis, lyginant su 2020-2021 

m. m. metinių įvertinimų vidurkiu, 

pagerės 0,2 balo. 

 

 

Mokinių maitinimas 160 

dienų (vėlyvieji pietūs) – 

7680 Eur. 

 

Darbo užmokestis grupės 

vadovui su mokesčiais už 

160 dienų – 6350 Eur. 

 

Mokinių pavėžėjimas. 

(kuras) už 160 reisų (pagal 

2021 m. III 

ketvirtis  

 

 2022 m. II 

ketvirtis 
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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) 

 patvirtintą pavėžėjimo 

grafiką) – 1480 Eur. 

Reikės papildomo 

maršruto vaikų 

pavežėjimui į namus.   

 

VISO 15510 Eur. 

2.2. Poilsio zonos „Ilgesnės 

dienos mokyklai“ įrengimas 

Bus nupirkti minkšti 

baldai – 2 moduliniai 

kampai. 

24 grupės mokiniai ir visi 

kiti mokyklos mokiniai 

turės poilsio zoną. 

Minkšti baldai-modulinis 

kampas 1x1836=1836 Eur. 

VISO 1836 Eur. 

 

 

Lėšų suma 2 uždavinio įgyvendinimui – 17 346 Eur 

Viso lėšų suma plane numatytų veiklų  įgyvendinimui – 34 692 Eur. 

 

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) 

  
 


