
2 priedas 

PANEVĖŽIO R. PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO GIMNAZIJOS  

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

* tinkamą pabraukti 

2022-08-08 

Data 

 

Plano įgyvendinimo situacija: 

Gimnazijos veiklos tobulinimo plane dominuojanti dalis suplanuotų veiklų skirta stiprinti kiekvieno mokinio paţangos ir pasiekimų 

augimą. 

Plano įgyvendinimo sėkmės: 

1. Gimnazijoje susitarta dėl kokybės krepšelio tikslo, uţdavinių, veiklų ir lūkesčių. 

2. Sėkmingai vykdyti viešieji pirkimai - nupirkti kompiuteriai, interaktyvūs ekranai ir atnaujintas IT kabinetas. 

3. Paruošti diferencijuotų ir individualizuotų uţduočių komplektai, kurie padeda mokiniui siekti geresnių mokymosi rezultatų. 

4. Sėkmingai veikė 1–IV klasių mokiniams konsultaciniai centrai. Dauguma mokinių pakilo asmeninės paţangos ūgtis. 

5. Vyko patyriminės veiklos, kurios suteikė dţiaugsmo mokiniams mokytis kitaip. 

6. Sėkmingai abiturientai išlaikė menų egzaminą ir lietuvių k. mokyklinį egzaminą. 

 

Plano įgyvendinimo problemos: 

1. Dėl COVID -19 situacijos sunku buvo suderinti pirkimo kainas, nes viskas ţenkliai brango.  

2. Stringa priemonių tiekimas. 

 

Tikslas: Gerinti ugdymo ir mokymosi kokybę, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės paţangos, pagrindinį dėmesį skiriant mokinių 

asmeninei ūgčiai. 

  



Uţdaviniai: 

1. Uţdavinys: Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą, atsiţvelgiant į mokinių mokymosi poreikius. 

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

1.1.Ugdymo 

diferencijavimo ir 

individualizavimo 

taikymo 

tobulinimas 

pamokoje, 

orientuojantis į 

mokinių 

skirtybes, 

mokymosi stilių.  

(1.2.1. Mokinio 

pasiekimai ir 

paţanga) 

Paruošti 

diferencijuotų ir 

individualizuotų 

uţduočių 

komplektai: 

lietuvių k. ir 

matematika 1–4 

kl. - po 10, 

lietuvių k. 5–6 

kl. - 10, 

matematika 5–8 

kl. - 15, anglų 

k. 7–8 kl. - 5,  

biologija 7–II 

kl. - 8, fizika 7–

II kl. - 7, istorija 

5–II kl. - 12. 

 

Paruošti 

diferencijuotų ir 

individualizuotų 

uţduočių 

komplektai: 

lietuvių k. ir 

matematika 1–4 

kl. - po 10, 

lietuvių k. 5–6 

kl. - 10, 

matematika 5–8 

kl. - 15, anglų 

k. 7–8 kl. - 5,  

biologija 7–II 

kl. - 8, fizika 7–

II kl. - 7, istorija 

5–II kl. - 12. 

 

Asmeninė 

metinio 

vidurkio 1–4 

kl. mokinių 

lietuvių k. ir 

matematikos 

paţanga iš 

patenkinamo 

lygio į 

pagrindinį 

padidės 1–2% 

lyginant su 

2020–2021 

m. m.  

5–6 kl. 

mokinių 

lietuvių k., 5–

8 kl. - 

matematikos, 

7–8 kl. - 

anglų k., 7–II 

kl. - 

biologijos, 

fizikos, 5–II 

kl. - istorijos 

metinis 

vidurkis 

 

Asmeninė 

metinio 

vidurkio 1–4 

kl. mokinių 

lietuvių k. ir 

matematikos 

paţanga iš 

patenkinamo 

lygio į 

pagrindinį 

padidėjo 1,5% 

lyginant su 

2020–2021 m. 

m. 

Pakilo: 

Lietuvių k.: 

 8 kl.- 0,33 

(2020-

2021m.m. 

buvo 6,83 

vidurkis, 

2021-2022 m. 

m. yra 7,16 

vidurkis) 

Matematika: 

 8 kl. – 0,06 

Dokumentų 

skaitymo  

kameros, 4 

vnt. – 1 328,6 

Eur. 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

išlaidos – 

 1 200 Eur. 

 

1328,6 

Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200 Eur. 

2022 m. 

III ketv. 

 

 

 

 

 

2023 m. I 

ketv. 

 

 

 



pakils 0,1–0,3 

balo lyginant 

su 2020–2021 

m. m. 

 

(2020-

2021m.m. 

buvo 6,38 

vidurkis, 

2021-2022 m. 

m. yra 6,44 

vidurkis) 

Anglų k.:  

7 kl. -  0,33, 

(2020-

2021m.m. 

buvo 7,53 

vidurkis, 

2021-2022 m. 

m. yra 7,86 

vidurkis) II kl. 

- 0,36(2020-

2021m.m. 

buvo 5,95 

vidurkis, 

2021-2022 m. 

m. yra 6,31 

vidurkis) 

Biologija:  

II kl. - 0,11; 

(2020-

2021m.m. 

buvo 6,58 

vidurkis, 

2021-2022 m. 

m. yra 6,69 

vidurkis) 



Fizika:  

8 kl.  -  0,3, 

(2020-

2021m.m. 

buvo 6,62 

vidurkis, 

2021-2022 m. 

m. yra 6,92 

vidurkis) I kl. 

-  0.26, (2020-

2021m.m. 

buvo 6,59 

vidurkis, 

2021-2022 m. 

m. yra 6,85 

vidurkis) 

II kl.  - 1,43; 

(2020-

2021m.m. 

buvo 5,32 

vidurkis, 

2021-2022 m. 

m. yra 6,75 

vidurkis) 

 

1.2. Mokymosi 

sąlygų 

pagerinimas, 

aprūpinant 

kabinetus 

šiuolaikinėmis 

mokymo(si) 

Atnaujinta IT 

kabineto įranga 

naudosis ne 

maţiau 80 % 

mokinių (3–8, 

I–IV kl.).  

Naudojasi 

kabineto IT 

įranga 80 % 

mokinių (3–8, 

I–IV kl.).  

 

 

Padidės IT 5-

8, I–IV kl. 

mokinių 

mokymosi 

vidurkis 0,3 

balo 

palyginus su 

2021-2022 m. 

Padidėjo 1,5 

balo IT 5-8, I–

IV kl. 

mokinių 

mokymosi 

vidurkis 

palyginus su 

2020-2021 m. 

Kompiuterių 

klasės 

atnaujinimas: 

25 vnt. 

kompiuteriai, 

licencijos – 

20 000 Eur, 

interaktyvus 

27 832,17 

Eur. 

- 2022 m. 

II-III ketv 



priemonėmis. 

(3.1.1. Įranga ir 

priemonės) 

Vyks po vieną 

neformaliojo 

švietimo IT 

pamoką 3-4 

klasių 

mokiniams.  

5–II kl. 

mokiniai 

dalyvaus 

konkurse 

„Bebras“, 

„Ţiemos 

fantazija“, 

„Pateikčių 

kūrimas“. 

Modernizuotos 

25 darbo vietos. 

 

Vyko po 1 sav. 

valandą 

neformaliojo 

švietimo IT 

pamokos 3, 4 

klasių 

mokiniams. 

Dalyvauta: 3, 5 

klasių 

mokiniais 

kalėdinių ir 

naujamečių 

kompiuterinių 

atvirukų 

konkurse 

„Ţiemos 

fantazija“, 3, 4 

klasių 

mokiniais 

pateikčių 

kūrimo 

konkurse 

„Pristatyk 

nykstantį 

augalą“, 8, I 

klasių 

mokiniais IT 

konkurse 

„Bebras“. 

Modernizuotos 

25 darbo vietos 

IT kabinete. 

 

m. m.  ekranai 3 vnt. 

– 

7 832,17 Eur. 



1.3. Mokinių 

skaitymo 

gebėjimų įgūdţių 

tobulinimas, 

tikslingai 

naudojantis 

praturtintu 

groţinės 

literatūros fondu. 

(2.2.1. Mokymosi 

lūkesčiai ir 

mokinių 

skatinimas) 

Skaitykloje 

įrengtas 

„Jaunojo 

skaitytojo“ 

kampelis. 

Bibliotekos 

fondas bus 

praturtintas 

groţinės 

literatūros 

knygų, kuriomis 

naudosis 

mokiniai ir 

mokytojai.  

1-5 kl. 

mokiniams 1 

kartą per 

mėnesį vyks 

Skaitymų diena 

(skaitomos 

knygos 

ištraukos, jos 

analizuojamos, 

organizuojama 

kūrybinė 

veikla).  

5-6 kl. 

mokiniams 1 

kartą per 

mėnesį vyks 

perskaitytos 

Įrengtas 

„Jaunojo 

skaitytojo“ 

kampelis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 kl. 

5-8 klasių 

mokinių 

metiniai 

lietuvių k. 

ugdymo 

pasiekimai 

padidės 1,5 % 

palyginus su 

2021–2022 

m. m. 

1-4 klasių 

mokinių 

metiniai 

lietuvių k. 

ugdymo 

pasiekimai 

padidės 0,8 % 

palyginus su 

2021-2022 m. 

m. 

 

2021-2022 m. 

m. 5-8 klasių 

mokinių 

lietuvių k. 

metiniai 

vidurkiai 

siekia 6,5 

2021-2022 m. 

m. 1-4 klasių 

mokinių 

lietuvių k. 

metiniai 

ugdymosi 

pasiekimai: 

17 mokinių 

baigė 

aukštesniuoju 

lygiu, 29 

mokiniai – 

pagrindiniu, 

28 – 

patenkinamu 

lygiu. 

4 000 Eur. - 4000 Eur. 2023 m. I 

ketv. 



knygos 

pristatymas, 

renkama 

mėnesio knyga. 

mokiniams 1 

kartą per 

mėnesį vyko 

perskaitytos 

knygos 

pristatymas, 

renkama 

mėnesio knyga 

Iš viso: 34360,77 

Eur. 

29160,77 

Eur. 

5200 Eur.  

 

2. Uţdavinys: Stiprinti kiekvieno mokinio paţangos ir pasiekimų augimą. 

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

2.1. 

Konsultavimo 

pedagoginė 

pagalba pagal 

mokinių 

poreikius.  

(2.1.3. 

Orientavimasis į 

mokinių 

poreikius, 2.4.1 

„Paţangą 

skatinantis 

grįţtamasis 

ryšys“) 

Veiks 5–II 

klasių 

mokiniams 

konsultaciniai 

centrai: 

lietuvių k. – 3 

sav. val., anglų 

k. – 2 sav. val., 

matematika – 1 

sav. val., 

istorija – 1 sav. 

val. Pradinių 

klasių 

mokiniams 

skaitymo 

įgūdţiams 

lavinti 1 sav. 

val. ir 

matematiniam 

raštingumui 

Vyko mokiniams 

konsultaciniai 

centrai. Iš viso 

nuo 2022 m. 

kovo mėn. iki 

birţelio mėn. 

įvyko 126 

konsultacijos 5-

II klasių 

mokiniams, 112 

konsultacijų 1-4 

klasių 

mokiniams. 

2 % pakils 5–

II klasių 

asmeniniai 

mokinių 

metiniai 

pasiekimų 

rezultatai (el. 

dienyne ir 

individualios 

paţangos 

įsivertinimo 

lape). 

2 % padidės 

pradinių 

klasių 

mokinių 

skaičius, 

pasiekusių 

pagrindinį 

Lyginant su 

2021-2022 

m. m. I 

pusmetį su II 

pusmečiu, 5–

II klasių 

asmeniniai 

mokinių 

metiniai 

pasiekimai 

pakilo 2%. 

Lyginant su 

2021-2022 

m. m. I 

pusmetį su II 

pusmečiu, 

pradinių 

klasių 

mokinių 

skaičius 

1–II klasių 

mokiniams 

veiks 585 

konsultacijos. 

7686,9 Eur. 

2680,07 

Eur. 

5006,83 Eur. Nuo 

2022 m. 

kovo 

mėn. iki 

2022 m. 

geguţės 

mėn. 

Nuo 

2022 m. 

spalio 

mėn. iki 

2023 m. 

geguţės 

mėn 

 



gerinti 1 sav. 

val., iš viso 8 

sav. val. 

lygį palyginus 

su 2021-2022 

m. m. 

pasiekusių 

pagrindinį 

lygį padidėjo 

2%  

2.2. 

Individualios 

konsultacijos 

III–IV klasių 

mokiniams, 

nedalyvavusiems 

ugdymo procese 

dėl ligos. 

(2.1.3. 

Orientavimasis į 

mokinių 

poreikius, 2.4.1 

„Paţangą 

skatinantis 

grįţtamasis 

ryšys“) 

Po 1 valandą 

per savaitę 

vyks lietuvių k. 

ir matematikos 

konsultacijos. 

Vyko 12 lietuvių 

k. konsultacinės 

pamokos IV 

klasės 

mokiniams, 12 

matematikos 

konsultacinės 

pamokos IV 

klasės 

mokiniams 

Lietuvių k. 

VBE išlaikys 

98–100 % 

mokinių. 

0,5–1,5 % 

pakils III–IV 

klasių 

mokinių 

lietuvių k. ir 

matematikos 

metiniai 

rezultatai 

palyginus su 

2021-2022 m. 

m. 

Lietuvių k. 

VBE išlaikė 

100 % 

mokinių. 

 

Palyginus su 

2020-2021 

m. m. 

matematikos 

metiniai 

rezultatai IV 

klasės 

mokinių 

pakilo 1,1%, 

lietuvių k. 

rezultatas IV 

klasės 

mokinių 

išliko 

stabilus. 

1235,16 Eur. 315,33 Eur. 919,83 Eur. Nuo 

2022 m. 

kovo 

mėn. iki 

2022 m. 

birţelio 

mėn. 

Nuo 

2022 m. 

spalio 

mėn. iki 

2023 m. 

birţelio 

mėn 

2.3. Kiekvienam 

mokiniui 

sudaromos 

galimybės 

mokytis taikant 

patyriminę 

veiklą gamtos ir 

socialinių 

mokslų 

Bent 5 

patyriminės 

veiklos dienos 

per metus 1–8, 

I–-IV klasių 

mokiniams. 

Kiekvienoje 

veikloje 

Vyko patyriminė 

veikla 1-2 klasių 

mokiniams 

Panevėţio 

gamtininkų 

centre, III klasės 

mokiniams 

Vilniaus 

botanikos sode, 

II-IV klasės 

1–4 klasių 

pasaulio 

paţinimo 

besimokantys 

mokiniai 

patenkinamu 

lygiu 0,2% 

pagerins 

pasiekimus iki 

1–4 klasių 

pasaulio 

paţinimo 

besimokantys 

mokiniai 

patenkinamu 

lygiu 0,2% 

pagerino 

pasiekimus 

1–IV klasių 

mokinių 

edukacinės 

išvykos – 

1200 Eur. 

209,69 Eur 990,31 Eur. 2022 m. 

geguţės–

birţelio 

mėn. 

2023 m. 

geguţės–

birţelio 

mėn. 



pamokose. 

(3.2.1. 

Mokymasis ne 

mokykloje, 2.2.2 

„Ugdymo 

organizavimo 

įvairovė“) 

dalyvauja bent 

16 mokinių. 

 

 

mokiniams 

Druciškių k., 5 

klasės 

mokiniams 

Stanionių k.. 

Kitos 

patyriminės 

veiklos vyko 

gimnazijos 

edukacinėse 

erdvėse. 

pagrindinio 

lygio; 

pagrindiniu 

lygiu 

besimokantys 

pagerins 0,1% 

iki aukštesnio 

lygio lyginant 

su 2020–2021 

m. m. 

Asmeninė 

metinio 

vidurkio 5–IV 

kl. mokinių 

gamtos ir 

socialinių 

mokslų 

paţanga 

padidės 2–5% 

lyginant su 

2020–2021 m. 

m. 

Pritariančiųjų 

mokinių 

teiginiui „Į 

mokyklą einu 

su 

dţiaugsmu“ 

vidurkis 

pakils 0,2 

(buvo 3,0).  

iki 

pagrindinio 

lygio; 

pagrindiniu 

lygiu 

besimokantys 

pagerino 

0,1% iki 

aukštesnio 

lygio lyginant 

su 2020–

2021 m. m. 

Asmeninė 

metinio 

vidurkio 5–

IV kl. 

mokinių 

gamtos ir 

socialinių 

mokslų 

paţanga 

padidėjo 2% 

lyginant su 

2020–2021 

m. m. 

Pritariančiųjų 

mokinių 

teiginiui „Į 

mokyklą einu 

su 

dţiaugsmu“ 



vidurkis 

pakilo 0,2 

(buvo 3,0).  

2.4. 

Kūrybiškumo 

ugdymas 

stiprinant 

kiekvieno 

mokinio 

paţangos ir 

pasiekimų 

augimą meninio 

ugdymo ir kitų 

dalykų 

pamokose. 

(3.1.3. Aplinkų 

bendrakūra) 

100% mokinių 

naudosis 

mokymosi 

galimybėmis 

kitose erdvėse.  

1 kartą per 

mėnesį II–IV 

kl. mokinimas 

vyks viešojo 

kalbėjimo 

pamokos 

muzikos, 

dailės, anglų k. 

ir lietuvių k. 

pamokose.  

 

5-IV klasių 

mokiniams vyko 

„Širdies 

melodijos“ 

atsiskaitymas 

kitoje 

edukacinėje 

erdvėje. Visi 

gimnazijos 

mokiniai 

dalyvavo „Menų 

dienos“ koncerte 

gimnazijos aktų 

salėje, vyko 

mėgstamiausios 

grupės 

pristatymas, 

pravesta 

integruota  

muzikos ir 

psichologijos 

pamoka 

„Mandala“,  

integruota anglų 

ir muzikos 

pamoka 

„Instrumentai“, 

„Kompozitoriai“. 

1 kartą per mėn. 

Menų brandos 

egzaminų 

įvertinimo 

vidurkis 

pakils 0,1–0,3 

balo 

palyginus su 

2021–2022 m. 

m. .  

 

2021–2022 

m. m. menų 

brandos 

egzamino 

įvertinimo 

vidurkis 8,6  

balo. Vieno 

mokinio 

menų 

egzamino 

darbas pateko 

į rekordų 

akademiją. 

Atliktas 

emocijų 

vertinimo 

tyrimas, 

kuriame 

dalyvavo 72 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniai. 

Profesionali 

aktų salės 

muzikinė 

įgarsinimo ir 

apšvietimo 

įranga –  

10 000 Eur. 

 

 

 

Sensorinis 

kambarys –  

10 692,99 Eur 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 692,99 

Eur 

10 000 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2022 m. 

II–III 

ketv. 

 



vyko viešojo 

kalbėjimo 

pamokos 

ruošiantis PUPP, 

VBE. 

 

 

2.5. 

Susipaţinimas 

su uţsienio 

švietimo įstaigų  

patirtimi 

gerinant mokinių 

pasiekimus. 

Įgytos patirties 

sklaida 

Panevėţio 

rajono 

mokytojams. 

(4.3.2. 

Nuolatinis 

profesinis 

tobulėjimas) 

1 Išvyka į 

uţsienį tema 

„Susipaţinimas 

su uţsienio 

švietimo 

įstaigų  

patirtimi 

gerinant 

mokinių 

pasiekimus“, 

dalyvaus 20 

mokytojų. 

Išvykos 

dalyviai 

pasidalins 

gerąją patirtimi 

su gimnazijos 

bendruomene: 

tėvų 

susirinkime, 

klasių 

valandėlėse. 

Metodinė 

diena, kurioje 

- Mokytojai 

tobulins 

mokytojo 

profesinę 

kompetenciją 

„Mokinio 

paţinimo ir jo 

paţangos 

pripaţinimo“, 

pritaikys įgytą 

patirtį darbe. 

 

 

 

 

 

 

40 proc. 

mokinių 

dalyvaus 

metodinės 

- Atlygis 

lektoriui 1488 

Eur.  

 

Lėšos 

metodinės 

dienos 

organizavimui 

– 900,18 Eur. 

 

- 1488 Eur 

 

 

 

 

 

 

900,18 Eur. 

2023 m. 

 I–III 

ketv. 



dalyvauja 

rajono 

mokyklų 

pedagogai.  

3 % gimnazijos 

mokytojų 

parengs 

pranešimus, 

ves atviras 

pamokas, 

demonstruos 

metodines 

priemones. 

dienos 

veikloje.  

Pritariančiųjų 

mokinių 

teiginiui 

„Mokytojai 

pastebi vaiko 

mokymosi 

sėkmę“ 

visiškai 

pritars 90% 

(buvo 85%) 

Iš viso: 33203,23 Eur. 13898,08 

Eur. 

19305,15 

Eur. 

 

 Skirta 67564 Eur. Panaudota 43058,85 Eur. Sutaupyta 24505,15 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 

 

Diana Ţukauskienė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vyriausioji specialistė 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

Mokyklos vadovas 

 

Gita Kubilienė, direktorė 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 


