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Pagrindimas (pagrindžianti informacija ir duomenys): 

Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija yra šiuolaikinė ugdymo įstaiga, tenkinanti  įvairių gebėjimų mokinių poreikius,
teikianti  kokybišką išsilavinimą lenkų kalba pagal priešmokyklinio,  pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,  organizuojanti
įvairią neformaliojo švietimo ir popamokinę veiklą bei užtikrinanti vaiko saugumą. 

Elektroninio dokumento nuorašas



Gimnazijos prioritetai - konkurencingi mokinių mokymosi pasiekimai ir valstybinių brandos egzaminų rezultatai,  ugdymo proceso
tobulinimas,  materialinės bazės turtinimas ir modernizavimas. 

Vienas iš gimnazijos 2020-2022 metų strateginio plano tikslų - gerinti pamokos kokybę, tobulinant jos struktūrą, ugdomosios veiklos
veiksmingumą bei mokytojų profesines kompetencijas.

Nuotolinio mokymosi metu paaiškėjo, kad nepaisant nuolatinio pedagogų bei mokinių kompetencijų tobulinimo, pamokų, edukacinių
užsiėmimų  bei  mokymosi  turinio  kaitaliojimo  ir  įvairinimo,  gimnazijos  bendruomenei  pravartu  ir  naudinga  plėsti  gebėjimus  naudotis
inovacinėmis  technologijomis,  skaitmeninėmis  priemonėmis  ir  jas  praktiškai  pritaikyti  pamokų,  integruotų  edukacijų,  popamokinių
užsiėmimų, renginių metu. Todėl reikalingi mokymai, tobulinantys mokytojų naudojimąsi skaitmeninėmis technologijomis. Kad pamokos
būtų šiuolaikiškos būtinas modernus kabinetų įrengimas, naujoviškų ir patogių edukacinių erdvių sukūrimas.

Šiuolaikiška  pamoka,  mokyklos  bendruomenės  sutarimu,  tai  yra  pamoka,  kurioje  laikomasi  pagrindinės  struktūros,  keliami  ir
pasiekiami  aiškūs  uždaviniai,  taikomi  tinkami  vertinimo  ir  įsivertinimo  metodai,  skatinamas  savarankiškas  mokinių  mokymasis,  laiku
suteikiama grįžtamoji informacija, taikomi įvairūs mokymo(si) metodai, formos ir priemonės (tokios kaip išmaniųjų įrenginių naudojimas,
užduočių parengimas įvairiose mokymuisi skirtose platformose ir svetainėse, filmų, laidų, skaidrių panaudojimas ir kūrimas). 

2021-2022 m. m. bendras mokinių skaičius gimnazijoje – 281. Įstaigoje dirba 36 mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas,
logopedas. Gimnazijoje sistemingai analizuojami mokinių ugdymosi gebėjimai, pažanga, pasiekimai.

Rengdami gimnazijos veiklos tobulinimo planą, analizavome ir rėmėmės pagrindinio ugdymo pasiekimų (2020-2021 m. m.) patikros
rezultatais,  brandos egzaminų (2021 m.) rezultatais,  2021 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitomis,   mokinių mokymosi
pasiekimų apskaitos suvestinių (2020-2021 m.m. metiniai įvertinimai) rezultatais.

1 lentelė. Mokinių mokymosi pasiekimų lygiai pagal vertinimo skalę bendrajame ugdyme(Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos
aprašas,  patvirtintas  Lietuvos  Respublikos  švietimo ir  mokslo  ministro 2013 m.  gegužės  10  d.  įsakymu Nr.  V-402)  2020-2021 m.m.  ir
planuojami mokymosi pasiekimai 2022-2023 m. m.

Pasiekimų
lygiai

1-4 klasių mokinių dalis
(procentas)

5-8 klasių mokinių dalis
(procentas)

9-10 klasių mokinių dalis
(procentas)

III-IV gimnazijos klasių
mokinių dalis (procentas)

2020-2021
m. m. faktas

2022-2023
m. m.
siekis

2020-2021
m. m. faktas

2022-2023 
m.m. siekis

2020-2021
m. m. faktas

2022-2023 
m.m. siekis

2020-2021
m. m. faktas

2022-2023 
m.m. siekis

Aukštesnysis 37 mok.
(42,5 %) 42,5 %

12 mok.
(14,1 %) 14,1 %

8 mok.
(17,8 %) 17,8 %

5 mok.
(14,3 %) 14,3 %

Pagrindinis 26 mok.
(29,9 %) 32,9 %

25 mok.
(29,4 %) 32,4 %

15 mok.
(33,3 %) 36,3 %;

14 mok.
(40,0 %) 43 %

Patenkinamas 23 mok.
(26,4 %) 24,6 %

46 mok.
(54,1 %) 52,3 %

21 mok.
(46,7) 45,9 %;

16 mok.
(45,7 %) 42,7 %



Nepatenkinamas 1 mok.
(1,2 %) 0 %

2 mok.
(2,4 %) 1, 2 %

1 mok.
(2,2 %) 0 %.

0 mok.
(0 %) 0 %

(Jei mokykla  vykdo tik vieną ugdymo programą,gali pateikti visų klasių  (ne pakopų) mokinių pasiekimų lygius. 

Iš metinių rezultatų lentelės matyti, kad bendrai iš 252 mokinių 1-IVG klasėse 63 (24,6%) mokslo metus baigė aukščiausiais rezultatais, 
80 (31,7%) - pasiekė pagrindinį lygį, 106 (42,1%) - patenkinamą lygį, 4 (1,6%) mokiniai metus baigė nepasiekę patenkinamo lygio. Iš jų 
2 mokinių mokymosi sunkumai susiję su biologijos mokymusi.

2 lentelė. 2021 m. PUPP (bandomasis)

Mokinių skaičius Surinktų taškų vidurkis Maksimalus galimas taškų
skaičius

Anglų kalba 20 18,2 40
Gamtos mokslai 20 16,9 45
Socialiniai mokslai 20 25,1 45
Iš viso mokykloje 20

Pagrindinio  ugdymo pasiekimų (2020-2021 m.  m.)  patikros  rezultatai  rodo,  kad  IIG klasės  mokiniai  gamtos  moksluose pasiekė
žemiausių rezultatų. Detalūs duomenys pagal kognityvinių gebėjimų grupę rodo, kad mažiausias mokyklos vidurkis pasiektas sprendžiant
problemas  – 2,8 iš 10 galimų taškų.

3  lentelė.  Abiturientų,  2021  m.  laikiusių  valstybinius  brandos  egzaminus,  procentinių  dalių  ir  vidutinių  įvertinimų  palyginimas  su
atitinkamais savivaldybės, kurioje yra mokykla, ir šalies bendrojo ugdymo mokyklų rodikliais, pagal egzaminus.

Egzaminą laikiusų abiturientų procentinė dalis iš
bendro brandos egzaminus laikiusiųjų skaičiaus

Egzaminą laikiusų abiturientų vidutinis egzamino
įvertinimas



Egzaminai

Mokykloje
Savivaldybės

bendrojo ugdymo
mokyklų vidurkis

Šalies bendrojo
ugdymo mokyklų

vidurkis
Mokykloje

Savivaldybės
bendrojo ugdymo
mokyklų vidurkis

Šalies bendrojo
ugdymo mokyklų

vidurkis

Biologijos VBE 16,67 % 19,12 % 25,09 % 56,7 56,9 50,7
Chemijos VBE 11,11 % 11,93 % 7,05 %  26,0 36,9 46,6
Užsienio k. (anglų) VBE 44,44 % 40,11 % 68,44 % 63,0 44,3 61,1
Geografijos VBE 22,22 % 10,75 % 16,66 %  40,0 45,0 47,3
Istorijos VBE 16,67 % 29,32 % 31,81 % 58,7 43,5 47,4
Lietuvių k. ir literatūrosVBE 44,44 % 46,73 % 68,19 % 41,8 31,7 42,4
Matematikos VBE 72,22 % 41,73 % 60,62 % 31,7 31,1 31,2
Fizikos VBE 11,11 % 13,96 % 11,33 % 39,0 38,6 42,7
Užsienio k. (rusų) VBE 66,67 % 73,22 % 22,16 % 91,8 80,7 76,7

Stipriausios mokyklos veiklos sritys:  (iš mokyklos veiklos  įsivertinimo)
• Mokykloje kuriama ugdymo(si) sistema skatina kiekvieną mokinį kryptingai ugdytis bendrąsias kompetencijas. 
• Gimnazija suteikia pakankamai dalykinių žinių ir įgūdžių. 
• Dauguma mokinių objektyviai vertina savo mokymosi pastangas ir pasiekimus 
• Sudarytos tinkamos sąlygos ir galimybės naujai atvykusiems mokiniams integruotis į bendruomenę ir sėkmingai siekti savo tikslų. 
• Pažangos pastovumas. 
• Sudaroma galimybė skirtingų gebėjimų mokiniams realizuoti save įvairioje veikloje.
• Tėvų tų pačių aspektų vertinimas daugeliu atvejų yra toks pat kaip ir pedagoginių darbuotojų.

Sritis Rodiklis Vertinimo lygis
1. Rezultatai 1.2.1.Mokinio pasiekimai ir pažanga 3
2. Ugdymas(is) ir mokinių 
patirtys

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 4
2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas 3
2.3.1. Mokymasis 3
2.4.1. Vertinimas ugdymui 2
2.4.2. Mokinių įsivertinimas 2

4. Lyderystė ir vadyba 4.2.1. Veikimas kartu 3
4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais 3
4.2. 3. Mokyklos tinklaveika 4



Atsižvelgdami į veiklos kokybės įsivertinimo grupės išvadas, mokymosi  pasiekimų metinius  rezultatus,  PUPP bei BE rezultatus,
metinį veiklos bei strateginį planus, darome išvadas, jog dabartiniai gimnazijos mokinių ugdymo rezultatai pageidautina, kad būtų geresni,
ypač gamtos mokslų srityje. 

2021 m. biologijos egzaminą laikančių abiturientų skaičius mažesnis negu savivaldybės ir šalies, tačiau rezultatai geresni negu šalies
(vidutinis  egzamino  įvertinimas  gimnazijoje  56,7,  šalyje  –  50,7),  bet  chemijos  egzaminą  laikančių  abiturientų  skaičius  mažesnis  negu
savivaldybės,  bet  rezultatai  prastesni  (vidutinis  egzamino  įvertinimas  gimnazijoje  26,  šalyje  – 46,6).  Fizikos  VBE laikančių  abiturientų
skaičius mažesnis negu savivaldybės ir šalies ir rezultatai prastesni (vidutinis egzamino įvertinimas gimnazijoje 39, šalyje – 42,7).

Chemijos laboratorijos įrengimas leis mokiniams vykdyti laboratorinius ir praktikos darbus bei eksperimentus, kurie praplečia dalykų
programos rėmus, leidžia giliau suvokti visuminę gamtos mokslų esmę. Visiškai aprūpintos šiuolaikinėmis technologijomis laboratorijos dėka
padidės mokinių susidomėjimas ir susižavėjimas mokslu, ypač jei pamokos bus praturtintos įdomiais eksperimentais, kuriuos atliks patys
mokiniai,  tapdami ne pasyviais  stebėtojais,  o aktyviais  dalyviais.  Mokiniai  turi  galimybę pajusti  malonumą ir  pasitenkinimą,  susijusį  su
užduočių atlikimu, o po kelerių metų net įsivaizduoti save mokslininku ar laborantu.

Manome,  kad  įkurus  gimnazijoje  gamtamokslinę  laboratoriją,  joje  būtų  sudarytos  sąlygos  atlikti  eksperimentus,  tyrimus,
laboratorinius  darbus  ir  bandymus.  Be  to,  tai  galėtų  ugdyti  mokinių  smalsumą,  žingeidumą,  norą  eksperimentuoti  ir  mokytis  daugiau
savivaldžiai, panaudojant  žinomas  teorijas  praktiškai.  Tai  padėtų  siekti  geresnių  gamtos  mokslų  mokymosi  rezultatų  ir  kokybiško
gamtamokslinio ugdymo. Tikėtina, kad inovatyvi aplinka turės įtakos ir padidins gamtos mokslų dalykų VBE pasirenkančių mokinių skaičių
bei pegerins rezultatus: biologijos egzaminą tikslingai rinktųsi bent 3 abiturientai, fizikos – bent 3, chemijos – bent 3. Tikimasis, kad ateityje
tai didins šių mokslų potencialą bei gamtos mokslų specialistų skaičių.

Šiandien vis dažniau kalbame apie tai, jog svarbu priartinti mokymąsi prie gyvenimo, ieškoti inovatyvių sprendimų, kad mokymasis
taptų išties įdomia, patrauklia veikla kiekvienam šiuolaikiniam mokiniui. Svarbu, kad mokiniai, kurie dabar pagrįstai vadinami technologijų
karta, galėtų ne tik sužinoti, išmokti bet kartu patirti, pajausti, eksperimentuoti, tirti, analizuoti. Manome, kad laboratorijos įrengimas padėtų
šiuos reikalavimus įgyvendinti bei paskatintų mokinius labiau domėtis gamtos mokslais.

Pilnai įrengta laboratorija inspiruoja susidomėjimą pamoka. Mokytojas ramiau vadovauja pamokai, turi laiko atsakyti į klausimus ir
skatina mokinius būti savarankiškais. Besimokantieji gali mokytis per patirtį, kuri pažadina jų smalsumą ir padeda geriau atsiminti medžiagą.
Pagrindinis inovatyvios laboratorijos privalumas – praktinis užsiėmimų vedimas naudojant šiuolaikinius prietaisus, kuris įtraukia kiekvieną
mokinį. Tai daro mokymą efektyvesnį. Daugybė eksperimentų ir tyrimų yra labai įdomūs vaikų požiūriu. Naudodamasis šiomis galimybėmis,
mokytojas gali padėti mokiniui įgyti naujų įgūdžių ir žinių jam labai prieinama forma.

STEAM pamokos sistemos panaudojimas gali būti naudingas humanistiniams ir bendradarbiavimo metodams tobulinti. Kai aplinka ir
mokymosi objektas sutampa (pvz., mokytis apie maisto priedus ne klasėje, o parduotuvėje), patyrimas daro tą mokymąsi reikšmingesnį ir
efektyvesnį.  Labai  svarbu  vesti  pamokas  netradicinėse  aplinkose,  kuriose  galima  lengviau  suprasti  ir  įsisavinti  žinias.  Gamtos  mokslų
mokytojai turi dažnai sukurti tas aplinkas ir tai daro gamtos mokslų laboratorijose. Jose mokiniai gali stebėti ir patys atlikti eksperimentus ir
tyrimus bei geriau įsisavinti žinias.



Taigi  mokytojai  ir  toliau  tobulins  bendrąsias,  profesines,  kalbines,  pasidalintosios  lyderystės  kompetencijas, pagilins  žinias  apie
STEAM ugdymą, bus tobulinama kolegialaus mokytojų bendradarbiavimo ir grįžtamojo ryšioteikimosistema. 

Tikslas: Gerinti ugdymo kokybę, kad visi mokiniai galėtų aktyviai veikti: stebėti, tyrinėti, atrasti, mąstyti, atsipalaiduoti.

1. Uždavinys: skatinti STEAM plėtrą gimnazijoje, tyrinėjimais grįstą mokymąsi.

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis

Lėšų detalizavimas
(nurodomos detalios

priemonės ir
kiekvienai jų

skirtos/numatytos
lėšos)

Įgyvendinimo
laikotarpis
(nurodoma 
nuo –iki)

1.1. Eksperimentais  ir
praktinėmis  veiklomis
grindžiamo  ugdymo  erdvių
įrengimas  chemijos  dalyko
pamokoms  organizuoti,
panaudojant  modernias  ugdymo
priemones.
Mokymo  planuose  numatomi
užsiėmimai,  kuriuose
panaudojama  dirbtuvių  įranga.
Suteikiama  galimybė  pasirinkti
chemijos  dalyką  vyresnių  klasių
mokiniams  įtraukiant  jį  į
individualius ugdymo planus.

-  Modernizuotas  esamas
gamtos  mokslų  kabinetas
pritaikytas  chemijos
laboratoriniams
užsiėmimams vykdyti. 
-  Ne  mažiau  nei  30%
chemijos  pamokų  skirti
tiriamosioms ir praktinėms
veikloms.
-  Mokiniai  paruošiami
rajoniniams  bei
respublikiniams
konkursams  ir
olimpiadoms  (2022  m.
rajoninėje  chemijos
olimpiadoje  dalyvavo  3
gimnazijos  mokiniai,
planojama,  kad  2023  m.,
dalyvaus  ne mažiau  nei  5

Padidės  mokinių
pasiekimai  gamtos
mokslų  mokomųjų
dalykų  srityje  (metinis
vidurkis  5-10  kl.  ne
mažesnis  nei  6,8  (nuo
6,6),  IIIG-IVG  kl.  ne
mažesnis  nei  7,5  (nuo
7,38). 
Padidės  25%  visų
abiturientų  (4  mok.),
pasirinkusių  STEAM
srities  mokymo  kryptį
(2021 m. – 2 abitur.) 
Bent  50%  sumažės
(dabar  2  mokiniai)
mokinių  nepadariusių
pažangos  (gavusių
neigiama  metinį  ar

Laboratorinių  baldų
komplektas – 7800 Eur
Spinta  su  kriaukle  –
800 Eur
Mokytojo stalas – 550
Eur
Interaktyvi  lenta  –
3000 Eur
Laboratorinių  prietaisų
rinkinys – 1576 Eur

Iš viso – 13726 Eur
(2022 m. balandis)

2022 m. II-IV ketv.

2023 m. I-II ketv.



mokiniai). pusmečio vertinimą).  
1.2. Eksperimentais  ir
praktinėmis  veiklomis
grindžiamo  ugdymo  erdvių
įrengimas  gamtos  ir  biologijos
dalyko  pamokoms  organizuoti,
naudojant  šiuolaikinius
prietaisus,  kurie  įtraukia
kiekvieną mokinį.

-  Įrengtas  atskiras
kabinetas  biologijos  ir
gamtos  pamokoms
organizuoti. 
-  Ne  mažiau  nei  30%
chemijos  pamokų  skirti
tiriamosioms ir praktinėms
veikloms. 
-  Ne  mažiau  nei  75%
gamtos  ir  biologijos
pamokų vykdoma naujose
patalpose.
-  Padidės  nuo  1  iki  2
neformaliojo  švietimo
STEAM  srities
pasirenkamų
būrelių/modulių  (apie  30
mokinių)

Vienviečiai  mokinių
stalai  25  vnt.  –  5500
Eur
Interaktyvi  lenta  –
3000 Eur
„Mozabook“  licenzija
12  mėn  2  vnt.  -   360
Eur
Mokytojo stalas – 550
Eur
Komoda dokumentams
– 280 Eur
Laboratorinių  baldų
komplektas  su
spintelėmis,  stalviršiu
12 metrų – 7311 Eur  

Iš viso – 17001 Eur
(2022 m. balandis)

2022 m. II-IV ketv.

2023 m. I-II ketv.

1.3. Technologijų  dirbtuvių
įrangos  atnaujinimas  bei
mokinių  įgalinimas   vykdyti
praktines veiklas.
1.3.1.  Ugdymo  planuose
numatomi  užsiėmimai,  kuriuose
panaudojama  dirbtuvių  įranga.
1.3.2.  Suteikiama  galimybė
pasirinkti  technologijų  dalyką
vyresnių  klasių  mokiniams,
įtraukiant  jį  į  individualius
ugdymo planus. 
1.3.3.  Dirbtuvių  įranga

-  Įrengta  16  mokymosi
vietų  technologijų,
konstrukcinių  medžiagų  ir
elektronikos  krypties
programos  užsiėmimams
vykti. 

Technologijų
mokomasis  stalas  su
kėdėmis 8 vnt. – 3000
Eur
Spinta  prietaisams  –
400 Eur

Iš viso – 3400 Eur
(2022 m. balandis)

2022 m. II-IV ketv.

2023 m. I-II ketv.



panaudojama  popamokinės
veiklos  metu.  Mokiniai  mokosi
panaudoti įrangą praktiškai, t. y.
gręžia,  išdegina  medienoje,
pjauna siaurapjūkliais ir pan.

1.4. Mokinių  konsultavimas
STEAM srityje

-  8  ir  IIG  klasės
mokiniams konsultacijoms
skiriama  1  savaitinė
pamoka. 

Iš viso per mokslo metus:
8 kl. – 35 val.
IIG kl. – 35 val.

2022 metai.

2 kontaktinė val./sav.,
35 savaitės
2 klasės

Iš viso 70 val. 
1  val.  =  11,66  Eur
(taikomas  koef.  9,28
(virš  25  metų
metodininkas).

8 kl. – 35 val. x 11,66
–408 Eur
IIG  kl.  –  35  val.  x
11,66 – 408 Eur
Iš viso – 816 Eur

2 kontaktinė val./sav.,
35 savaitės
2 klasės
Iš viso 70 val. 
1  val.  =  11,66  Eur
(taikomas  koef.  9,28
(virš  25  metų
metodininkas).
8 kl. – 35 val. x 11,66

2022 m. III-IV ketv.

2023 m. I– II ketv.



–408 Eur.

IIG  kl.  –  35  val.  x
11,66 – 408 Eur

Iš viso – 816 Eur.
Bendrai – 1632 Eur

1.5. Karjeros planavimo dienų 
organizavimas.

-  Ne   mažiau  kaip  80
mokinių  dalyvauja
edukacinėse  išvykose,
skirtose  STEAM  ir
susipažįsta  su
profesijomis. 

 II  G  kl.  mokiniai
tikslingai  planuodami
savo  ateitį,
atsižvelgdami  į  savo
profesinius  siekius,
parengs  individualius
ugdymo planus.

Kelionės  išlaidoms
apmokėti 320 Eur

Iš viso – 320 Eur

2022 m. II ketv.

2. Uždavinys: kryptingai tobulinti kokybiškam ugdymui aktualias IKT personalo kompetencijas

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis

Lėšų detalizavimas
(nurodomos detalios

priemonės ir
kiekvienai jų

skirtos/numatytos
lėšos)

Įgyvendinimo
laikotarpis(nurodoma

nuo – iki)

2.1.  Pedagogų  profesinis
tobulėjimas  skaitmeninio
raštingumo temomis:

2.1.1. Mokymų „Skaitmeninio 
turinio naudojimo 
reikšmingumas, galimybės ir 
įtaka mokinių motyvacijai“ 
organizavimas.

2.1.2. Mokymų „Pamokų 

- 39 (100 proc.) gimnazijos
pedagogai  dalyvauja  40
akademinių  valandų
programoje  bei  patobulina
bendrąsias,  profesines,
kalbines,  pasidalintosios
lyderystės  kompetencijas,
pagilina žinias apie STEAM
ugdymą. 
-  Ne  mažiau  nei  61  proc.
mokytojų  (24)  taiko

Padidės  mokinių
aktyvumas bei  mokymosi
motyvacija pamokose  ir
tai turės įtakos 5-IVG kl.
pasiekimams  gamtos
mokslų  ir  matematikos
srityje:
5–8  kl.,  IG-IVG  kl.
mokinių  gamtos  mokslų
ir  matematikos
pasiekusių  patenkinamą

3 mokymai, 
40 akademinių valandų
– 
1144 Eur
(29,33 x 39 = 1144,00) 

2022 m. IV ketv. 

2022 m. IV ketv. 

http://mokymai.tinklas.lt/course/index.php?categoryid=29


planavimas ir organizavimas, 
naudojant skaitmenines 
priemones“ organizavimas.

2.1.3. Mokymų „Interaktyvių 
mokymo(si) turinio kūrimo 
priemonių platforma 
„Wordwall“ organizavimas.

aktyvius  šiuolaikiškus
mokymosi  metodus
pamokose,  panaudojant  IT
priemones  ir  integruojant
išmaniąsias  informacines
sistemas.
-  Mokykloje  vyksta
šiuolaikinės  pamokos  (ne
mažiau nei 50 %), kuriose
iškelti  tikslai  pasiekiami
per  patyrimus  ir  mokinių
praktines  veiklas,
naudojant  modernias
technologijas.

lygmenį  sumažės  3  %
(dabar  matematikos  46
mok. 5-8 kl, 42 mok. IG-
IVG  kl.,  gamtos  mokslų
83 mok. 5-8 kl., 73 mok.
IG-IVG kl.)

2022 m. IV ketv. 

2.2. Integruotų pamokų,  veiklų,
projektų  vedimas  ir
organizavimas. 

-  Kiekvienas  mokytojas
atsižvelgdamas  į  savo
dalyko  planą  veda  bent
vieną  integruotą  pamoką
per metus su STEAM srities
dalyko mokytoju.

Kanceliarinė  prekės  –
151 Eur

2022 m. IV ketv.

2.3. Gerosios patirties sklaida ir
kolegialus mokymasis.
Mokytojų  bendradarbiavimo
plėtojimas,  kuriant
motyvuojančias  ir  mokinių
poreikius  atitinkančias  bei
įvairius  gebėjimus  ugdančias
užduotis.

-  Visi  mokytojai  veda  ne
mažiau nei 1 atvirą pamoką
per  pusmetį,  iš  kurių  ne
mažiau  nei  50%  (dabar
apie  25-30%)
panaudojamos šiuolaikiškos
skaitmeninės  ugdymo
priemonės,  kuria
įvairialypes  interaktyvias,
mokinius  aktyvuojančias
užduotis,  integruoja  kelis
dalykus,  diferencijuoja  ir
individualizuoja  pratimus
pritaikant  pagal  mokinių

2022 m. IV ketv.

2023 m. I-II ketv.

http://mokymai.tinklas.lt/course/index.php?categoryid=29
http://mokymai.tinklas.lt/course/index.php?categoryid=29


gabumus. 
3. Uždavinys: taikant inovatyvias mokymo priemones ir metodus gerinti ugdymo ir ugdymosi kokybę.

Veikla
Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis

Lėšų detalizavimas
(nurodomos detalios

priemonės ir
kiekvienai jų

skirtos/numatytos
lėšos)

Įgyvendinimo
laikotarpis

(nurodoma nuo –
iki)

3.1.  IT  mokymosi  sąlygų
pagerinimas,  aprūpinant
kabinetus  šiuolaikinėmis
mokymo(si)  priemonėmis  ir
pritaikant  išmaniąsias
priemones edukacijai.

-  Sudarytos  sąlygos  5-8,
IG-IVG  kl.  mokiniams
mokytis  panaudojant
šiuolaikiškas,  inovatyvias
mokymosi  priemones,
integruojant  išmaniąsias
informacines sistemas.
- Modernizuota IT klasė. 
-  Atnaujinta  14  darbo
vietų.

2021–2022  m.  m.  5–8
kl.,  IG-IVG  kl.  mokinių
IT  pasiekusių
patenkinamą
lygmenį,  sumažės  2  %
(dabar  25  mok.  5-8  kl,
14 mok. IG-IVG kl.)

1–4 kl.
mokinių, lietuvių k.,
gimtosios  k.  ir
matematikos
pasiekusių patenkinamą
lygmenį,  sumažės  2  %
(dabar – 22 mok.)

Stacionarūs
kompiuteriai   15 vnt.
– 7500 Eur
Monitoriai  15  vnt.  –
3225 Eur

Iš viso – 10725 Eur

(2022 m. balandis)

2022 m. II-IV ketv.

2023 m. I-II ketv.

3.2.  Kabinetų  modernizavimas
ir  aprūpinimas  šiuolaikinio
ugdymo priemonėmis.

-  5  pradinių  klasių
kabinetai  aprūpinti
šiuolaikinėmis  ugdymo
priemonėmis.
-  Gimtosios  kalbos
kabinetas  aprūpinimas
interaktyvia lenta.

Interaktyvios lentos 
6  vnt.  X  2500  –
15000 Eur

(2022 m. balandis)

2022 m. II-IV ketv.
2023 m. I-II ketv.

3.3.  Skaitmeninio  ugdymo
turinio  įsigijimas.  Naujų
edukacinių  platformų
integravimas į ugdymo procesą.

3.3.1. Wordwall licencijos
įsigijimas.
Įvairių  jau  esamų  testų  ir

- Šiuolaikiškam 
mokymui(si) ir 
individualiai mokinio 
pažangai gerinti  10 
pedagogų aprūpinami 
EDUKA klasės ir EMA 
pratybomis, Wordwall 
licencijomis.

Wordwall  licencijos
įsigijimas.

Standartinis planas 50
Eur.
+  mokymų programa
10 val. trukmės 6 Eur.

2022 m. IV ketv.
2023 m. I-II ketv.



užduočių  panaudojimas.
Licencijos  įsigijimas  leidžia
mokytojams patiems kurti  savo
interaktyvias  užduotis  tam
tikromis  temomis  ir  pritaikyti
jas konkrečioms klasėms.

3.3.2. EMA  pratybų  pradinių
klasių mokiniams įsigijimas.
Elektroninių užduočių Eduka ir
Ema  integravimas  į  ugdymo
procesą.
EMA  ir  EDUKA  pratybų
panaudojimas  dirbant  su
pradinėmis  ir  8-IG  klasėmis.
Naudojimasis  elektronine
vadovėlio  versija  bei
elektroniniais  testais,
pratybomis.  Užduočių
pritaikymas  pagal  mokinių
mokymosi  lygį.  Greitas  ir
efektyvus  mokinių  žinių
patikrinimas.
3.3.3. EDUKA klasės licencijos
8-IG  klasių  mokiniams
įsigijimas.

-  Visi  (100%)  1-4  kl.
mokiniai  aprūpinami
EDUKA  klasės  ir  EMA
pratybomis.
-  Visi  (100%)  8-IG  kl.
mokiniai  aprūpinami
EDUKA  klasės  ir  EMA
pratybomis.

-  Mažiausiai  10%  visų
pamokų  vyks  naudojant
mokytojo  sukurtas
interaktyvias  užduotis
Wordwall platformoje  ar
jau  esamas  užduotis
(EMA,  EDUKA)
platformose.

-  Ne  mažiau  kaip  25%
pamokų  pradiniame
ugdyme  vyks  naudojant
interaktyvias lentas.

50 Eur x 10 licencijų
– 500 Eur. 

2022 metais:
97 mokiniai x 10 Eur
– 970 Eur

2022 metais:
100 mokinių x 10 Eur
– 1000 Eur

65 mokiniai x 19 Eur
– 1235 Eur

Iš viso – 3705 Eur

2022 m. IV ketvirtis
2023 m. I-II ketv.

2022 m. IV ketv.
2023 m. I-II ketv.

3.4.  Pamokos  netradicinėse
aplinkose.  Išvykų
organizavimas.

3.4.1. Išvyka į Vilnių: Valdovų

-  Suorganizuotos  ne
mažiau  3  edukacinės
išvykos  po  Lietuvą,
kuriose  dalyvaus  ne
mažiau  kaip  po  30
mokinių.

Pagerės  mokymosi
motyvacija ir pasiekimai
–  kontrolinių  Lietuvos
istorijos  ir  Lietuvos
geografijos  vertinimų
vidurkis  bus  priskirtas

Bilietai:
30 mok x 2 Eur – 60 2023 m. II ketv.



rūmų  muziejus,  Lietuvos
nacionalinis muziejus.

3.4.2.  Ekskursija  į  Kauną:
Kauno  rotušė,  Pažaislio
vienuolynas  -   pastatų
ansamblis Pažaislyje, 
Kauno  marios  -  Atlantida,
Raudondvaris.

3.4.3.  Ekskursija  į  Žemaitijos
kunigaikštystės  generalinio
seniūno  Antano  Anupro
Gelgaudo ir jo šeimos namus –
Panemunės pilį.

-  2023  metais  vykdant
mokyklos  veiklos
kokybės  isivertinimą,
trečioji  sritis  –
ugdymo(si)  aplinkos  bus
įvertinta  ne mažiau  nei  3
lygmeniu. 

ne  mažesniam  nei
pagrindiniam  pasiekimų
lygiui.  5  kl.  mokinių
istorijos  pasiekusių
patenkinamą
lygmenį,  sumažės  2  %
(dabar 10 mok.),
6-IVG  kl.  mokinių
geografijos  pasiekusių
patenkinamą
lygmenį,  sumažės  2  %
(dabar 31 mok.)

Eur
30 mok x 2 Eur – 60
Eur
Transportas  –  340
Eur
Iš viso – 460 Eur

Bilietai:
30 mok x 3 Eur – 90
Eur
30 mok x 3 Eur – 90
Eur
30 mok x 3 Eur – 90
Eur
Transportas  –  400
Eur
Iš viso – 670 Eur
Bilietai:
30 mok x 4 Eur – 120
Eur
Transportas  –  550
Eur
Iš viso: 670 Eur

Iš viso – 1800 Eur

2023 m. II ketv.

2023 m. II ketv.

3.5.  Gimnazijos  popamokinės
veiklos įvairovės kūrimas:
3.5.1.  Vaizdo  filmų  kūrimo
būrelio  aprūpinimas
priemonėmis;
3.5.2.  Popamokinių  ir
pamokinių  veiklų  metu
mokiniai  mokosi  kurti  rišlius

-  Praplečiama  vaizdo
filmukų  ir  reportažų
kūrimo būrelio veikla. 
-  Mokiniai  sukuria  ne
mažiau  2
trumpametražinius  vaizdo
filmus  ar  reportažus  per
metus. 

Mažiausiai  20  %  (apie
56)  mokinių  patobulins
savo  raiškųjį  skaitymą,
sceninę  laikyseną,
viešojo  kalbėjimo
įgūdžius.
Bent  0,25  balo  pagerės
mokinių  gimtosios  ir

Panoraminis fonas 
žalias /Chroma Key 
Green (4x2,30 m) – 
450 Eur

Stovai su apšvietimo 

2022 m. III-IV ketv



tekstus,  scenarijus,
dokumentinius,  pažintinius  ir
vaidybinius  filmus,  naudojasi
garso ir vaizdo įrašymo įranga.

- Mokiniai dalyvauja bent
dviejuose konkursuose,  iš
kurių  bent  vienas  -
respublikinis.

Lietuvių  kalbos  PUPP
dalies  žodžiu  vertinimo
vidurkis  (lyginant  su
2021 metais).
Ne  mažiau  6  mokinių
per metus dalyvaus bent
3  dailiojo  skaitymo  ar
deklamavimo
konkursuose. 

lempomis (softbox) - 
80 Eur

Iš viso – 530 Eur
(2022 m. kovas)

3.6. Rajoninių tautinių mažumų
mokyklų 7-8 klasių mokiniams
atpasakojimo rašymo konkurso
organizavimas  ir
įgyvendinimas.

-  Lietuvių  kalbos
mokytojai  organizuoja
atpasakojimo  rašymo
konkursą  tautinių
mažumų  mokyklų  7-8
klasių  mokiniams  (30
dalyvių).  Kviečiami   po
vieną 7-tos  ir 8-tos klasių
mokiniai  iš  kiekvienos
rajono kaimo mokyklos ir
po du 7-tos ir 8-tos klasės
mokiniai  iš  miesto
mokyklų.  Konkurso
dalyviai  turi  parašyti
girdėto  teksto
atpasakojimą.  Sudaryta
komisija, įvertina mokinių
darbus  pagal  parengtą
vertinimo instrukciją. 1, 2,
3  vietas  laimėję  7-tos
klasės mokiniai  ir 1, 2, 3
vietas užėmę 8-tos klasės
mokiniai  apdovanojami
prizais  ir  diplomais.  Po

Mažiausiai  40
gimnazijos  7-8  kl.
mokinių patobulins savo
raštingumą,   kalbos
raišką,  kalbos
vaizdingumą.  Lietuvių
kalbos  šių  klasių
vidurkis padidės nuo 7,2
iki 7,4.

Transporto išlaidos – 
300 Eur

Kanceliarinės prekės 
– 50 Eur

Apdovanojimai – 150
Eur

Dalyvių maitinimas –
200 Eur

Iš viso: 700 Eur

2022 m. I-II ketv.



konkurso  visi  dalyviai
kviečiami į suorganizuotą
ekskursiją  į  Paulavos
Respubliką.

3.7. Mokinių, patiriančių 
mokymosi sunkumų, 
konsultavimas.

-  IIIG-IVG  klasės
mokiniams  matematikos
konsultacijoms skiriama 1
savaitinė pamoka.

Iš viso per mokslo metus:
IIIG kl – 33 val.
IVG kl – 33 val.

Matematikos  dalyko
mokinių  pasiekusiųjų
patenkinamą  lygį
sumažės  bent  2  proc.
(dabar 28,5 – laukiamas
25,7)

2022 - metai.

2 kontaktinė val./sav.,
33 savaitės
2 klasės

Iš viso 66 val. 

1  val.  =  11,66  Eur
(taikomaskoef.  9,28
(virš  25  metų
metodininkas).

III  kl.  –  35  val.  x
11,66 –385 Eur

IV  kl.  –  35  val.  x
11,66 – 385 Eur

Iš viso – 770 Eur

2023 m.

1 kontaktinė val./sav.,
33 savaitės
2 klasės

Iš viso 66 val. 

2022  m.  III  –  IV
ketv.

2023 m. I – II ketv.



1  val.  =  11,66  Eur
(taikomas  koef.  9,28
(virš  25  metų
metodininkas).

III  kl.  –  35  val.  x
11,66 –385 Eur

IV  kl.  –  35  val.  x
11,66 – 385

Iš viso – 770 Eur
Bendrai – 1540 Eur

Iš viso: 71 374 Eur

Kokybės krepšelio  veiklos  ir  pasiekimai  nuolat  skelbiami  gimnazijos  interneto  svetainės  pagrindiniame puslapyje ir  tam skirtoje
skiltyje. Vykdomos veiklos skelbiamos gimnazijos socialinių tinklų puslapiuose (Facebook). Planuojami atviri užsiėmimai ir veiklos, kuriose
galės dalyvauti visa gimnazijos bendruomenė.

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
Henrik Danulevič,

Šalčininkų r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis
specialistas

__________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Mokyklos vadovas
Miroslav Mickelevič,

Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos direktorius  

_______________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)
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