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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS  

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

* tinkamą pabraukti 

 

2022-09-21 
Data 

Sėkmės: 

1. Suaktyvėjo gimnazijos bendruomenės veikimas kartu: mokytojai, mokiniai ir kiti bendruomenės nariai intensyviai mokėsi, konsultavosi ir 

praktiškai taikė įgytas žinias savo veikloje. 

2. Padidėjo tėvų (rūpintojų) įsitraukimas į gimnazijos gyvenimą: tėvai (rūpintojai) dalyvavo mokymuose (14 val.), prisidėjo prie gimnazijos fizinės 

aplinkos bei ugdymo proceso kaitos projektų, aktyviai padėjo organizuoti stovyklą mokinimas. 

3. Mokytojai geba reflektuoti savo veiklą ir jos poveikį mokinių ugdymosi rezultatams. 

4. Pagerėjo mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. 

5. Įvairūs profesiniai dialogai sustiprino mokinių ir mokytojų komunikacinius gebėjimus – mintis reikšti žodžiu, raštu, kalbėti viešai. 

6. Pilnai atnaujintas ir pritaikytas edukacinėms veikloms gimnazijos kiemelis. 

 

Problemos: 

Vykdant veiklas paaiškėjo, kad reikalingas plano koregavimas dėl edukacinių erdvių įrengimo, mokymų mokiniams ir žymesnio poveikio jų 

akademiniams rezultatams. Patikslintos buvo 2.1., 2.4., 4.1., 4.2. veiklos (plano tikslinimas raštas 2022-06-17).  

 

Tikslas. Tobulinti mokymo ir mokymosi kokybę, kad kiekvienas mokinys pasiektų geriausių įmanomų akademinių ir asmenybės ūgties rezultatų. 

Uždaviniai 

1. Uždavinys. Stiprinti pedagogų gebėjimus vadovauti mokinių mokymuisi taikant įgalinimo strategijas. 

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

1.1. Seminarai 

gimnazijos 

pedagogams 

(ilgalaikės 

kvalifikacijos 

Bent 95 proc. 

mokytojų 

dalyvauja 

mokymuose 

ir savo 

97 proc. 

mokytojų 

dalyvauja 

mokymuose ir 

savo 

Nedidėja 

mokinių, 

besimokančių 

patenkinamu 

lygiu skaičius. 

Nedidėja 

mokinių, 

besimokančių 

patenkinamu 

lygiu skaičius. 

10 200,00 6 300,00  Mokymai tęsis 

2022–2023 

mokslo metais 



tobulinimo 

programos 

„Mokyklos 

bendruomenės 

kompetencijų 

plėtotė – 

kiekvieno 

mokinio sėkmei“ 

moduliai, skirti 

dalykų mokytojų 

profesinėms ir 

bendrosioms 

kompetencijoms 

tobulinti / 

stiprinti). 

pedagoginės 

veiklos 

tyrime. 

Bent 75 proc. 

mokytojų 

savo darbe 

taiko 

išmoktas 

formuojamojo 

vertinimo 

individualiai 

mokinio 

pažangai 

strategijas. 

 

pedagoginės 

veiklos 

tyrime. 

 

Nėra mokinių, 

besimokančių 

nepatenkinamu 

lygiu. 

 

 

100 proc. I–IV 

gimnazijos 

klasių 

mokinių 

2021–2022 m. 

m. baigė 

patenkinamu 

lygiu. 

 

 

1.2. Pedagoginės 

veiklos tyrimas 

„Mokinių 

įgalinimas mano 

pamokoje“. 

1.3. Pedagoginės 

literatūros 

studijavimas ir 

dalijimasis 

inovacijomis. 

Kiekvienas 

mokytojas 

perskaito bent 

du 

pedagoginės 

literatūros 

šaltinius per 

pusmetį, 

išbando ir 

pritaiko bent 

dvi inovacijas 

ir veda bent 

dvi atviras 

   780,00 778,05  Veikla bus 

vykdoma nuo 

2022 m. 

rugsėjo 1 d. 



pamokas per 

pusmetį. 

1.4. Konferencija  

šalies 

pedagogams 

„Mokinio 

įgalinimas“ 

(kokybės 

krepšelio 

projekto 

viešinimas). 

Bent 10 

gimnazijos 

mokytojų 

dalijasi savo 

patirtimi. 

   2 500,00 1 346,78  Konferencija 

perkelta 2023 

m. II ketvirtį. 

Iš viso 13 480,00 8 424,83    

 

2. Uždavinys. Skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už asmeninį tobulėjimą. 

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

2.1. Mokymai 

mokiniams 

„Gebantis 

mokinys – savo 

sėkmės kūrėjas“. 

Bent 95 proc. 

mokinių 

dalyvauja 

mokymuose, 

„Socialinio 

suflerio“ 

žaidime bei 

sociologiniame 

tyrime. 

 

Bent 75 proc. 

I–IV 

gimnazijos 

mokinių geba 

išsikelti realius 

/ pasiekiamus 

asmeninius ir 

96 proc. I–III 

gimnazijos 

klasių 

mokinių 

dalyvavo 

mokymuose, 

100 proc. 

mokinių žaidė 

„Socialinio 

suflerio“ 

žaidimą. 

Didėja 

mokinių, 

besimokančių 

aukštesniuoju 

lygiu: 

I gimnazijos 

klasėse nuo 

3,0 proc. iki 

4,0 proc.; 

II gimnazijos 

klasėse nuo 

3,3 proc. iki 

4,4 proc.; 

III gimnazijos 

klasėse nuo 

3,6 proc. iki 

4,8 proc. 

Didėja 

mokinių, 

besimokančių 

aukštesniuoju 

lygiu: 

I gimnazijos 

klasėse nuo 

3,0 proc. iki 

4,0 proc.; 

II gimnazijos 

klasėse nuo 

3,3 proc. iki 

4,0 proc.; 

III gimnazijos 

klasėse nuo 

3,6 proc. iki 

3,7 proc. 

8 445,00 5 295,00  Atkeltas 

finansavimas 

(3000 Eur) iš 

veiklos 4.1.  

Plano 

tikslinimo 

raštas 2022-

06-17. 

2.2. „Socialinio 

suflerio“ 

žaidimas. 

350,00 350,00   

2.3. Sociologinio 

tyrimo apie 

organizuotų 

veiklų poveikį 

atlikimas. 

900,00 900,00   



akademinius 

lūkesčius bei 

sistemingai jų 

siekia. 

 

Bent 5 proc.  

mokinių ne 

mažiau nei 3 

mėn. vykdys 

praktinę 

savanorišką 

veiklą. 

 

 

Didėja 

mokinių, 

besimokančių 

pagrindiniu 

lygiu: 

I gimnazijos 

klasėse nuo 

39,0 proc. iki 

49,0 proc.; 

II gimnazijos 

klasėse nuo 

38,5 proc. iki 

42,9 proc.; 

III gimnazijos 

klasėse nuo 

34,8 proc. iki 

38,4 proc. 

 

 

Didėja 

mokinių, 

besimokančių 

pagrindiniu 

lygiu: 

I gimnazijos 

klasėse nuo 

39,0 proc. iki 

39,7 proc.; 

II gimnazijos 

klasėse nuo 

38,5 proc. iki 

42,0 proc.; 

III gimnazijos 

klasėse nuo 

34,8 proc. iki 

34,9 proc. 

 

2.4. KLIG  

stovyklos 

organizavimas. 

Visų klasių 

atstovai 

įsitraukia į 

KLIG 

stovyklos 

planavimo ir 

organizavimo 

veiklas. 

Stovykloje 

dalyvauja bent 

75 proc. 

kiekvienos 

klasės 

mokinių. 

Visų klasių 

atstovai 

įsitraukė į 

KLIG 

stovyklos 

planavimo ir 

organizavimo 

veiklas. 

Stovykloje 

dalyvavo 77 

proc. 

kiekvienos 

klasės 

mokinių. 

13 300,00 6 086,09  Atkeltas 

finansavimas 

(1 200 Eur) iš 

veiklos 4.1.  

Plano 

tikslinimo 

raštas 2022-

06-17. 

Iš viso 22 995,00 12 631,09   

 

3. Uždavinys. Plėtoti klasės vadovų kompetencijas, įgalinant kiekvieną mokinį tapti savo asmeninio tobulėjimo lyderiu. 

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  



3.1. Mokymai 

klasių vadovams 

(ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

„Mokyklos 

bendruomenės 

kompetencijų 

plėtotė – 

kiekvieno 

mokinio sėkmei“ 

moduliai, skirti 

klasių vadovų  

profesinėms ir 

bendrosioms 

kompetencijoms 

tobulinti). 

Bent 95 proc. 

klasių vadovų 

dalyvauja 

mokymuose ir 

savo 

pedagoginės 

veiklos tyrime. 

 

Bent 90 proc. 

klasių vadovų 

sistemingai ir 

efektyviai taiko 

mokinius 

motyvuojančias 

strategijas. 

100 proc. 

klasių vadovų 

dalyvavo 

mokymuose ir 

savo 

pedagoginės 

veiklos 

tyrime. 

Bent 30 proc. 

mažėja 

praleistų be 

pateisinamos 

priežasties 

pamokų 

skaičius (nuo 

48 proc. iki 18 

proc.). 

20,58 proc. 

mažėja 

praleistų be 

pateisinamos 

priežasties 

pamokų 

skaičius (nuo 

48 proc. iki 

27,42 proc.). 

3 300,00 1 500,00  Veikla bus 

tęsiama 

2022–2023 

mokslo 

metais. 

3.2. Pedagoginės 

veiklos tyrimas 

„Kiekvienas 

vaikas gali“. 

Iš viso 3 300,00 1 500,00   

  

4. Uždavinys. Kurti funkcionalias vidines bei išorines gimnazijos erdves. 

Veikla (kaip 

numatyta plane) 

Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

4.1. Vidinio 

Gimnazijos 

kiemelio 

pritaikymas 

edukacinei veiklai 

(pamokoms ir 

Įrengta nauja 

edukacinė 

erdvė – KLIG 

kiemelis.  

Kiekvienas  

mokinys bent 

Įrengta nauja 

edukacinė 

erdvė – KLIG 

kiemelis.  

5 proc. 

Gimnazijos 

Bent 10 proc. 

gerėja 

lankomumo 

rodikliai 

(mažėja 

bendras 

5 proc. gerėja 

lankomumo 

rodikliai 

(mažėja 

bendras 

praleistų 

39 600,00 38 866,08 

 

 Veiklos 

vykdomos 

2022 m. II–

IV ketv. 

 



neformaliojo 

ugdymo veikloms  

netradicinėse 

erdvėse, mokinių 

poilsiui pertraukų 

metu, gimnazijos 

bendruomenės 

šventėms). 

kartą per 

pusmetį 

dalyvauja bent 

vienoje 

pamokoje / 

užsiėmime 

šioje 

edukacinėje 

erdvėje. 

Bent 10 proc. 

(nuo 5 proc. iki 

15 proc.) 

dažniau 

Gimnazijos 

mokytojai 

renkasi 

netradicines 

ugdymo(si) 

erdves, 

mokytojų 

vedė 

edukacines 

veiklas 

Gimnazijos 

kiemelyje. 

praleistų 

pamokų 

skaičius). 

pamokų 

skaičius). 

Pritaikant 

Gimnazijos 

kiemelį 

edukacinei 

veiklai 

sutaupytos 

lėšos (suma – 

17 027 Eur) 

paskirtos 

2.1., 2.4., 4.2. 

veikloms. 

Plano 

tikslinimo 

raštas 2022-

06-17. 

 

 

4.2. Kūrybiškumo 

studijos įkūrimas. 

Įrengta nauja 

edukacinė 

erdvė mokinių 

kūrybiškumui 

ugdyti. 

Bent 10 proc. 

menų pamokų 

bus integruota 

į kitų dalykų 

pamokas. 

 Didėja 

mokinių 

kūrybiškumo 

kompetencija. 

Bent 10 proc. 

mokinių 

eksponuoja 

savo 

kūrybinius 

darbus 

gimnazijos 

erdvėse. 

 12 827,00   Veiklos bus 

vykdomos 

2022 m. III 

ketv. – 2023  

m. III ketv. 

Plano 

tikslinimo 

raštas 2022-

06-17. 

Iš viso 52 427,00 38 866,08   

Visas planas 92 202,00 61 422,00   

 



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 

 

 

Margarita Pavilionienė 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė 

 

Mokyklos vadovas 

 

 

Dalia Tamoševičiūtė 

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 

direktorė 

  
 


