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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022-01-26 

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

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos veiklos tobulinimo planas yra tikslinamas dėl bendruomenės išsakyto poreikio peržiūrėti 1.4. veiklą 

– Konferencija  šalies pedagogams „Mokinio įgalinimas“ (kokybės krepšelio projekto viešinimas). Tikslinimo tikslas – viešųjų pirkimų ir konferencijos 

organizavimo datų pakeitimas. Pablogėjus šalies ekonominei situacijai vėluoja viešieji pirkimai, prekių pristatymas. 



 

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

 
Veikla Pakeitimas Pagrindimas 

 1.4. Konferencija  šalies 

pedagogams „Mokinio 

įgalinimas“ (Kokybės krepšelio 

projekto viešinimas). 

Vykdymo data perkeliama iš 

2022 m. spalio mėn. į  2023 

metų II ketv. 

Pablogėjus šalies ekonominei situacijai vėluoja viešieji pirkimai, prekių pristatymas. 

Viešųjų pirkimų datos pakeičiamos iš 2022 m.  rugsėjo mėn. į  

2022 m. III–IV ketv. 

 

Plano pakeitimai įtakos kokybiniams rodikliams neturės. 

 

 
 

 

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

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

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas (nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų skirtos / 

numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

(nuo – iki) 

1.1. Seminarai gimnazijos 

pedagogams (ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokyklos 

bendruomenės kompetencijų 

plėtotė – kiekvieno mokinio 

sėkmei“ moduliai, skirti dalykų 

mokytojų profesinėms ir 

bendrosioms kompetencijoms 

tobulinti / stiprinti). 

Bent 95 proc. 

mokytojų dalyvauja 

mokymuose ir savo 

pedagoginės veiklos 

tyrime. 

Bent 75 proc. 

mokytojų savo darbe 

taiko išmoktas 

formuojamojo 

vertinimo individualiai 

mokinio pažangai 

strategijas. 

 

Nedidėja mokinių, 

besimokančių 

patenkinamu lygiu 

skaičius. 

 

Nėra mokinių, 

besimokančių 

nepatenkinamu lygiu. 

 

 

Seminarai ir švietimo ekspertų 

konsultacijos (paslaugų pirkimas 2022 

metų sausio mėn.) – 10 200 Eur: 

2022 metais – 8 seminarai – 5 400 Eur;  

2023 metais – 3 seminarai – 2 700 Eur. 

2022 m. I–IV 

ketv. 

2023 m. I–II ketv. 

1.2. Pedagoginės veiklos 

tyrimas „Mokinių įgalinimas 

mano pamokoje“. 

2022 metais – 5 konsultacijos – 1 500 Eur; 

2023 metais – 2 konsultacijos – 600 Eur. 

2022 m. I–IV 

ketv. 

2023 m. I–III ketv. 



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 

pamokas per pusmetį. 

Pedagoginės literatūros įsigijimas 

(pirkimas 2022 m. kovo mėn.) – 780 Eur: 

1. Mihaly Csikszentmihalyi „Srautas“, 

2016 (18 Eur x 10 = 180 Eur); 

2. Kate Murphy „Jūs nesiklausote, jūs 

negirdite“, 2020 (14 Eur x 10 = 140 Eur); 

3. David Epstein „Žmogaus ribos: kodėl 

universalai triumfuoja specializuotame 

pasaulyje“, 2020 (8 Eur x 10 = 80 Eur); 

4. Scott H Young Spartusis mokymasis 

(Ultralearning), 2021 (7 Eur x 10 = 70 

Eur); 

5. Simon Sinek „Pradėkime nuo klausimo 

KODĖL“, 2014 (13 Eur x 10 =130 Eur); 

6. Rudolf Dreikurs, Vicki Soltz „Laimingi 

vaikai – iššūkis tėvams“, 2000 (18 Eur x 

10 = 180 Eur). 

2022 m. IV ketv. 

2023 m. I–II ketv. 

1.4. Konferencija  šalies 

pedagogams „Mokinio 

įgalinimas“ (kokybės krepšelio 

projekto viešinimas). 

Bent 10 gimnazijos 

mokytojų dalijasi savo 

patirtimi. 

Konferencijos organizavimo išlaidos 

(pirkimas 2022 m. III–IV ketv.) – 2 500 

Eur. 

2023 m. II ketv. 

Iš viso 13 480,00 Eur  

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

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas (nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų skirtos / 

numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

(nuo – iki) 

2.1. Mokymai mokiniams 

„Gebantis mokinys – savo 

sėkmės kūrėjas“. 

Bent 95 proc. mokinių 

dalyvauja mokymuose, 

„Socialinio suflerio“ 

Didėja mokinių, 

besimokančių 

aukštesniuoju lygiu: 

Geros savijautos programa (pirkimas 2022 

m. vasario mėn.) 15 Eur x 363 mok. = 5 

445 Eur. 

2022 m. I–IV ketv. 

2023 m. I–III ketv. 

 



žaidime bei 

sociologiniame tyrime. 

Bent 75 proc. I–IV 

gimnazijos mokinių 

geba išsikelti realius / 

pasiekiamus 

asmeninius ir 

akademinius lūkesčius 

bei sistemingai jų 

siekia. 

Bent 5 proc.  mokinių 

ne mažiau nei 3 mėn. 

vykdys praktinę 

savanorišką veiklą. 

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 

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. 

 

Savanorystės mokymai ir praktinės veiklos 

(pirkimas 2022 m. rugsėjo mėn.)  3 000 

Eur. 

2.2. „Socialinio suflerio“ 

žaidimas. 

Priemonės žaidimų kambariui – 350 Eur. 2022 m. I ketv. 

2.3. Sociologinio tyrimo apie 

organizuotų veiklų poveikį 

atlikimas. 

 

Tyrimo atlikimas ir pristatymas – 900 Eur. 2022 m. I–II ketv. 

2.4. KLIG  stovyklos 

organizavimas. 

Visų klasių atstovai 

įsitraukia į KLIG 

stovyklos planavimo ir 

organizavimo veiklas. 

Stovykloje dalyvauja 

bent 75 proc. 

kiekvienos klasės 

mokinių. 

Stovyklos organizavimui (pirkimas 2022 m. 

balandžio mėn. ir 2023 m. balandžio mėn.) 

– 13 300 Eur: 

apgyvendinimui – 3 500 Eur; 

maitinimui –  7 000 Eur; 

renginių palapinių įsigijimui – 2 vnt. x 1400 

Eur = 2 800 Eur. 

2022-05-30–31 

2023 m. gegužės–

birželio mėn. 

Iš viso 22 995,00 Eur  

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

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas (nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų skirtos / 

numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

(nuo – iki) 

3.1. Mokymai klasių vadovams 

(ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

Bent 95 proc. klasių 

vadovų dalyvauja 

mokymuose ir savo 

Bent 30 proc. mažėja 

praleistų be 

pateisinamos priežasties 

Seminarai ir konsultacijos (paslaugų pirkimas 

2022 metų sausio mėn.) – 3 300 Eur: 

2022 metais – 2 seminarai – 1 200 Eur; 

2022 m. I–IV 

ketv. 



„Mokyklos bendruomenės 

kompetencijų plėtotė – 

kiekvieno mokinio sėkmei“ 

moduliai, skirti klasių vadovų  

profesinėms ir bendrosioms 

kompetencijoms tobulinti). 

3.2. Pedagoginės veiklos 

tyrimas „Kiekvienas vaikas 

gali“. 

pedagoginės veiklos 

tyrime. 

Bent 90 proc. klasių 

vadovų sistemingai ir 

efektyviai taiko 

mokinius 

motyvuojančias 

strategijas. 

pamokų skaičius (nuo 

48 proc. iki 18 proc.). 

2022 metais – 5 konsultacijos – 1 500 Eur; 

2023 metais – 2 konsultacijos – 600 Eur. 

2023 m. I–III 

ketv. 

Iš viso 3 300,00 Eur  

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

 

Veikla 

 

Kiekybinis rodiklis 

 

Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas (nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų skirtos 

/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis  

(nuo – iki) 

4.1. Vidinio Gimnazijos 

kiemelio pritaikymas edukacinei 

veiklai (pamokoms ir 

neformaliojo ugdymo veikloms  

netradicinėse erdvėse, mokinių 

poilsiui pertraukų metu, 

gimnazijos bendruomenės 

šventėms). 

Įrengta nauja edukacinė 

erdvė – KLIG kiemelis.  

Kiekvienas  mokinys 

bent 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, 

Bent 10 proc. gerėja 

lankomumo rodikliai 

(mažėja bendras 

praleistų pamokų 

skaičius). 

Įranga kiemeliui (pirkimai 2022-02–2022-06) 

39 600 Eur: 

terasa – 20 000 Eur; 

kėdės – 6 900 Eur; 

stalai – 1 000 Eur. 

lauko suolai – 4 800 Eur; 

stoginė dviračiams – 3 000 Eur. 

lauko vazonai gėlėms – 3 900 Eur; 

 

2022 m. II–IV 

ketv. 

 



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. 

Įranga studijai (pirkimai 2022 m. rugsėjo–

spalio mėn.) 12 827 Eur. 

Baldai – 1 300 Eur; 

Foto sienelės – 1 200 Eur; 

Kompiuterinė įranga 10 327 Eur. 

2022 m. III ketv. 

– 2023  m. III 

ketv. 

 

Iš viso 52 427,00 Eur  

Visas planas 92 202,00 Eur  
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