


1.3.  dėl mokinių skaičiaus kitimo: 2020-09-01 – 355 mokiniai, 2021-09-01 – 346; 
1.4.  dėl viešųjų pirkimų procedūrų, prekių pristatymo ekstremalios situacijos ir visuotino karantino metu. 
 
2.  2021-2022 mokslo metais 5-8 klasėse mokosi 346 mokiniai. 
3.  2021-2022 mokslo metų planui įgyvendinti gauta 122484 Eur. 
4.  2020-2021 mokslo metų plano įgyvendinimo lėšų likutis 38025,59 Eur. 
5.  Iš viso 2021-2022 mokslo metų planui įgyvendinti 160509,59 Eur. 
 
6.  2021-2022 m. m. veiklos tobulinimo planą papildančios priemonės 
6.1.  kiekybinis rodiklis 1.1: 
 skaitmeninės mokymo aplinkos EMA licencijų pirkimas; 
 vaizdo kameros tinkančios hibridiniam mokymui; 
 nešiojami kompiuteriai; 
6.2.  kiekybinis rodiklis 2.2: 
 Dviratininkų klubui kopijavimo aparatas ir elektriniai paspirtukai 
 Kūrėjų klubui papildytos kūrybiškumo erdvės priemonės 

  



TIKSLAS.  Pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus 5-8 klasėse organizuojant technologijomis grindžiamą 
mokymas(i) orientuotą į unikalius mokinių poreikius ir galimybes 

1. Uždavinys. Įdiegti ir naudoti virtualią mokymosi aplinką mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimui 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas (nurodomos 
detalios priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

(nurodoma nuo – 
iki) 

2021-09-01 iki  
2022-08-31 

1.1. IT ir 
skaitmeninio 
turinio 
priemonių 
naudojimas 
matematikos 
lietuvių 
kalbos ir 
literatūros, 
istorijos, 
užsienio 
kalbų, 
technologijų 
pamokose. 

Dirba 9 mokytojai padėjėjai 5-6 
kl. (matematikos 2 mokytojai,  
istorijos 2 mokytojai, lietuvių k. 
3 mokytojai, technologijų 2 
mokytojai) po 2 val. per savaitę 

2022 m. pagerės  5 ir 6 kl. 
mokinių pasiekimai. 
Lyginami 2022 m. 5 ir 6 
kl. metinių pažymių 
vidurkiais su 2020 m. 5 ir 
6 kl. dalykų metiniais 
pažymių vidurkiais. 
5 kl. lietuvių  k., istorijos 
vidurkis padidės ne 
mažiau nei 3 %. 
5 kl. anglų k., matematikos 
vidurkis padidės  ne 
mažiau nei 2 %. 
6 kl. lietuvių  k., istorijos 
vidurkis padidės ne 
mažiau nei 3 %. 
6 kl. lietuvių  k., istorijos 
vidurkis padidės ne 
mažiau nei 3 %. 

7 mokytojai padėjėjai (matematikos, 
istorijos lietuvių) padedantys 
mokiniams dalykų pamokose naudotis 
skaitmeninio turinio priemonėmis (2 
mokytojai ekspertai, 5 metodininkai) 
po 1 val. per savaitę. Darbo 
užmokestis (toliau DU) metams: 
ekspertui – 1 255 Eur,  metodininkui – 
1 114 Eur,   
DU – 5985 Eur 
2 mokytojai mentoriai, padedantys 
mokytojams diegti IT. Po 3 val. per 
savaitę. DU metams (12 mėn.) 
metodininkui – 1114 Eur. 
DU – 6684 Eur 
Iš viso: 12669 Eur 

2021 m. rugsėjis –  
2022 m. rugpjūtis 
5985 Eur 
 
 
 
2021 m. rugsėjis – 
2022 m. rugpjūtis 
6684 Eur 

30 klasių/patalpų pritaikytos  
mokinių mokymuisi naudojantis 
informacinėmis technologijomis 
(toliau – IT) 

Skaitmeninės mokymo(si) aplinkos 
„EDUKA klasė“ 5-8 kl. 19 Eur  
paketas mokiniui x 324 mok. metams 
= 6156 Eur  ir mokytojams 15 Eur x 
15 mokyt. = 225 Eur metams. 
Iš viso: 6381 Eur 

2021 m. rugsėjis –  
2022 m. rugpjūtis 
6381 Eur 
 
 
 



Skaitmeninės mokymo aplinkos EMA 
licencijų pirkimas: 
Matematika 5-8 klasių mokiniams - 
324 x 5.5 Eur = 1782 Eur 
Lietuvių kalba ir literatūra 5-8 klasių 
mokiniams - 324 x 5.5 Eur = 1782 Eur 
Istorija 5-6 klasių mokiniams – 163 x 
5,5 Eur = 896.5 Eur 
Iš viso: 4460,5 Eur 

 
 
2021 m. rugsėjis –  
2022 m. rugpjūtis 
4460,5 Eur 
 
 

2 planšečių komplektai (komplektą 
sudaro:  
30 vnt. planšečių ir įkrovimo spinta).  
Vieno komplekto kaina - 9300 Eur.  
Iš viso: 18600 Eur 

2021 m. rugsėjis –  
2021 m. lapkritis 
18600 Eur 

Aštuoni nešiojami kompiuteriai 
Iš viso: 7233,09 Eur 

2021 m. rugsėjis –  
2021 m. gruodis 
7233,09 Eur 

Vaizdo kameros tinkančios 
hibridiniam mokymui 
Iš viso: 17500 Eur 

2021 m. spalis – 
 2022 m. sausis 
17500 Eur 

Interaktyvūs ekranai su laikikliais 
tinkantys hibridiniam mokymui 
Iš viso: 53200 Eur 

2021 m. spalis –  
2021 m. gruodis 
53 200 Eur 

Lazerinės graviravimo-pjovimo 
staklės su programine įranga ir 
medžiagomis 
Iš viso: 5000 Eur 

2021 m. lapkritis – 
2022 m. sausis 
5000 Eur 
 

1.2.Mokinio 
individualios 
pažangos 
stebėsenos 

2022 m. 
 Sukurtas ir naudojamas mokinio 
individualios pažangos 
stebėjimo dienoraštis 

Trys mokytojai-kuratoriai dirba po 1 
val. per savaitę. Konsultuoja 
mokytojus, mokinius, stebi 
dienoraščio pildymą, grįžtamojo ryšio 

2021 m. rugsėjis – 
2022 m. rugpjūtis 
3 335 Eur 
 



įrankio 
sukūrimas 

 
100 % (5-8 kl.) mokinių 
mokymui(si) naudosis Microsof 
Offis 365 aplinka. 
(Mokyklos apklausos 
duomenys). 
60% visų mokinių mokės 
įsivertinti savo pažangą, planuoti 
veiklas pažangumo rodikliams 
gerinti. Mokytojai stebėdami 
mokinių individualią pažangą 
sėkmingai diferencijuos 
užduotis. 

teikimą. Vienas mokytojas ekspertas  
ir du  vyresnieji mokytojai 
Iš viso: 3 335 Eur 
Dokumentų įrišimo rinkinys 
Iš viso: 700 Eur 

2021 m. rugsėjis – 
2021 m.gruodis 
700 Eur 
 
 

Kanceliarinių priemonių rinkinys 
Iš viso: 500 Eur 

 
2021 m. lapkritis – 
2021 m. gruodis 
500 Eur 

1.3. Ugdymo 
turinio 
integravimas 
vykdant 
edukacines 
išvykas 
mokiniams 

Sukurta virtuali metodinė 
priemonė „Edukacinių pamokų 
žemėlapis“, kurioje pateiktos 
lankytinos vietos, integruotos 
užduotys edukacinėms 
išvykoms. 
Metodinė priemonė, kuria 
naudosis 80 % mokytojų. 
(Mokyklos apklausos 
duomenys). 
Bus suorganizuotos edukacinės 
išvykos: 
*Spektaklių lankymas 
*Knygų mugė 
*Literatūrinė edukacija 
muziejuje  
*Antazavės amatų centras 
*Pažintinis takas 
*Šavašos sengirė  

Virtualios metodinės priemonės 
kūrimas. Dirba mokytojas 
metodininkas 1 val. per savaitę. DU 
1114 Eur 
Iš viso: 1114 Eur 

2021 m. rugsėjis –  
2022 m. rugpjūtis 
1 114 Eur 

Autobusų nuoma 900 Eur, bilietai – 
800 Eur 
Iš viso: 1700 Eur 

2021 m. rugsėjis –  
2022 m. birželis  
1 700 Eur 



*Salako Gražutės regioninis 
parkas  
*Obelių partizanų keliais  
*Istorinė edukacija muziejuje  

 
 

2. Uždavinys.  Teikti mokymo(si) pagalbą mokiniams atliepiant unikalius jų poreikius ir galimybes 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas (nurodomos 
detalios priemonės ir kiekvienai jų 

skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

(nurodoma nuo – 
iki) 

 
2021-09-01 iki  

2022-08-31 
2.1.Mokinių 
konsultavimas 

Konsultacijos 5-8 kl. 
mokiniams per savaitę: 
lietuvių kalba ir literatūra,  
matematika,  
užsienio kalbos (anglų, 
vokiečių, rusų) – po 3 val. 

Pagerės mokinių lietuvių 
kalbos ir literatūros, 
matematikos, anglų kalbos, 
rusų kalbos, vokiečių kalbos 
mokymosi pažangumas  
0,1–0,3%.  
2020-2021 m.m.  
Lyginami tų pačių mokslo 
metų mokinių pusmečių 
vertinimai  
5 kl.– II su I pusmečiu;  
6, 7, 8 kl. 2020-2021 m.m. I 
pusmetis lyginamas su 
praeitų mokslo metų 
atitinkamos klasės II 
pusmečiu. II pusmetis 

Užsienio kalba (2-oji rusų) vienas 
mokytojas, matematikos du mokytojai ir 
du lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojai  konsultuoja mokinius 1 val. 
per savaitę. Vienas mokytojas ekspertas 
(DU  1255 Eur), trys mokytojai 
metodininkai (DU 3342 Eur), vienas 
vyresnysis mokytojas (DU 1040 Eur)   
Iš viso: 5637 Eur 

2021 m. rugsėjis –  
2022 m. rugpjūtis 
5637 Eur 
  

2.2. Mokinių 
saviraiškos 
klubų veikla 
 

Veikia penki mokinių 
saviraiškos klubai: *Salakiečių 
klubas *Dviratininkų klubas 
*Mokinių savivaldos klubas  
*Moksliukų klubas  
*Kūrėjų klubas. 
 

Salakiečių klubas kompiuteris 900 Eur. 
ir užimtumo, lavinimo priemonės/stalo 
žaidimai 100 Eur.  
Iš viso: 1000 Eur 

2021m. lapkritis – 
2022 vasaris   
1000 Eur 
 

Dviratininkų klubas 
Kompiuteris 900 Eur, 
Kopijavimo aparatas 1 200 Eur. 

2021m. lapkritis – 
2022 vasaris  
4200 Eur  
 



2022 m. klubų veikloje 
dalyvauja nuo 10 iki 30%. 
mokinių nuo tais metais 
besimokančiųjų: 
Salakiečių klubas (30% Salako 
skyriaus mokinių), 
Dviratininkų klubas (20% 5-6 
klasių mokinių),  
Mokinių savivaldos klubas 
(20% mokinių) 
Moksliukų klubas (10% 
mokinių) 
Kūrėjų klubas 
(20% mokinių) 

lyginamas su einamų 
mokslo metų I pusmečiu. 
2021-2022 m.m. 
Lyginami tų pačių mokinių 
pusmečių vertinimai: 5kl. II 
su I pusmečiais;  
6, 7, 8 kl. 2021-2022 m.m. I 
pusmetis lyginamas su 
praeitų mokslo metų 
atitinkamos klasės II 
pusmečiu. II pusmetis 
lyginamas su  
einamų mokslo metų I 
pusmečiu. 

Elektriniai paspirtukai 3 vnt x 700 Eur = 
2100 
Iš viso: 4200 Eur 

 

Mokinių savivaldos klubas  
Informacinės lentos komplektas 3500 
Eur; 
Mobilios erdvės baldai:  
mobilios informacinės lentos 1000 Eur 
kėdės 1800 Eur 
stalai 300 Eur      
pagalvėlės 1200 Eur 
tribūna - 500 
laboratorinės kėdės  200 Eur 
Iš viso: 8 500 Eur  

2021m. lapkritis- 
2022 balandis  
8500 Eur  
 
 

Moksliukų klubas 
Kelionių kaštai į konkursus 80 Eur. 
Kanceliarinių priemonių rinkinys  800 
Eur 
Kopijavimo aparatas 1 200 Eur. 
Iš viso: 2080 Eur 

2021 m. rugsėjis – 
2022 birželis  
2080 Eur 

   Kūrėjų klubas. 
Išvykos į festivalius, konkursus:  
Kelionės išlaidos ir  bilietai 1000 Eur 
Kūrybiškumo erdvės priemonės:  
Kolonėlės – 1100 
Mikšerinis pultas – 1200 € 
Kolonėlių laidai su kištukais – 100 € 
Kompiuteris – 900 Eur 
Kopijavimo aparatas 1 200 Eur. 
Mikrofonų stovai – 200 Eur 
Iš viso: 5700 Eur 

2021m.spalis – 
2022 m. liepa  
5700 Eur 



2.3. Mokytojų 
kompetencijų 
tobulinimas 
įgyvendinant 
šiuolaikinį 
ugdymo turinį 

40 val. kvalifikacijos 
tobulinimo programa  
Ne mažiau nei 95% mokytojų, 
dėstantys 5-8 klasėse, 
dalyvauja  visoje programoje 

 Kvalifikacijos tobulinimo programa 
„Kompetencijų tobulinimas 
įgyvendinant šiuolaikinį 
ugdymo/mokymo turinį“  1000 Eur 

2021m.spalis – 
2022 m. birželis  
1000 Eur 

2021-2022 m. m. 5-8 klasėse 346 mokiniai, gauta lėšų 122484 Eur 

2020-2021 m. m. likutis 38025,59 Eur 

Iš viso lėšų 2021-2022 m. m. 160509,59 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 Mokymo lėšų). 
 




