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PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS KOKYBĖS KREPŠELIO PROJEKTO  VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, 

PATVIRTINTO  PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2020-09-30 ĮSAKYMU NR. V-114,  

PATIKSLINIMAS NR. 1 

 

Panevėžio Beržų progimnazijos veiklos tobulinimo planas koreguojamas ir tikslinamas dėl pasikeitusio (sumažėjusio) mokinių skaičiaus 
nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. bei dėl pasikeitusių paslaugų ir prekių kainų. 2021-2022 m. m. progimnazijoje mokosi 126 5-8 klasių mokiniai. 2021-
2022 m. m. gauta lėšų 44604 Eur., lėšų likutis iš 2020-2021m.m. – 27,82 Eur. Iš viso lėšų 2021-2022 m. m. – 44631,82 Eur. 

 

Tikslas: Gerinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą per dalykų patirtinį mokymą(si). 

1. Uždavinys. Įrengti gamtamoksliniam ugdymui skirtas ugdomąsias aplinkas bei jas naudoti patirtiniam mokinių mokymui(si). 

 



Veikla Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis Lėšų 
detalizavimas 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

2021-2022 m.m. 

1.2.Patirtinio mokymosi 
veiklų organizavimas 1- 8 
klasių mokiniams mobiliose 
lauko klasėse 

Įrengtos 2 mobilios lauko 
klasės. Gamtamokslinio 
ugdymo ir pasaulio 
pažinimo mokytojai 
numatys savo 
ilgalaikiuose planuose ne 
mažiau kaip 1-3 
pamokas, skirtas 
patirtiniam mokymuisi, 
per vieną pusmetį praves 
1-3 pamokas lauko 
klasėje.  

 

Mokiniai ugdysis  patirtinio mokymosi,  
bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis 
kompetencijas, 1-8 klasių mokinių visų 
dalykų pasiekimai augs ne mažiau kaip 2 
proc. lyginant su 2019-2020 m.m. 
metiniais mokinių pasiekimais (1-4 klasėse 
patenkinamu lygiu mokosi 44 proc. 
mokinių, planuojama – 42 proc., 
aukštesniuoju lygiu mokosi 26 proc. 
mokinių, planuojama – 28 proc. 5-8 
klasėse patenkinamu lygiu mokosi 47 proc. 
mokinių, planuojama – 45 proc., 
aukštesniuoju lygiu mokosi 14 proc. 
mokinių, planuojama – 16 proc.) 

16 suoliukų lauko 
klasei – 2000 Eur. 

 

Įsigyta 2021 m. 
gruodžio mėn. 

Priemonėms 2000 
Eur 

Veiklų 
įgyvendinimo 
laikotarpis iki 2022 
m. gegužės mėn. 

 

1.3.Augalų gyvybinių procesų 
stebėjimas, atliekant 1-8 klasių 
mokinimas  ilgalaikius 
gamtamokslinio ugdymo  
projektus 

Įkurtas augalų auginimo, 
stebėjimo kompleksas II 
aukšto fojė. Įkurta 20  
mokymosi vietų 
individualiam ir 
grupiniam mokinių 
mokymuisi šalia augalų 
stebėjimo komplekso 
koridoriuje.  

Įrengtos 2 augalų 
auginimo erdvės II 
aukšto koridoriuje ir 
biologijos kabinete. 1-4 

Mokiniai ugdysis  patirtinio mokymosi,  
bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis 
kompetencijas, augs  1-8 klasių mokinių 
gamtamokslinio ugdymo pasiekimai ne 
mažiau kaip  5 proc. lyginant lyginant su 
2019-2020 m.m. metiniais mokinių 
pasiekimais (1-4 klasėse patenkinamu 
lygiu mokosi 29 proc. mokinių, 
planuojama – 24 proc., aukštesniuoju lygiu 
mokosi 27 proc. mokinių, planuojama – 32 
proc., 5-8 klasėse patenkinamu lygiu 
mokosi 29 proc. mokinių, planuojama – 24 
proc., aukštesniuoju lygiu mokosi 27 proc. 
mokinių, planuojama – 32 proc.). 

2 mobilūs 
šiltnamiai – 700 
Eur. 

2 programinės 
lempos – 200 Eur 

1  mobilus 
šiltnamis ir 1 
programuojama 
lempa bus 
biologijos 
kabinete. 

Įsigyta įranga iki 
2021 m. gruodžio 
mėn. 

Priemonėms 900 
Eur 

Veiklų 
įgyvendinimo 
laikotarpis iki 2022 
m. gegužės mėn. 

 



klasių mokiniai pasaulio 
pažinimo pamokų metu, 
5-6 klasių mokiniai  
gamtos ir žmogaus 
pamokų metu, 7-8 klasių 
mokiniai  biologijos 
pamokų metu, 1-8 klasių 
mokiniai  neformaliojo 
švietimo būrelių, skirtų 
eksperimentams, 
tyrinėjimams metu stebės 
augalų fiziologinius 
procesus, atliks ne 
mažiau kaip vieną 
grupinį projektinį darbą 
per vieną mokslo metų 
pusmetį. 

1  mobilusis 
šiltnamis ir 1 
programuojama 
lempa II a. fojė. 

 

1.5.Konsultacijos mokytojams  Vyks individualios ir/ar 
grupinės mokytojų 
konsultacijos ne mažiau 
kaip 2-3 kartus per 
savaitę dėl pamokos 
kokybės, orientuotos į 
mokymosi paradigmą ir 
patirtinio mokymo(si) 
organizavimą. 

 30 proc. priedas 
prie atlyginimo 
patirtinio 
mokymo(si) 
konsultantui kas 
mėnesį – 6900 
Eur 

Priemoka prie 
atlyginimo 6900 
Eur 

Veiklų 
įgyvendinimo 
laikotarpis iki 2022 
m. rugpjūčio mėn. 

 

 

2. Uždavinys. Vykdyti šiuolaikinį ugdymą, paremtą virtualių aplinkų ir modernių mokymo priemonių naudojimu. 

 



Veikla Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis Lėšų 
detalizavimas 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

2021-2022 m.m. 

2.2. Mokiniai mokysis 
kiekvieno dalyko per mokslo 
metus ne mažiau kaip du 
kartus virtualioje erdvėje. 

 

 

 

 

 

Įrengta, pritaikyta 
aktyviam 1-8 klasių 
mokinių mokymuisi 
išmanioji klasė. 
Kiekvienas 1-8 klasių 
mokytojas per metus ves 
ne mažiau kaip 2 pamokas 
išmaniojoje klasėje, 
panaudodamas virtualias 
mokymosi aplinkas. 
40-50 proc. 5-8 klasių 
mokinių naudosis 
išmaniąja klase 
pasiruošimui pamokoms, 
namų darbų, projektinių 
darbų atlikimui, 
informacijos paieškai. 
Įrengtas WI FI ryšys  
visame pastate. 
1-8 klasių mokytojai 
ilgalaikiuose planuose 
numatys ir praves ne 
mažiau kaip 1-2 pamokas 
per vieną pusmetį kitose 
mokyklos erdvėse arba 
klasėse, naudojant 
planšetinius kompiuterius, 

Ugdysis savivaldžio mokymosi, 
bendravimo ir bendradarbiavimo, 
informacinių technologijų 
kompetencijas. 

Gerės mokinių mokymosi motyvacija, 
augs visų dalykų pasiekimai ne mažiau 
kaip 2 proc. lyginant su 2019-2020 
m.m. metiniais mokinių pasiekimais (1-
4 klasėse patenkinamu lygiu mokosi 44 
proc. mokinių, planuojama – 42 proc., 
aukštesniuoju lygiu mokosi 26 proc. 
mokinių, planuojama – 28 proc. 5-8 
klasėse patenkinamu lygiu mokosi 47 
proc. mokinių, planuojama – 45 proc., 
aukštesniuoju lygiu mokosi 14 proc. 
mokinių, planuojama – 16 proc.) 

5 šešiaviečiai 
stalai – 1600 Eur 

30 mokinio 
kėdžių – 850 Eur 

Interaktyvus 
ekranas-4000 Eur. 

25 nešiojami 
kompiuteriai -
16450 Eur. 
25 ausinių – 
485,82 Eur. 
Baldai ir 
priemonės bus III 
aukšte įrengtoje 
išmaniojoje 
klasėje. 

 

Išmanioji klasė 
įrengta  2022 m. 
kovo mėn. 

Priemonėms 
23385,82 Eur 

Veiklų 
įgyvendinimo 
laikotarpis iki 2022 
m. birželio mėn. 

 



virtualias mokymosi 
aplinkas. 

2.4. 5-8 klasių mokiniai 
mokysis naudodamiesi Eduka 
skaitmeninėmis mokymosi 
aplinkomis 

Įsigytos Eduka 
skaitmeninės mokymosi 
aplinkos licencijos 5-8 
klasėse dirbantiems 
mokytojams ir 5-8 klasių 
mokiniams. Eduka 
skaitmeninėmis mokymosi 
aplinkomis naudosis ne 
mažiau kaip 80 proc. 5-8 
klasių mokytojų ir ne 
mažiau kaip 90 proc. 5-8 
klasių mokinių. 

Eduka 
skaitmeninė 
mokymosi 
aplinkos licencija  
5-8 klasių 
mokiniams – 124 
vnt.  

2356 Eur. 

Eduka 
skaitmeninė 
mokymosi 
aplinkos licencija 
5-8 klasėse 
dėstantiems 15 
mokytojų 2021-
2022 m.m. – 225 
Eur 

 

Įsigytos licencijos 
5-8 klasių 
mokytojams ir 
mokiniams 2021-
2022 m.m. 2021 m. 
rugsėjo mėn.  

Priemonėms2581 
Eur 

Veiklų 
įgyvendinimo 
laikotarpis iki 2022 
m. birželio mėn. 

 

2.6. 1-8 klasių mokiniai 
planšetiniais kompiuteriais 
naudosis pamokų metu 
informacijos paieškai, darbui 
virtualiose aplinkose. 

Įsigyta 25 planšetiniai 
kompiuteriai ir 1 krovimo 
spinta. Kiekvienas 1-8 
klasių mokytojas ne 
mažiau kaip 1-2 kartus per 
vieną pusmetį naudos 
planšetinius kompiuterius 
darbui virtualioje aplinkoje 
(Ema, Eduka). 1-8 klasių 

 25 planšetiniai 
kompiuteriai –  
7360 Eur 

1 Kompiuterių 
saugojimo ir 
įkrovimo spinta – 
1500 Eur 
Planšetiniai 
kompiuteriai ir 

Įsigytos priemonės 
2021m. lapkričio 
mėn. 

Priemonėms 8865 
Eur 

Veiklų 
įgyvendinimo 
laikotarpis iki 2022 



mokiniai planšetiniais 
kompiuteriais naudosis 
pamokų metu informacijos 
paieškai, darbui virtualiose 
aplinkose. 

krovimo spintos 
kompiuterijos 
inžinieriaus 
kabinete. 

 

m. birželio mėn. 

 

Iš viso     44631,82 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 LR Vyriausybės nustatyta 
tvarka (iš Klasės krepšelio). 
 
 
 
 
Partnerio atstovas           Mokyklos atstovas 
 
Minolė Petronytė-Kairienė                                                                                                                 Stanislovas Ambrazaitis 
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos                                                                                 Panevėžio Beržų progimnazijos direktorius 
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė 
 
                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                       
 


