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PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių Panevėžio 

miesto savivaldybės n-(n+2) metų 

strateginio veiklos plano programos tikslų, 

uždavinių, priemonių įgyvendinimo 

(nurodoma programa, priemonės kodas ir 

pavadinimas) 

2023-2025 m. ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13) 

01 01 03 Bendrojo ugdymo mokyklų išlaikymas ir programų įgyvendinimas 

Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo 

metu nustatyti tobulintini aspektai 

2022 m. lapkričio 21-23 d. vykusio progimnazijos veiklos pakartotinio rizikos išorinio 

vertinimo nustatyti tobulintini aspektai: 

1. (Įsi)vertinimas ugdymui. 

2022 m. progimnazijoje atlikto veiklos kokybės įsivertinimo nustatyti tobulintini aspektai: 

1. Mokinio pasiekimai ir pažanga; 

2. Mokymasis (savivaldumas mokantis). 

 

Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija 

(iki ½ A4 lapo) 

2023 metų veiklos plane numatytomis priemonėmis sieksime: 

Šiuolaikinio ugdymo, orientuoto į mokymosi paradigmą, organizavimas ir įgyvendinimas 



 Šiuolaikinio ugdymo organizavimas, gerinant mokymosi kokybę; 

 Edukacinių aplinkų panaudojimas ugdymo procese; 

 Savivaldžio ir patirtinio mokymo(si) plėtojimas. 

Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimas  

 Palankių sąlygų ugdymo turinio atnaujinimo diegimui sudarymas; 

 Ugdymo turinio atnaujinimo veiklų ir rezultatų patirties sklaidos organizavimas; 

 Pasiruošimo proceso stebėsenos vykdymas; 

STEAM patirtinio ugdymo organizavimas ir įgyvendinimas 

 STEAM patirtinis mokymąsis; 

 Sveikatos stiprinimo programos ,,Augu sveikas ir saugus” įgyvendinimas; 

 Kultūrinio ugdymo integravimas į formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas; 

Įtraukiojo ugdymo kultūros plėtojimas 

 1-4 bendrojo ugdymo ir specialiųjų klasių projekto „Būkime pažįstami“ įgyvendinimas; 

 Specialiosiose klasėse besimokančių mokinių įtraukimas į formalųjį ugdymą bendrojo 

ugdymo klasėse; 

Švietimo pagalbos specialistų, mokytojų lyderystės skatinimas 

 Gerosios patirties sklaida; 

 Bendradarbiavimo ryšių užmezgimas ir plėtojimas su  l/d ,,Jūratė”, ,,Pasaka“ ir 

,,Vaikystė”. 

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar 

jos projektas ir t. t.) 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ LENTELĖ 
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Pavadinimas 

 

 

 

 

 

 

Vykdytojas 

Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, rezultato (produkto) 

vertinimo kriterijus 
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01 Siekti kiekvieno mokinio pažangos 

 

1-8 klasių mokinių pažangumas po 2022-

2023 m. m.  

 

Proc. 

 

100 

 

100 

 

2023 m. 

birželis 

 1-8 klasių mokinių mokymosi kokybė 

(aukštesniuoju it pagrindiniu lygiu 

besimokantys mokiniai) 

Proc. 

 

60,5 61,5 2023 m. 

birželis 

01 01 Šiuolaikinio ugdymo, orientuoto į mokymosi paradigmą, 

organizavimas ir įgyvendinimas 

Pamokų, kuriose buvo dirbama 

šiuolaikiškai arba bandoma dirbti 

šiuolaikiškai dalis 

Proc. 86 86 2023 m. 

01 01 01 Šiuolaikinio ugdymo organizavimas, gerinant 

mokymosi kokybę 

01 Pedagogų, švietimo Administracija Bendrų kvalifikacijos tobulinimo Vnt. 3 3 2023 m. 



pagalbos specialistų, 

mokytojų padėjėjų 

kvalifikacijos tobulinimas 

seminarų/edukacinių išvykų skaičius 

02 Mokomųjų dalykų ir klasės 

mokymosi kokybės ir 

pažangumo kokybinio 

pokyčio planavimas 2022-

2023 m. m. II pusmečiui, 

2023-2024 m. m. I 

pusmečiui ir įgyvendinimas 

Metodinė 

taryba, klasių 

auklėtojai, 

mokytojai 

1-8 klasių mokinių pažangumas po 2022-

2023 m. m.  

Proc. 

 

100 

 

100 

 

2023 m. 

birželis 

1-8 klasių mokinių mokymosi kokybė 

(aukštesniuoju it pagrindiniu lygiu 

besimokantys mokiniai) 

Proc. 

 

60,5 61,5 2023 m. 

birželis 

03 Kolegialus pamokų ir kitos 

ugdomosios veiklos 

stebėjimas ir aptarimas 

Metodinė 

taryba 

Mokytojų, stebėjusių ne mažiau kaip po 1 

kolegų pamoką/veiklą, dalis 

Proc. 

 

10 40 2023 m. 

04 Ugdomosios veiklos 

stebėsena 

Administracija

,švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Stebėtų ir aptartų kiekvieno mokytojo 

pamokų skaičius 

Vnt. 1 2 2023 m. 

Pamokų, kuriose buvo dirbama 

šiuolaikiškai arba bandoma dirbti 

šiuolaikiškai, dalis 

Proc. 

 

86 86 2023 m. 

   05 Integruotos pamokos Administracija

, mokytojai 

Integruotų pamokų skaičius Vnt. 147 

 

160 

 

2023 m. 

06 Projektas ,,Mokinių 

pasiekimų gerinimas“ 

 

Administracija

, mokytojai 

Mokinių, lankiusių mokomųjų dalykų 

konsultacijas, dalis 

Proc. 

 

60,7 

 

65,0 

 

2023 m. 

07 Namų darbų atlikimo 

centrų įveiklinimas 

Klasių 

auklėtojai 

Mokinių, lankiusių namų darbų atlikimo 

centrą, dalis 

Proc. 

 

16 20 2023 m. 

08 Eduka skaitmeninės 

mokymo(si) aplinkos 

naudojimas  

Mokytojai, 

mokiniai  

Mokytojų, naudojančių Eduka  skaitmeninę 

mokymo(si) aplinką ugdymo procese, dalis 

Proc. 

 

90 90 2023 m. 

Mokinių, naudojančių Eduka  skaitmeninę 

mokymo(si) aplinką ugdymo procese, dalis 

Proc. 

 

70 77 2023 m. 

01 01 02 Edukacinių aplinkų panaudojimas ugdymo 

procese 

Mokytojų, vedusių pamokas kitoje 

aplinkoje/institucijoje, dalis. 

Proc. 

 

70 80 2023 m. 

01 Pamokos išmaniosiose 

klasėje 

Mokytojai  Mokytojų, vedusių pamokas išmaniojoje 

klasėje, dalis 

Proc. 

 

50 60 2023 m. 

02 Pamokos gamtos mokslų 

laboratorijoje  

Gamtamokslini

o ugdymo ir 

pradinių klasių 

mokytojai 

Gamtamokslinio ugdymo, pasaulio 

pažinimo pamokų, kuriose atlikti 

eksperimentai, tyrinėjimai, projektiniai 

darbai, skaičius 

Vnt. 113 130 2023 m. 

03 Pamokos lauko klasėse  Mokytojai, 

klasių 

auklėtojai 

Pamokų, vestų lauko klasėje, skaičius Vnt. 56 70 2023 m. 

04 Pamokos kitose 

institucijose 

Mokytojai, 

klasių 

Pamokų, vestų kitose institucijose, skaičius Vnt. 156 170 2023 m. 



auklėtojai 

01 01 03 Savivaldžio ir patirtinio mokymo(si) plėtojimas  1-8 klasių mokinių pažangumas po 2022-

2023 m. m.  

 

Proc. 

 

100 

 

100 

 

2023 m. 

birželis 

1-8 klasių mokinių mokymosi kokybė 

(aukštesniuoju it pagrindiniu lygiu 

besimokantys mokiniai) 

Proc. 

 

60,5 61,5 2023 m. 

birželis 

01 Mokinių mokymosi 

pasiekimų lūkesčių 

planavimas  

Klasių 

auklėtojai, 

dalykų 

mokytojai 

Mokinių, planuojančių mokymosi 

pasiekimų lūkesčius, dalis  

Proc. 

 

100 100 2023 m. 

Mokytojų, padedančių mokiniams planuoti 

mokymosi pasiekimų lūkesčius ir 

aptariančių su mokiniais jų įgyvendinimą, 

dalis 

Proc. 

 

100 100 2023 m. 

02 Mokinių ilgalaikių projektų 

rengimas ir pristatymas 

Projektų 

vadovai, 

mokiniai 

Mokinių, parengusių ir pristačiusių 

ilgalaikius projektus, dalis 

Proc. 

 

97% 97% 2023 m. 

 

03 Mokinių karjeros planų 

sudarymas 

Karjeros 

specialistas 

5-8 klasių mokinių, parengusių karjeros 

planus, dalis 

Proc. 

 

73 77 2023 m. 

01 02 Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimas  

 

Pedagogų, dirbančių 1, 3, 5, 7 klasėse pagal 

atnaujintą ugdymo turinį, dalis 

Proc. 

 

0 100 2023 m. 

rugsėjis 

01 02 01 Palankių sąlygų Ugdymo turinio atnaujinimo 

diegimui sudarymas 

01 Pakoreguota individualios 

mokinio mokymosi 

pažangos stebėsenos tvarka 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pakoreguota individualios mokinio 

mokymosi pažangos stebėsenos tvarka 

pagal ugdymo turinio atnaujinimą 

Vnt. 0 1 2023 m. 

birželis 

02 Pedagogų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

susipažinimas su 

bendrosiomis 

kompetencijomis ir jų 

raiška atnaujintose 

programose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, 

metodinėse grupėse išanalizavusių 

bendrąsias kompetencijas, jų raišką 

atnaujintose programose ir jų taikymą 

praktikoje, dalis 

Proc. 50 100 2023 m. 

birželis 

03 Vaiko raidos aprašo, 

kompetencijų raidos aprašų 

nagrinėjimas 

UTA 

komanda, 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai  

Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, 

metodinėse grupėse išanalizavusių vaiko 

raidos aprašą ir jo taikymą praktikoje, dalis 

Proc. 65 100 2023 m. 

birželis 

04 Pamokos scenarijaus 

kūrimas metodinėse 

grupėse, jo aptarimas, 

rekomendacijų pateikimas 

UTA 

komanda, 

Metodinė 

taryba 

1, 3, 5, 7 klasėse dirbančių mokytojų, kurie 

geba sukurti pamokos scenarijus, 

atsižvelgdami į mokinių raidos ypatumus, 

dalis 

Proc. 0 80 2023 m. 

05 Mokinių vertinimo 

aptarimas pagal keturis 

UTA 

komanda, 

Atnaujinta vertinimo sistema Vnt. 0 1 2023 m. 

birželis 



pasiekimų lygių požymius, 

vertinimo sistemos 

atnaujinimas 

Metodinė 

taryba 

01 02 02 Ugdymo turinio atnaujinimo veiklų ir rezultatų 

patirties sklaidos organizavimas 

Ugdymo turinio atnaujinimo patirties 

sklaidos veiklų skaičius 

Vnt. 4 9 2023 m. 

01 Savalaikis progimnazijos 

bendruomenės 

informavimas apie UTA 

įgyvendinimą 

progimnazijoje 

UTA 

komanda, 

Metodinė 

taryba 

Informacijos apie UTA įgyvendinimą 

pateikimo progimnazijos interneto 

svetainėje skaičius 

Vnt. 1 4 2023 m. 

02 Pedagogų patirties sklaida 

metodinėse grupėse 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Pedagogų, vykdžiusių patirties sklaidą 

metodinėse grupėse, dalis 

Proc. 1 5 2023 m. 

03 Mokytojų tarybos 

posėdžiai, skirti UTA 

kompetencijų analizei, jų 

pritaikymui ugdymo 

procese 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Posėdžių, skirtų UTA kompetencijų 

analizei, jų pritaikymui ugdymo procese, 

kuriuose dalintasi gerąja patirtimi, skaičius 

Vnt. 0 4 2023 m. 

01 02 03       

 
Pasiruošimo proceso stebėsenos vykdymas Įgyvendintas pasiruošimo proceso 

stebėsenos vykdymo planas  

Vnt. 0 1 2023 m. 

 01 UTA diegimo proceso 

stebėsena 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

UTA komanda 

02 Dalykų ilgalaikių planų 

pagal atnaujintas ugdymo 

programas analizė ir 

aptarimas 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė 

taryba 

 

1, 3, 5, 7 klasių dalykų ilgalaikių planų, 

kuriuose numatyta 70 proc. privalomojo 

dalyko turinio ir 30 proc. mokytojų 

pasirenkamo turinio, dalis 

Proc. 0 100 2023 m. 

rugpjūtis 

 

03 Kolegialus pamokų 

stebėjimas, jų aptarimas. 

Pamokų analizė pagal 

atnaujintą pamokos 

stebėjimo protokolą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė 

taryba, 

mokytojai 

Mokytojų, dirbančių 1, 3, 5, 7 klasėse 

stebėtų ir aptartų ne mažiau kaip po 1 

kolegų pamoką/veiką, dalis 

Proc. 0 80 2023 m. 

 

04 Atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo stebėsenos 

duomenų analizė, 

sprendimų tobulinimui 

priėmimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

UTA komanda 

Stebėtų ir aptartų kiekvieno mokytojo 

pamokų skaičius 

Vnt. 0 2 2023 m. 

 

Stebėtų pamokų, kuriose buvo dirbama 

pagal atnaujinto ugdymo turinio 

reikalavimus, dalis 

Proc. 0 86 2023 m. 

 

02 Plėtoti STEAM ir kultūrinį ugdymą  

 

1-4 klasių mokinių pasaulio pažinimo 

mokymosi kokybė (aukštesniuoju it 

pagrindiniu lygiu besimokantys mokiniai) 

Proc. 77,5 

 

78 2023 m. 

birželis 

 



 

 

5-8 klasių mokinių gamtamokslinio 

ugdymo srities dalykų mokymosi kokybė 

(aukštesniuoju it pagrindiniu lygiu 

besimokantys mokiniai) 

Proc. 76,5 77 2023 m. 

birželis 

 

3-4 klasėse organizuotų patirtinių veiklų, 

edukacijų su netradiciniais menininkais, 

kultūros atstovais STE(A)M ar kitose 

mokyklos erdvėse skaičius 

Vnt. 0 2 2023 m. 

5-8 klasėse organizuotų patirtinių veiklų, 

edukacijų su netradiciniais menininkais, 

kultūros atstovais STE(A)M ar kitose 

mokyklos erdvėse skaičius 

Vnt. 0 2 2023 m. 

02 01 STEAM patirtinio ugdymo organizavimas ir 

įgyvendinimas 

Atliktų pasaulio pažinimo praktinių,  

eksperimentinių, laboratorinių darbų 3-4 

klasėse skaičius  

Vnt. Duom

enų 

nėra 

10 2023 m. 

Atliktų gamtos mokslų praktinių,  

eksperimentinių, laboratorinių darbų 5-8 

klasėse skaičius  

Vnt. Duom

enų 

nėra 

30 2023 m. 

02 01 01 STEAM patirtinis mokymąsis STEAM veiklų, pamokų su integruota 

STEAM veikla skaičius 

Vnt. 393 429 2023 m. 

 

01 Praktiniai eksperimentai, 

užduotys, laboratoriniai 

darbai 

STEAM 

dalykų, 

pradinių klasių 

mokytojai 

Kiekvienoje 3-4 klasėje atliktų  pasaulio 

pažinimo praktinių eksperimentų, 

laboratorinių darbų pagal atnaujintą 

ugdymosi turinį skaičius 

 Duom

enų 

nėra 

 

5 2023 m. 

Kiekvienoje 5-8 klasėje atliktų gamtos 

mokslų praktinių eksperimentų, 

laboratorinių darbų pagal atnaujintą 

ugdymosi turinį, skaičius 

Vnt. Duom

enų 

nėra 

 

8 2023 m. 

Kiekvienoje 3-4 klasėje atliktų 

matematikos praktinių užduočių STE(A)M 

erdvėje / STEAM laboratorijoje / ne 

mokyklos erdvėse skaičius 

Vnt. Duom

enų 

nėra 

 

2 2023 m. 

Kiekvienoje 5-8 klasėje  atliktų 

matematikos praktinių užduočių STE(A)M 

erdvėje / STEAM laboratorijoje / ne 

mokyklos erdvėse skaičius 

Vnt. Duom

enų 

nėra 

 

3 2023 m. 

3-4 klasių mokinių, atlikusių ilgalaikį ar 

trumpalaikį STEAM projektą, dalis 

Proc. 70 80 2023 m. 

5-8 klasių mokinių, atlikusių ilgalaikį ar 

trumpalaikį STEAM projektą, dalis 

Proc. 60 80 2023 m. 

02 STEAM  projektai, tyrimai, STEAM Ilgalaikių STEAM projektų, tyrinėjimų, Vnt. 76 76 2023 m. 



konkursai dalykų, 

pradinių klasių 

mokytojai 

konkursų skaičius  

03 STEAM veiklos kitose 

institucijose 

 

STEAM 

dalykų, 

pradinių klasių 

mokytojai 

STEAM veiklų kitose institucijose skaičius Vnt. 72 80 

 

2023 m. 

 

04 STEAM infrastruktūros 

atnaujinimas bei priemonių 

įsigijimas 

priemonė 

 

Direktorius, 

padalinio 

vadovas ūkio 

reikalams 

Įrengta gamtos mokslų laboratorija pagal 

STEAM  standartus 

Vnt. 0 1 2023 m. 

 

05 Robotikos ir įdomiosios 

matematikos erdvės 

įkūrimas 

Direktorius, 

padalinio 

vadovas ūkio 

reikalams 

Įrengta robotikos ir įdomiosios 

matematikos erdvė 

Vnt. 0 1 2023 m. 

 

 

02 02 Sveikatos stiprinimo programos “Augu sveikas ir 

saugus” įgyvendinimas 

 

Parengtas planas ir metinė veiklos 

vertinimo ataskaita pagal 6 veiklos sritis. 

Vnt. 1 1 2023 m. 

 

02 02 01 Sveikos gyvensenos skatinimas 

   01 Sveikatos stiprinimo 

programos “Augu sveikas ir 

saugus” 2023 m. veiklos 

planas 

Darbo grupė Parengtas planas ir metinė veiklos 

vertinimo ataskaita pagal 6 veiklos sritis. 

Vnt. 1 1 2023 m. 

 

02 Sveikatos stiprinimo veiklų 

organizavimas 

Darbo grupė, 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai 

Organizuotų popiečių skaičius Vnt. 3 4 2023 m. 

 

Organizuotų edukacinių išvykų skaičius Vnt. 3 4 2023 m. 

 

Organizuotų viktorinų skaičius Vnt. 1 2 2023 m. 

 

Organizuotų akcijų skaičius Vnt. 2 2 2023 m. 

 

Organizuotų edukacinių užsiėmimų 

skaičius 

Vnt. 2 3 2023 m. 

 

Organizuotų konkursų skaičius Vnt. 1 2 2023 m. 

 

02 02 02 Psichosocialinės aplinkos gerinimas Organizuotų elgesio ir emocijų korekcijos 

užsiėmimų skaičius 

Vnt. 

 

35 

 

31 2023 m. 

01 Poilsio erdvės 1-4 klasių 

mokiniams įkūrimas 

Direktorius, 

padalinio 

vadovas ūkio 

reikalams  

Įrengtų poilsio erdvių 1-4 klasių mokiniams 

skaičius 

Vnt. 0 1 2023 m. 

rugpjūtis 

02 Prevencinių renginių Socialinis Prevencinių renginių skaičius Vnt. 4 6 2023 m. 



organizavimas pedagogas, 

psichologo 

asistentas 

03 Klasės valandėlių vedimas  Socialinis 

pedagogas, 

psichologo 

asistentas 

Klasės valandėlių savęs pažinimo, 

pozityvaus elgesio, konfliktų sprendimo, 

patyčių temomis skaičius 

Vnt. 21 18 2023 m. 

04 Bendradarbiavimas su 

kitomis institucijomis 

Darbo grupė, 

klasių 

auklėtojai 

Paskaitų ciklų su Visuomenės sveikatos 

biuru skaičius 

Vnt. 2 2 2023 m. 

Organizuotų edukacinių užsiėmimų 

skaičius 

Vnt. 3 4 2023 m. 

02 02 03 Fizinio aktyvumo stiprinimas Fizinio 

ugdymo 

mokytojas, 

klasių 

auklėtojai 

Organizuotų fizinio aktyvumo veiklų 

skaičius 

Vnt. 20 21 2023 m. 

   01 Sporto renginių 

organizavimas 

Fizinio 

ugdymo 

mokytojas, 

klasių 

auklėtojai 

Organizuotų sporto švenčių skaičius Vnt. 2 3 2023 m. 

Organizuotų sporto turnyrų skaičius Vnt. 2 2 2023 m. 

Organizuotų varžybų (futbolo, estafečių, 

kvadrato, tinklinio, dviračių) skaičius 

Vnt. 7 7 2023 m. 

   02 Judriųjų pertraukų 

organizavimas  

Fizinio 

ugdymo 

mokytojas, 

klasių 

auklėtojai 

Organizuotų judriųjų pertraukų skaičius Vnt. 9 9 2023 m. 

02 03 Kultūrinio ugdymo integravimas į formaliojo ir 

neformaliojo švietimo veiklas 
 

3-4 klasėse organizuotų patirtinių veiklū, 

literatūrinių skaitymų, edukacijų su 

netradiciniais menininkais, kultūros 

atstovais STE(A)M ar kitose mokyklos 

erdvėse skaičius 

Vnt. Duom

enų 

nėra 

2 2023 m. 

5-8 klasėse organizuotų patirtinių veiklū, 

literatūrinių skaitymų, edukacijų su 

netradiciniais menininkais, kultūros 

atstovais STE(A)M ar kitose mokyklos 

erdvėse skaičius 

Vnt. Duom

enų 

nėra 

2 2023 m. 

02 03 01 Veiklų, orientuotų į kultūrinį ugdymą, 

organizavimas 

Organizuotų veiklų, orientuotų į kultūrinį 

ugdymą, skaičius 

Vnt. Duom

enų 

nėra 

11 2023 m. 

01 Modernaus meno ir 

kultūros veiklos 

Dailės, 

muzikos 

mokytojai, 

meno vadovas, 

Organizuotų modernaus meno ir kultūros 

veiklų skaičius 

Vnt. Duom

enų 

nėra 

2 2023 m. 



karjeros 

specialistas 

02 Literatūrinės veiklos, 

edukacijos 

Lietuvių k. 

mokytojai 

Organizuotų literatūrinių veiklų, edukacijų 

skaičius 

Vnt. Duom

enų 

nėra 

2 2023 m. 

03 Susitikimai su menininkais   Dailės, 

muzikos, 

lietuvių k. 

mokytojai, 

karjeros 

specialistas, 

1-8 klasių 

auklėtojai 

Organizuotų  susitikimų su menininkais  

skaičius 

Vnt. Duom

enų 

nėra 

2 2023 m. 

04 Trumpalaikiai ir ilgalaikiai 

integruoti kultūrinio 

ugdymo projektai  

Projektų 

vadovai 

Vykdytų trumpalaikių ir ilgalaikių 

integruotų kultūrinio ugdymo projektų 

skaičius 

Vnt. Duom

enų 

nėra 

3 2023 m. 

02 03 02 Kultūrinio ugdymo infrastruktūros 

įrengimas/erdvių įrengimas pritaikymas 

kultūriniam ugdymui 

Įkurtų STE(A)M kultūros erdvių skaičius Vnt. 0 1 2023 m. 

   01 Įkurta STE(A)M kultūros 

erdvė 

Direktorius, 

Padalinio 

vadovas ūkio 

reikalams 

Įkurtų STE(A)M kultūros erdvių skaičius Vnt. 0 1 2023 m. 

03 Stiprinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo praktiką Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių, įsitraukusių į bendrus renginius, 

projektus, dalis 

Proc. 80 85 2023 m. 

Be nepatenkinamų įvertinimų  baigusių 

mokslo metus   specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių dalis 

Proc. 100 100 2023 m. 

Švietimo pagalbą gaunančių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalis 

Proc. 100 100 2023 m. 

03 01 Įtraukiojo ugdymo kultūros plėtojimas 

 

Vykdytų įtraukiojo ugdymo kultūros 

plėtojimo veiklų skaičius 

Vnt. 17 26 2023 m. 

03 01 01 1-4 bendrojo ugdymo ir specialiųjų klasių 

projektas „Būkime pažįstami“ 

Vykdytų  1-4 bendrojo ugdymo ir 

specialiųjų klasių projekto „Būkime 

pažįstami“ veiklų skaičius 

Vnt. 6 10 2023 m. 

01 Projekto ,,Būkime 

pažįstami“ veiklos plano 

sudarymas 

Projekto 

vykdytojai 

Parengtas veiklos planas Vnt. 0 1 2023 m. 

02 Bendrų formalųjį ugdymą 

papildančių veiklų 

organizavimas 

1-4 klasių 

auklėtojai 

Vykdytų bendrų formalųjį ugdymą 

papildančių veiklų skaičius 

Vnt. 6 10 2023 m. 

03 Prevencinės veiklos Socialinis Klasės valandėlių bendrojo ugdymo klasėse Vnt. 5 6 2023 m. 



organizavimas pedagogas, 

psichologo 

asistentas 

įtraukiojo ugdymo tema skaičius 

03 01 02 Specialiosiose klasėse besimokančių mokinių 

įtraukimas į formalųjį ugdymą bendrojo ugdymo 

klasėse 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių pažangumas  

Proc. 100 100 2023 m. 

birželis 

Specialiųjų klasių mokinių, dalį mokomųjų 

dalykų pamokų besimokančių bendrojo 

ugdymo klasėje, dalis 

Proc. 3 20 2023 m. 

01 Švietimo pagalbos 

specialistų metodinės 

grupės sudarymas 

Administracija Sudarytų švietimo pagalbos specialistų 

metodinių grupių skaičius 

Vnt. 0 1 2023 m. 

sausis 

02 Specialiosiose klasėse 

besimokančių mokinių 

įtraukimas į mokomuosius 

dalykus, kuriuose mokysis 

su savo bendraamžiais 

bendrojo ugdymo klasėje 

Specialieji 

pedagogai 

Specialiųjų klasių mokinių, dalį mokomųjų 

dalykų pamokų besimokančių bendrojo 

ugdymo klasėje, dalis 

Proc. 3 20 2023 m. 

03 Individualių ugdymo planų, 

kurių sudėtinė dalis yra 

pagalbos planas, specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

sudarymas ir 

įgyvendinimas 

Klasių 

auklėtojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių, kuriems sudaryti individualūs 

ugdymo planai, kurių sudėtinė dalis yra 

pagalbos planas, dalis 

Proc. 100 100 2023 m. 

 Organizuotų individualių pokalbių su tėvais 

dėl individualių ugdymo planų, kurių 

sudėtinė dalis yra pagalbos planas, 

rengimo, įgyvendinimo, koregavimo, 

skaičius 

Vnt. 5 5 2023 m. 

04 Švietimo pagalbos 

specialistų vykdoma 

pamokų,  veiklų stebėsena 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Švietimo pagalbos specialistų stebėtų ir 

aptartų kiekvieno mokytojo pamokų 

skaičius 

Vnt. 1 2 2023 m. 

05 Švietimo pagalbos 

specialistų rekomendacijų 

mokytojams, tėvams 

parengimas ir pateikimas 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Parengtų ir pateiktų rekomendacijų 

mokytojams apie specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių ugdymą skaičius 

Vnt. 2 3 2023 m. 

Parengtų ir pateiktų rekomendacijų tėvams 

apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

ugdymą skaičius 

Vnt. 2 3 2023 m. 

   06 Pagalbos mokiniui 

specialistų konsultacijos 

mokytojams, parenkant 

mokymo būdus, metodus, 

pastoliavimo priemones 

dirbant su specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Per mėnesį kiekvieno specialisto teiktų 

konsultacijų mokytojams skaičius 

Vnt. 2 3 2023 m. 



turinčiais mokiniais 

03 02 Švietimo pagalbos specialistų, mokytojų lyderystės 

skatinimas 

Vykdytų veiklų skaičius Vnt. 4 26 2023 m. 

03 02 01 Gerosios patirties sklaida Organizuotų gerosios patirties sklaidos 

veiklų skaičius 

Vnt. 1 10 2023 m. 

01 Respublikinės 

konferencijos 

įtraukiojo/patirtinio 

ugdymo tema 

organizavimas 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Organizuotų respublikinių konferencijų 

skaičius 

Vnt. 0 1 2023 m. 

spalis 

02 Pamokų vedimas 13- toje 

klasėje 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, 

vedusių pamokas 13-oje klasėje, dalis 

Proc. 4 15 2023 m. 

03 Supervizijos mokytojams ir 

tėvams 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

Supervizijų tikslinėms mokytojų grupėms 

skaičius 

Vnt. 2 5 2023 m. 

Supervizijų tikslinėms tėvų grupėms 

skaičius 

Vnt. 2 4 2023 m. 

03 02 02 Bendradarbiavimo ryšių užmezgimas ir 

plėtojimas su  l/d ,,Jūratė”, ,,Pasaka“ ir 

,,Vaikystė” 

Organizuotų bendrų veiklų su l/d ,,Jūratė”, 

,,Pasaka“ ir ,,Vaikystė” skaičius 

Vnt. 0 8 2023 m. 

01 Mokyklos pristatymas 

būsimų pirmokų tėvams 

Administracija

, švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Mokyklos pristatymo l/d ,,Jūratė”, 

,,Pasaka“ ir ,,Vaikystė” ugdytinių tėvams 

skaičius 

Vnt. 0 3 2023 m. 

02 Lankstinuko apie švietimo 

pagalbos specialistų 

teikiamą pagalbą 

mokykloje sukūrimas ir 

pateikimas 

 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Sukurtų ir pateiktų lankstinukų apie 

švietimo pagalbos specialistų teikiamą 

pagalbą mokykloje skaičius 

Vnt. 0 1 2023 m. 

03 Atvirų durų dienų 

organizavimas 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Atvirų durų dienų l/d ,,Jūratė”, ,,Pasaka“ ir 

,,Vaikystė” ugdytiniams ir jų tėvams 

skaičius 

Vnt. 0 2 2023 m. 

04 Bendrų veiklų 

organizavimas 

Klasių 

auklėtojai, 

logopedai  

Organizuotų bendrų veiklų skaičius Vnt. 0 3 2023 m. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 

                  Tūkst. Eur 

Finansavimo šaltiniai Asignavimai 

Biudžetiniams 2022 metams 

 

Asignavimai 

biudžetiniams 2023 metams 

1. IŠ VISO LĖŠŲ: 1255,0 1317,2 

1.1.Išlaidoms 167,0 118,5 

Iš jų darbo užmokesčiui 1088,0 1198,7 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 1255,0 1317,2 

2.1.Savivaldybės biudžetas, iš jo:   

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 309,7 327,1 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšos valstybės 

funkcijoms atlikti (VBSF) 

63,0  

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšos regioninėms 

įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) 

37,1 52,6 



2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 6,0 6,2 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 832,1 930,9 

2.1.6. Paskolos lėšos (P)   

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšos (ES) 

6,9  

2.2.Kiti šaltiniai, iš viso:   

2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 0,2 0,4 

2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL)   

2.2.3. Kiti šaltiniai   

 


