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Pagrindimas (pagrindžianti informacija ir duomenys)

Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijoje mokosi 425 mokiniai, dirba 62 darbuotojai (45 pedagoginiai darbuotojai). Progimnazija įgyvendina
pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies ugdymo programas. 

Rengiant  Klaipėdos  „Gabijos“  progimnazijos  veiklos  tobulinimo planą  naudojami  duomenys  gauti  įvertinus  Nacionalinio  mokinių
pasiekimų patikrinimo (toliau NMPP), išorės vertinimo bei progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.

Progimnazijos išorės vertinimas vyko 2015 m. Nustatyti  tobulintini  aspektai,  kuriuos sieksime gerinti  ir įgyvendinant šį planą,  tai:
ugdymo(si) organizavimas (diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas), ugdymo(si) integralumas bei specialiųjų mokymosi poreikių
tenkinimas. Organizuojant pamokas reikėtų daugiau dėmesio skirti užduočių, metodų įvairovei atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus,
orientuotis į patyriminį mokymą(si). Gerinant specialiųjų poreikių mokinių individualių poreikių tenkinimą pamokose ir siekiant jų pažangos,
būtina  tinkamai  parinkti  užduotis,  jas  pritaikyti  pagal  kiekvieno  mokinio  konkrečius  gebėjimus,  sistemingai  fiksuoti,  analizuoti  pažangą ir
pasiekimus, tai padės gerinti mokinių motyvaciją, pasiekimus, sudarys sąlygas sėkmingesnei jų integracijai visuomenėje.

2019 m. NMPP rezultatai rodo, kad 4 klasių mokinių geriausi yra matematikos pasiekimai. 52,5 proc. mokinių pasiekė aukštesnįjį, o
47,5 proc. mokinių pasiekė pagrindinį lygį. Skaitymo ir rašymo rezultatai žemesni. Skaitymo aukštesnįjį ir pagrindinį lygį pasiekė 78,3 proc., o
patenkinamąjį  lygį 21,7 proc. mokinių. Rašymo aukštesnįjį ir pagrindinį lygį pasiekė 78,9 proc., patenkinamąjį lygį 19,3 proc., o nepasiekė
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patenkinamo lygio 1,8 proc. mokinių. Pasaulio pažinimo aukštesnįjį ir pagrindinį  lygį pasiekė 96,5 proc. mokinių, patenkinamąjį lygį pasiekė 3,6
proc. mokinių. 6 klasių rezultatai rodo, kad matematikos pasiekimai geresni nei kalbos. Matematikos aukštesnįjį bei pagrindinį lygį pasiekė 75,4
proc. mokinių. Skaitymo aukštesnįjį ir pagrindinį lygį pasiekė 70,9 proc. patenkinamąjį lygį 27,3 proc., o nepasiekė patenkinamojo lygio 1,8
proc. mokinių. Žemesni  yra rašymo rezultatai. 44,5 proc. mokinių pasiekė aukštesnįjį ir pagrindinį, 53,7 proc. mokinių patenkinamą, o 1,9 proc.
mokinių  nepasiekė  patenkinamo lygio.  Nors  bendri  rezultatai  yra  aukštesni  nei  šalies  vidurkis,  tačiau  reikia  atkreipti  dėmesį  į  asmeninius
mokinio pasiekimus ir siekti geriausio asmeninio mokinio rezultato. Analizuojant rezultatus pagal atskiras sritis galima matyti,  kad žemesni
aukštesnieji mąstymo gebėjimai, raštingumas, analizavimas.

Progimnazijos  2020  metų  veiklos  kokybės  įsivertinimo duomenų  analizė  atskleidžia,  kad  progimnazijoje  dirba  kompetentingi
darbuotojai, kurie gali ir nori ugdymo procesą padaryti patrauklų, inovatyvų, orientuotą į patyriminį ugdymą. Apklausos rezultatai rodo, kad
progimnazijos mokiniams yra svarbu mokytis (3,4 balai iš 5), kad mokiniai supranta kaip yra vertinami (3,3 balai iš 5). Reikia atkreipti dėmesį į
žemiau įvertintus teiginius, kuriuos išskyrė ir tėvai ir mokiniai, kad per pamokas mokinys turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis
(2,1 balas iš 5), mokinys kartu su mokytoju planuoja savo mokymąsi (2,1 balas iš 5).

Įvertinus turimą informaciją Progimnazijos bendruomenė ir toliau sieks gerinti mokinių mokymosi rezultatus motyvuojant mokinius
siekti savo geriausio rezultato. Siekdami mokinių motyvacijos ir geriausio kiekvieno mokinio  rezultato, naudosime įnovatyvius darbo metodus
pamokoje ir kitose veiklose, ugdymo turinį pritaikysime kiekvieno mokinio poreikiams, ugdymo procese taikysime įvairius metodus ir būdus.

Mokinių mokymosi pasiekimų lygiai pagal vertinimo skalę bendrajame ugdyme (Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d.  įsakymu Nr.  V-402)   2020-2021 m. m. ir planuojami mokymosi
pasiekimai 2022-2023 m. m.

Pasiekimų lygiai 1-4 klasių mokinių dalis (procentas) 5-8 klasių mokinių dalis (procentas)
2020-2021

m. m. faktas
2022-2023 m. m.

siekis
2020-2021

m. m. faktas
2022-2023 

m. m. siekis
Aukštesnysis 37 proc. Aukštesnysis 39 proc.

Pagrindinis 44 proc.
Patenkinamas 17 proc.

16 proc. Aukštesnysis 18 proc.
Pagrindinis 56 proc.
Patenkinamas 26 proc.

Pagrindinis 42 proc. 54 proc.
Patenkinamas 21 proc. 30 proc.
Nepatenkinamas 0 proc. 0 proc.

Stipriausios mokyklos veiklos sritys (veiklos išorinio vertinimo 2015 m. duomenys) :

Stiprieji progimnazijos veiklos aspektai:
1. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (3 lygis).
2. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai (3 lygis).
3. Pamokos struktūros kokybė (3 lygis).
4. Klasės valdymas (3 lygis).
5. Namų darbai (3 lygis).
6. Mokymosi motyvacija (3 lygis).
7. Mokyklos pažanga (3 lygis).



8. Psichologinė ir socialinė pagalba (3 lygis).
9. Tėvų švietimo politika (3 lygis).
10. Lėšų ir turto vadyba (3 lygis).

Tikslas. Pritaikyti ugdymo(si) turinį ir aplinkas taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir galimybes pasiektų geriausio
rezultato.

1. Uždavinys – pritaikyti ugdymo turinį ir ugdymo procesą įvairių gebėjimų mokiniams.

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis

Lėšų detalizavimas 
(nurodomos detalios 
priemonės ir kiekvienai jų
skirtos/numatytos lėšos)

Įgyvendinimo 
laikotarpis (nurodoma
nuo – iki)

1.1. Skaitmeninio turinio 
užduočių skirtų darbui su 
planšetiniais kompiuteriais 
rengimas (3 lygių užduotys 
diferencijavimui ir 
mokiniams su specialiaisiais 
ugdymosi poreikiais)

Bus sukurta 280 trijų lygių
užduočių ir 30 užduočių 
specialiųjų poreikių 
mokiniams

2022–2023 m. m. 
progimnazijos 1–8 klasių 
mokinių mokymosi 
pasiekimų pagrindinis 
lygis padidės nuo 48,3 
(2021 m.) iki 50,3 proc.

Atlygis už papildomą 
darbą mokytojams kuriant 
užduotis (280 užduočių x 3
val. x 12,57 eurų = 
10558,8 eurai).
Sodros mokestis 153,10 
eurai.
Iš viso: 10711,90 eurų

2022 m. 
II ketvirtį 100 
užduočių, 
III ketvirtį 80 
užduočių, 
IV ketvirtį 100 
užduočių

1.2. Kvalifikacijos kėlimo 
kursai:
1.2.1.Skaitmeninio turinio 
kūrimas siekiant 
diferencijuoti užduotis pagal 
mokinių gebėjimus ir 
poreikius.
1.2.2.Įtraukusis ugdymas – 
kokybiškas ugdymas 
kiekvienam mokiniui

Ne mažiau kaip 90 proc. 
progimnazijos 
pedagoginių darbuotojų 
įgis kompetencijų būtinų 
įtraukiojo ugdymo 
organizavimui. 
Ne mažiau kaip 28 
mokytojai (pradinių klasių,
tiksliųjų, socialinių, 
gamtos mokslų, kalbų) 
patobulins skaitmeninio 
turinio kūrimo 
kompetenciją

1.2.1.2 mokymai 
skaitmeniniam turiniui 
kurti x 1500 eurų = 3000 
eurų.
2 mokymai įtraukiojo 
ugdymo srityje x 1500 
eurų = 3000 eurų.
Iš viso: 6000 eurų

1.2.1.2022 m. I ir II 
ketvirtį;
1.2.2. III ir IV ketvirtį 

1.3. Organizuotos metodinių 
grupių supervizijos 

Ne mažiau kaip 16 (4 
metodinės grupės po 2 

2022 m. II ketvirtį po 
1 užsiėmimą, IV 



sukurtoms užduotims aptarti 
ir analizuoti

užsiėmimus per metus) 
metodinių grupių 
susitikimų supervizijose

ketvirtį po 1 
užsiėmimą; 2023 m. I 
ketvirtį po 1 
užsiėmimą, II ketvirtį 
po 1 užsiėmimą

1.4. Pamokų 
organizavimas 
išmaniose klasėse 

Nupirkta įranga ir 
priemonės 2 išmaniosioms
klasėms įrengti klasei. dvi 
klasės 1–4 klasių 
mokiniams ir dvi klasės 5–
8 klasių mokiniams (425 
mokiniai turės galimybę 
naudotis išmaniosiomis 
klasėmis bei gerinti savo 
pasiekimus)

112 planšetinių 
kompiuterių x 412 eurų = 
46144 eurai.
4 planšetinių kompiuterių 
krovimo ir saugojimo 
stotelės x 1699 eurų = 
6796 eurai.
3 ausinės pritaikytos 
specialiųjų poreikių 
mokinių ugdymuisi x 300 
eurų = 900 eurų.
Iš viso: 53840 eurų

2022 m. II ketvirtis

Iš viso uždaviniui: 
70551,90 euras

2. Uždavinys – aktyvinti patyriminio ugdymo(si) bei kitų veiklų organizavimą kuriant bei plėtojant edukacines erdves.

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis

Lėšų detalizavimas 
(nurodomos detalios 
priemonės ir kiekvienai jų
skirtos/numatytos lėšos)

Įgyvendinimo 
laikotarpis (nurodoma
nuo – iki)

2.1. Konsultacijos mokinių 
patyriminiams, praktiniams 
darbams 5–8 klasėse

36 valandos papildomų 
fizikos, chemijos, 
biologijos (gamtos), 
geografijos konsultacijų

8 klasių mokinių NMPP 
gamtos ir socialinių 
mokslų rezultatai 
atitinkamai pakils nuo 57,8
(2018 metų rezultatas) 
bent iki 58,8 (2023 metų 
rezultatas); nuo 54,7 (2018

36 konsultacijos x 12,57 
eurų = 452,52 euro
Sodros mokestis 6,56 euro
Iš viso: 459,08 eurai

2022 m. II ketvirtis 
(18 konsultacijų), 
2023 m. I ketvirtis (18
konsultacijų)

2.2. Patyriminio ugdymosi 
projektinės veiklos pagal 

80 proc. progimnazijos 
mokinių dalyvaus 

Atlygis mokytojams už 
darbą mokinių vykdomose

2022 m. II ketvirtis



mokinių pasirinktas temas patyriminio ugdymo 
projektinėse veiklose

metų rezultatas) bent iki 
55,7 (2022 metų 
rezultatas).
Pakils 1–8 klasių mokinių 
tiksliųjų, socialinių ir 
gamtos mokslų metų 
įvertinimai. Bent 5 proc. 
mokinių pasieks 
aukštesnių rezultatų 
(lyginami 2020–2021 
mokslo metai ir 2022–
2023 mokslo metai) 
2020–2021 mokslo metų 
rezultatas:
1–4 klasių – 78,6 proc. 
aukštesnysis ir pagrindinis 
lygis;
5–8 klasių – 7,37 balo 
vidurkis

projektinėse veiklose. 35 
mokytojai x 2 projektai x 3
val. x 12,57 eurų = 2639,7 
eurai.
Sodros mokestis 38,27 
euro
Kanceliarinės ir kitos 
prekės bei priemonės 
projektinėms veikloms 
įgyvendinti (popierius, 
sėklos, augalai, vazonėliai 
ir pan.) – 500 eurų.
Iš viso: 3177,97 eurai

2.3. Edukacinių erdvių 
kūrimas mokinių 
patyriminiam ugdymui(si) 
organizuoti

2 kabinetų aprūpinimas 
šiuolaikinėmis 
priemonėmis mokinių 
patyriminėms, praktinėms 
veikloms organizuoti

Biologijos ir fizikos 
kabinetų pritaikymas 
(demonstraciniai stalai, 
specialių paviršių mokinių 
suolai, kėdės, lentynos ir 
pan.) – 10252 eurų.
Iš viso: 10252 eurų

2022 m. III ketvirtis

2.4. Kvalifikacijos kėlimo 
kursai:
2.4.1.Inovatyvūs darbo 
metodai pamokose bei 
patyriminis ugdymas.
2.4.2.Ilgalaikė programa 
„Tvari emocinė aplinka, kuri 
padeda mokytis“.
2.4.3.Kolegialus grįžtamasis 
ryšys

 45 pedagoginiai 
darbuotojai įgis inovatyvių
darbo metodų taikymo, 
patyrimnio ugdymo 
organizavimo ugdymo 
procese, tvarios emocinės 
aplinkos kūrimo 
progimnazijoje  
kompetencijų. 
Organizuoti ne mažiau 
kaip trys tiksliniai 
metodinių grupių 
susirinkimai, kuriuose 
aptarta inovatyvių metodų 
taikymo, patyriminio 
ugdymo, emocinės 
aplinkos pamokoje kūrimo
patirtis 

Ne mažiau kaip 61 proc. 
mokinių noriai lankys 
mokyklą. Lyginami 2020 
m. ir 2023 metų veiklos 
kokybės įsivetinimo 
rezultatai (2020 m. 
rezultatas 58 proc.)

2.4.1 mokymai 
patyrinimio ugdymo bei 
metodų taikymo srityje – 
1500 eurų.
2.4.2.Ilgalaikė  programa x
3900 eurų = 3900 eurų.
Iš viso: 5400 eurų

2.4.2.2023 m. I 
ketvirtis
2.4.1.2023 m. II 
ketvirtis 
2.4.3. 2022m. II – 
2023 m. II ketvirtis



2.4. Mokyklinis projektas 
„Skaitau ...“ skaitymo ir 
rašymo gebėjimams tobulinti

25 proc. 5–6 klasių 
mokinių, 25 proc. 3–4 
klasių mokinių dalyvaus 
projekto „Skaitau...“ 
veiklose

Projekte dalyvavusių 
mokinių lietuvių kalbos ir 
literatūros ir rusų 
(gimtosios) kalbos metų 
rezultatai pagerės. Bent 3 
proc. mokinių pasieks 
aukštesnių rezultatų 
(lyginami 2020–2021 
mokslo metai ir 2022–
2023 mokslo metai).
2020–2021 mokslo metų 
rezultatas – 59 proc. 
mokinių pasiekė 
pagrindinį ir patenkinamą 
lygį

Grožinės literatūros 
įsigijimas – 1200 eurų.
Iš viso: 1200 eurų

2022 m. II ketvirtis

2.5. Mokykliniai projektai:
2.5.1. „Atminties lavinimas“. 
18 užsiėmimų kasmet, 
sudarant grupes iš 1–2 klasių,
3–4 klasių mokinių.
2.5.2. „Geros atminties 
paslaptys“, 4 užsiėmimų 
kursas 5–8 klasių mokiniams.
2.5.3. „Inovatyvus mąstymas 
ir efektyvus mokymasis“, 5–8
klasių mokinių užsiėmimai

2 metus po 80 mokinių 
dalyvaus „Atminties 
lavinimo“ užsiėmimuose

4 klasių mokinių NMPP 
matematikos ir pasaulio 
pažinimo aukštesnieji 
mąstymo gebėjimai 
pagerės nuo 66.25 proc. iki
ne mažiau kaip 69 proc.

2.5.1.Užsiėmimai 2 
grupėms (viena grupė 1–2 
klasių mokiniai, kita grupė
3–4 klasių mokiniai) x 18 
užsiėmimų x 2 metai x  
12,57 eurų = 905,04 eurai.
Sodros mokestis – 13,12 
eurų.
Kanceliarinės prekės 600 
eurų.
2.5.2.4 užsiėmimai 5–8 
klasių mokiniams „Geros 
atminties paslaptys“:
4 grupės po 10 mok. x 40 
eurų = 1600 eurų.
2.5.3. „Inovatyvus 
mąstymas ir efektyvus 
mokymasis“ 226 mokiniai 
(5–8 klasės) x 15 eurų = 
3390 eurų.
Iš viso:6508,16 eurai

2.5.1.2022 m. IV 
ketvirtis (18 
užsiėmimų),
2023 m. II ketvirtis 
(18 užsiėmimų),
2.5.2.2022 m. IV 
ketvirtis (4 
užsiėmimai 5–8 klasių
mokiniams),
2.5.3.2023 m. I 
ketvirtis (užsiėmimai 
5–8 klasių mokiniams 
keturioms grupėms)

2.6. Veiklos erdvėse, skirtose
mokinių skaitymui, poilsiui, 

Nupirkta įranga ir 
priemonės  5 šiuolaikinius 

Pakils kalbų 5–8 klasių 
mokinių rezultatai. Bent 3 

Skaitymo erdvės – 
skaityklos įrengimas (5 

2022 m. II ketvirtis 
(Skaitymo erdvės 



individualaus darbo atlikimui. reikalavimus 
atitinkančioms mokinių 
darbo vietoms 
(kompiuteris su 
virtualiomis skaityklėmis, 
ausinės, stalas, 
ergonomiška kėdė) 

proc. mokinių pasieks 
aukštesnių rezultatų  
(lyginami 2020–2021 
mokslo metai ir 2022–
2023 mokslo metai)
2020–2021 mokslo metų 
rezultatas – 65 proc. 
mokinių pasiekė 
pagrindinį ir patenkinamą 
lygį

darbo vietos): baldai, IT. 
5 kompiuteriai x 700 eurų 
= 3500 eurų.
5 belaidės ausinės x 30 
eurų = 150 eurų.
Stalai ir kėdės – 2500 
eurų.
Skaitmeninė biblioteka 
(Licencijos įsigijimas),
425 mokiniai x 5 eurai 
mokiniui  x 2 metai = 4250
eurų
Iš viso: 10400 eurų

įrengimas).
2022 m. I ketvirtis 
(Licencijos įsigijimas)

Iš viso uždaviniui: 
37397,21 eurai

Iš viso: 107949,11 eurų

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 Klasės krepšelio).

Partnerio atsakingas asmuo
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Simona Šliogerienė
_______________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Mokyklos vadovas
Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos direktorė 
Inga Kurlavičienė
_______________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)
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Sertifikato galiojimo laikas 2020-04-20 17:07:10 – 2025-04-19 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius,

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės

administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-01-14 09:04:09 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-01-14 09:04:18 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos INGA KURLAVIČIENĖ, atstovas, Klaipėdos "Gabijos"

progimnazija
Sertifikatas išduotas INGA KURLAVIČIENĖ, mobile signature, Teledema LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-01-14 09:38:26 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-01-14 09:38:53 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-06-04 10:07:29 – 2024-06-03 10:07:29



DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823
LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19
12:35:17
"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Nacionalinė švietimo agentūra,
Nacionalinė švietimo agentūra, į.k. 305238040 LT", sertifikatas
galioja nuo 2019-09-05 11:25:51 iki 2022-09-04 11:25:51

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-01-14
14:09:05)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-01-14 14:09:06 Dokumentų valdymo

sistema Avilys




