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Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos veiklos planas koreguojamas ir tikslinamas dėl kelių priežasčių:

1. Dėl Covid- 2019 pandemijos ir karantino, kurių metu nebuvo įvykdytos suplanuotos veiklos.
2. Dėl pasikeitusio mokinių skaičiaus
3. Dėl poreikio patikslinti dalį planuotų rodiklių.

Projektui „Kokybės krepšelis" 2020-2021 m. m. buvo gauta 14, 236 Eur , 2200 Eur iš jų  - Zarasų r. savivaldybės lėšos, 12036 Eur- ESF lėšos. 2020 - 2021 
m. m. išleista 12 936, 05, likutis - 1299,95 Eur. Daugiausia lėšų (7337,62 Eur) išleista mokytojų darbo užmokesčiui už konsultavimo valandas.



Neišleista (350 Eur) įgyvendinant veiklos rodiklį 1.2 - Mokytojų kompetencijų plėtojimas siekiant pažinti mokinį ir pritaikyti jam ugdymo(si) programą. 
2021-2022 m. m. 5-8 klasėse mokosi 38 mokiniai. 2021 - 2022 m. m. projektui „Kokybės krepšelis" bus skirta 13 452 Eur, iš jų  1941,80 Eur. savivaldybės 
lėšos, 11 510, 20 Eur. ESF lėšos. Lėšų likutis 2020-2021 m. m. - 1299, 95 Eur. numatomas skirti mokytojų darbo užmokesčiui už mokinių konsultacijas ir 
mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
2021-2022 m. m. veiklų vykdymui turėsime 14 675, 95 Eur.

Tikslas. Pagerinti 6 ir 7 kl. mokinių pažangą ir pasiekimus teikiant ugdymo(si) pagalbą, atliepiančią mokinio individualius poreikius ir galimybes. 
Uždaviniai:
1. Uždavinys. Teikti ugdymosi pagalbą pagal individualius mokinio poreikius 6-7 klasėse.

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis

Lėšų detalizavimas 
(inurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų  
skirtos/numatytos lėšos)

Įgyvendinimo
laikotarpis

2021-2022 
m. m.

1.1. Nuotolinės 
konsultacijos 6-7 kl. 
mokiniams.

6 kl.:
lietuvių kalba ir literatūros
-  1 val. per savaitę 
matematika -  lval. per 
savaitę
anglų kalba -  1 val. per 
savaitę;
istorija -  1 val. per savaitę 
gamta ir žmogus -  1 val. 
per savaitę

7 kl.:
lietuvių kalba ir literatūros
-  1 val. per savaitę 
matematika -  lval. per 
savaitę
anglų kalba -  lval. per
savaitę;
istorija -  1 val. per savaitę 
biologija -  lval. per savaitę 
geografija -  lval. per 
savaitę

2022 m. 6-7 klasių mokiniai 
padarys pažangą. Padidės jų 
lietuvių kalbos ir literatūros bei 
matematikos metinis pažymių 
vidurkis lyginant su 2020 m. 
metiniais vidurkiais, kai šie 
mokiniai mokėsi 4-5 kl.
6 klasė (2022m.)
Lietuvių kalbos ir literatūros 
pažymių vidurkis padidės nuo 
7,8 iki 8,1;
Matematikos pažymių vidurkis 
padidės nuo 7,6 iki 8,0;
7 klasė (2022m.)
Lietuvių kalbos ir literatūros 
pažymių vidurkis padidės nuo 
6,5 iki 6,8;
Matematikos pažymių vidurkis 
padidės nuo 6,7 iki 7,2;

2022 m. mokinių pasiekimų 
kaita.

Mokytojų darbo 
užmokestis už 
konsultavimo valandas.
6 kl.- 5 val. per savaitę 
(lietuvių kalba, 
matematika, anglų kalba, 
istorija, gamta ir žmogus);
7 kl -  6 val. per savaitę 
(lietuvių kalba, 
matematika, anglų kalba, 
istorija, biologija, 
geografija).

15 vnt. grafinių planšečių 
lvnt. kaina 100 Eur.
Viso 1500 Eur.

Kanceliarinių priemonių 
paketas ( 1 paketo kaina -

2021
rugsėjis-2022 
rugpjūtis 
8382,05 Eur.

2021 spalis 
1500 Eur.

2021
rugsėjis



6 klasė (2022 m.)
Lietuvių kalbos ir literatūros 
aukštesnįjį pasiekimų lygį 
pasieks 4 mokiniai, t. y. 66,6%; 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
pagrindinį pasiekimų lygį 
pasieks nuo 16,6 iki 33,3% 
mokinių;
Matematikos aukštesnįjį 
pasiekimų lygį pasieks 4 
mokiniai, t. y. 66,6%; 
Matematikos pagrindinį 
pasiekimų lygį pasieks nuo 
16,6% iki 33,3% mokinių. 
Anglų kalbos aukštesnįjį 
lygį pasieks 4 mokiniai, t. y. 
66,6%;
Anglų kalbos pagrindinį 
pasiekimų lygį pasieks 16,6% 
mokinių;
Istorijos aukštesnįjį pasiekimų 
lygį pasieks 4 mokiniai, t. y.
66, 6%;
Istorijos pagrindinį pasiekimų 
lygį pasieks 2 mokiniai, t. y.
33%;
Geografijos aukštesnįjį 
pasiekimų lygį pasieks 4 
mokiniai, t. y. 66,6% ; 
Geografijos pagrindinį lygį 
pasieks 2 mokiniai, t. y. 33%; 
Gamtos ir žmogaus aukštesnįjį 
pasiekimų lygį pasieks 5 
mokiniai, t. y. 83%;
Gamtos ir žmogaus 
pagrindinį lygį pasieks 1 
mokinys, t. y. 17%;

38,25 Eur.) 16 paketų 
metams (5-8 kl.). 
mokiniams

612 Eur.

1.2. Mokytojų 
kompetencijų plėtojimas 
siekiant pažinti mokinį ir 
pritaikyti jam  ugdymo(si) 
programą pagal 
gebėjimus.

24 val. kompetencijų 
plėtojimo programa temos: 
vaikų įvairovė, ugdymo 
individualizavimas pagal 
vaikų poreikius ir 
galimybes, IT taikymas 
skirtingų poreikių vaikų 
ugdymui, kolegialus 
mokytojų mokymasis, 
stažuotė vienoje iš Lietuvos 
mokyklų.

Ne mažiau kaip 5 atviros 
stebėtos ir kolegialiai 
aptartos pamokos 
vadovaujant mokytojų 
mentoriui.

Kvalifikacijos tobulinimo 
programa

Mentoriaus darbo 
užmokestis
(koef. 4,7 (0,1 et.) 4 val. 
per savaitę

2021 spalis
2022 
sausis 
2022 
kovas 
1250 Eur.

2021
rugsėjis-2022 
rugpjūtis. 
1012,80 Eur.

1.3. Popamokiniai 
užsiėmimai 6-7 kl. 
mokiniams apie savęs 
pažinimą, tikslų sau 
kėlimą.

4 kartus per mėn. vyksta 
psichologo vedami 
užsiėmimai 6-7 kl. 
mokiniams.

Psichologo darbo 
užmokestis, (koef. 7, 49 
(0, 05 et.) 2 val. per 

savaitę)

20 sulankstomų kėdučių ir 
(1 kėdutė -  20 Eur. x 20 
vnt. =400 Eur.)

Sėdmaišiai (12 vnt.) (1 
sėdmaišis -70 Eur. x 12 vnt. 
= 840 Eur.)

2021 spalis-
2022 liepa 
679, 10 Eur.

2021 spalis 
400 Eur.

2021 spalis 
840 Eur.



2022 m. lietuvių kalbos ir 
literatūros, matematikos, anglų 
kalbos pasiekimus lyginsime su 
pasiekimais 2020 m. 4-oje 
klasėje.
Istorijos, gamtos ir žmogaus 
pasiekimų lygius lyginsime su 
5 klasės pasiekimų lygiais 
2021 m.
Geografijos palyginti 
negalime, šį dalyką mokiniai 
pradeda mokytis tik 6 klasėje.

7 klasė (2022 m.)
Lietuvių kalbos ir literatūros 
pagrindinį pasiekimų lygį 
pasieks nuo 70 iki 90% 
mokinių;
Matematikos pagrindinį 
pasiekimų lygį pasieks nuo 70 
iki 80% mokinių;
Matematikos aukštesnįjį 
pasiekimų lygį pasieks nuo 10 
iki 20% mokinių;
Anglų kalbos pagrindinį 
pasiekimų lygį pasieks nuo 60 
iki 70% mokinių;
Anglų kalbos aukštesnįjį 
pasiekimų lygį pasieks 10% 
mokinių;
Istorijos aukštesnįjį 
pasiekimų lygį pasieks 10% 
mokinių;
Lietuvių kalbos ir literatūros, 
matematikos, anglų kalbos ir 
istorijos pasiekimus lyginsime 
su pasiekimais 2020 m. 5 
klasėje._____________________



Biologijos pagrindinį 
pasiekimų lygį pasieks nuo 60 
iki 70% mokinių;
Biologijos aukštesnįjį 
pasiekimų lygį pasieks 10% 
mokinių;
Biologijos dalyko pasiekimų 
lygiai bus lyginami su dalyko 
gamta ir žmogus 2020 m. 
pasiekimais 5 klasėje. 
Geografijos aukštesnįjį 
pasiekimų lygį pasieks 20% 
mokinių;
Geografijos pagrindinį 
pasiekimų lygį pasieks 80% 
mokinių.
Geografijos dalyko pasiekimų 
lygiai bus lyginami su 2021 m. 
pasiekimais 6 klasėje.________

2021 -2022 mokslo metais mokinių -3 8 . 
Sutaupyta 2020-2021 m .m.
Iš viso 2021-2022 m. m.

Lėšų 13 452 Eur 
1299,95 Eur
14 675,95 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 klasės ugdymo planui įgyvendinti).

Partnerio atsakingas asmuo

Renata Šatrovienė, Zarasų r. savivaldybės administn 
Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė

os

Mokyklos vadovas

Direktorė Aldona Svidinskienė

(parašas)


