
PATVIRTINTA 

Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės  

 mokyklos direktoriaus  

2022-09-  įsakymu Nr.  

 

 

VILNIAUS VYTĖS NEMUNĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS  

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)* 

* tinkamą pabraukti 

 

2022-09-15 
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Plano įgyvendinimo situacija  

 

Plano įgyvendinimo sėkmės: 

1. MVTP pradėtas įgyvendinti nuo 2022 m. Per I ir II ketvirtį įgyvendintos beveik visos MVTP numatytos veiklos. 

2. Įsigytos planuotos IKT priemonės ir modernizuoti kabinetai, įrengtas virtualių aplinkų kabinetas. 

3. Teikiama veiksminga kolegiali pagalba 2 kartus per savaitę sudarė sąlygas asmeniniam profesiniams tobulėjimui ir užtikrino individualios 

pagalbos prieinamumą ir veiksmingumą pamokose. 

 

Plano įgyvendinimo problemos: 

1. Siekiant įsigyti visas suplanuotas MVTP paslaugas ir priemones (dėl infliacijos skiriasi kainos planuotos ir realios), pirkimai atlikti 2022 m. II 

ketvirtį. 

 

Tikslas – pagerinti mokinių lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimus. 

1. Uždavinys – sistemiškai skatinti nuolatinę kiekvieno mokinio mokymo(si) pažangą. 

Veikla 
Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

1.1. Diferencijuotų, 

individualizuotų 

matematikos ir 

lietuvių k. užduočių 

rinkinio sudarymas 

žemesnius 

mokymosi 

Sudarytas 

diferencijuotų, 

individualizuotų 

matematikos ir 

lietuvių k. 

užduočių 

rinkinys 1–4 kl. 

Suplanuota veikla 

bus įvykdyta per 

2022 m. III ir IV 
ketvirtį 

3 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

patenkinamu lygiu, 

sumažės 3 proc. 

(nuo 7 proc. iki 4 

proc.), 

Kokybinis rodiklis 

bus pamatuotas 

2022-2023 m.m. 
pabaigoje. 

2806,00 Eur 0 Eur 0 Eur  



pasiekimus 

turintiems 

mokiniams. 

žemesnius 

mokymosi 

pasiekimus 

turintiems 

mokiniams. 

Ne mažiau nei 85 

proc. visų stebėtų 

lietuvių k. ir 

matematikos 

pamokų 

veiksmingai 

taikomas 

personalizuotas, 

diferencijuotas 

mokymas. 
 

matematikos – 1 

proc. (nuo 4 proc. 

iki 3 proc.) 

(pastaba: čia ir 

kitose lentelės 

vietose lyginami 

2021 m. ir 2023 m. 

duomenys). 

4 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

patenkinamu lygiu, 

sumažės 5 proc. 

(nuo 10 proc. iki 5 

proc.), 

matematikos 

sumažės - 5 proc. 

(nuo 37 proc. iki 32 

proc.) 

besimokančių 

pagrindiniu lygiu. 
 

1.2. Tikslingas 

mąstymo žemėlapių 

metodo taikymas 

lietuvių k. ir 

matematikos 

pamokose. 

Ne mažiau nei 75 

proc. visų stebėtų 

lietuvių k. ir 

matematikos 

pamokų, 

tikslingai 

taikomas 

mąstymo 

žemėlapių 

metodas. 
 

Mokymai 

„Mąstymo 
žemėlapių 

metodo 

taikymas“ 
 

Metodas bus 

taikomas 2022-

2023 m.m. 
lietuvių k. ir 

matematikos 

pamokose. 

Kokybinis rodiklis 

bus pamatuotas 
2022-2023 m.m. 

pabaigoje. 

410 Eur  222Eur 28 Eur 160  Eur 

likutis bus 
panaudotas 

iki 2023 m. 

II ketvirčio 
pabaigoje.  

Sutaupytos  

1.3. Mokymo (si) 

medžiagos, skirtos 

ugdyti 

aukštesniuosius 

mokinių mąstymo 

gebėjimus, 

parengimas ir 

veiksmingas 

taikymas pamokose. 
 

Ne mažiau kaip 

90 proc. visų 

stebėtų lietuvių k. 

ir matematikos 

pamokų 

mokytojai 

parenka ir 

veiksmingai 

naudoja mokymo 

(si) medžiagą 

Suplanuota veikla 

bus įvykdyta iki 

2022 m. III 

ketvirčio 
pabaigos. 

3 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

aukštesniuoju 

lygiu, išaugs 5 

proc. (nuo 50 proc. 

iki 55 proc.), 

matematikos – 5 

proc. (nuo 60 proc. 

iki 65 proc.) 

Kokybinis rodiklis 

bus pamatuotas 

2022-2023 m.m. 

pabaigoje. 

2646 Eur  0 Eur 0 Eur  



mokinių 

aukštesniųjų 

mąstymo 

gebėjimų 

ugdymui. 
 

4 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

aukštesniuoju 

lygiu, išaugs 5 

proc. (nuo 45 proc. 

iki 50 proc.), 

matematikos – 5 

proc. (nuo 62 proc. 

iki 67 proc.). 

Pažangos rodiklis 

„Mano vaikas 

kartu su 

mokytojais 

planuoja savo 

mokymąsi (tikslus, 

žingsnius jiems 

pasiekti“ išaugs 15 

proc. (nuo 41 proc. 

iki 56 proc.) (imtis 

„visiškai sutinku“). 
 

1.4. Skaitmeninės 

sistemos 

„Reflectus“ 

visapusiškam 

mokinio pažangos 

matavimui 

taikymas. 

 

Ne mažiau nei 90 

proc. mokytojų 

visų stebėtų 

lietuvių k. ir 

matematikos 

pamokų 

efektyviai taiko 

skaitmeninę 

sistemą 

„Reflectus 

mokinio 

pažangos 

matavimui ir 

fiksavimui. 

Nupirkta 40 

nešiojamųjų 
kopiuterių 

 

Nupirktos 2 
mobiliųjų 

įrenginių 

įkrovimo spintos 
 

Įvyko mokymai 

 

Nupirkta 
„Reflectus“ 

licencija 2022-

2023 m.m. 
(antriems metams 

3 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

aukštesniuoju 

lygiu, išaugs 5 

proc. (nuo 50 proc. 

iki 55 proc.), 

matematikos – 5 

proc. (nuo 60 proc. 

iki 65 proc.).  

4 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

aukštesniuoju 

lygiu, išaugs 5 

Kokybinis rodiklis 

bus pamatuotas 
2022-2023 m.m. 

pabaigoje. 

10732,76 Eur 

 

9671,76 0 Eur Perkelta į 

veiklą 2.1., 
atkelta iš 

veiklos 2.2. 

 

Keitimo 

raštas 

2022-05-

19 Nr. 

SD-2261 

(1.6E) 
 

 

1089 Eur 
bus 

panaudotas 



Beveik visi (95 

proc.) mokiniai 

geba įsivertinti 

savo pažangą, 

padedant 

mokytojui. 
 

licencija bus 
perkama 2023 m. 

II ketvirtį). 

proc. (nuo 45 proc. 

iki 50 proc.), 

matematikos – 5 

proc. (nuo 62 proc. 

iki 67 proc.). 

Beveik visi 

mokiniai (95 

proc.) pasiekė 

asmeninę pažangą. 

Pažangos rodiklis 

„Mokytojų 

padedamas mano 

vaikas mokosi 

įsivertinti savo 

pažangą“ išaugs 30 

proc. (nuo 26 proc. 

iki 56 proc.) (imtis 

„visiškai sutinku“). 

iki 2023 m. 
II ketvirčio 

pb. 

1.5.  Praktinių 

užsiėmimų  

mokiniams 

programos „Mane 

auginanti aplinka“ 

įgyvendinimas 

(skirta pažinti savo 

gebėjimus ir 

polinkius).  
 

Kiekvienoje 

klasėje pravestas 

mokiniams ne 

mažiau kaip 

vienas 

užsiėmimas 

savivokos, 

savivertės ir 

socialumo 

temomis.  

Kiekvienos 

klasės 

mokiniams ne 

mažiau nei vieną 

kartą per dvejus 

mokslo metus 

organizuojama 

STEAM krypties 

edukacija 

Suplanuota veikla 
bus įvykdyta iki 

2023 m. II 

ketvirčio 
pabaigos 

 

 

 
 

 

 
 

 

STEAM 

edukacija 
„Stebuklų 

laboratorija“ 
https://www.vytenemunelis.lt/eu
ropos-sajungos-strukturiniu-

fondu-lesu-bendrai-

finansuojamas-projektas-nr-09-

2-1-sfa-v-719-01-0001-kokybes-
krepselis/ 

Ne mažiau kaip 70 

proc. 2–4 klasių 

mokinių ugdysis ir 

plėtos savo 

gebėjimus 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

užsiėmimuose, 

atintinkančiuose 

jų polinkius. 

Pažangos rodiklis: 

„Mokykloje 

atsižvelgiama į 

mano vaiko 

savitumą 

(gabumus, 

polinkius) jį 

ugdant“ išaugs 30 

proc. (nuo 44 proc. 

Kokybinis rodiklis 
bus pamatuotas 

2022-2023 m.m. 

pabaigoje. 
 

 

4199 540 0 Eur 3659 Eur 
bus 

panaudoti 

iki 2023 m. 
II ketvirčio 

pb. 
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netradicinėse 

aplinkose 
 

 
Dalyvavo  penkių 

klasių mokiniai 

(135 mok. ). 

iki 74 proc.) (imtis 

„visiškai sutinku“). 

1.6. Kolegialios 

pagalbos teikimas 

lietuvių k. ir 

matematikos 

pamokose. 

Kiekvienoje 

klasėje 2 kartus 

per savaitę 

mokytojai vienas 

kitam teikia 

kolegialią 

pagalbą ir 

padeda 

mokiniams 

įsitraukti į 

ugdymosi 

procesą,  siekti 

asmeninės 

mokymosi 

pažangos.  

Pritaikytas 2021-

2022 m. m II 

pusmečio 

pamokų 

tvarkaraštis. 

2022-2023 m. m. 

pamokų 

tvarkaraštis 

sudarytas, 

atsižvelgiant į 

galimybes teikti 

kolegialią 

pagalbą. 
 

Veiklos 
vykdomos nuo 

2022 m. I 

ketvirčio iki 2023 
m. II ketvirčio 

 

 
Teikiama 

kolegiali pagalba 

visose klasėse 

(100 proc.)  2 
kartus per savaitę 

per lietuvių ir 

matematikos 
pamokos.  

3 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

patenkinamu 

lygiu, sumažės 3 

proc. (nuo 7 proc. 

iki 4 proc.), 

matematikos – 1 

proc. (nuo 4 proc. 

iki 3 proc.)  

4 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

patenkinamu 

lygiu, sumažės 5 

proc. (nuo 10 

proc. iki 5 proc.), 

matematikos 

sumažės - 5 proc. 

(nuo 37 proc. iki 

32 proc.)  

3 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

aukštesniuoju 

lygiu, išaugs 5 

proc. (nuo 50 

proc. iki 55 proc.), 

matematikos – 5 

proc. (nuo 60 

proc. iki 65 proc.) 

4 kl. mokinių, 

besimokančių 

3 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

patenkinamu 

lygiu, padaugėjo 

3,2 proc. 

matematikos 

padaugėjo  7,2 

proc.)  

4 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

patenkinamu 

lygiu, sumažėjo 

8,9 proc., 

matematikos 

sumažėjo 27,1 

proc.  

 

 

3 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

aukštesniuoju 

lygiu, sumažėjo 3 

proc., 

matematikos 

sumažėjo 9 proc. 
 

 

4 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

18592 Eur 4289,02 Eur 0 Eur  



lietuvių k. 

aukštesniuoju 

lygiu, išaugs 5 

proc. (nuo 45 

proc. iki 50 proc.), 

matematikos – 5 

proc. (nuo 62 

proc. iki 67 proc.). 
 

aukštesniuoju 

lygiu, sumažėjo 

7,6  proc. 

matematikos 

sumažėjo – 9,3 

proc. 

Iš viso 1 uždaviniui 39385,76Eur 14722,78Eur 28 Eur  

 

2 Uždavinys. Ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. 

 

Veikla  
Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Lėšų panaudojimas Pastabos 

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta  

2.1.Kabineto 

aplinkos 

pritaikymas 

STEAM 

veikloms. 

Modernizuotas 

kabinetas ir jame 

sukurta šiuolaikinė, 

saugi, funkcionali ir 

patraukli STEAM 

ugdymosi aplinka, 

kurios užimtumas ne 

mažesnis nei 65 proc. 

 

Modernizuotas kabinetas 

ir jame sukurta saugi, 

šiuolaikinė ir funkcionali 

STEAM ugdymosi 

aplinka. 
https://www.vytenemunelis.lt/projektas-

kokybes-krepselis-investicija-i-mokiniu-

ugdymosi-pasiekimu-gerinima/ 

 

Įsigyta: 1 interaktyvus 

ekranas, 24 nešiojami 

kompiuteriai, 24 ausinės, 

baldai (stalai ir kėdės po 

24 vnt. mokiniams bei 

mokytojui 1 kėdė ir 1 

stalas), daugiafunkcis 

kopijavimo aparatas, dažų 

kasetės. 

 
Suplanuota veikla (kabineto 

užimtumas ) bus įvykdyta iki 

2023 m. II ketvirčio pabaigos 
 

 3 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

patenkinamu lygiu, 

sumažės 3 proc. 

(nuo 7 proc. iki 4 

proc.), 

matematikos – 1 

proc. (nuo 4 proc. 

iki 3 proc.)  

 4 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

patenkinamu lygiu, 

sumažės 5 proc. 

(nuo 10 proc. iki 5 

proc.), 

matematikos 

sumažės – 5 proc. 

(nuo 37 proc. iki 

32 proc.) 

Kokybinis 
rodiklis bus 

pamatuotas 

2022-2023 
m.m. 

pabaigoje. 

 

24207,24 

Eur 

24171,79 

Eur 

35,45 Eur Atkelta iš 

veiklos 

1.4. 

Keitimo 

raštas 

2022-04-

20 Nr. SD-

1792 

(1.6E) 

Keitimo 

raštas 

2022-05-

19 Nr. SD-

2261 

(1.6E) 

 

Pasikeitus 

mokyklos 

patalpų 

remonto 

planui ir 

skyrus 

https://www.vytenemunelis.lt/projektas-kokybes-krepselis-investicija-i-mokiniu-ugdymosi-pasiekimu-gerinima/
https://www.vytenemunelis.lt/projektas-kokybes-krepselis-investicija-i-mokiniu-ugdymosi-pasiekimu-gerinima/
https://www.vytenemunelis.lt/projektas-kokybes-krepselis-investicija-i-mokiniu-ugdymosi-pasiekimu-gerinima/


 besimokančių 

pagrindiniu lygiu. 

 3 kl. mokinių, 

besimokančių 

lietuvių k. 

aukštesniuoju 

lygiu, išaugs 5 

proc. (nuo 50 proc. 

iki 55 proc.), 

matematikos – 5 

proc. (nuo 60 proc. 

iki 65 proc.).  

 

mažesnį 

kabinetą 

STEAM 

veikloms, 

įrengtos 24 

kompiuteri

zuotos 

darbo 

vietos 

mokiniams 

2.2. Klasių ir 

anglų kalbos 

kabinetų 

modernizavi

mas 

Atnaujinti ir 

skaitmeninėmis 

priemonėmis 

aprūpintos 7 klasės ir 2 

anglų kalbos 

kabinetai. 

Atnaujinti ir 

skaitmeninėmis 

priemonėmis (9 

interaktyvūs ekranai,  9 

nešiojamieji kompiuteriai,  

4 Wifi adapteriai) bei  

aprūpintos 7 klasės ir 2 

anglų kalbos kabinetai. 

 29241  

Eur 

27223,96 

Eur  

2017,04 

Eur 

Sutaupyta 

vykdant 

viešuosius 

pirkimus. 

2.3. Tęstiniai 

20 val. 

mokymai 

„Neuromoksl

ai apie 

socialines ir 

emocines 

kompetencija

s“ 

Tęstiniuose 

mokymuose 

dalyvauja ne mažiau 

kaip 95 proc. 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų.  

Ne mažiau nei 75 

proc. visų stebėtų 

lietuvių k. ir 

matematikos pamokų 

veiksmingai taikomas 

mąstymo žemėlapių 

metodas. 

Veiklos vykdomos iki 2023 
m. II ketvirčio pabaigos. 

 

1 mokymai 

mokytojamsįvyko,  

dalyvavo 19 pedagogų. 

 1400 Eur 200 Eur  Veikla 

įgyvendina

ma iki 

2023 m. I 

ketvirčio  

 

 

2.4. Projekto 

veiklų 

viešinimas. 

 ne mažiau nei 4 

informacinės žinutės 

parašytos apie 

projektą ir jo veiklų 

įgyvendinimą 

interneto svetainėje 

Veiklos viešinamos 

mokyklos interneto 

svetainėje: 
https://www.vytenemunelis.lt/projektas

-kokybes-krepselis-investicija-i-

mokiniu-ugdymosi-pasiekimu-

gerinima/ 

 Mokyklos 

interneto svetainėje 

(www.vytenemunelis.l

t ) skelbiama 

informacija apie 

projekto veiklų 

     

https://www.vytenemunelis.lt/projektas-kokybes-krepselis-investicija-i-mokiniu-ugdymosi-pasiekimu-gerinima/
https://www.vytenemunelis.lt/projektas-kokybes-krepselis-investicija-i-mokiniu-ugdymosi-pasiekimu-gerinima/
https://www.vytenemunelis.lt/projektas-kokybes-krepselis-investicija-i-mokiniu-ugdymosi-pasiekimu-gerinima/
https://www.vytenemunelis.lt/projektas-kokybes-krepselis-investicija-i-mokiniu-ugdymosi-pasiekimu-gerinima/
file:///C:/Users/Rastine2/Desktop/www.vytenemunelis.lt
file:///C:/Users/Rastine2/Desktop/www.vytenemunelis.lt


www.vytenemunelis.l

t 

apvalaus stalo 

diskusija. 

 

https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdy

mo-projektai/projektas-kokybes-

krepselis/ 

 
https://www.vytenemunelis.lt/europos-

sajungos-strukturiniu-fondu-lesu-

bendrai-finansuojamas-projektas-nr-09-

2-1-sfa-v-719-01-0001-kokybes-

krepselis/ 

 

 

 

įgyvendinimą ir 

rezultatus. 

 

Iš viso 2 uždaviniui 54848,24 

Eur 

51595,75 

Eur 

 2052,49 

Eur 

 

Iš viso  

 
94234 ur 66318,53 

Eur 

2080,49 

Eur 

 

 

 Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos 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 

 

______________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

Mokyklos vadovas 

 

_______________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 
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