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KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 

 

Pagrindimas (pagrindžianti informacija ir duomenys) 

Klaipėdos Varpo“ gimnazija įgyvendina pagrindinio ugdymo programos 2–ąją dalį ir vidurinio ugdymo programą. 2021–2022 m. m. mokosi 446 
mokiniai, iš viso yra 19 klasių, dirba 49 mokytojai: 4 jų turi eksperto kvalifikacinę kategoriją, 17 – mokytojų metodininkų, 10 – vyresn. mokytojų, 18 – 
mokytojų. 2020–2021 m. m. pagrindiniu lygiu mokėsi 77,7 proc. mokinių. 2018 m. vykusio išorės vertinimo duomenimis, 43,2 proc. stebėtų pamokų 
vyravo tradicinė (poveikio) mokymo paradigma ir tradiciniai ugdymo metodai, nesudarę tinkamų sąlygų mokiniams bendradarbiauti. 2022–2024 m. 
strateginio plano tikslai: užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, kurti šiuolaikišką ir saugią aplinką. Naudojami duomenys: Klaipėdos 
„Varpo“ gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita, 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita, 2021 m. gimnazijos ataskaita, 2021 m. (pavasario) 
vidaus kokybės įsivertinimo ataskaitos (mokiniai, tėvai, mokytojai), atliktos IQES online, 2020–2021 m. m. stebėtų pamokų protokolai.  

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 I–II klasių mokinių dalis (procentas) III–IV 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 2,8 Mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygio, 
dalis sumažės 1 proc., pasiekusių pagrindinį 
lygį padidės bent 3 proc. 

3,5 Mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygio, dalis sumažės 
bent 2 proc., pasiekusių pagrindinį lygį padidės bent 3 
proc. 

Pagrindinis 36,3 30 
Patenkinamas 59,8 59,9 
Nepatenkinamas 1,2 6,6 

(Jei mokykla  vykdo tik vieną ugdymo programą, gali pateikti visų klasių  (ne pakopų) mokinių pasiekimų lygiai.  

2018 m. vykusio išorės vertinimo duomenimis išskirti šie stiprieji gimnazijos veiklos aspektai: asmenybės tapsmas (1.1.1. – 3 lygis), pasiekimų 
asmeniškumas (1.2.1. – 3 lygis), orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3. – 3 lygis; išskirtas aspektas – Pagalba mokiniui – 4 lygis), ugdymas mokyklos 
gyvenimu (2.3.2. – 3 lygis), pastatas ir jo aplinka (3.1.2. – 3 lygis; išskirtas aspektas – Estetiškumas – 3 lygis), aplinkų bendrakūra (3.1.3. – 3 lygis), 
perspektyva ir bendruomenės susitarimai (4.1.1. – 3 lygis; išskirtas aspektas – Optimalus išteklių paskirstymas – 3 lygis, Sprendimų pagrįstumas – 3 
lygis), lyderystė (4.1.2. – 3 lygis), mokyklos tinklaveika (4.2.3. – 3 lygis). 



Tikslas. Kuriant įtraukiojo ugdymo kultūrą, atliepti individualius mokinių mokymosi poreikius ir gerinti pasiekimus. 

1. Uždavinys. Didinti mokinių galimybes mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius inovatyviose ugdymo(si) aplinkose 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas 
(nurodomos detalios 
priemonės ir kiekvienai jų 
skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 
laikotarpis (nurodoma 
nuo – iki) 

1.1 Į mokinį orientuotas, 
aktyvus mokymas(-is), 
diegiant įtraukiojo ugdymo 
vertybes 

Vyks 4 patyriminio ugdymo 
dienos, organizuojamos 
teminiu principu (klimato 
kaita, darnus vystymasis, 
žiedinė ekonomika ir pan.). 
Jose dalyvaus 100 proc. I–III 
kl. mokinių. 
Veiklų pristatymas – mini 
konferencijoje, kuri vyks 
gimnazijoje, skirta 
bendruomenei ir partneriams 

5 proc. padidės mokinių,  
besimokančių 
pagrindiniu lygiu, 
skaičius.  
10 proc. padidės pamokų 
su vyraujančia 
šiuolaikiškumo 
paradigma (išorės 
vertinimo išvada: 43,2 
proc. stebėtų pamokų 
vyravo tradicinė 
(poveikio) mokymo 
paradigma ir tradiciniai 
ugdymo metodai). 2021 
m. stebėtų pamokų 
protokoluose fiksuotas 
faktas: 40 proc. pamokų 
vyravo tradicinė mokymo 
paradigma.  
Įkūrus gamtos mokslų 
laboratoriją, didės 
mokinių mokymo(si) 
motyvacija ir 
įsitraukimas į 
mokymo(si) procesą, 
gerės mokymosi 

Priemonės (konferenciniai 
lapai, markeriai, spalvotas 
popierius, flomasteriai, 
pagrindai rašymui be 
atvarto ir kt.) edukacinėms 
veikloms vykdyti – 200 
Eur, transporto išlaidos į 
socialinių partnerių tyrimų 
laboratorijas – 500 Eur. 
Konferencijos 
organizavimo išlaidos 
(segtuvai, padėkos raštai, 
padėkos dovanėlės, 
konferenciniai bloknotai, 
popierinės rūšiavimo dėžės, 
stendai, kamštinės lentos) – 
500 Eur 

2022 m. birželio 13–
17 d.  



1.2. Skaitmeninio turinio 
kūrimas ir naudojimas 

Sukurtos 2 matematikos 
vaizdo pamokos skirtos 
savarankiškam mokymuisi 
(„Kvadratinių lygčių 
sprendimas“ I klasių 
mokiniams, „Apskritimo 
liestinė“ II kl. mokiniams). 
Sukurtas skaitmeninis 
mokymo(si) turinys: pateiktys 
II kl. mokinių matematikos 
pamokai „Judėjimo uždavinių 
sprendimo pavyzdžiai“, 
medžiaga savarankiškam 
mokymuisi „Pasirengimo 
rašiniui etapai“ (lietuvių 
kalbos ir literatūros 4 pamokų 
ciklas III–IV kl. mokiniams),  
pateiktys savarankiškam 
mokymuisi „Pasirengimas 
PUPP: kalbos raiškos 
ugdymas“ (4 lietuvių kalbos ir 
literatūros pamokų ciklas), 
pateiktys anglų kalbos 
pamokai „Writing structures“ 
(IV kl. mokiniams), pateiktys 
biologijos 2 pamokų ciklui 
„Žmogaus organų sistema. 
Kraujotaka ir virškinimas“ (II 
kl. mokiniams). Pamokos 
įkeltos į skaitmeninio turinio 
biblioteką, refleksija apie 
skaitmeninio turinio 
panaudojimą metodinėje 
dienoje  

rezultatai (2 proc. 
daugiau mokinių rinksis 
vidurinio ugdymo 
programos A lygio 
fizikos, chemijos kursus). 
Vidaus kokybės 
įsivertinimo teiginio 
„Mokytojai mokslo metų 
eigoje su mokiniais 
aptaria jų mokymosi 
pažangą, paaiškina, 
pataria, kaip jie galėtų 
geriau mokytis“ vertė 
padidės iki 3,3 (buvo 
2,7). 
Pamokos aspektas 
„bandymas dirbti 
šiuolaikiškai“ bus 
išskirtas 60 procentų 
stebėtų pamokų (buvo 42 
proc.)  
 

Mokymai mokytojams, 
kaip kurti vaizdo pamokas 
ir skaitmeninį turinį – 300 
Eur. Atlygis 9 mokytojams, 
kuriantiems skaitmeninį 
turinį, – 1000 Eur 
(mokytojo val. įkainis – 
11,16 Eur).  
16 „Eduka“ licencijų 
lietuvių kalbos ir 
literatūros, matematikos, 
fizikos, geografijos, 
istorijos ir kt. mokytojams 
– 240 Eur 

Mokymai mokytojams 
apie skaitmeninio 
turinio kūrimą 2022 
metų gruodžio mėn.  
Skaitmeninio turinio 
kūrimas – 2022 metų I 
ir II ketvirčiai. 
2023 m. balandžio 
mėn. – metodinė diena 
„Skaitmeninio turinio 
kūrimas“ 



1.3. Mokymosi 
eksperimentuojant, tiriant 
aplinkos kūrimas ir 
pritaikymas mokinių 
poreikiams  

Sudarytos sąlygos vykdyti 
eksperimentus ir tiriamuosius 
darbus, įsigyta įranga bei 
priemonės: I–II kl. vyks 30 
praktinių pamokų, III–IV 
klasių mokiniai atliks 20 
tiriamųjų darbų per metus, 15 
mokinių atliks tiriamuosius 
darbus Klaipėdos universiteto 
chemijos laboratorijoje. 
Suorganizuotas praktinis 
seminaras gamtos mokslų 
mokytojams.  
4–5 išvykos (160 mokinių) į 
VU, VGTU, KTU gamtos 
mokslų laboratorijas. 
Įkurta gamtos mokslų 
laboratorija (2023 m. iš 
Klaipėdos m. savivaldybės 
biudžeto tam numatyta skirti 
42 000 Eur) 

Priemonės praktiniams 
darbams atlikti: 
mikroskopas MOTIC 
SILVER 152iX – 1497 Eur, 
mikroskopai 
MOTICSILVER 152 (8 
vnt.) – 5584 Eur,  
elektroninės vienkanalės 
pipetės (8 vnt.) – 2000 Eur, 
vandens tyrimų laboratorija 
(5 vnt. ) – 605 Eur, 
eksperimentų rinkinys 
„Elektochemija“ 7–12 
klasei (5vnt.) – 980 Eur, 
dirvožemio tyrimų rinkinys 
(1 vnt.) – 1225 Eur, didysis 
fizikos pagrindų rinkinys (2 
vnt.) – 7190 Eur, maitinimo 
šaltinis (2vnt.) – 736 Eur. ir 
kt.) – 20 000 Eur, 
transporto išlaidos – 3000 
Eur, seminaras mokytojams 
arba atlygis lektoriams – 
500 Eur  

Pamokos vyks 2022 
m. IV ketvirtį, išvykos 
– 2022 m. III ketvirtį. 
Mokytojų seminaras – 
2022 metų II ketvirtį  
 
 

1.4. Užsienio kalbų 
mokymosi laboratorijos 
modernizavimas  ir praktinis 
pritaikymas 

Modernizuota15 vietų 
užsienio kalbų laboratorija. 1 
kartą per mėnesį vyks anglų, 
rusų, vokiečių, prancūzų, 
ispanų kalbų pamokos pagal 
mokytojų pateiktus teminius 
planus. Užsienio kalbų 
mokytojų metodinė grupė 
miesto mokytojams surengia 
seminarą apie praktines kalbų 

Programinė įranga HUB 
(15 vnt.), valdymo įranga 
LIVE (15 vnt.), interaktyvi 
medžiaga (15 vnt.), 
specializuotos ausinės (16 
vnt.). Įsigyti 4 stacionarūs 
kompiuteriai po 700 Eur 
(3200 Eur), 5 nešiojami 
kompiuteriai po 600 Eur 
(3000 Eur) – 17 000 Eur 

2022 m. I ketvirtis, 
seminaras – 2022 m. 
III ketvirtis  



laboratorijos pritaikymo 
galimybes 

   Iš viso: 43 240 Eur 
 

2 uždavinys. Užtikrinti savirealizacijos ir saviraiškos poreikius įvairių gebėjimų mokiniams, didinant jų įsitraukimą į formalias ir neformalias veiklas 
 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 
(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 
skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 
laikotarpis (nurodoma 

nuo – iki) 

2.1. Bendradarbiavimas su 
mokslo įstaigomis organizuojant 
mokinių neformaliojo švietimo 
veiklas  

2 išvykos į KTU neformaliojo 
švietimo renginius 3–4 kl. 
mokiniams, pasirinkusiems 
gamtos mokslų srities dalykus 
A lygiu. 
2 išvykos į VDU 27 
mokiniams, dalyvavusiems 
Cattell fluidinio intelekto 
tyrime CFT 20–R (2 renginiai 
pagal Giffted programą) 

Praplečiant mokinių 
galimybes ugdytis 
kultūrinę ir pažinimo 
kompetenciją augs 
susidomėjimas meninio 
ugdymo dalykais: 20 
proc. daugiau mokinių 
dalyvaus neformalaus 
vaikų  švietimo 

Transporto išlaidos – 1500 
Eur (išvyka į Vilnių 2 kartai 
po 400 Eur, išvyka į Kauną 2 
kartus po 350 Eur)  

2022 m. balandžio, 
gegužės mėn. 
(VDU,KTU) 
2023 m. sausio, vasario 
mėn. (VDU,KTU) 
 
 
 
 
 



2.2. Mokinių dalyvavimas 
neformaliojo vaikų švietimo 
veiklose, konkursuose, 
konferencijose  

Neformalaus vaikų švietimo 
programa „Liaudies kapela 
„Joginta“ surengs 10 
muzikinių renginių gimnazijai 
ir socialiniams partneriams, 2 
kartus dalyvaus LRT laidoje 
„Duokim garo“, reprezentuos 
gimnaziją dviejuose miesto 
renginiuose.  
2 išvykos į spektaklius, 
organizuoti 2 susitikimai su 
meno kūrėjais. 
Surengtos 4  meninio ugdymo  
darbų parodos ir sudalyvauta 
2–3 miesto organizuojamuose 
meniniuose konkursuose 
(2021 metais – 2 parodos ir 
nedalyvauta). 
Padidės mokinių, pasirinkusių 
filmų kūrimo pasirenkamąjį 
dalyką, skaičius: nuo 20–ties 
iki 30–ties).  
Bus sukurti 2 edukaciniai 
filmai, susiję su lietuvių 
kalbos ir literatūros ugdymo 
turiniu, ir pristatyti Klaipėdos 
miesto lituanistų 
bendruomenei. 
Didės gimnazijos 
patrauklumas ir ją rinksis 
daugiau mokinių (mokinių 
skaičius padidės  25 
mokiniais) 

programose (2021 m. 30 
proc.).  
Didės neformalaus 
vaikų švietimo 
pasirinkimo galimybės: 
atsiras teatro, filmų 
kūrimo, muzikos 
krypties neformalaus 
švietimo programos 
(2021 m. – 16 
programų).  
Vidinio įsivertinimo 
rodiklio teiginio „Man 
svarbu mokytis“ vertė 
išaugs iki 3 (buvo 2,6). 
Teiginio „Mokykloje 
mane moko turėti tikslų 
ir jų siekti“ vertė išaugs 
iki 3,2 (buvo 2,8). 
  

Lietuvių liaudies tautiniai 
rūbai: 8 vnt. mergaitėms po 
800 Eur – 6400 Eur, 5 vnt. 
berniukams po 500 Eur – 
2500 Eur (iš viso 8900 Eur). 
Išvykos teatrą: į Klaipėdos 
dramos teatrą 50 mokinių, 
išvyka 30 mokinių į Kauno 
dramos teatrą: autobuso 
nuoma – 400 Eur. Bilietai – 
600 Eur (iš viso 1000 Eur). 
Molbertai dailės pamokai – 
10 vnt. po 32 Eur – 320 Eur. 
Atlygis mokytojams už 
filmų montavimą (2 po 300 
Eur, 1 po 400 Eur) – 1000 
Eur.  
Vaizdo kameros – 2000 Eur 
(360 laipsnių kamera 2 vnt. 
po 500 Eur, 1 vnt.  – 1000 
Eur) 
Foto įranga ( fotoaparatas 1 
vnt. – 2519, 1 vnt. – 481 Eur) 
– 3000 Eur  

„Jogintos“ dalyvavimas 
laidoje „Duokim garo“ 
2022 metų sausio – 
birželio mėn. 
2022 metų kovo mėn. 
išvyka į Klaipėdos 
dramos teatrą. 
2022 metų birželio mėn. 
susitikimas su meno 
kūrėjais.  
2022 metų balandžio – 
gegužės mėn. filmų 
kūrimas.  
2022 metų lapkričio 
mėn. filmų pristatymas 
Klaipėdos lituanistų 
bendruomenei. 
2022 metų spalio mėn. 
išvyka į Kauno dramos 
teatrą.  
2023 metų birželio mėn. 
susitikimas su meno 
kūrėjais  



2.3. Muzikos ugdymui skirtos 
bazės atnaujinimas ir 
pritaikymas mokinių poreikiams 

20 proc. išaugs aktyvių 
mokymo metodų naudojimas 
muzikos pamokose (pamokų 
stebėjimo protokoluose dabar 
jų fiksuojama 40 proc.). 
Mokiniams bus pasiūlytos 
bent 2 naujos meninės 
krypties neformaliojo vaikų 
švietimo programos  

Instrumentai muzikos 
kabinetui: koncertinės 
ukulėlės (18 vnt.), elektrinių 
būgnų komplektas, kubas 
ukulėlėms įgarsinti, 2 
belaidžių mikrofonų 
sistemos, 3 mikrofono 
stovai, „Cajon“ būgnas, 3 
komplektai muzikinių 
vamzdžių, kompiuterinių 
sistemų atnaujinimas, 
studijos muzikos 
komponavimo programos 
licencija ir kt.) – 5085 Eur  

2022 m. I ir III ketvirčiai  

2.4. Technologijų (turizmo ir 
mitybos) kabineto atnaujinimas, 
plėtojant savivaldaus mokymosi 
galimybes  

Bus atnaujinta technologijų 
kabineto mokymo priemonės 
bei įranga. Pamokos aspektas 
„bandoma dirbti 
šiuolaikiškai“ bus išskirtas 70 
proc. stebėtų technologijos 
pamokų (buvo 49 proc.). 
Mokiniams bus pasiūlytos 2 
naujos technologijų krypties 
neformaliojo vaikų švietimo 
programos.  
Lyginant su 2020–2021 m. m. 
2 proc. padidės mokinių, 
pasirinkusių turizmo ir 
mitybos mokomąjį dalyką 
skaičius (2021 m. 39 trečių 
klasių mokiniai) 

Priemonės bei įranga 
technologijų kabinetui:  
gamybos stalai nerūdijančio 
plieno be lentynų – 1944 Eur 
Baldai – 4986 Eur 
Buitinė technika – 6020 Eur 
Iš viso 12950 Eur 
 

2022 m. II ketvirtis - 
pasiūlytos dvi naujos 
technologijų krypties 
neformaliojo švietimo 
programos. 
2022 m. IV ketvirtis  - 
atnaujinta technologijų 
kabineto įranga 
  

2.5.Mentorystės ir lyderystės 
stovykla mokiniams  

20 I–III klasių mokinių,  
dalyvaujančių Lyderystės 
neformalaus vaikų švietimo 

Stovyklos organizavimas 
(kelionės išlaidos, mokinių 
maitinimas, 

2022 m. birželio mėn.  



programoje, įgis 
kompetencijų mentorystės ir 
lyderystės įgūdžių stiprinimo 
stovykloje (2–3 dienų). 
Mokiniai ves 10 užsiėmimų I 
kl. mokiniams (2 kartai per 
metus) mokėjimo mokytis 
kompetencijos ugdymo 
klausimais ir surengs 
Lyderystės forumą 
kaimyninių progimnazijų ir 
gimnazijų mokiniams 

apgyvendinimas) 2000 Eur, 
atlygis lektoriams – 1500 
Eur 

2.6. Karjeros ugdymo veiklos  
 
 

Suorganizuota 2–3 val. 
paskaita „Kaip padėti vaikui 
mokytis ir kurti karjerą“ 
tėvams, kurioje dalyvaus ne 
mažiau kaip 46 proc. II ir IV 
klasių mokinių tėvų.  
5–6 išvykos į verslo, 
pramonės įstaigas  
organizavimas I–II klasių 
mokiniams. 
Mokymai mokiniams karjeros 
kompetencijai ugdyti, 
dalyvaus 90 proc. mokinių. 
Renginio „Karjeros naktis 
mokykloje“ organizavimas ir 
vykdymas.  
Individualius planus 2023 m. 
koreguos 22 proc. vietoj 30 
proc. III–IV klasių mokinių.  
27 mokiniams padidės 
galimybės realizuoti save ir 
pasirinkti gebėjimus 

Vidinio įsivertinimo 
rodiklio teiginio „Man 
svarbu mokytis“ vertė 
išaugs iki 3 (buvo 2,6). 
Teiginio „Mokykloje 
mane moko turėti tikslų 
ir jų siekti“ vertė išaugs 
iki 3,2 (buvo 2,8). 
 

Atlygis lektoriui už paskaitą: 
2022–2023 m. m. (2–3 val.) 
– 400 Eur.  
Kelionės išlaidos 500 Eur (2 
kartai).  
Atlygis lektoriams už 
mokymus: 2022–2023 m. m. 
– 1000 Eur (4 grupės po  250 
Eur); 2023–2024 m. m. – 
1000 Eur (4 gr. po 250 Eur); 
iš viso 2000 Eur. 
Atlygis lektoriams už 
mokymus: 2022–2023 m. m. 
(50 mokinių po 20 Eur) – 
1000 Eur; 2023–2024 m. m. 
(50 mokinių po 20 Eur) 1000 
Eur; iš viso – 2000 Eur 
 

2022 m. spalio mėn. 
paskaita tėvams. 
2022 m. III ketvirtis ir 
2023 m. I ketvirtis - 
kelionių į įstaigas 
organizavimas.  
2022 m. III ketvirtis ir 
2023 m. I ketvirtis –
mokymai mokiniams. 
2023 m. I ketvirtis - 
renginio organizavimas 
 



atitinkančius vidurinio 
ugdymo programos dalykus ir 
jų lygius 

   Iš viso  47 155 
 

3 uždavinys. Efektyvinti kolegialų mokytojų mokymąsi įgyvendinant patyriminį ugdymą  

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 
(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai jų 
skirtos/numatytos lėšos) 

Įgyvendinimo 
laikotarpis (nurodoma 

nuo – iki) 

3.1. Profesinė bendrystė, 
planuojant ir įgyvendinant 
integruotus patyriminės veiklos 
projektus ir kitas veiklas 

16 val. patyriminės veiklos 
planavimo sesija, kurioje 
dalyvaus 100 proc. mokytojų 
ir bus parengta patyriminės 
veiklos programa 

2023 m. mokytojų 
bendradarbiavimas 
organizuojant 
patyriminio ir įtraukiojo 
ugdymo veiklas bus 
išskirtas kaip stiprusis 
veiklos aspektas. 
Mokytojai, 
mokydamiesi drauge ir 
vieni iš kitų, 
dalydamiesi patirtimi, 
stebėdami kolegų 
pamokas, patys 
siūlydami veiklas 
ugdymo procesą darys 
patrauklų, todėl 
gimnazijoje 6 proc. 
padidės mokinių 
skaičius. Pagerės 
mokymosi pasiekimai 
(fiksuojamas pokytis: 1 
proc. mažės 

Atlygis lektoriui už 
mokymus – 1500 Eur 

2022 m. gruodžio mėn.  

3.2. Mokymasis su kitais ir iš 
kitų 
 

Kiekvienas mokytojas bent 
vieną kartą per pusmetį stebės 
kolegų pamokas, suteiks 
grįžtamąjį ryšį patyriminio 
ugdymo aspektu.  
1 kartą per metus visiems 
mokytojams organizuojamos 
patyriminės dirbtuvės 
gimnazijoje: 100 proc. 
mokytojų taikys įgytas žinias 
ir gebėjimus savo veikloje, 
didins pamokos kokybę, 
dalinsis savo patyriminio 
mokymo sėkmės istorijomis 
respublikinėje konferencijoje. 
Patyriminė stovykla 
mokytojams. 

Išlaidos kanceliarinėms 
prekėms (2 metams – 400 
Eur) 
Atlygis  lektoriui už 
mokymus – 1500 Eur. 
Patyriminė stovykla 
mokytojams (autobuso 
nuoma 300 Eur, 
apgyvendinimas ir 
maitinimas  1000 Eur) 
Mokytojų išvykos į kitas 
mokyklas 1400 Eur 

2022 m. per I ir II 
ketvirčius stebimos 
kolegų pamokos.  
2022 m. III ketvirtis 
(lapkričio mėn.) -
organizuojamos 
patyriminio mokymo 
dirbtuvės.  
2022 metų birželio 
mėn, 2023 m. birželio 
mėn. vyks mokytojų 
išvykos. 
2023 m. III ketvirtį 
mokytojų patyriminė 
stovykla.  
2023 metų gruodžio 
mėn. organizuojama 



2 kartus per metus 100 proc. 
mokytojų dalyvauja 
edukacinėse veiklose 
pažangiose, stiprią geros 
mokyklos požymių raišką 
turinčiose mokyklose 

nepatenkinamą lygį 
pasiekusių mokinių 
skaičius)  

respublikinė 
konferencija    

3.3. Efektyvinti kolegialų 
mokytojų mokymąsi apie 
patyriminį ugdymąsi 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais. Patyriminio ugdymo 
patirties pristatymas miesto 
gimnazijoms  

Patirtys pagal KU 
organizuojamas „Dėmesio 
akademijos“ veiklas (50 
mokinių) 
 
Bendradarbiavimas su SMK 
dėstytojais įgyvendinant 
veiklą „Tapk studentu 1 
dienai“ (50 mokinių) 
Patyriminės mokinių 
stovyklos Bitėnuose 
organizavimas (100 mokinių) 

Kanceliarinės priemonės 
400 Eur 
Priemonės edukacinėms 
veikloms – 200 Eur  
Atlygis mokytojams – 889 
Eur (mokytojo valandinis 
įkainis (su Sodra) – 11,16 
Eur)  
Atlygis lektoriams – 2000 
Eur 
Mokinių stovyklos 
organizavimas (kelionė, 
maitinimas, nakvynė) 2000 
Eur 

2022 metų III ketvirtis -  
KU „Dėmesio 
akademija“. 
2023 metų I ketvirtis - 
SMK veikla „Tapk 
studentu 1 dienai“.  
2022 metų birželio 
mėn.  - Patyriminė 
mokinių stovykla 
Bitėnuose  

3.4. Netradicinis turimų erdvių 
panaudojimas vedant 
integruotas pamokas  

80 proc. mokytojų per  metus 
praves po 2 pamokas 
netradicinėse aplinkose. Bus 
atnaujintos 2 edukacinės ir 
mokomosios erdvės.  
Pravestos 5 netradicinės 
integruotos pamokos (su 
socialiniais partneriais, verslo 
įmonėmis, viešosiomis 
įstaigomis ir įvairių profesijų 
atstovais – praktikais) 

Baldai mokomosioms 
erdvėms – 7000 Eur ( vienas 
komplektas – stalas ir suolas 
234 Eur). 
Mokomosios medžiagos 
vizualizacija kabinetuose – 
1000 Eur (rašytojų citatos, 
epochų juostos, pano ir kt.) 

2022 m. II ir IV 
ketvirčiai  

3.5. Kūrybingumo stovykla 
mokytojams  

10 inovatyviai dirbančių 
mokytojų dalyvaus 
kūrybingumo stovykloje 

Kūrybiškumo stovykla 
organizuojama „Atomic 

2022 m. liepos, 
rugpjūčio mėn.  



garden“ – 3000 Eur (vienam 
mokytojui – 300 Eur) 

   Iš viso:  23 200  
   Iš viso: 113 284 

 
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 „Varpo“ gimnazijos direktorė 
                                        Rasa Mašurinienė 

                       _______________________________ 
                  (Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

  
 

 


