
Mokyklos pavadinimas

Skirtos 
kokybės 

krepešelio 
lėšos, EUR

Ugdymo(si) procesas, įvykdytos veiklos
Suplanuota 
panaudoti 
lėšų, EUR

Dalis nuo 
skirtų lėšų , 

%

Pagalba mokiniui, mokytojui, 
įvykdytos veiklos

Suplanuota 
panaudoti 
lėšų, EUR 

Dalis nuo 
skirtų lėšų , 

%

Ugdymosi aplinka, įvykdytos 
veiklos

Suplanuota 
panaudoti 

lėšų

Dalis nuo 
skirtų lėšų , 

%

Bendruomenė, įvykdytos 
veiklos

Suplanuota 
panaudoti 

lėšų

Dalis nuo 
skirtų lėšų , 

% Ypatumai/ Problematika
10 998 13,04 600 0,71 2990 3,55 350 0,42

2023-01-05

3000 3,56 2500 2,96 600 0,71

18506,72 21,95 33743,3 40,01

1337,5 1,59

4108,8 4,87

500 0,59

958 1,14

Iš viso: 39 409,02 46,73 3510,4 4,16 39 233 46,52 2175,28 2,58
Panaudota lėšų: 23 171,75 600 26464 950

Likutis: 16 237,27 2910,4 12 769,30 1225,28

2.2. Neformalios veiklos ,,Tyrimų 
laboratorija" sukūrimas 1-4 klasių 

mokiniams ne pamokų metu. 
Organizuojami ne mažiau 30 patyriminės 

veiklos užsiėmimų 1-4 klasių mokiniams. 6 
užsiėmimus gamtos mokslų laboratorijoje 

ves mokytojai dalykininkai (biologija, 
chemija, fizika). 5 pradinių klasių 

mokytojos  praves 24 užsiėmimus 
laboratorijoje ar kitose pasirinktose 

erdvėse.

1.2.   3 motyvaciją skatinančios išvykos.
1 kartą per projekto įgyvendinimo 

laikotarpį mokomąja  edukacine-pažintine 
išvyka bus paskatinti  didžiausią pažangą 

lietuvių kalbos ir matematikos srityje 
padarę mokiniai. 

1.4. Diferencijuotų užduočių aplankų 
parengimas (užduočių

banko „Sunku, sunkiau,
sunkiausia“ kūrimas) ir

įkėlimas Office platformoje.

1.3. Ne mažiau kaip 65 proc. mokytojų, 
derindami planus ir programas su kito 

dalyko mokytoju, per projekto laikotarpį 
ves 3-4 integruotas pamokas ar 

projektines veiklas.

2.2. Bus suorganizuota ne mažiau kaip 10 
edukacinių išvykų, kuriose mokiniai 

tikslingai ugdysis (atliks užduotis, pristatys 
jas, įvertins ir įsivertins) dalykinius 

gebėjimus, suplanuotus organizuojant 
išvyką. 

1.2. Bus įkurta nusiraminimui 
skirta erdvė su sensorine 

įranga specialiųjų ugdymosi 
poreikių mokiniams bei 

turintiems elgesio ir emocijų 
problemų.

2.3. Mokymai mokytojams 
,,Virtuali realybė ugdymo(si) 

procese. Teorija ir praktika (3D 
akinių panaudojimas). 

Praktiniame seminare dalyvaus 
bent 20 mokytojų.1.1. Konsultacinės valandos 1–8, 1g-4g 

klasių mokiniams, skirtos mokymo(si) 
rezultatams gerinti.

2.1. Bus modernizuota 
gamtos mokslų laboratorija

Pakruojo r.            Linkuvos 
gimnazija

2.3. Praktinis išvažiuojamasis 
seminaras „Tikslingas gamtos 

mokslų laboratorijos galimybių 
panaudojimas 

gamtamoksliniame ugdyme”.
Praktiniame seminare dalyvaus 

bent 12 mokytojų.

1.4. Bent 65–70 proc. stebėtų lietuvių 
kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, 
matematikos,  gamtos bei socialinių 

mokslų dalykų pamokų bus naudojamos 
interaktyvios mokymo priemonės, 

leidžiančios mokiniui išbandyti įvairių 
rūšių užduotis, patirti įvairius mokymosi 

būdus ir formas (Eduka licencijos, SMART 
lenta).

1.2. Paskaita – užsiėmimas 
,,Vaikų emocinės sveikatos 

stiprinimas” 7-8 kl. mokiniams, 
siekiant ugdyti socialinę ir 

komunikavimo  kompetencijas.

2.3. Bus įsigytas 3D 
mokomųjų filmų komplektas. 
Per mokslo metus ne mažiau 

kaip 10 pamokų bus 
panaudoti 3D mokomieji 

filmai.

84328



Mokyklos pavadinimas

Skirtos 
kokybės 

krepešelio 
lėšos, EUR

Ugdymo(si) procesas, įvykdytos veiklos
Suplanuota 
panaudoti 
lėšų, EUR

Dalis nuo 
skirtų lėšų , 

%

Pagalba mokiniui, mokytojui, 
įvykdytos veiklos

Suplanuota 
panaudoti 
lėšų, EUR 

Dalis nuo 
skirtų lėšų , 

%

Ugdymosi aplinka, įvykdytos 
veiklos

Suplanuota 
panaudoti 

lėšų

Dalis nuo 
skirtų lėšų , 

%

Bendruomenė, įvykdytos 
veiklos

Suplanuota 
panaudoti 

lėšų

Dalis nuo 
skirtų lėšų , 

% Ypatumai/ Problematika
10 998 13,04 600 0,71 2990 3,55 350 0,42

2022-11-05

3000 3,56

18506,72 21,95

1337,5 1,59

4108,8 4,87

Iš viso: 39 409,02 46,73 3510,4 4,16 39 233 46,52 2175,28 2,58
Panaudota lėšų: 21 716,01 600 2990 350

Likutis: 17 693,01 2910,4 36 243,30 1825,28

1.2.   3 motyvaciją skatinančios išvykos.
1 kartą per projekto įgyvendinimo 

laikotarpį mokomąja  edukacine-pažintine 
išvyka bus paskatinti  didžiausią pažangą 

lietuvių kalbos ir matematikos srityje 
padarę mokiniai. 

1.4. Diferencijuotų užduočių aplankų 
parengimas (užduočių

banko „Sunku, sunkiau,
sunkiausia“ kūrimas) ir

įkėlimas Office platformoje.

2.2. Bus suorganizuota ne mažiau kaip 10 
edukacinių išvykų, kuriose mokiniai 

tikslingai ugdysis (atliks užduotis, pristatys 
jas, įvertins ir įsivertins) dalykinius 

gebėjimus, suplanuotus organizuojant 
išvyką. 

1.1. Konsultacinės valandos 1–8, 1g-4g 
klasių mokiniams, skirtos mokymo(si) 

rezultatams gerinti.

Pakruojo r.            Linkuvos 
gimnazija

2.3. Praktinis išvažiuojamasis 
seminaras „Tikslingas gamtos 

mokslų laboratorijos galimybių 
panaudojimas 

gamtamoksliniame ugdyme”.
Praktiniame seminare dalyvaus 

bent 12 mokytojų.

1.4. Bent 65–70 proc. stebėtų lietuvių 
kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, 
matematikos,  gamtos bei socialinių 

mokslų dalykų pamokų bus naudojamos 
interaktyvios mokymo priemonės, 

leidžiančios mokiniui išbandyti įvairių 
rūšių užduotis, patirti įvairius mokymosi 

būdus ir formas (Eduka licencijos, SMART 
lenta).

1.2. Paskaita – užsiėmimas 
,,Vaikų emocinės sveikatos 

stiprinimas” 7-8 kl. mokiniams, 
siekiant ugdyti socialinę ir 

komunikavimo  kompetencijas.

2.3. Bus įsigytas 3D 
mokomųjų filmų komplektas. 
Per mokslo metus ne mažiau 

kaip 10 pamokų bus 
panaudoti 3D mokomieji 

filmai.

84328



Mokyklos pavadinimas

Skirtos 
kokybės 

krepešelio 
lėšos, EUR

Ugdymo(si) procesas, įvykdytos veiklos
Suplanuota 
panaudoti 
lėšų, EUR

Dalis nuo 
skirtų lėšų , 

%

Pagalba mokiniui, mokytojui, 
įvykdytos veiklos

Suplanuota 
panaudoti 
lėšų, EUR 

Dalis nuo 
skirtų lėšų , 

%

Ugdymosi aplinka, įvykdytos 
veiklos

Suplanuota 
panaudoti 

lėšų

Dalis nuo 
skirtų lėšų , 

%

Bendruomenė, įvykdytos 
veiklos

Suplanuota 
panaudoti 

lėšų

Dalis nuo 
skirtų lėšų , 

% Ypatumai/ Problematika
11 007 2999

3000

Iš viso: 39 580,52 46,94 4423,2 5,24 37 999 45,06 2325,28 2,76
Panaudota lėšų: 11 036,17 0 2990 0

Likutis: 28 544,35 4423,2 35 009,00 2325,28

2.2. Bus suorganizuota ne mažiau kaip 10 
edukacinių išvykų, kuriose mokiniai 

tikslingai ugdysis (atliks užduotis, pristatys 
jas, įvertins ir įsivertins) dalykinius 

gebėjimus, suplanuotus organizuojant 
išvyką. 

Pakruojo r.            Linkuvos 
gimnazija

84328 1.4. Bent 65–70 proc. stebėtų lietuvių 
kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, 
matematikos,  gamtos bei socialinių 

mokslų dalykų pamokų bus naudojamos 
interaktyvios mokymo priemonės, 

leidžiančios mokiniui išbandyti įvairių 
rūšių užduotis, patirti įvairius mokymosi 

būdus ir formas (Eduka licencijos, SMART 
lenta).

2.3. Bus įsigytas 3D 
mokomųjų filmų komplektas. 
Per mokslo metus ne mažiau 

kaip 10 pamokų bus 
panaudoti 3D mokomieji 

filmai.



Mokyklos pavadinimas

Skirtos 

kokybės 

krepešelio 

lėšos, EUR

Ugdymo(si) procesas, įvykdytos veiklos

Suplanuota 

panaudoti lėšų, 

EUR

Dalis nuo 

skirtų lėšų , 

%

Pagalba mokiniui, mokytojui, 

įvykdytos veiklos

Suplanuota 

panaudoti 

lėšų, EUR 

Dalis nuo 

skirtų lėšų , 

%

Ugdymosi aplinka, įvykdytos 

veiklos

Suplanuota 

panaudoti 

lėšų

Dalis nuo 

skirtų lėšų , 

%

Bendruomenė, įvykdytos veiklos

Suplanuota 

panaudoti 

lėšų

Dalis nuo 

skirtų lėšų , 

%
Ypatumai/ Problematika

10 998 13,04 600 0,71 2990 3,55 350 0,42

2023-03-05

3000 3,56 2500 2,96 600 0,71

18506,72 21,95 33743,3 40,01

1337,5 1,59

4108,8 4,87

500 0,59

958 1,14

Iš viso: 39 409,02 46,73 3510,4 4,16 39 233 46,52 2175,28 2,58

Panaudota lėšų: 23 171,75 600 39233,3 950

Likutis: 16 237,27 2910,4 0,00 1225,28

Iš viso panaudota: 63955,05 75,84 proc.

Likutis: 20372,95 24,16 proc.

2.3. Praktinis išvažiuojamasis 

seminaras „Tikslingas gamtos 

mokslų laboratorijos galimybių 

panaudojimas 

gamtamoksliniame ugdyme”.

Praktiniame seminare dalyvaus 

bent 12 mokytojų.

Pakruojo r.            Linkuvos 

gimnazija
84328

1.4. Bent 65–70 proc. stebėtų lietuvių 

kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, 

matematikos,  gamtos bei socialinių 

mokslų dalykų pamokų bus naudojamos 

interaktyvios mokymo priemonės, 

leidžiančios mokiniui išbandyti įvairių 

rūšių užduotis, patirti įvairius mokymosi 

būdus ir formas (Eduka licencijos, SMART 

lenta).

1.2. Paskaita – užsiėmimas 

,,Vaikų emocinės sveikatos 

stiprinimas” 7-8 kl. mokiniams, 

siekiant ugdyti socialinę ir 

komunikavimo  kompetencijas.

2.3. Bus įsigytas 3D 

mokomųjų filmų komplektas. 

Per mokslo metus ne mažiau 

kaip 10 pamokų bus 

panaudoti 3D mokomieji 

filmai.

2.2. Bus suorganizuota ne mažiau kaip 10 

edukacinių išvykų, kuriose mokiniai 

tikslingai ugdysis (atliks užduotis, pristatys 

jas, įvertins ir įsivertins) dalykinius 

gebėjimus, suplanuotus organizuojant 

išvyką. 

1.2. Bus įkurta nusiraminimui 

skirta erdvė su sensorine 

įranga specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniams bei 

turintiems elgesio ir emocijų 

problemų.

2.3. Mokymai mokytojams 

,,Virtuali realybė ugdymo(si) 

procese. Teorija ir praktika (3D 

akinių panaudojimas). 

Praktiniame seminare dalyvaus 

bent 20 mokytojų.1.1. Konsultacinės valandos 1–8, 1g-4g 

klasių mokiniams, skirtos mokymo(si) 

rezultatams gerinti.

2.1. Bus modernizuota 

gamtos mokslų laboratorija

2.2. Neformalios veiklos ,,Tyrimų 

laboratorija" sukūrimas 1-4 klasių 

mokiniams ne pamokų metu. 

Organizuojami ne mažiau 30 patyriminės 

veiklos užsiėmimų 1-4 klasių mokiniams. 6 

užsiėmimus gamtos mokslų laboratorijoje 

ves mokytojai dalykininkai (biologija, 

chemija, fizika). 5 pradinių klasių 

mokytojos  praves 24 užsiėmimus 

laboratorijoje ar kitose pasirinktose 

erdvėse.

1.2.   3 motyvaciją skatinančios išvykos.

1 kartą per projekto įgyvendinimo 

laikotarpį mokomąja  edukacine-pažintine 

išvyka bus paskatinti  didžiausią pažangą 

lietuvių kalbos ir matematikos srityje 

padarę mokiniai. 

1.4. Diferencijuotų užduočių aplankų 

parengimas (užduočių

banko „Sunku, sunkiau,

sunkiausia“ kūrimas) ir

įkėlimas Office platformoje.

1.3. Ne mažiau kaip 65 proc. mokytojų, 

derindami planus ir programas su kito 

dalyko mokytoju, per projekto laikotarpį 

ves 3-4 integruotas pamokas ar 

projektines veiklas.


