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Pagrindimas. 

1. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo planas tikslinamas dėl šių priežasčių: 

1.1. Pandeminės situacijos Lietuvoje ir nuotolinio ugdymo organizavimo mokykloje; 

1.2. Mokinių skaičiaus kitimo: 2020-09-01 mokykloje mokėsi 243 5-8 klasių mokiniai, 2021-09-01 – 248; 

1.3. PUPU rezultatų, metinių rezultatų analizė, kuri turėjo įtakos kokybinių rezultatų koregavimui; 

1.4. Mokykloje prasidėjusios planinės renovacijos, vykdomos iš savivaldybės lėšų. Edukacinių erdvių įrengimo terminai turėjo būti derinami su 

renovavimo darbų terminais. 

2. Pirmųjų mokslo metų planui įgyvendinti gauta 92387,26 eurų, panaudota 79102,95 eurų, likusios lėšos 13284,31 eurai bus panaudotos antraisiais 

mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo metais. 2021-2022 mokslo metais planuota gauti 87792,00 eurų: 74623,20 NŠA ir 13168,8 iš 

Radviliškio rajono savivaldybės, tačiau iš savivaldybės gauta 13865,85, todėl 697,05 eurų viršyta 15 proc. limitą. 2021-2022 mokslo metais gauta 

88489,05 eurų ir pridėjus nepanaudotas 2020-2019 mokslo metais lėšas iš viso antraisiais metais planuojama panaudoti 101773,36 eurų.  

3. Veiklų koregavimas, jo priežastys: 

1.1. Veikla „Trumpalaikių ir ilgalaikių konsultacijų organizavimas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, bei gabiems mokiniams“ pakeista, 

atsižvelgiant į 2020-2021 mokslo metų nuotolinio ugdymosi metu mokinių patirtą mokymosi žalą, konsultacijos organizuojamos tikslingai 

mokymosi praradimams likviduoti ir/ar mokymosi nuostoliams išlyginti. 

1.2. Veikloje atsisakyta 1 etato neformaliojo ugdymo vadovo, nes visos dienos mokykloje (VDM) 5-6 klasių mokinių veiklas koordinuos paskirtas 

mokytojo padėjėjas. 

2.5. Veikla papildyta 2.5.1 papunkčiu „Sudaryti sąlygas 5-6 klasių mokiniams, grįžusiems po pandemijos į kasdienį ugdymo procesą, gilinti skaitymo 

įgūdžius“, atsižvelgiant į 2020-2021 mokslo metų nuotolinio ugdymo metu mokinių patirtus mokymosi praradimus ir atlikto pradinėse klasėse 

skaitymo įgūdžių tyrimo rezultatus. 

3.1. Veikla papildyta 3.1.1. papunkčiu “Organizuoti socialiai jautrių šeimų vaikams, kurie mokosi 5-8 klasėse, vasaros poilsio stovyklą „Vasarėlė – 22“ 

Karklėje. Remiantis 2020-2021 mokslo metų apklausos duomenimis iš 50 socialiai jautrių šeimų vaikų, kuriems buvo organizuota  stovykla 

“Vasarėlė - 21”, tik 29 mokiniai yra buvę pajūryje ir tik 3 mokiniai poilsiavo stovykloje. 



3.1. Veikla papildyta 3.1.2. papunkčiu “Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją ir ugdyti lyderystę”, nes remiantis kassavaitiniais pokalbiais, kurie  

vykdavo mokiniams 2020-2021 mokslo metais mokantis nuotoliniu būdu, mokinių mokymosi motyvacija, domėjimasis savo rezultatais,  smarkiai 

sumažėjo. 

3.3. Atsisakyta veiklos „Organizuoti tikslingą ir savalaikę psichologinę pagalbą 5-8 klasių socialiai jautrių šeimų mokiniams ir jų tėvams“, nes 

mokykloje nuo 2021-09-01 nebedirba psichologas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tikslas: 

Sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei ūgčiai ir mokymosi sėkmei. 

 

Uždaviniai: 

1. Uždavinys. Efektyvinti pagalbos mokiniui teikimą plečiant visos dienos mokyklos (VDM) veiklą. 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir 

kiekvienai jų 

skirtos/numatytos 

lėšos) 

Įgyvendinimo laikotarpis 

(nurodoma nuo – iki) 

1.1. Organizuoti trumpalaikes ir 

ilgalaikes konsultacijas, mokymosi 

praradimams kompensuoti ir/ar 

išlyginti mokymosi nuostolius, 5-8 

klasių mokiniams. 

Mokomųjų dalykų konsultacijos: 

lietuvių kalbos, matematikos, 

fizikos, istorijos 5–8 klasių 

mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų, 37 savaites 

per mokslo metus: 

lietuvių kalbos – 3 val. per sav., 

matematikos – 3 val. per sav., 

istorijos -1 val. per sav., 

fizikos – 1 val. per sav. 

Esant poreikiui, konsultacijos 

vykdomos ir nuotoliniu būdu. 

Pagerės mokinių lietuvių 

kalbos, matematikos, 

istorijos, fizikos metiniai 

rezultatai. 

5 klasės: 

Lietuvių k. – metinis 

pažymių vidurkis pagerės 

nuo 6,66 iki 7,2; 

Matematika – nuo 6,99 iki 

7,3; 

Istorija – nuo 6,96 iki 7,5; 

6 klasės: 

Lietuvių k. – metinis 

pažymių vidurkis pagerės 

nuo 5,75 iki 6,5; 

Matematika – nuo 6,19 iki 

6,5; 

Istorija – nuo 6,04 iki 6,7; 

7 klasės: 

Lietuvių k. – metinis 

pažymių vidurkis pagerės 

nuo 5,4 iki 5,6; 

Matematika – nuo 5,77 iki 

6,3; 

Istorija – nuo 5,99 iki 6,6; 

1 ak. val. įkainis  

9.78 Eur (taikomas 

koeficientas 8,62 – 

virš 25 metų, 

metodininkas). 

37 savaitės (nuo spalio 

mėnesio). 

Vieną kartą per 

savaitę vyksta 8 

mokytojų 

konsultacijos. 

2021-2022 mokslo 

metais (be rugsėjo 

mėn.) – 296 val. 

 

2894,00 Eur 

 

 

2021–2022 mokslo metai 

(spalio–birželio mėn.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fizika – nuo 5,88 iki 6,6; 

8 klasės: 

Lietuvių k. – nuo 5,23 iki 

5,5; 

Matematika – nuo 5,61 iki 

6,0; 

Istorija – nuo 5,3 iki 6,0; 

Fizika – nuo 5,62 iki 6,2. 

 

1.2.Sukurti visos dienos mokyklos 

(VDM) modelį 5-6 klasių mokiniams, 

ypatingą dėmesį atkreipiant į vaikus iš 

socialiai jautrių šeimų, kad jie 

didžiąją dienos dalį galėtų praleisti 

mokykloje, ir jiems būtų teikiama 

individuali pagalba.  

1 etatas VDM kuratoriui,  

 

Bus vykdoma suplanuota ir 

nuosekli VDM veikla:  

60% mokinių iš socialiai 

jautrių šeimų, konsultuojami 

mokytojų, atliks namų 

darbus; ne mažiau kaip 40% 

mokinių iš socialiai jautrių 

šeimų bus įtraukta į aktyvias 

socialines veiklas, 

atitinkančias jų interesus ir 

siekius; mokiniams bus 

praplėstos galimybės 

susipažinti, pasirinkti ir 

patirti kuo įvairesnes veiklas 

(sportines, kūrybines, 

edukacines); visiems 

mokiniams, grįžtantiems į 

tolimesnes gyvenamąsias 

vietas, bus užtikrintas 

užimtumas iki išvykimo 

namo.  

1 etatai (vieno etato 

įkainis 12800,00 Eur) 

 

12800,00 Eur 

 

 

2021–2022 mokslo metai 

(spalio–birželio mėn.) 

 

1.3. Sukurti palankias mokymosi 

aplinkas, kurios mokiniams būtų 

patrauklios tiek fiziškai, tiek 

socialiai-emociškai, kurios būtų 

Baigti rengti pramoginio 

relaksacinio pobūdžio patalpą 

(interaktyvus žaidimų kambarys, 

mini kino salė, aerobikos, jogos 

užsiėmimai).  

Patrauklesnė aplinka darys 

įtaką mokinių mokymosi 

motyvacijai, socializacijai. 

Pagerės 2-3% mokinių 

Palankių ugdymuisi ir 

laisvalaikiui erdvių 

įrengimas:  

Baldai (stalai, spintos, 

kėdės, lentynos, 

2021–2022 mokslo metai 

(spalio–birželio mėn.) 

 



naudojamos ir ugdymui(si), ir 

laisvalaikio praleidimui: 

1. Laisvalaikio erdvė (įrengti 

pramoginio-relaksacinio 

pobūdžio patalpas mokinių 

psichofizinei būklei gerinti 

(interaktyvus žaidimų 

kambarys, mini kino salė, 

aerobikos, jogos užsiėmimai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Edukacinis takas su stotelėmis 

mokyklos teritorijoje. 

 

Edukacinėse erdvėse mokytojai 

organizuos 5–8 klasių 

mokiniams tyrinėjimais, 

atradimais grįstą mokymą(-si).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos teritorijoje įrengti 

edukacinį taką, kuriame vyks 

užsiėmimai neformalioje 

aplinkoje. 

 

bendravimo ir elgesio 

kokybė. 

 
5–6 klasių mokinių, kurie 

pasiekė aukštesnį mokymosi 

lygį, skaičius didėja nuo 6,45% 

iki 6,6%, pagrindinį lygį - nuo 

38,7% iki 40%, patenkinamą 

lygį pasiekusių sumažės 4%  

(nuo 52 % iki 48%), 

nepatenkinamas lygis sumažės 

nuo 4,84% iki 1%. 

 

7–8 klasių mokinių, kurie 

pasiekė aukštesnį mokymosi 

lygį, skaičius didėja nuo 1,68% 

iki 2,5%, pagrindinį lygį - nuo 

23,6% iki 25%, patenkinamą 

lygį pasiekusiųjų  sumažės 3%  

(nuo 61% iki 64%), 

nepatenkinamas lygis sumažės 

nuo 13,4% iki 7%. 

  

minkštasuoliai) – 

5000,00 Eur; 

Mini kino-konfencijos 

salės įranga: 

Instaliacija kino salei 

1500,00 Eur 

Projektoriaus ekranas 

490,00 Eur 

Projektoriaus 

nuleidimo sistema 

480,00 Eur 

Bevielis konferencijų 

valdiklis  

200,00 Eur 

Plačiaekranė 

konferencijų kamera 

600,00 Eur 

Projektorius  

1371,98 Eur 

Garso kolonėlės 6 vnt. 

2000,00 Eur 

Garso ausinės  

200,00 Eur 

Garso stiprintuvas  

800,00 Eur 

Kompiuteris, pelė 

502,33 

13144,31 Eur 

 

Edukacinis takas ir jo 

įrengimas 

10000,00 Eur 

Lauko siena 

edukacijai  

1843,50 Eur 

11843,50 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 metai  

(sausio-birželio mėn.) 

   40681,81 Eur  



2. Uždavinys. Ugdyti mokėjimo mokytis kompetencijas, mokiniams dalyvaujant skaitmenizuotame ugdymo procese. 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir 

kiekvienai jų 

skirtos/numatytos 

lėšos) 

Įgyvendinimo laikotarpis 

(nurodoma nuo – iki) 

2.1.1 Baigti formuoti išmaniosios 

klasės-laboratorijos techninę įrangą, 

užtikrinančią skaitmeninio ugdymo 

turinio įgyvendinimą. 

 

Įsigyti interaktyvią ugdymo 

priemonę – 3D spausdintuvą. 

Naudojant interaktyvius 

ugdymo(si) objektus, bus 

organizuojamas 

šiuolaikiškas, į vaiką 

orientuotas ugdymo 

procesas.  

 

3D spausdintuvas 

3350,00 Eur 

 

3350.00 Eur 

 

2021 metų lapkričio mėn. 

 

 

 

 

2.2. Organizuoti interaktyvias pamokas 

5-8 klasių mokiniams. 

 

 

100 proc. 5-8 klasių mokinių 

naudosis IKT pamokų metu ir 

popamokinėje veikloje. 

30 proc. mokomųjų dalykų 

pamokų per metus bus 

organizuojamos kiekvienai 

klasei naudojant išmaniąsias 

technologijas. 

100 proc. 5-8 klasių mokinių 

naudosis skaitmeninėmis 

EDUKA ir EMA priemonėmis. 

Mokydamiesi mokinai 

išsikels realius mokymosi 

tikslus ir uždavinius, 

pasirinks tinkamas 

mokymosi strategijas ir 

priemones. 

Sudarytos kokybiškos 

sąlygos (100%) mokiniams 

mokytis skaitmeninėje 

erdvėje, naudojant 

išmaniąsias technologijos, 

integruojant informacines 

technologijas į 

mokomuosius dalykus.  

Ne mažiau kaip  60% 

mokinių, mokomų 

virtualioje aplinkoje, patirs 

mokymosi sėkmę. Ne 

mažiau kaip 5% mokinių, 

mokomų naudojant 

skaitmenines sistemas, 

Skaimeninė priemonė 

EMA 7-8 klasių 

mokiniams lietuvių 

kalbos ir matematikos 

pamokose (131 

mokiniai x 10,00 Eur 

= 1310,00 Eur); 

Skaitmeninė priemonė 

EMA 5–6 klasėse 

naudojama per 

istorijos, gamtos ir 

žmogaus pamokas 

(104 mokiniai x 10,00 

Eur = 1040,00 Eur) 

Skaitmeninė priemonė 

EDUKA 5–6 klasių 

mokiniams (104 

mokiniai x 19,00 Eur 

= 1976,00 Eur). 

 

4326,00 Eur 

 

2021–2022 mokslo metai 

(rugsėjo–birželio mėn.) 

 

 



2.4. Tobulinti esamą pagalbos teikimo 

mokiniui ir mokytojui  sistemą, 

efektyviau skaitmenizuojant ugdymo 

turinį. 

1 etatas - informacinių 

komunikacinių technologijų 

konsultantas. 

pagerės ugdymo(-si) 

rezultatai. 

Naudojant IKT, pamokos 

taps įdomesnės, 

patrauklesnės mokiniui, 

didės mokinių mokymosi 

motyvacija, 5–10 proc. 

mokinių pagerės mokymosi 

rezultatai. 

5 klasės: 

Lietuvių k.: metinis pažymių 

vidurkis pagerės nuo 6,66 iki 

7,2; 

Matematika: nuo 6,99 iki 

7,3; 

Istorija: nuo 6,96 iki 7,5; 

6 klasės: 

Lietuvių k.: metinis pažymių 

vidurkis pagerės nuo 5,75 iki 

6,5; 

Matematika: nuo 6,19 iki 

6,5; 

Istorija: nuo 6,04 iki 6,7; 

7 klasės: 

Lietuvių k.: metinis pažymių 

vidurkis pagerės nuo 5,4 iki 

5,6; 

Matematika: nuo 5,77 iki 

6,3; 

Istorija:  nuo 5,99 iki 6,6; 

Fizika: nuo 5,88 iki 6,6; 

8 klasės: 

Lietuvių k.: nuo 5,23 iki 5,5; 

Matematika: nuo 5,61 iki 

6,0; 

Istorija: nuo 5,3 iki 6,0; 

Fizika: nuo 5,62 iki 6,2. 

1 etatas - informacinių 

komunikacinių 

technologijų 

konsultantas  

12800,00 Eur 

2021–2022 mokslo metai 

(rugsėjo–birželio mėn.) 



2.5. Efektyvinti ir inovatyvinti 

bibliotekos veiklą - įkurti erdves 

ugdymui(si) ir laisvalaikio praleidimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekoje bus atnaujintos ir 

naujai įrengtos mokymosi ir 

laisvalaikio praleidimo erdvės: 

žaisloteka, edukacijų centras, 

modernus skaitytojų klubas, 

relaksacijos zona ir kt. 

 

 

 

 

 

 

Moderni mokyklos 

biblioteka taps visų 1-10 

klasių mokinių aktyvaus 

mokymo(si) vieta ir 

turiningo (edukacinės 

programos, pažintiniai 

žaidimai, kūrybinės 

dirbtuvės, raiškaus skaitymo 

užsiėmimai ir kt.)   

laisvalaikio praleidimo 

vieta. 

Palankių ugdymuisi ir 

laisvalaikiui erdvių 

įrengimas:  

baldai (stalai, spintos, 

kėdės, lentynos, 

minkštasuoliai) – 

12000,00 Eur; 

Išmanioji lenta 

3000,00 Eur 

Informacinės 

priemonės  

1605,55 

16605,55 Eur 

2021–2022 mokslo metai 

(lapkričio–vasario mėn.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Sudaryti sąlygas 5-6 klasių 

mokiniams, grįžusiems po pandemijos į 

kasdienį ugdymo procesą, gilinti 

skaitymo įgūdžius. 

 

0,25 etato bibliotekos 

darbuotojo. 

Bibliotekoje 5-6 klasių 

mokiniams vyks integruoti 

užsiėmimai 5–6 klasių 

mokiniams, kuriuos organizuos 

bibliotekininkas ir dalyko 

mokytojas. (Vieną valandą per 

savaitę bibliotekoje mokiniai 

gerina skaitymo įgūdžius kartu 

su mokyklos bibliotekininku 

skaitydami knygas, jas 

aptardami, susipažįsta su 

rašytojais). 

 

Sumažėja mokinių, turinčių 

teksto suvokimo, skaitymo 

įgūdžių sutrikimų, skaičius: 

2021 metais nuo 40% iki 

20%, 2022 metais nuo 20% 

iki 10%.  

 

0,25 etato bibliotekos 

darbuotojas 

3200,00 Eur 

Žaislotekos ir  

bibliotekos fondų 

papildymas grožine 

literatūra, edukaciniais 

ir stalo žaidimais ir kt. 

1000,00 Eur 

 

4200,00 Eur 

2021–2022 mokslo metai 

(rugsėjo–birželio mėn.) 

 

2.6. Parengti ir įgyvendinti 

kvalifikacijos tobulinimo ilgalaikę 

programą „Technologijomis 

grindžiamas kūrybiškumas“ su 

SJNUC. Pedagogų dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose: 

1. Veiksmingos technologijos 

mokinių asmeninei pažangai ir 

kūrybiniam potencialui ugdyti; 

Dalyvauja visi pedagogai (60), 

40 ak. val. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogai (ne mažiau kaip  

40 %) keis ir tobulins 

ugdymo(-si) praktikas, 

siekiant gerinti mokinių 

pasiekimus. 
5–6 klasių mokinių, kurie 

pasiekė  aukštesnį mokymosi 

lygį, skaičius didėja nuo 6,45% 

iki 6,6%, pagrindinį lygį - nuo 

38,7% iki 40%, patenkinamas 

Apmokėjimas 

lektoriui 50 Eur/1 val. 

– 50 x 80=2760,00 Eur 

 

Pažymėjimai – 1,50 

Eur/žm. 

60x1,50 = 90,00 Eur 

 

2021–2022 mokslo metai 

(rugsėjo–birželio mėn.) 



2. Infografika – skaitmeninis 

informacijos pateikimas ugdymo 

procese; 

3. Išmaniųjų technologijų ir 

socialinių medijų naudojimas 

komunikacijai ir kūrybiškumui 

ugdyti; 

4. Patirtinis mokymas(is): asmeniniai 

atradimai, kūrybingumas, IT 

taikymas, motyvacijos skatinimas, 

reflektavimas.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lygis sumažės 4%  nuo 52 % iki 

48%, nepatenkinamas lygis 

sumažės nuo 4,84% iki 1%. 

 

7–8 klasių mokinių, kurie 

pasiekė  aukštesnį mokymosi 

lygį, skaičius didėja nuo 1,68% 

iki 2,5%, pagrindinį lygį - nuo 

23,6% iki 25%, patenkinamą 

lygį pasiekusiųjų sumažės 3%  

nuo 61% iki 64%, 

nepatenkinamas lygis sumažės 

nuo 13,4% iki 7. 

 

Kavos ir pietų 

pertrauka – 16,00 

Eur/žm  

60x16,00 = 960,00 

Eur. 

 

3810,00 Eur 

 

 

   45091,55 Eur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Uždavinys. Gilinti socialinę ir asmeninę kompetencijas socialiai jautrių šeimų vaikams.  

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis 

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir 

kiekvienai jų 

skirtos/numatytos 

lėšos) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis (nurodoma 

nuo – iki) 

3.1. Įtraukti socialiai jautrių šeimų 

vaikus, kurie mokosi 5-6 klasėse į 

visos dienos mokyklos veiklą, 

sudaryti sąlygas mokiniams lankyti 

pasirinktus mokamus neformaliojo 

ugdymo užsiėmimus. 

 

 

Mokami sporto užsiėmimai 

(plaukimas, beisbolas, karate, 

lauko tenisas) 50 vaikų iš 

socialiai jautrių šeimų. 

2020 m. neformaliojo vaikų 

švietimo programas lanko 

25% socialiai jautrių šeimų 

vaikai. 2021 m. planuojama 

įtraukti iki 35%, 2022 – iki 

45% vaikų. 

 

10 Eur 1 mokiniui /1 

mėn. 

50 mok. x 10 Eur = 

500 Eur/1 mėn. 

10 mėn. x 500 Eur 

=5000,00 Eur 

 

2021–2022 mokslo 

metai  

(rugsėjo–birželio mėn.) 

3.1.1. Organizuoti socialiai jautrių 

šeimų vaikams, kurie mokosi 5-8 

klasėse, vasaros poilsio stovyklą 

„Vasarėlė – 22“ Karklėje. 

50 mokinių iš socialiai jautrų 

šeimų dalyvaus dviejų dienų 

stovykloje, kuri bus organizuota 

prie Baltijos jūros, dalyvaus 

pažintinėse bei edukacinėse 

veiklose. Stovyklos programą 

rengs mokyklos pedagogų grupė. 

Visi mokiniai, kurie 

dalyvaus stovyklos veikloje, 

ugdysis socialinę 

kompetenciją, patirs 

teigiamų emocijų, plės savo 

žinias apie Lietuvos pamario 

kraštą. 

Paros įkainis 

(transporto paslaugos, 

apgyvendinimas, 

maitinimas, 

edukacinė-pažintinė 

veikla) 60 Eur vienam 

mokiniui.  

50 mokinių X 60 Eur = 

3000,00 Eur 

2022 metai 

(gegužės–birželio mėn.) 

3.1.2. Stiprinti mokinių mokymosi 

motyvaciją ir ugdyti lyderystę. 

5-8 klasių gabūs ir mokyklos 

vardą garsinantys mokiniai 

dalyvaus edukacinėje–

pažintinėje ekskursijoje Baltijos 

šalių mokslo centre „AHHA“ 

Tartu mieste.  

5–6 klasių mokinių, kurie 

pasiekė aukštesnį mokymosi 

lygį, skaičius didėja nuo 

6,45% iki 6,6%, 7–8 klasių 

mokinių, kurie pasiekė  

aukštesnį mokymosi lygį, 

skaičius didėja nuo 1,68% 

iki 2,5%. 

Kelionės kaina 1 

mokiniui 100,00 Eur 

50 mokinių X 100 Eur 

= 5000,00 Eur 

2021 metai 

(spalio–gruodžio mėn.) 

3.2. Organizuoti tikslinius 

(kontaktinius arba nuotolinius) 

mokymus: 

„Lytiškumo ugdymo ir rengimo 

šeimai edukacijos“; 

Organizuoti 2 mokymus per 

mokslo metus. 

Iš viso 8 mokymai 8 mokinių 

grupėms per mokslo metus. 

Visiems 5-8 klasių 

mokiniams iš socialiai 

jautrių šeimų (5-10 mokinių 

grupės sudarytos pagal 

klasių koncentrus) bus 1 

4 mokymai/1 metus 

2 mokinių srautai = 

8 mokymai per  metus. 

Apmokėjimas 

lektoriui 70 Eur/1 

2021–2022 mokslo 

metai  

(rugsėjo–birželio mėn.) 



„Savęs pažinimo ir savikliovos 

edukacijos“; 

„Socialinės kompetencijos ugdymo 

edukacijos“; 

„Emocinės savijautos gerinimo 

edukacijos“. 

 

 

kartą per savaitę 

organizuojami užsiėmimai, 

kuriuose mokiniai mokysis 

atpažinti savo gabumus ir 

polinkius, suprasti 

išsilavinimo ir mokymosi 

vertę, bus mokomi spręsti 

problemas.  

Šiuose mokymuose įgytas 

žinias ir įgūdžius visi 

mokiniai taikys laikydamiesi 

nuostatos: „Gyvenu čia ir 

dabar“. 

val.– 60 x 50=3000,00 

Eur 

Lektorių paslaugos – 

3000,00 Eur 

 

 

   16000,00 Eur  

  Iš viso 101773,36 Eur  

 

2021-2022 mokslo metais Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje 5-8 klasėse mokosi 248 mokiniai (vienam mokiniui skirta per mokslo metus 354,00 

euro). 

2021-2022 mokslo metais gauta lėšų 88489,05 eurų (74623,20 NŠA ir 13865,85 Radviliškio rajono savivaldybės). 

2020-2021 mokslo metais nepanaudota lėšų 13284,31 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 
 

Rimas Špakauskas, vyriausiasis specialistas 
___________________________________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

Mokyklos vadovas 
 

Egidijus Dailidonis, direktorius 
__________________________________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 

 

 


