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Vilkaviškio R. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos veiklos tobulinimo planas yra tikslinamas dėl bendruomenės išsakyto poreikio 

peržiūrėti tam tikras veiklas, patikslinti kiekybinius rodiklius, peržiūrėti lėšų poreikį atitinkamoms veikloms: 

1. dėl užsitęsusių Viešųjų pirkimų procedūrų keičiasi rodiklio įgyvendinimo laikotarpis; 

2.  prekes ir paslaugas perkant Viešojo pirkimo būdu buvo sutaupytos lėšos; 

3. pasikeitė suplanuotų įsigyti priemonių ir paslaugų kainos; 



 

1 uždavinys. Tobulinti ugdymo procesą.  

 
Veikla Pakeitimas Pagrindimas 

 1.1. Mokinių patyriminio mokymo(si) plėtra 

panaudojant gamtamokslinės laboratorijos 

teikiamas galimybes. 

1.1.1. Keičiamas elektronų mikroskopo pirkimas 

kitomis priemonėmis. 

  

1.1.1. Nepavyko įsigyti numatytos priemonės dėl 

tiekėjo pažadų nevykdymo. 

1.2. Skaitmeninio mokymo(si) aplinkų  taikymas 

I–IV kl. mokiniams. 

1.2.1. Lėšų perskirstymas. 

  

1.2.1. Pasikeitus sutarties sąlygoms, sutaupytos lėšos. 
  

1.3. Netradicinių pamokų, vedamų buvusių 

gimnazijos ugdytinių, organizavimas.  

1.3.1. Lėšų perskirstymas. Bus perkamos 

papildomos kanceliarijos  priemonės. 

1.3.1. Sutaupytos lėšos, įsigyjant kanceliarines 

priemones.  

1.4. Mokinių mokymasis kitose įstaigose 

(STEAM centre, aukštosiose mokyklose, 

muziejuose, teatre). 

1.4.1. Lėšų perskirstymas.  1.4.1. Pasikeitė paslaugų kainos. 

1.5. Kvalifikacijos kėlimo  seminarai  pamokos 

organizavimui tobulinti. 

1.5.1. Keičiamas priemonių įsigijimo laikotarpis. 1.5.1. Laiku neįsigytos priemonės. 

1.7. Pedagoginė konsultacinė pagalba, siekiant 

mokinių pasiekimų ūgties. 

1.7.1. Lėšų perskirstymas. 

 
1.7.1. Suplanuotų lėšų neužtenka darbo 

užmokesčiui. 

 

2 uždavinys: Modernizuoti edukacines aplinkas. 

Veikla Pakeitimas 
Pagrindimas 

 

2.1. Matematikos, fizikos, biologijos, rusų kalbos 

kabinetų modernizavimas. 

2.1.1. Lėšų perskirstymas 

 

2.1.1. Sutaupytos lėšos, įsigyjant skaitmenines 

priemones, bus nupirkta dar dvi išmaniosios 

lentos geografijos ir anglų kalbos kabinetams. 

2.2. Skaityklos modernizavimas. 2.2.1. Lėšų perskirstymas    2.2.1. Sutaupytos lėšos, įsigyjant skaitmenines 

priemones. 

2.3. Modernios, interaktyvios klasės įrengimas. 2.3.1. Lėšų perskirstymas 

 

2.3.1. Sutaupytos lėšos, įsigyjant baldus ir 

priemones. 

 

Tikslas: Gerinti individualią mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus. 



1 uždavinys.   Tobulinti ugdymo procesą. 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas  Įgyvendinimo laikotarpis  

1.1. Mokinių patyriminio 

mokymo(si) plėtra 

panaudojant gamtamokslinės 

laboratorijos teikiamas 

galimybes. 

(3.1. Įgalinti mokytis fizinė 

aplinka; 

3.1.1. Įranga ir priemonės) 

 

Gamtamoksline laboratorija 

pasinaudos nuo 95 iki 98 proc. 

gimnazijos mokinių per 

biologijos, fizikos, chemijos 

pamokas atlikdami bandymus, 

praktinius-tiriamuosius 

darbus.  

Visų mokinių biologijos, 

fizikos ir chemijos metinių 

įvertinimų vidurkis padidės 

nuo 6,7 (2021 m.) iki  

6,8 / 6,9 (2023 m.). 

1. Petri lėkštelės su terpe 

(dėžutėje 10 vnt.), 6 rinkiniai, 

viso    217,80 Eur. 

2. Inkubatorius,  viso  726,00 

Eur. 

3. Fizikos jutiklių standartinis 

rinkinys, viso    1984,40 Eur. 

4. Fiziologijos jutiklių 

standartinis rinkinys, viso   

2612,00 Eur. 

5. Deguonies ir 

vandenilio gavimo prietaisas, 

dangtelis, viso   99,00 Eur. 

6. Vandens tyrimų 

laboratorija 2 vnt, viso 299,40 

Eur. 

7. Vandens tyrimų 

laboratorijos papildymas, viso 

99,70 Eur. 

8. Go Direct Nitratų 

jutiklis, viso 564,01Eur. 

9. Go Direct 

temperatūros jutiklis, viso 

170,30 Eur. 

10.  Go Direct plokščias 

pH jutiklis, viso 293,00 Eur. 

                                                                                         

1-2. 2023 m. I ketv. 

 

3-13. 2022 m. IV ketv. 

 

 



11. Mikroskopai mokiniams – 

904,00 Eur (4 vnt. po 226,00 

Eur). 

12. Mikroskopas su kamera –  

468,00 Eur. 

13. Laboratoriniai indai – 

217,64 Eur. 

 

Iš viso: 8655,25 Eur 

 

1.2. Skaitmeninio mokymo(si) 

aplinkų  taikymas I–IV kl. 

mokiniams. 

(3.2.2. Mokymasis virtualioje 

aplinkoje) 

80 procentų mokytojų naudos 

IKT pamokose, bent kartą per 

dvi savaites organizuos 

ugdomąją veiklą 

naudodamiesi elektroninėmis 

mokymosi aplinkomis, 

kuriomis naudosis visi 

gimnazijos mokiniai. 

I–IV klasių mokinių visų 

dalykų  metinių mokymosi 

pasiekimų  įvertinimų vidurkis 

padidės nuo 7,3 (2021 m.) iki 

7,4 / 7,6 (2023 m.).  

Skaitmeninės mokymo(si) 

aplinkos „EDUKA“ 

įsigijimas: 

1.  120,00 Eur (8 mokytojai po 

15,00 Eur); 

2. 1064,00 Eur (56 mokiniai 

po 19,00 Eur). 

 

Iš viso: 1184,00 Eur 

 

    2022 m. III ketv. 

1.3. Netradicinių pamokų, 

vedamų buvusių gimnazijos 

ugdytinių, organizavimas.  

(2.3.1. Mokymasis; 

3.2. Mokymasis be sienų) 

 

Per mokslo metus bus vedamos 

ne mažiau kaip 4 įvairių dalykų 

pamokos. 

1. Kelionės ir maitinimo 

išlaidos – 380,00 Eur.  

 

2. Kanceliarinės priemonės: 

mobilūs magnetiniai 

konferenciniai stovai (2 vnt. 

po 89,00 Eur) – 178,00 Eur; 

rašikliai  – 30,00 Eur; 

A1 formato popierius – 29,80 

Eur. 

 

Iš viso: 617,80 Eur 

1. 2022 m. II, IV ketv. 

    2023 m. I ketv. 

 

2. 2022 m. II ketv. 



 

1.4. Mokinių mokymasis 

kitose įstaigose (STEAM 

centre, aukštosiose 

mokyklose, muziejuose, 

teatre). 

(3.2. Mokymasis be sienų; 

3.2.1. Mokymasis ne 

mokykloje) 

Gimnazijoje I–IV kl. 

mokiniams per mokslo metus  

bus organizuojamos 9 

mokomosios išvykos: 

matematikos – 1, gamtos 

mokslų – 2, lietuvių kalbos ir 

literatūros – 3, geografijos – 2, 

ugdymo karjerai – 1. 

Kiekvienoje iš jų dalyvaus ne 

mažiau kaip 17 mokinių. 

I klasės mokinių (2020–2021 

m. m.),  besimokančių 

pagrindiniu ir aukštesniuoju 

lygmeniu, dalis padidės nuo 

51,6 proc. (2021 m.) iki 55,0 

proc. (2022 m. II klasėje) ir 

60,0 proc. (2023 m. III 

klasėje). 

 

II klasės mokinių (2020–2021 

m. m.),  besimokančių 

pagrindiniu ir aukštesniuoju 

lygmeniu, dalis padidės nuo 

40,4 proc. (2021 m.) iki 42,5 

proc. (2022 m. III klasėje) ir 

44,5 proc. (2023 m. IV 

klasėje). 

 

 

 

 

Kelionių išlaidoms apmokėti: 

1. Vilniaus  FTMC ir VU MIF 

informatikos institutas 

(matematika) – 300,00 Eur; 

2. V. Kudirkos muziejus 

Kudirkos Naumiestyje, S. 

Nėries gimtinė Kiršuose ir 

Kauno dramos teatras bei 

Vaižganto muziejus (lietuvių 

kalba ir literatūra) – 1400,00 

Eur; 

3.  geografijos projektas 

„Orientavimasis mieste ir 

užduočių atlikimas“ Kaune ir 

Vilniuje – 1760,00 Eur; 

4.  Marijampolės regioninis 

STEAM atviros prieigos 

centras ir Kauno tvirtovės VII 

forto gamtos ir tiksliųjų 

mokslų mokykla (gamtos 

mokslai) – 881,00 Eur; 

5. LITEXPO paroda „Studijos 

2023“ (ugdymas karjerai) – 

570,00 Eur. 

 

Iš viso: 4911,00 Eur 

 

 

1) 2022 m. III ketv.; 

    2023 m. III ketv. 

 

2) 2022 m. III ir IV ketv.;      

    2023 m. I, III ir IV ketv.  

 

 

 

 

 

3) 2022 m. II ir IV ketv.;            

    2023 m. II ir IV ketv. 

 

 

4) 2022 m. III ir IV ketv,; 

    2023 m. II ir III ketv. 

 

 

 

 

5) 2023 m. I ketv. 

 

 

 

1.5. Kvalifikacijos kėlimo  

seminarai  pamokos 

organizavimui tobulinti. 

(4.3.1. Kompetencija; 

Ilgalaikėje mokymų 

programoje dalyvaus ne 

mažiau kaip 80 proc. 

mokytojų. Bus plėtojamos 

1. 2022–2023 metais  lektorių 

darbui apmokėti – 2400,00 

Eur. 

 

2. Kanceliarinės priemonės:  

1. 2022 m. II ketv.; 

    2023 m. I ketv. 

 

 

2. 2022 m. IV ketv. 



4.3.2. Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas) 

 

mokytojų profesinės 

kompetencijos 

A4 popierius – 30,00 Eur  (6 

vnt. po 5,00 Eur); 

konferenciniai bloknotai – 

90,00 Eur (10 vnt. po 9,00 

Eur); 

kitos priemonės – 180,00 Eur. 

 

Iš viso: 2 700 Eur 

 

 

1.6. Mokytojų išvykų-

susitikimų organizavimas su 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis-partnerėmis. 

(4.2.3. Mokyklos tinklaveika) 

20 gimnazijos mokytojų iš 

skirtingų metodinių grupių 1–

2 kartus per mokslo metus 

išvyks į kitas ugdymo įstaigas, 

atitinkančias geros mokyklos 

požymius. 

Sukurtas videofilmas 

„Kokybės krepšelio“ projekto 

gerosios patirties sklaidai.   

1. Transporto išlaidos – 

280,00 Eur. 

 

2. Atlygis televizijos  TV3 

operatoriui už videofilmo 

sukūrimą – 700,00 Eur. 

 

Iš viso: 980,00 Eur 

 

1. 2022 m. III ketv.  

    2023 m. I, II ketv. 

 

2. 2023 m. I ketv. 

1.7. Pedagoginė konsultacinė 

pagalba, siekiant mokinių 

pasiekimų ūgties. 

(1.2.1. Mokinių pasiekimai ir 

pažanga; 

2.1.3. Orientavimasis į 

mokinių poreikius; 

2.2.2. Ugdymo(si) 

organizavimas) 

 

Pagalba teikiama I–II klasių 

mokiniams. Organizuojamos 4 

lietuvių kalbos ir 4 

matematikos konsultacijos per 

savaitę. Iš viso bus suteikta 

296 konsultacijų. 

Pakils labai gerai ir puikiai 

išlaikiusių lietuvių kalbos 

PUPP mokinių dalis nuo 10,9 

proc. (2021 m.) iki 11,5 proc. 

(2023 m.); matematikos PUPP 

nuo 10,9 proc. (2021 m.) iki 

11,1 proc. (2023 m.). 

 

 

1. Apmokėjimas 2 lietuvių 

kalbos mokytojams už 

vedamas konsultacijas (vedant 

konsultacijas 1 kartą per 

savaitę) 2022–2023 m. m.  – 

2564,66 Eur. 

2. Apmokėjimas 2 

matematikos mokytojams už 

vedamas konsultacijas (vedant 

konsultacijas 1 kartą per 

savaitę) 2022–2023 m. m.  – 

2512,19 Eur. 

 

Iš viso: 5076,85 Eur 

2022 m. III, IV ketv.  

2023 m. I, II ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 uždavinys. Modernizuoti edukacines aplinkas. 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas  Įgyvendinimo laikotarpis  

2.1. Matematikos, fizikos, 

biologijos, geografijos, anglų, 

rusų kalbų kabinetų 

modernizavimas. 

(3.1. Įgalinanti mokytis fizinė 

aplinka;  

3.1.1. Įranga ir priemonės; 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka) 

 

Atnaujinti aprūpinant 

skaitmeninėmis priemonėmis 

4 kabinetai. 

I klasės mokinių (2020–2021 

m. m.),  besimokančių 

pagrindiniu ir aukštesniuoju 

lygmeniu, dalis padidės nuo 

51,6 proc. (2021 m.) iki 55,0 

proc. (2022 m. II klasėje) ir 

60,0 proc. (2023 m. III 

klasėje). 

 

 

II klasės mokinių (2020–2021 

m. m.),  besimokančių 

pagrindiniu ir aukštesniuoju 

lygmeniu, dalis padidės nuo 

40,4 proc. (2021 m.) iki 42,5 

proc. (2022 m. III klasėje) ir 

44,5 proc. (2023 m. IV 

klasėje). 

 

 

 

 

 

1. Interaktyvūs ekranai – 

15000,00 Eur (5 vnt. po 

3000,00 Eur). 

2. Nešiojami kompiuteriai su 

programine įranga  – 2480,00 

Eur (4 vnt. po  620,00  Eur). 

 

Iš viso: 17 480,00 Eur 

 

2022 m. IV ketv. 

 

 

2.2.Skaityklos 

modernizavimas. 

(3.1. Įgalinanti mokytis fizinė 

aplinka.  

3.1.1. Įranga ir priemonės. 

3.2.2. Mokymasis virtualioje 

aplinkoje) 

Skaitmeninėmis priemonėmis 

aprūpinta skaityklos ir 

profesinio orientavimo erdvė. 

Skaityklos erdve per mokslo 

metus pasinaudos 2019 

mokinių. 

Veiks 3D erdvė, kuria 

pasinaudos 107 I–II klasių 

mokiniai. 

Profesinio orientavimo erdve 

bent 1 kartą per metus 

pasinaudos 219 I–IV klasių 

mokinių.  

Projektorius BENQ TH671ST  

- 769,00 Eur. 

 

Iš viso: 769,00 Eur.  

 

2022 m. III ketv. 

  

 

Iš viso lėšų 1 uždaviniui: 24124,90 Eur  



2.3. Modernios, interaktyvios 

klasės įrengimas. 

(3.1. Įgalinanti mokytis fizinė 

aplinka;  

3.1.1. Įranga ir priemonės; 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka) 

Sukurta ergonomiška 

modulinė klasė.  

50–60 proc. mokytojų bent 1 

kartą per mokslo metus ves 

ugdomąsias veiklas šioje 

klasėje. 

1. Baldai:  

kėdės – 1735,50 Eur (15 vnt. 

po 53,90 Eur; 15 vnt. po 

61,800 Eur); stalai – 2369,70 

Eur (30 vnt. po 78,99 Eur) 

IŠ VISO BALDAI – 4105,10 

EUR 

2. Interaktyvus ekranas – 

3000,00 Eur; 

3. Pakrovėjas USB 15-port (2 

vnt. po 97,00 Eur)– 194,00 

Eur.  

Iš viso: 7299,1  Eur 

 

2022 m. II ketv. 

2.4. Fizinio aktyvumo lauko 

aikštelės įrengimas. 

(3.1. Įgalinanti mokytis fizinė 

aplinka;  

3.1.1. Įranga ir priemonės) 

Įsigyti 4 lauko treniruokliai.  

Bent 3 pamokos per mėnesį 

kiekvienai klasei bus vedamos 

lauke, naudojant įrangą.  

Laisvu nuo pamokų metu 

atsiras galimybė naudingai ir 

sveikai praleisti laiką. 

I–IV klasių mokinių metinių 

fizinio ugdymo mokymosi 

pasiekimų  įvertinimų vidurkis 

padidės 8,68 (2021 m.) iki 8,8 

/ 8,9 (2023 m.). 

 

 

 

Lauko treniruoklių komplektas 

– 5 953,00 Eur. 

2022 m. III ketv. (treniruoklių 

pirkimas) 

Iš viso lėšų 2 uždaviniui: 31501,10  Eur    

IŠ VISO: 55626,00  Eur  

  

Partnerio atsakingas asmuo  

 Žydrė Žilinskienė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė 

______________________________  

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)  

Mokyklos vadovas  

 Saulius Spangevičius 

_______________________________  

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)  
 


