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2022-09-30

Data

Plano įgyvendinimo situacija (sėkmės ir problemos, kilusios įgyvendinant Mokyklos veiklos tobulinimo planą) – iki 1000 spaudos ženklų.

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytos priemonės įgyvendinamos sėkmingai.

Organizuotos prasmingos veiklos Tauragės STEAM centre bei Valstybinėje Klaipėdos kolegijoje mokiniams leido patirti ugdymosi džiaugsmą ir

sėkmę, mokantis tinkamai aprūpintose laboratorijose. Mokytojai susipažino su naujomis priemonėmis, susidarė mokyklos gamtos mokslų

kabineto viziją. Įgytos mokymo priemonės sėkmingai naudojamos pamokose, ugdymo procesas mokiniams patrauklesnis, mokymasis

lengvesnis, suprantamesnis. Mokslinės tiriamosios konferencijos „Tyrinėk ir atrask!” metu mokinių pristatyti projektai pateikė konferencijos

dalyviams įdomios informacijos įvairiomis temomis, pranešėjai įgijo viešojo kalbėjimo patirties. Refleksijos metu konferencijos dalyviai atsakė į

iš anksto pranešėjų pateiktus klausimus, įvertino pranešimus. 1-4 klasių mokytojų metodinėje mini konferencijoje įgyvendinta patyriminės

veiklos organizavimo ugdymo procese sklaida. Beveik visos ugdymo priemonės, įvykdžius viešuosius pirkimus, pristatytos laiku. Dalis

priemonių bus pristatyta iki mokslo metų pabaigos.

Tikslas Ugdyti kūrybišką, kritiškai mąstančią ir nuolat siekiančią pažangos asmenybę, plėtojant inovatyvią ugdymosi aplinką.

Uždaviniai:

1. Uždavinys Didinti STEAM dalykų patrauklumą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, organizuojant ugdymą įvairiose

aplinkose.

Veikla (kaip

numatyta

plane)

Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų panaudojimas Pastabos

Planuota
Pasiekta

Planuota
Pasiekta Planuota

Panaudo

ta

Sutaupyta

1.1. Gamtos

mokslų

tiriamoji

Po 4 edukacijas

(10 val., 6

išvykos) 8 kl.

8 val. edukacijos

(2 išvykos) 7 kl.

(28 mokiniai), 8

Gamtos mokslų,  

matematikos ir 

informacinių 

Gamtos mokslų, 

matematikos ir 

informacinių 

9467,25 1750,06 7717,19 Panaudota

517,06 Eur

transporto



veikla

Tauragės

STEAM

centre:

1.1.1. Kristalų

mikropasaulis

(biologija,

chemija 2

val.); vėjo

energijos

savybės ir

parametrai

(fizika 3 val.);

labirintu per

veidrodžių

karalystę

(fizika 3 val.);

vaivorykštė

delne: šviesos

spalvų

sandaros

analizė ir

praktinis

darbas (fizika

2 val.) 7-8 kl.;

1.1.2. Mielių

lenktynės

(biologija,

chemija 2

val.); vėjo

energijos

išteklių

įvertinimas

pasirinktoje

mokiniams 19

mokinių), 7 kl.

mokiniams (47

mokiniai); 3

edukacijos (8

val., 2 išvykos)

9 kl. mokiniams

(15 mokinių).

2 edukacijos (2

val., 1 

išvyka) 1 kl.

mokiniams (21

mokinys); po 2

edukacijas (12

val., 6 išvykos)

2-4 kl.

mokiniams (82

mokiniai).

val. edukacijos

(2 išvykos) 8 kl.

(28 mokiniai).

2 val. edukacija

(1 išvyka) 1 kl.

(18 mokinių); po

2 dviejų val.

edukacijas (12

val., 6 išvykos)

2-4 kl.

mokiniams (83

mokiniai).

technologijų  metinis

pažangumo vidurkis 

7-10 klasėse padidės 

2 proc.  (gamtos 

mokslų nuo 5,62 

(2021 m.) iki 5,73; 

matematikos nuo 

5,95 (2021 m.) iki 

6,07 (2023 m.), 

informacinių 

technologijų nuo 

7,22 (2021 m.) iki 

7,36 (2023 m.).

1–4 klasėse 3 proc. 

padidės 

aukštesniuoju/pagrin

diniu lygiu 

besimokančių 

mokinių skaičius 

(nuo 45,22 proc. 

(2021 m.)  iki 48,22 

proc. (2023 m.).

5-10 klasių mokinių

visų mokomųjų

technologijų  

metinis 

pažangumo 

vidurkis 7-10 

klasėse padidėjo 

13,9 proc.  

gamtos mokslų 

(nuo 5,62 (2021 

m.) iki 6,4 (2022 

m.); matematikos 

0,17 proc.  nuo 

5,95 (2021 m.) 

iki 5,96 (2022 

m.), 

informacinių 

technologijų 15,2

proc.  nuo 7,22 

(2021 m.) iki 

8,32 (2022 m.).

1–4 klasėse 6,8 

proc. sumažėjo 

aukštesniuoju/pa

grindiniu lygiu 

besimokančių 

mokinių skaičius

(nuo 45,22 proc. 

(2021 m.)  iki 

38,46 proc. 

(2022 m.).

5-10 klasių

mokinių visų

išlaidoms

pagal 1.1. ir

1.2.

punktus. 

Dalis

nepanaudotų

lėšų

panaudota

pagal

prašymą

koreguoti

veiklos

planą, likusi

dalis bus

panaudota

2022-2023

m. m.



vietovėje

(fizika 3 val.);

šiltas namas

(fizika,

technologijos

3 val.) 9-10

kl.;

1.1.3. Didieji

muilo burbulai

(pasaulio

pažinimas 1

val); keisti

pojūčiai,

rankos

taiklumo

įvertinimas

(pasaulio

pažinimas 1

val.) 1 kl.;

1.1.4. Didieji

muilo

burbulai,

jonvabalio

švytėjimas 2–4

kl. (pasaulio

pažinimas 2

val.) 2– 4 kl.

dalykų metinis

pažangumo vidurkis

padidės 3 proc. (nuo

7,3 (2021 m.) iki 7,5

(2023 m.)

mokomųjų

dalykų metinis

pažangumo

vidurkis padidėjo

6,8 proc. (nuo

7,3 (2021 m.) iki

7,8 (2022 m.)

1.2. Edukacini

ai užsiėmimai

Valstybinėje

Klaipėdos

kolegijoje:

1.2.1.

nevienalyčių

2 užsiėmimai (4

val., 1 išvyka) 7

kl. mokiniams

(21 mokinys); 4

užsiėmimai (8

val., 2 išvykos)

8 kl. mokiniams

2 užsiėmimai (4

val., 1 išvyka) 7

kl. mokiniams

(21 mokinys); 4

užsiėmimai (8

val., 2 išvykos)

8 kl. mokiniams

570,79 120,00 450,79 Likusi

450,79 Eur

suma bus

panaudota

2022-2023

m. m.



mišinių

išskirstymas

(chemija 2

val.) 8 kl.;

vandens

tyrimas: pH,

kietumo,

nitratų jonų

nustatymas

(chemija 2

val.) 9 kl.;

įvairių

indikatorių

panaudojimas

rūgščioms ir

bazinėms

terpėms

nustatyti

(chemija 2 val)

8 kl.;

medžiagų

tirpumo

tyrimas

(chemija 2

val.) 8 kl.;

1.2.2. maisto

produktų

dažymas

įvairiais

metodais

(biologija 4

val.) 7 kl.;

maisto

produktų

(21 mokinys). (21 mokinys).



tyrimai

mikroorganiz

mų nustatymui

(biologija 2

val.) 7 kl.;

vandens

mikroorganiz

mų 

tyrimas

(biologija 4

val.) 8 kl.;

maisto

produktų

tyrimai

mikroorganiz

mų nustatymui

(biologija 4

val.) 8–9 kl.;

1.2.3. Lietuvos

energetika –

Lietuva

žaliosios

energijos

šaltinis (fizika

2 val.) 8 kl.;

išmanieji

namai mitai ir

realybė (fizika

2 val.) 8 kl.;

robotų pasaulis

(fizika,

technologijos

2 val.) 8 kl.;

įvairių



elektrinių

grandinių

sujungimas

(fizika 2 val.),

9 kl.;

1.2.4.

Mikrovaldiklio

– kompiuterio

„Arduino“

programavimo

kalba, aplinka

(IT 6 val.)

7kl.;

topografinis

brėžinys, jo

atlikimas,

išpildymas (IT

2 val.) 8 kl.;

mikrovaldiklio

kompiuterio

„Arduino“

programavima

s, pagrindinės

judesio

komandos (IT

4 val.) 8 kl.;

mokyklos

brėžinys,

šiluminės

varžos

skaičiavimai,

jų dydžiai.

Pasiūlymai

šilumos



kokybei gerinti

mokykloje (IT

2 val.) 9 kl.

1.5.

Projektinės

veiklos

organizavimas

ir tobulinimas.

Mokslinė

tiriamoji

konferencija

„Tyrinėk ir

atrask!”

7 mokytojų ir 2

mokinių darbo

grupė

organizuos 2

konferencijas.

Ne mažiau 17

5–10 kl.

mokinių,

vadovaujami 17

dalykų

mokytojų,

parengs ir

konferencijoje

pristatys po

vieną projektą.

7 mokytojų ir 2

mokinių darbo

grupė

organizavo

konferenciją.

Pristatyta 14

projektų.

1101,04 625,52 475,52 Likusi DU

475,52 Eur

suma bus

panaudota

2022-2023

m. m.

1.6.1.6.Kolegialau

s grįžtamojo

ryšio sistemos

įgyvendinimas

. 1-4 klasių

mokytojų

metodinė mini

konferencija

(gerosios

patirties

sklaida po

išvykų į

Tauragės

STEAM centrą

ir mokykloje

vykdomos

3 mokytojų

grupė

organizuos dvi

mini

konferencijas, 8

pradinėse

klasėse

dirbantys

mokytojai

pristatys

patyrimines

veiklas.

Pristatyme

dalyvaus 70

proc.

ikimokyklinio,

3 mokytojų

grupė

organizavo mini

konferenciją, 8

pradinėse

klasėse

dirbantys

mokytojai

pristatė

patyrimines

veiklas.

Pristatyme

dalyvavo 70

proc.

ikimokyklinio,

priešmokyklinio,

1395,40 657,98 737,42 Likusi DU

606,8 Eur ir

130,62 Eur

kanceliari-

nėms

prekėms

suma bus

panaudota

2022-2023

m. m.



patyriminės

veiklos).

priešmokyklinio,

pradinio ir

pagrindinio

ugdymo

mokytojų.

pradinio ir

pagrindinio

ugdymo

mokytojų.

1.7. Formalioj

o ir

neformaliojo

švietimo

dermės

užtikrinimas.

Programavimo

roboto–human

oido

panaudojimas

ugdymo

procese.

Mokymai

„Programavim

o roboto–

humanoido

panaudojimas

ugdymo

procese“.

Programavimo

roboto–

humanoido

panaudojimas

ugdymo

procese”. Bus

nupirktas

programavimo

robotas–humano

idas, 3D

spausdintuvas,

spausdinimo

medžiagų,

robotikos

reikmenų.

Nupirktas

programavimo

robotas –

humanoidas,

organizuoti

mokymai.

Nupirktas 3D

spausdintuvas ir

medžiagos.

3743,17  4006,00 -262,83 Nupirkta

robotikos

reikmenų

pagal

prašymą

koreguoti

veiklos

planą.

Iš viso 1 uždaviniui: 16277,65 7159,56 9118,09

2. Uždavinys Sudaryti galimybes patyriminiam, interaktyviam mokymuisi gamtos mokslų, matematikos, informacinių technologijų bei pradinio

ugdymo pamokose.

Veikla (kaip

numatyta plane)

Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų panaudojimas Pastabos

Planuota Pasiekta Planuota Pasiekta Planuota Panaudota Sutaupyta

2.1. Gamtos

mokslų

laboratorijos

Bus įrengta

gamtos mokslų

laboratorija,

Nupirkta

chemijos,

biologijos

 5–10 klasėse 

padidės 2,5 

proc. gerai 

5–10 klasėse 

sumažėjo 3,2 

proc. gerai 

31815,60 35829,74 -4014,14 Nupirkta

baldų pagal

2.1., 2.2. ir



įrengimas. 1–10

klasių mokiniai

atlieka

mokslines-

tiriamąsias

veiklas

modernioje

gamtos mokslų

laboratorijoje.

Mokytojų

stažuotė KTU

Inžinerijos

licėjuje.

bus nupirkta

chemijos,

biologijos

pamokoms,

laboratoriniams

darbams

reikalingų

priemonių,

planšečių

įkrovimo

spinta,

universalūs

fizikos

eksperimentų

rinkiniai 7–8

kl. 3 vnt.; jėga

ir judėjimas

gamtoje ir

technologijose

5-8 kl. 3 vnt.;

3D akinių 15

vnt., 2

kompiuteriai

mokinimas

informacijos

paieškai, 1

interaktyvus

ekranas.

pamokoms,

laboratoriniams

darbams

reikalingų

priemonių,

planšečių

įkrovimo

spinta,

universalūs

fizikos

eksperimentų

rinkiniai 7–8

kl. 3 vnt.; jėga

ir judėjimas

gamtoje ir

technologijose

5-8 kl. 3 vnt.;

3D akinių 15

vnt., 2

kompiuteriai

mokinimas

informacijos

paieškai, 1

interaktyvus

ekranas.

besimokančių 

mokinių 

skaičius (nuo  

32,7 proc. 

(2021 m.) iki 

35,2 proc. 

(2023 m.).

8 klasės 

mokinių 

NMPP 

matematikos 

aukštesnieji 

mąstymo 

gebėjimų 

rezultatai 

pagerės 2 

proc. (nuo 

44,6 proc. 

(2021 m.) iki 

46,6 proc. 

(2023 m.)

2023 m. 8 

klasės 

mokinių 

NMPP gamtos

mokslų srityje

aukštesnįjį 

lygį pasieks 

ne mažiau 

kaip 11 proc. 

mokinių.

besimokančių 

mokinių 

skaičius (nuo  

32,7 proc. 

(2021 m.) iki 

29,5 proc. 

(2022 m.).

8 kl. mokinių 

NMPP 

matematikos 

aukštesnieji 

mąstymo 

gebėjimų 

rezultatai krito

53,8%, nuo 

44,6

proc. (2021 

m.) iki 20,6 

proc. (2022 

m.).

2022 m. 8 

klasės 

mokinių 

NMPP 

pasiekimų 

lygmenys 

nebuvo 

nustatomi.

2.3. p.

2.2. IT kabineto

modernizavimas.

Arduino

programavimo

moduliai.

Modeliavimo

Bus atnaujintas

IT kabinetas:

15 vnt.

stacionarių

kompiuterių, 1

interaktyvus

Atnaujintas IT

kabinetas: 15

vnt. stacionarių

kompiuterių, 1

interaktyvus

ekranas, 10

19993,00 16108,76 3884,24 Nupirktas

projektorius

pagal

prašymą

koreguoti

veiklos



Sketchup

programa.

Braižymo

programos Auto

Cad versija

mokyklai.

ekranas, 10

Arduino

priemonių

komplektų, 16

mokinio darbo

vietų.

Arduino

priemonių

komplektų.

planą.

2.3. IT taikymas

pradinio ugdymo

programos

ugdymo procese,

veiklas

organizuojant

mokyklos

bibliotekoje

skaitykloje.

Programa

„Vedliai“.

10 pradinėse

klasėse

dirbančių

mokytojų

dalyvaus

mokymuose

„Vedliai”.

Bibliotekos

skaityklos

baldai bus

pritaikyti

mokinių

ugdymui, 2

interaktyvūs

ekranai bus

skirti pradinių

klasių

mokiniams.

2 interaktyvūs

ekranai bus

skirti pradinių

klasių

mokiniams.

12516,00 14509,00 -1993,00 Nupirktas 1

interaktyvus

ekranas

pagal 2.1. ir

3 ekranai

pagal 2.3.p.

Nupirkti du

nešiojami

kompiuteriai

pagal 

prašymą

koreguoti

veiklos

planą,

Iš viso 2 uždaviniui: 64324,60 66447,50 -2122,90

Iš viso tikslo įgyvendinimui: 80602,25 73607,06 6995,19

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

Švietimo ir sporto skyriaus specialistė Nijolė Gotlibienė

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Mokyklos vadovas

Direktorė Dalia Baliutavičienė

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)





DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS

MOKYKLOS PATIKSLINTOS VEIKLOS TOBULINIMO

ATASKAITOS UŽ PIRMUOSIUS VEIKLOS

TOBULINIMO METUS TVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-09-30 Nr. V-185

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dalia Baliutavičienė Direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-04 08:41

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-08-11 11:13 - 2023-08-10 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Nijolė Gotlibienė Specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-04 08:43

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-08-17 19:33 - 2025-08-16 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 2022-09-30 Vėžaičių pagrindinė mokykla 1 metų ataskaita

koreguota KK+.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220927.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-12-19)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-12-19 nuorašą suformavo Dalia Vaičekauskaitė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




