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KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS
VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS
Pagrindimas (pagrindžianti informacija ir duomenys)
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vykdomos šios švietimo programos: pagrindinio ugdymo programos II dalis,
vidurinio ugdymo programa ir neformaliojo vaikų švietimo programa. 2021–2022 m. m. sukomplektuota 17 klasių, mokosi 477 mokiniai: I
gimnazijos klasėse ugdomi 133 mokiniai, II – 122 mokiniai, III – 107 mokiniai, IV – 115 mokinių. Gimnazijoje sukomplektuota 17 klasių.
Neformaliajam švietimui skirtos 47 valandos: I-II klasėms – 23 val., III-IV klasėms – 24 val. Gimnazijoje dirba 2 mokslo daktarai, 5 mokytojai
ekspertai, 26 mokytojai metodininkai, 6 vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai.
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 2021–2025 metų strateginiame plane iškelti du tikslai:
1. Puoselėti savitą gimnazijos organizacinę kultūrą, stiprinant nuolat besimokančią bendruomenę.
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2. Tobulinti ugdymo aplinkos ir pamokos vadybą.
Šie Strateginio plano tikslai tiesiogiai koreliuoja su Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos stipriausiomis sritimis, kurios
išskirtos atlikus 2020–2021 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą:
1. Bendruomenės narių priklausymo gimnazijai jausmą stiprinančios tradicijos.
2. Mokymui(si) palankus klasių mikroklimatas.
3. Veiksmingas mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis.
4. Bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis ir kitais socialiniais partneriais.
5. Kryptingas ir nuoseklus gimnazijos veiklos planavimas ir vykdymas.
6. Veiksminga socialinė ir psichologinė pagalba.
7. Susitarimų laikymasis ir profesinis bendradarbiavimas.
8. Tinkama planų kokybė ir dermė.
9. Geras personalo valdymas.
10. Tikslingas materialinių išteklių pritraukimas ir panaudojimas.
Apibendrinus 2020–2021 m. m. ir 2021–2022 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą nustatyta, kad tobulintinos gimnazijoje yra
šios sritys:
1. mokymo metodų – 3;
2. mokymo(si) veiklos diferencijavimas pamokose – 2;
3. atskirų mokinių pažanga – 2;
4. vertinimo formos ir būdai – 2;
5. tikslinga pagalba planuojant karjerą – 2.
Atlikus 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m. mokinių metinių pasiekimų analizę, nustatyta, kad gimnazijos pažangumas pakilo 3,2
proc., tad sumažėjo nepažangių mokinių. Nors daugėja mokinių, pasiekiančių patenkinamą mokymosi lygį, bet nėra žymaus mokinių, kurie mokytųsi
gerai ar labai gerai, skaičiaus didėjimo. Tad teigtina, kad kai kuriose srityse atskirų mokinių pažanga nėra didelė ir žymi. Tai rodo ir PUPP bei VBE
rezultatų analizė: gimnazijos mokinių pasiekimai neatitinka šalies pasiekimų vidurkio.
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

Aukštesnysis
Pagrindinis
Patenkinamas
Nepatenkinamas

I-II gimnazijos klasių mokinių
dalis (procentas)
2020–2021
2022–2023 m.
m. m. faktas
m. siekis
6,2 %
Aukštesnysis
lygis 8 %,
29,34 %
pagrindinis lygis
61,57 %
31 %
2,89 %

III-IV
gimnazijos
klasių
mokinių dalis (procentas)
2020–2021
2022–2023 m.
m. m. faktas
m. siekis
6,13 %
Aukštesnysis
lygis 8 proc.;
29,7 %
pagrindinis lygis
62,7 %
32 %
1,4 %
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Analizuojant mokymosi pasiekimus kreiptinas dėmesys ir į gamtamokslių dalykų valstybinių egzaminų rezultatus. 2020–2021 m. m.
chemijos valstybinio brandos egzamino nesirinko nė vienas mokinys, nors gimnazijoje yra puikios inovatyvios laboratorijos, aprūpintos naujausia
technika, įranga bei reikalingomis priemonėmis. Biologijos valstybinį brandos egzaminą laikė 48 mūsų gimnazijos mokiniai. Jų rezultatai pasiskirstė
šitaip: nė vieno mokinio, kurio įvertinimas būtų „puikiai“, aukštesnįjį lygį (86-88 balai) pasiekė 9,1 proc., (šalies 10), pagrindinį lygį (36-85 balai)
pasiekė 7,8 proc. (šalies 8,7), patenkinamą lygį (16-35 balai) pasiekė 6,2 proc. (šalies 6,6). Egzamino neišlaikė 6,0 proc. (šalies 5,6). Fizikos
valstybinio brandos egzamino rezultatai taip pat netenkina, nes nėra nė vieno mokinio, kurio įvertinimas būtų „puikiai“, aukštesniojo lygio (86-88
balai) taip pat nepasiekė nė vienas mokinys. Pagrindinį lygį (36-85 balai) pasiekė 8,1 proc. (šalies 8,5), patenkinamą lygį (16-35 balai) pasiekė 6,7
proc. (šalies 7,3). Fizikos valstybinį brandos egzaminą laikė 6 mokiniai. Egzamino neišlaikė 5,0 proc. (šalies 6,0). Panašūs brandos egzaminų
rezultatai yra ir matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros. Šie pateiktų mokomųjų dalykų egzaminų rezultatai yra panašūs jau keletą metų, tad
daroma pažanga yra nežymi.
Tikslas – užtikrinti ugdymo(si) kokybę, skatinančią kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį, plėtojant inovatyvią mokymosi aplinką.
1. Uždavinys. Įgalinti ugdymą, atitinkantį asmenybės brandą, individualias mokymosi galimybes, poreikius bei gebėjimus
Lėšų detalizavimas
Įgyvendinimo laikotarpis
(nurodomos detalios
Veikla
Kiekybinis rodiklis
Kokybinis rodiklis
(nurodoma nuo – iki)
priemonės ir kiekvienai jų
skirtos/numatytos lėšos)
1.1. Konsultacinis centras. II kl. lietuvių kalbai
10 % mokinių,
Lėšos mokytojams už
2022 m. I ketv. pravesta
skiriama 132 val. gabių
dalyvaudami rajoninėse,
pravestas konsultacijas:
konsultacijų: lietuvių
Konsultaciniame centre
mokinių konsultacijoms.
regioninėse, respublikinėse
kalbos II kl. – 52 val.; III
konsultuojami mokiniai
olimpiadose
ar
II
kl.,
lietuvių
kalbos
kl. – 26 val.; IV kl. – 30
lietuvių kalbos,
II kl. lietuvių kalbai
konkursuose, laimės
mokytojas ekspertas, 264
val.
matematikos ir
skiriama
132
val.
silpnai
prizines
vietas.
val.,
stažas
daugiau
kaip
Biologijos III kl. – 26
gamtamokslių mokomųjų
besimokančių mokinių
Rodiklis „Mokymo(si)
25 m., koef. 10,45.
val., IV kl. – 26 val.
dalykų klausimais.
konsultacijoms.
veiklos diferencijavimas
Suma – 5304,00 EUR
Chemijos III kl. – 26 val.;
pamokose“ didės iki 3
Sodra – 76,91 EUR
IV kl. – 26 val.
III kl. lietuvių kalbai
įverčio (nuo 2
Matematikos I-II kl. – 26
skiriama 134 val. silpnai
Gerės lietuvių kalbos (nuo III-IV kl., lietuvių kalbos
val. IV kl. – 26 val.
besimokančių mokinių
5,96 balo iki 6,5) ir
mokytojas ekspertas, 264
Fizikos I-II kl. – 26 val.;
konsultacijoms.
matematikos (nuo 6,3 iki
val., stažas daugiau kaip
III-IV kl. – 26 val.
IV kl. lietuvių kalbai
6,5) PUPP rezultatai
25 m., koef. 10,45.
skiriama 132 valandos
lyginant su 2020–2021 m. Suma – 5304,00 EUR
2022 m. II ketv. pravesta
konsultacijų mokiniams,
m.
Sodra – 76,91 EUR
konsultacijų: lietuvių
pasirinkusiems laikyti
kalbos II kl.– 53 val.; III
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VBE.
III kl. gabiems ir
talentingiems mokiniams
biologijos žinioms
pagilinti ir įtvirtinti
skiriama 134 val.
konsultacijų.
IV kl. mokiniams
biologijos žinių mokymosi
sunkumams ir žinių
spragoms šalinti skiriama
132 val. konsultacijų.
III kl. gabiems ir
talentingiems mokiniams
chemijos žinioms pagilinti
ir įtvirtinti skiriama 132
val. konsultacijų.
III-IV kl. mokiniams
chemijos žinių mokymosi
sunkumams ir žinių
spragoms šalinti skiriama
132 val. konsultacijų.
I-II kl. skiriama 132 val.
matematikos konsultacijų
gabiems ir talentingiems
mokiniams ugdyti ir
olimpiadoms rengti.
IV kl. skiriama 132
valandos matematikos
konsultacijų mokiniams,

Sumažės VBE neišlaikiusių
mokinių skaičius: lietuvių k.
nuo 10,39 % (2020 m.) iki
8,00 % ir matematikos nuo
27,03 % iki 20, 00 %. (2020
m.)

Biologija, vyr. mokytojas,
264 val., stažas daugiau
kaip 25 m., koef. 8,66.
Suma – 4105,20 EUR
Sodra – 59,53 EUR
Chemija, vyr. mokytojas,
264 val., stažas 10–15 m.,
koef. 8,25.
Suma – 3910,80 EUR
Sodra – 56,71 EUR
Matematika, mokytojas
metodininkas, 264 val.,
koef. 9,22, stažas 20–25
metai.
Suma – 4547,20 EUR
Sodra – 65,93 EUR
Fizikos mokytojas, 264
val., koef. 8,01, stažas 2–5
metai,
Suma – 3796,80 EUR
Sodra – 55,05 EUR
Iš viso 1.1. veikloms
27 359,04 EUR

kl. – 27 val; IV kl.– 30
val.
Biologijos III kl. – 27val.,
IV kl. – 27 val.
Chemijos III kl. – 27 val.,
IV kl. – 27 val.
Matematikos I-II kl. – 27
val., IV kl. – 27 val.
Fizikos I-II kl. 27 val. IIIIV kl. – 27 val.
2022 IV ketv. pravesta
konsultacijų: lietuvių
kalbos II kl. – 53 val.; III
kl. – 27 val; IV kl. – 30
val.
Biologijos III kl. – 27
val.; IV kl. – 27 val.
Chemijos III kl. – 27 val.;
IV kl. – 27 val.
Matematikos I-II kl. 27
val.; IV kl. – 27 val.
Fizikos I-II kl. – 27 val.,
III-IV kl. – 27 val.
2023 I ketv. pravesta
konsultacijų: lietuvių
kalbos II kl. – 53 val; III
kl.– 27 val; IV kl. – 31
val.
Biologijos III kl. – 27
val.; IV kl. – 27 val.
Chemijos III kl. – 27 val.;
IV kl. – 27 val.
Matematikos I-II kl. – 26
val.; IV kl. – 26 val.
Fizikos I-II kl. 26 val.,
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III-IV kl. – 26 val.
2023 II ketv. pravesta
konsultacijų: lietuvių
kalbos II kl. – 53 val.; III
kl. – 27 val; IV kl. – 10
val.
Biologijos III kl. – 27
val.; IV kl. – 25 val.
Chemijos III kl. – 27 val.;
IV kl. – 25 val.
Matematikos I-II kl. – 26
val., IV kl. – 26 val.
Fizikos I-II kl. 26 val.
III-IV kl. – 26 val.

pasirinkusiems laikyti
VBE.
I-II kl. skiriama 132 val.
fizikos konsultacijų
gabiems ir talentingiems
mokiniams ugdyti ir
olimpiadoms rengti.
III-IV kl. mokiniams
fizikos žinių mokymosi
sunkumams ir žinių
spragoms šalinti skiriama
132 val. konsultacijų.
1.2. Pedagogų profesinis
tobulėjimas:

1.2.1. 95 % pedagogų
dalyvauja kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose.
1.2.1. Pedagogų
1.2.2. 30 % pedagogų veda
kvalifikacijos tobulinimas integruotas pamokas.
1.2.3. 100 % mokinių
1.2.2. Integruotos pamokos
naudoja „Eduka klasė“
programą.
1.2.3. Programos ,,Eduka
1.2.4. 50 % mokytojų per
klasė“ įsigijimas
pamokas naudoja
1.2.4. Internetinės
internetinę „Reflectus“
„Reflectus“ platformos
platformą, taip į pamokos
reflektavimą ir
įsigijimas
apibendrinimą įtraukdami
70 % mokinių.

Mokinių individualios
pažangos įsivertinimo
lygis bus aukštesnis nei
2020–2021 m. m.

1.2. 1. Ilgalaikė 40 val.
kvalifikacijos tobulinimo
programa 2000 EUR
„STEAM veiklų
integravimas bendrojo
STEAM mokomųjų dalykų ugdymo programoje“.
mokinių metinių
1.2.2. Mokinio krepšelio
lėšos.
įvertinimų ir VBE
rezultatų pagerinimas (III- 1.2.3. „Eduka klasė“
licencija:
IV kl. aukštesnysis lygis
mokiniui – 19 EUR,
8%, pagrindinis lygis 32
mokytojui –15 EUR
%).
477 mokiniai × 19 EUR –
9063,00 EUR.
Rodiklis „Vertinimo
15 mokytojų ×15 EUR –
formos ir būdai“ didės iki
225,00 EUR
3 įverčio.
1.2.4. Internetinės
,,Reflektus“ platformos
licencija – 1000,00 EUR

1.2.1. 2022 m. II ketv. –
1.2.2. 2022 m. I ketv. –
2023 m. II ketv. –
1.2.3. 2022 m. III ketv. –
1.2.4. 2022 m. III ketv. –
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Iš viso 1.2. veikloms
12 288,00 EUR
1.3. Tėvų švietimas,
konsultavimas ir
bendradarbiavimas:
1.3.1. Paskaitos tėvams
1.3.2. Socialinio pedagogo
veikla

1.3.1. 4 kartus organizuoti
tėvams skirtas paskaitas,
kuriose dalyvautų ne
mažiau kaip 50 %.
mokinių tėvų.
1.3.2. 0,25 etato
įdarbinamas papildomas
socialinis pedagogas
paramai ir pagalbai tėvams
bei mokiniams teikti.

I-II klasėse aukštesnįjį lygį
pasieks 8% mokinių, IIIIV kl. aukštesnysis lygis 8
%, pagrindinis lygis 32 %.
Praleistų pamokų skaičius
I-II kl. (10980 pamokų) ir
III–IV kl. (11886) lyginant
su 2020–2021 m. m.
sumažėja 10 proc.

1.3.1. Užmokestis paskaitų
lektoriams: 4 paskaitos po
400,00 EUR.
Kanceliarinės išlaidos ir kt.
– 200,00 EUR
Iš viso 1800 EUR
1.3.2. Socialinės
pedagogės atlyginimas:
0,25 etato, kategorija –
ekspertė, stažas 15–20 m.,
koef. 10,36, įdarbinimo
laikotarpis – 18 mėn.
Suma – 9375,80 EUR
Sodra – 135,95 EUR
Iš viso 9511,75 EUR
Iš viso 1.3. veikloms
11311,75 EUR
Iš viso 1 uždaviniui

1.3.1. 2022 m. I., IV ketv.,
2023 m. I-II ketv.
1.3.2. 2022 m. I ketv.,
2023 m. II ketv.

50958, 79 EUR

2. Uždavinys. Laiduoti mokinių saviraiškų dalyvavimą gimnazijos gyvenime bei kurti verslumą ir lyderystę skatinančią aplinką.
Lėšų detalizavimas
(nurodomos detalios
Veikla
Kiekybinis rodiklis
Kokybinis rodiklis
Įgyvendinimo laikotarpis
priemonės ir kiekvienai jų
skirtos/numatytos lėšos)
2.1. Edukacinių erdvių
2.1.1. Sukuriama nauja
Padidės skaičius mokinių, 2.1.1. Naujai edukacinei
2.1.1. 2022 m. II- III ketv.
edukacinė erdvė mokyklos laikančių chemijos VBE
erdvei įrengti reikalinga:
atnaujinimas ir
2.1.2. 2022 m. III-IV ketv.
(nuo 0 iki 3). Padidės
kėdės darbui prie
modernizavimas pritaikant bibliotekoje, kur vienu
metu tilps 30 mokinių ir
skaičius mokinių,
kompiuterio 12 vnt.×
jas formaliojo ir
bus
pravesta
20
%
visų
išlaikiusių
valstybinius
309,99 = 3719,88 EUR;
neformaliojo švietimo
gimnazijoje vykstančių
biologijos (nuo 2 iki 4),
mokytojų darbo kėdės – 3
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dermei:
2.1.1. Bibliotekos
modernizavimas
2.1.2. Priemonių lauko
klasei įsigijimas.

neformaliojo švietimo
užsiėmimų.
2.1.2. Lauko klasėje bus
pravesta 10 % visų
gimnazijoje vestų
integruotų pamokų ir 10 %
atvirų gimnazijoje vestų
pamokų gimnazijos ir
rajono mokytojams.
Sukurtomis edukacinėmis
erdvėmis naudosis 100 %
mokinių.

fizikos (nuo 0 iki 2),
istorijos (nuo 0 iki 2),
geografijos (nuo 1 iki 3)
egzaminus aukštesniuoju
lygiu lyginant su 2021 m.
Rodiklis „Mokymo
metodų įvairovė“ didės iki
4 įverčio (3- 2020 m.)

vnt. × 243 = 729,00 EUR;
konferencijų kėdės – 30
vnt. × 108 = 3240,00 EUR;
interaktyvus ekranas
MX65, 8 m. garantija –
3599,00 EUR;
reguliuojamo aukščio
stovas (ekranui) – 1299,00
EUR;
interaktyvus stalas
SMART (integruoti
žaidimai pamokoms) –
3900,00EUR
2.1.2. Lauko klasei įrengti
reikalingos lėšos:
kupolas 50 m ir 28 m
skersmens – 4235,00 EUR;
sulankstomos kėdės 150
vnt. × 30 = 4500,00 EUR;
mokytojo kėdė – 231,90
EUR;
mobili lenta – 400,00
EUR;
mobili tribūna – 400,00
EUR;
Interaktyvus ekranas
MX65, 8 m. garantija –
3599,00 EUR;
reguliuojamo aukščio
stovas (ekranui) – 1299,00
EUR;
sėdmaišiai – 12 × 200 =
2400,00 EUR.
Iš viso 2.1. veikloms
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33 551,78 EUR
2.2. Mokinių saviraiškos

aktyvinimas dalyvaujant
neformaliajame švietime:
2.2.1. Neformaliojo
švietimo veikla
2.2.2. Gabių ir aktyvių
mokinių stovyklų veikla

2.2.1.
Sudaromos
4
papildomos neformaliojo
švietimo
grupės.
Neformaliajame ugdyme
dalyvauja ne mažiau nei 30
% I-III klasių mokinių. Per
savaitę
kiekvienam
neformaliojo
švietimo
būreliui skiriama po 2 val.
2.2.2. Organizuojamos 4
gabių ir aktyvių mokinių
stovyklos.
Kiekvienoje
suorganizuotoje stovykloje
dalyvauja ne mažiau nei 20
mokinių.

Padidės skaičius mokinių,
dalyvaujančių
neformaliajame švietime
(nuo 295 iki 365) lyginant
su 2020–2021 m. m.

2.2.1. Neformaliojo
švietimo būrelių vadovų
atlyginimai:
2 mokytojai metodininkai,
296 val., koef. 9,28, stažas
daugiau kaip 25 metai.
Suma – 4665,00 EUR
Sodra – 67,64 EUR

10 % mokinių,
dalyvaudami rajoninėse,
regioninėse, respublikinėse
2 vyr. mokytojai, 296 val.
olimpiadose ar
koef. 8,66, stažas daugiau
konkursuose, laimės
kaip 25 metai.
prizines vietas.
Suma – 4354,00 EUR
Rodiklis „Atskirų mokinių Sodra – 63,13 EUR
Iš viso 9149,77EUR
pažanga“ didės iki 3
įverčio (2- 2020 m.)
2.2.2. Stovyklos
organizatoriaus darbo
užmokestis:
1 darbuotojas – 4
stovyklos po 8 val.
DU – 58 EUR,
32 darbo valandos – 232
EUR
Sodra – 0,84 EUR
32 darbo valandos – 3,36
EUR
Stovyklos dalyvių
maitinimas: 80 (4
stovyklos po 20 mokinių)
20 × 20 EUR – 1600 EUR
4 ekskursijos stovyklos
dalyviams – 1000 EUR
Kanceliarinės išlaidos –

2.2.1. 2022 m. III ketv.2023 m. II ketv.
2.2.2. 2022 m. II, IV ketv.,
2023 m. I, II ketv.
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165 EUR
Iš viso 2.2. veikloms
12150,13 EUR
Iš viso 2 uždaviniui

45701,91 EUR

2. Uždavinys. Plėtoti mokinių ugdymą karjerai.
Lėšų detalizavimas
(nurodomos detalios
Įgyvendinimo laikotarpis
Veikla
Kiekybinis rodiklis
Kokybinis rodiklis
priemonės ir kiekvienai jų
(nurodoma nuo – iki)
skirtos/numatytos lėšos)
3.1. Aukštųjų mokyklų
3.1. Organizuoti 10
Gerėja mokinių pasiekimų 3.1. Paskaitų lektorių, 3.1. 2022 m. I, II, IV ketv.
dėstytojų atlygis.
dėstytojų paskaitos
aukštųjų mokyklų
lygis (III-IV kl.
– 7 paskaitos. 2023 m. I,
10
lektorių
(1,5
val.)
×
karjeros planavimo
dėstytojų paskaitų mokinių aukštesnysis lygis 8 %,
II ketv. – 3 paskaitos.
tematika
karjeros planavimo
pagrindinis lygis 32 %, I-II 300,00 EUR.
Iš viso 3000,00 EUR
tematika. Paskaitose
kl. mokinių aukštesnysis
Kanceliarinės išlaidos ir kt.
dalyvauja 100 % mokinių. lygis 8 %, pagrindinis
500,00 Eur
lygis 31 %).
Iš viso 3.1. veikloms:
3500,00 EUR
Rodiklis „Tikslinga
pagalba planuojant
3.2. Mokinių ugdymas
3.2. Mokinių konsultavimo
3.2.1. Karjeros konsultanto 3.2.1. 2022 m. I ketv. –
karjerą“ didės iki 3 įverčio
darbo užmokestis:
karjerai
centre būtų teikiamos
2023 m. III ketv.
(2- 2020 m.)
mokytojas metodininkas,
paslaugos ne mažiau kaip
3.2.1. Karjeros konsultanto
3.2.2. 2022 m. III, IV ketv.
koef. 9,28, stažas daugiau
50 % mokinių.
veikla
kaip 25 m., darbo sutartis
18 mėn.
3.2.2. Konsultacinio centro
Suma – 7883, 00 EUR
įrengimas
Sodra – 114, 30 EUR
Iš viso 7997,30 EUR
3.2.2. Karjeros
konsultavimo kabineto
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įrengimas (baldai, IT
įranga, programos ir kt.)
Kanceliarinės išlaidos –
500 EUR
2 spintos – 500 EUR;
minkšti moduliniai baldai
– 2000 EUR;
nešiojamasis kompiuteris –
500 EUR;
interaktyvus ekranas –
3500 EUR
Iš viso 3.2. veikloms
14997,30 EUR
3.3. Karjeros dienų

organizavimas:
3.3.1. Karjeros dienos
3.3.2. Alumnų dienos

3.3.1. Organizuoti 2
renginius „Karjeros
dienos“, kur savo studijų ir
mokymo programas
pristato aukštųjų ir
profesinių mokyklų
atstovai gimnazijos ir
rajono mokiniams.
Dalyvauja 100 %
gimnazijos mokinių.
3.3.2. Surengti 2 renginius
„Alumnų dienos“,
dalyvauja 30 % gimnazijos
mokinių.

3.3.1.„Karjeros dienų“
organizavimui skirtos
išlaidos (stendai, lektorių
paskaitos, kanceliarinės
išlaidos ir kt.).
Kanceliarinės išlaidos –
500 EUR 1 renginiui; (2 ×
500) =1000 Eur.
Lektorių darbo užmokestis
(2×500 EUR) – 1000 EUR
Suvenyrai dalyviams – 200
EUR
Tentų nuoma (400×2) –
800 EUR
3.3.2. „Alumnų dienos“
organizavimas (edukacinės
ekskursijos į organizacijas,
gamyklas, įstaigas,
kanceliarinės išlaidos ir
kt.).
Kanceliarinės išlaidos –

3.3.1. 2022 m. IV ketv.,
2023 m. II ketv.
3.3.2. 2022 m. II ketv.,
2023 m. II ketv.
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500 EUR
4 ekskursijos į
organizacijas, įmones,
aukštąsias mokyklas ir kt.
(4×625 EUR = 2500 EUR)
– 3000,00 EUR
Iš viso 3.3. veikloms
6000,00 EUR
Projekto veiklų viešinimas

Nuotolinė konferencija
Kretingos rajono švietimo
bendruomenei.

Supažindinama su projektinių Krepšelio lėšos
veiklų efektyvumu,
rezultatyvumu ir įtaka
mokinių akademiniams
pasiekimams.

2023 m. II ketv.

Iš viso 3 uždaviniui

24497, 30 EUR

Iš viso tikslui įgyvendinti

121158, 00 EUR

Patvirtinu, kad šiame plane numatytos projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nėra suplanuotos ugdymo reikmėms
apmokėti, 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

Gimnazijos direktorius

_______________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

_______________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

