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KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, 2022-01-12
DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V1-04, PATIKSLINIMAS Nr. 1
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos veiklos tobulinimo planas yra tikslinamas dėl bendruomenės išsakyto poreikio
peržiūrėti tam tikras veiklas, patikslinti kiekybinius rodiklius, peržiūrėti lėšų poreikį atitinkamoms veikloms.
1. Uždavinys. Įgalinti ugdymą, atitinkantį asmenybės brandą, individualias mokymosi galimybes, poreikius bei gebėjimus
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Veikla
1.1. Konsultacinis centras.
Konsultaciniame centre
konsultuojami mokiniai
lietuvių kalbos, matematikos ir
gamtamokslių mokomųjų
dalykų klausimais.

Pakeitimas
1.1.Įgyvendinimo
laikotarpis. Lėšų keitimas.
Sutaupytos lėšos (6019,39
EUR) perkeliamos kitoms
veikloms, 1.2.5. Programos
„Tyrinėjimo menas
programa: partnerystės
giliam mokymuisi“
įsigijimui.

Pagrindimas
1.1. Konsultacijos papildomai vedamos 2022 III ketv., nes sutaupytos lėšos. Numatyta
27359,04 EUR., patikslinta 21339,65 EUR

1.2. Pedagogų profesinis
tobulėjimas:
1.2.1. Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimas
1.2.2. Integruotos pamokos
1.2.3. Programos ,,Eduka
klasė“ įsigijimas

-

1.2.3. Lėšų keitimas. 114
EUR perkeliami iš: 1.2.4 32 EUR, 1.3.2. – 82 EUR.

1.2.3. Planuota 9288 EUR, (mokiniui 477X19 EUR, mokytojui 15X15 EUR), išleista
9402 EUR (daugiau 114 EUR), (mokiniui 483X19 EUR, mokytojui 15X15 EUR),
padidėjus mokinių skaičiui.

1.2.4. Internetinės „Reflectus“
platformos įsigijimas.

1.2.4. Lėšų keitimas.
Sutaupytos lėšos (32 EUR)
perkeliamos kitoms
veikloms, 1.2.3. veiklai.

1.2.4. Planuota 1000 EUR, išleista 968 EUR.

1.2.5. Programa „Tyrinėjimo
menas programa: partnerystės
giliam mokymuisi“.

1.2.5. Keičiama veikla.
Įsigyjama programa
„Tyrinėjimo menas
programa: partnerystės
giliam mokymuisi“ už

1.2.5. Iš sutaupytų lėšų įsigyjama mokymo programa, siekiant pagerinti 1.2. planuotus
kokybinius rodiklius.
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14000, 00 EUR, iš
sutaupytų lėšų iš 1.1. 6019,39 EUR; iš 1.3.2. –
357,75 EUR, iš 2.2.1 –
789,55 EUR, iš 3.2.1. –
4614,31 EUR, IŠ 3.2.2. –
1419 EUR, iš 3.3.1. – 800
EUR.
1.2.6. Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimas.

1.3. Tėvų švietimas,
konsultavimas ir
bendradarbiavimas:
1.3.1. Paskaitos tėvams
1.3.2. Socialinio pedagogo
veikla

1.2.6. Keičiama veikla.
Ilgalaikė 40 val.
kvalifikacijos tobulinimo
programa ,,Įtraukusis
ugdymas – galimybės ir
realybė“ – 858,90 EUR, iš
sutaupytų lėšų iš 1.3.2.
veiklos.

1.2.6. Iš sutaupytų lėšų įsigyjama mokymo programa, siekiant pagerinti 1.2. planuotus
kokybinius rodiklius bei laiduoti įtraukiojo ugdymo sėkmę.

1.3.2.Lėšų ir įgyvendinimo
1.3.2. Planuota 9511,75 EUR, patikslinta 8213,10 EUR.. Veikla bus vykdoma 2022 I ketv.
laikotarpio keitimas.
– 2023 II ketv.
Sutaupytos lėšos (1298,65
EUR) perkeliamos kitoms
veikloms. 82 EUR – 1.2.3.
veiklai, 858,90 EUR – 1.2.6.
veiklai, 357,75 – 1.2.5.
veiklai.
2. Uždavinys. Laiduoti mokinių saviraiškų dalyvavimą gimnazijos gyvenime bei kurti verslumą ir lyderystę skatinančią aplinką.
Veikla
Pakeitimas
Pagrindimas
2.1. Edukacinių erdvių
atnaujinimas ir
modernizavimas pritaikant jas
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formaliojo ir neformaliojo
švietimo dermei:
2.1.1. Bibliotekos
modernizavimas
2.1.2. Priemonių lauko klasei
įsigijimas.
2.2. Mokinių saviraiškos
aktyvinimas dalyvaujant
neformaliajame švietime:
2.2.1. Neformaliojo švietimo
veikla

2.1.2. Lėšų keitimas. 470,24 EUR
perkeliami iš 2.2.1. veiklos.

2.2.1. Lėšų keitimas. Sutaupytos lėšos 2.2.1. Planuota neformaliojo švietimo įgyvendinimui išleisti 9149,77 EUR,
(1259,79 EUR) perkeliamos kitoms patikslinta - 7889,98 EUR.
veikloms: 2.1.2. – 470,24 EUR, 1.2.5. –
789,55 EUR.

2.2.2. Gabių ir aktyvių mokinių
stovyklų veikla
3. Uždavinys. Plėtoti mokinių ugdymą karjerai.
Veikla
Pakeitimas
3.1. Aukštųjų mokyklų
dėstytojų paskaitos karjeros
planavimo tematika
3.2. Mokinių ugdymas karjerai
3.2.1. Karjeros konsultanto
3.2.1 Lėšų keitimas. Sutaupytos lėšos
veikla
(4614,31 EUR) perkeliamos 1.2.5.
veiklai.
3.2.2. Konsultacinio centro
3.2.2. Lėšų keitimas. Sutaupytos lėšos
įrengimas
(1419 EUR) perkeliamos 1.2.5. veiklai.
3.3. Karjeros dienų
organizavimas:
3.3.1. Karjeros dienos

2.1.2. Įrengta lauko klasė, planuota 17064,90 išleista 17535,14 (trūksta 470,24
EUR, kompensuota iš sutaupytų lėšų) nepirktos sulankstomos kėdės 150 vnt.,
ekranas su stovu, tribūna, įvertinus technines galimybes, bei padidėjus kupolo
kainai.

Pagrindimas
3.2.1. Planuota išleisti karjeros konsultanto darbo užmokesčiui 7997,30 EUR,
Patikslinta 3382,99 EUR.
3.2.2. Lėšų keitimas dėl pasikeitusio prekių poreikio. Planuota 7000 EUR,
išleista 5581 EUR..

3.3.1. Lėšų keitimas. Sutaupytos lėšos 3.3.1. Lėšų keitimas dėl pasikeitusio prekių poreikio. Planuota – 3000,00 EUR,
(800,00 EUR) perkeliamos 1.2.5. patikslinta 2200 EUR.
veiklai.
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3.3.2. Alumnų dienos
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
(nurodomos detalios
Veikla
Kiekybinis rodiklis
Kokybinis rodiklis
laikotarpis (nurodoma
priemonės ir kiekvienai jų
nuo – iki)
skirtos/numatytos lėšos)
1.1. Konsultacinis centras. II kl. lietuvių kalbai
10 % mokinių,
Lėšos mokytojams už
2022 m. I ketv. pravesta
Konsultaciniame centre
skiriama 139 val. gabių
dalyvaudami rajoninėse,
pravestas konsultacijas:
konsultacijų: lietuvių
konsultuojami mokiniai
mokinių konsultacijoms.
regioninėse, respublikinėse
kalbos II kl. – 42 val.; III
lietuvių kalbos,
olimpiadose ar
II kl., lietuvių kalbos
kl. – 26 val.; IV kl. – 30
matematikos ir
II kl. lietuvių kalbai
konkursuose, laimės
mokytojas metodininkas,
val.
gamtamokslių mokomųjų
skiriama 130 val. silpnai
prizines vietas.
269 val., stažas daugiau
Biologijos III kl. – 27
dalykų klausimais.
besimokančių mokinių
Rodiklis „Mokymo(si)
kaip 25 m., koef. 9,28 .
val., IV kl. – 27 val.
konsultacijoms.
veiklos diferencijavimas
Suma – 3547,23 EUR
Chemijos III kl. – 18 val.;
pamokose“ didės iki 3
Sodra – 51,43 EUR
IV kl. – 18 val.
III kl. lietuvių kalbai
įverčio (nuo 2
Matematikos I-II kl. – 25
skiriama 149 val. silpnai
Gerės lietuvių kalbos (nuo III-IV kl., lietuvių kalbos
val. IV kl. – 24 val.
besimokančių mokinių
5,96 balo iki 6,5) ir
mokytojas ekspertas, 295
Fizikos I-II kl. – 25 val.;
konsultacijoms.
matematikos (nuo 6,3 iki
val., stažas daugiau kaip
III-IV kl. – 25 val.
IV kl. lietuvių kalbai
6,5) PUPP rezultatai
25 m., koef. 10,45.
skiriama 146 valandos
lyginant su 2020–2021 m. Suma – 4321,80 EUR
2022 m. II ketv. pravesta
konsultacijų mokiniams,
m.
Sodra – 62,67 EUR
konsultacijų: lietuvių
pasirinkusiems laikyti
kalbos II kl.– 53 val.; III
VBE.
Sumažės VBE
kl. – 27 val; IV kl.– 30
neišlaikiusių mokinių
val.
III kl. gabiems ir
skaičius: lietuvių k. nuo
Biologija, mokytojas, 295 Biologijos III kl. – 27val.,
talentingiems mokiniams
10,39 % (2020 m.) iki 8,00 val., stažas 20 - 25 m.,
IV kl. – 27 val.
biologijos žinioms
% ir matematikos nuo
koef. 8,11.
Chemijos III kl. – 27 val.,
pagilinti ir įtvirtinti
27,03 % iki 20, 00 %.
Suma – 3354,54 EUR
IV kl. – 27 val.
skiriama 148val.
(2020 m.)
Sodra – 72,79 EUR
Matematikos I-II kl. – 27
konsultacijų.
val., IV kl. – 27 val.
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IV kl. mokiniams
biologijos žinių mokymosi
sunkumams ir žinių
spragoms šalinti skiriama
147 val. konsultacijų.
III kl. gabiems ir
talentingiems mokiniams
chemijos žinioms pagilinti
ir įtvirtinti skiriama 138
val. konsultacijų.

Fizikos I-II kl. 27 val. IIIIV kl. – 27 val.

Chemija, vyr. mokytojas,
274 val., stažas 10–15 m.,
koef. 8,25.
Suma – 3203,90 EUR
Sodra – 69,52 EUR

III-IV kl. mokiniams
chemijos žinių mokymosi
sunkumams ir žinių
spragoms šalinti skiriama
136 val. konsultacijų.
I-II kl. skiriama 143 val.
matematikos konsultacijų
gabiems ir talentingiems
mokiniams ugdyti ir
olimpiadoms rengti.

Matematika, mokytojas,
286 val., koef. 8,08, stažas
15–20 metai.
Suma – 3253,16 EUR
Sodra – 70,59 EUR

IV kl. skiriama 143
valandos matematikos
konsultacijų mokiniams,
pasirinkusiems laikyti
VBE.
I-II kl. skiriama 146 val.
fizikos konsultacijų
gabiems ir talentingiems
mokiniams ugdyti ir

Fizika, mokytojas, 292
val., koef. 8,01, stažas 2–5
metai,

2022 m. III ketv.
pravesta konsultacijų:
lietuvių kalbos II kl.– 15
val.; III kl. – 15 val; IV
kl.– 15 val.
Biologijos III kl. – 13
val., IV kl. – 14 val.
Chemijos III kl. – 12 val.,
IV kl. – 12 val.
Matematikos I-II kl. – 12
val., IV kl. – 13 val.
Fizikos I-II kl. 15 val. IIIIV kl. – 15 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
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olimpiadoms rengti.
III-IV kl. mokiniams
fizikos žinių mokymosi
sunkumams ir žinių
spragoms šalinti skiriama
146 val. konsultacijų.

Suma – 3284,40 EUR
Sodra – 47,62 EUR
Iš viso 1.1. veikloms
21339,65 EUR

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.,
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.

1.2. Pedagogų profesinis
tobulėjimas:
1.2.1. Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimas

Mokinių individualios
pažangos įsivertinimo
1.2.1. 95 % pedagogų
lygis bus aukštesnis nei
dalyvauja kvalifikacijos
2020–2021 m. m.
tobulinimo seminaruose.
STEAM mokomųjų dalykų
mokinių metinių
įvertinimų ir VBE
rezultatų pagerinimas (III1.2.2. Integruotos pamokos 1.2.2. 30 % pedagogų veda IV kl. aukštesnysis lygis
integruotas pamokas.
8%, pagrindinis lygis 32

1.2. 1. Ilgalaikė 40 val.
kvalifikacijos tobulinimo
programa 2000 EUR
„STEAM veiklų
integravimas bendrojo
ugdymo programoje“.
1.2.2. Mokinio krepšelio
lėšos.

1.2.1. 2022 m. II ketv.

1.2.2. 2022 m. I ketv. –
2023 m. II ketv.
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1.2.3. Programos ,,Eduka
klasė“ įsigijimas

1.2.3. 100 % mokinių
naudoja „Eduka klasė“
programą.

1.2.4. Internetinės
„Reflectus“ platformos
įsigijimas

1.2.4. 50 % mokytojų per
pamokas naudoja
internetinę „Reflectus“
platformą, taip į pamokos
reflektavimą ir
apibendrinimą įtraukdami
70 % mokinių.

1.2.5. Programa
„Tyrinėjimo menas:
partnerystės giliam
mokymuisi“

1.2.5.programoje
dalyvauja 15 mokytojų ir
200 kitų mokyklos
bendruomenės narių.

1.2.6. Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimas

1.2.6. 95 % pedagogų
dalyvauja kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose.

1.3. Tėvų švietimas,
konsultavimas ir
bendradarbiavimas:
1.3.1. Paskaitos tėvams

1.3.1. 4 kartus organizuoti
tėvams skirtas paskaitas,
kuriose dalyvautų ne
mažiau kaip 50 %.
mokinių tėvų.

%).
Rodiklis „Vertinimo
formos ir būdai“ didės iki
3 įverčio.

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

1.2.3. „Eduka klasė“
licencija:
mokiniui – 19 EUR,
mokytojui –15 EUR
483 mokiniai × 19 EUR –
9177,00 EUR.
15 mokytojų ×15 EUR –
225,00 EUR
1.2.4. Internetinės
,,Reflektus“ platformos
licencija – 968,00 EUR

1.2.3. 2022 m. III ketv.

1.2.5.Programa
„Tyrinėjimo menas:
partnerystės giliam
mokymuisi“ įsigijimas
14 000 EUR.
1.2.6. Ilgalaikė 40 val.
kvalifikacijos tobulinimo
programa „Įtraukusis
ugdymas –galimybės ir
realybė“, 858, 90 EUR
Iš viso 1.2. veikloms
27228,90 EUR
1.3.1. Užmokestis paskaitų
lektoriams: 4 paskaitos po
400,00 EUR.
Kanceliarinės išlaidos ir kt.
– 200,00 EUR.
Iš viso 1800 EUR

1.2.5. 2022 m. IV ketv. 2023 m. III ketv.

1.2.4. 2022 m. III ketv.

1.2.6. 2022 m. IV ketv.
- 2023 m. II ketv.

1.3.1. 2022 m. I., IV
ketv., 2023 m. I-II ketv.
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III–IV kl. (11886) lyginant
su 2020–2021 m. m.
sumažėja 10 proc.
1.3.2. Socialinio pedagogo
veikla

1.3.2. Socialinės
pedagogės atlyginimas:
0,25 etato, kategorija –
ekspertė, stažas virš 25 m.,
koef. 10,45, įdarbinimo
laikotarpis – 18 mėn.
Suma – 8038,66 EUR
Sodra – 174,44 EUR
Iš viso: 8213,10 EUR

1.3.2. 0,25 etato
įdarbinamas papildomas
socialinis pedagogas
paramai ir pagalbai tėvams
bei mokiniams teikti.

Iš viso 1.3. veikloms
10013,10 EUR
Iš viso 1 uždaviniui

1.3.2. 2022 m. I ketv. 2023 m. II ketv.

58581,65 EUR

2. Uždavinys. Laiduoti mokinių saviraiškų dalyvavimą gimnazijos gyvenime bei kurti verslumą ir lyderystę skatinančią
aplinką.
Veikla

Kiekybinis rodiklis

Kokybinis rodiklis

2.1.1. Sukuriama nauja
edukacinė erdvė mokyklos
bibliotekoje, kur vienu
metu tilps 30 mokinių ir

Padidės skaičius mokinių,
laikančių chemijos VBE
(nuo 0 iki 3). Padidės
skaičius mokinių,
išlaikiusių valstybinius
biologijos (nuo 2 iki 4),
fizikos (nuo 0 iki 2),
istorijos (nuo 0 iki 2),
geografijos (nuo 1 iki 3)
egzaminus aukštesniuoju
lygiu lyginant su 2021 m.

2.1. Edukacinių erdvių
atnaujinimas ir
modernizavimas pritaikant
jas formaliojo ir
neformaliojo švietimo
dermei:
2.1.1. Bibliotekos
modernizavimas

Lėšų detalizavimas
(nurodomos detalios
priemonės ir kiekvienai jų
skirtos/numatytos lėšos)

2.1.1. Naujai edukacinei
erdvei įrengti reikalinga:
kėdės darbui prie
kompiuterio 12 vnt.×

Įgyvendinimo laikotarpis

2.1.1. 2022 m. II- III ketv.
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bus pravesta 20 % visų
gimnazijoje vykstančių
neformaliojo švietimo
užsiėmimų.

2.1.2. Priemonių lauko
klasei įsigijimas.

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.

Rodiklis „Mokymo
metodų įvairovė“ didės iki
4 įverčio (3- 2020 m.)

285,56 = 3426,72 EUR;
mokytojų darbo kėdės – 3
vnt. × 239,58= 718,74
EUR;
konferencijų kėdės – 30
vnt. × 132,192 = 3965,78
EUR;
interaktyvus ekranas
MX65, 8 m. garantija –
3299,00 EUR;
reguliuojamo aukščio
stovas (ekranui) – 1299,00
EUR;
interaktyvus stalas
SMART (integruoti
žaidimai pamokoms) –
3777,64 EUR. Iš viso:
16486,88 EUR
2.1.2. Lauko klasei įrengti
reikalingos lėšos:
kupolas 50 m ir 7 m
skersmens – 11600,00
EUR;
kėdė su staliuku –
30x121=3630,00 EUR,
mokyklinė kėdė –
24x27=648,00 EUR,
balansinė kėdė –
2x60=120,00 EUR,
laboratorinė kėdė – 105,00
EUR, mobilus stalas –
180,00 EUR
konferencinis stovas su

2.1.2. 2022 m. III-IV ketv.
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žymekliu laikikliu 2x –
86,07=172,14 EUR;
sėdmaišiai – 12 × 90 =
1080,00 EUR. Iš viso:
17535,14 EUR.
Iš viso 2.1. veikloms
34022,02 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 4 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.
10 % mokinių,
dalyvaudami rajoninėse,
regioninėse, respublikinėse
olimpiadose ar
konkursuose, laimės
prizines vietas.
Rodiklis „Atskirų mokinių
pažanga“ didės iki 3
įverčio (2- 2020 m.)

2.2.1. Neformaliojo
švietimo būrelių vadovų
atlyginimai:
3 mokytojai, 540 val.,
koef. 8,02, stažas 5-10
metai.
Suma – 5685,96 EUR
Sodra – 123,39 EUR

2.2.1. 2022 m. III ketv.2023 m. II ketv.

1 vyr. mokytojas, 180 val.
koef. 8,62, stažas 20-25
metai.
Suma – 2036,44 EUR
Sodra – 44,19 EUR
Iš viso: 7889,98 EUR
2.2.2. Stovyklos
organizatoriaus darbo
užmokestis:
1 darbuotojas – 4
stovyklos po 8 val.
DU – 58 EUR,
32 darbo valandos – 232
EUR

2.2.2. 2022 m. II, IV ketv.,
2023 m. I, II ketv.
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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 –
165 EUR. Iš viso: 3000,36
Iš viso 2.2. veikloms
10890,34 EUR
Iš viso 2 uždaviniui

44912,36 EUR

3.Uždavinys. Plėtoti mokinių ugdymą karjerai.
Lėšų detalizavimas
(nurodomos detalios
Veikla
Kiekybinis rodiklis
Kokybinis rodiklis
priemonės ir kiekvienai jų
skirtos/numatytos lėšos)
3.1. Aukštųjų mokyklų
3.1. Organizuoti 10
Gerėja mokinių pasiekimų 3.1. Paskaitų lektorių,
dėstytojų paskaitos
aukštųjų mokyklų
lygis (III-IV kl.
dėstytojų atlygis.
karjeros planavimo
dėstytojų paskaitų mokinių aukštesnysis lygis 8 %,
10 lektorių (1,5 val.) ×
tematika
karjeros planavimo
pagrindinis lygis 32 %, I-II 300,00 EUR.
tematika. Paskaitose
kl. mokinių aukštesnysis
Iš viso 3000,00 EUR
dalyvauja 100 % mokinių. lygis 8 %, pagrindinis
Kanceliarinės išlaidos ir
lygis 31 %).
kt. 500,00 Eur
Rodiklis „Tikslinga
Iš viso: 3500,00 EUR
3.2. Mokinių ugdymas
3.2. Mokinių konsultavimo pagalba planuojant
karjerą“ didės iki 3 įverčio 3.2.1. Karjeros konsultanto
karjerai
centre būtų teikiamos
(2- 2020 m.)
3.2.1. Karjeros konsultanto paslaugos ne mažiau kaip
darbo užmokestis:
veikla
50 % mokinių.
mokytojas metodininkas,
koef. 9,28, stažas daugiau
kaip 25 m., darbo sutartis
18 mėn.

Įgyvendinimo laikotarpis
(nurodoma nuo – iki)
3.1. 2022 m. I, II, IV ketv.
– 7 paskaitos. 2023 m. I,
II ketv. – 3 paskaitos.

3.2.1. 2022 m. I ketv. –
2023 m. II ketv.
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Suma – 3334,62 EUR
Sodra – 48,37 EUR
Iš viso: 3382,99 EUR
3.2.2. Konsultacinio centro
įrengimas

3.2.2. Karjeros
konsultavimo kabineto
įrengimas (baldai, IT
įranga, programos ir kt.)
Kanceliarinės išlaidos –
500 EUR
spinta – 81 EUR;
minkšti moduliniai baldai
– 2000 EUR;
interaktyvus ekranas –
3000 EUR. Iš viso: 5581
EUR.

3.2.2. 2022 m. III, IV ketv.

Iš viso 3.2. veikloms
12463,99 EUR.
3.3. Karjeros dienų
organizavimas:
3.3.1. Karjeros 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. Alumnų dienos

3.3.2. Surengti 2 renginius

3.3.1.„Karjeros dienų“
3.3.1. 2022 m. IV ketv.,
organizavimui skirtos
2023 m. II ketv.
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. Iš viso: 2200 EUR.
3.3.2. 2022 m. II ketv.,
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„Alumnų dienos“,
dalyvauja 30 % gimnazijos
mokinių.

Projekto veiklų viešinimas

Nuotolinė konferencija
Kretingos rajono švietimo
bendruomenei.

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

3.3.2. „Alumnų dienos“
2023 m. II ketv.
organizavimas (edukacinės
ekskursijos į organizacijas,
gamyklas, įstaigas,
kanceliarinės išlaidos ir
kt.).
Kanceliarinės išlaidos –
500 EUR
4 ekskursijos į
organizacijas, įmones,
aukštąsias mokyklas ir kt.
(4×625 EUR = 2500
EUR). Iš viso: 3000,00
EUR.
Iš viso 3.3. veikloms
5200,00 EUR.
Krepšelio lėšos
2023 m. II ketv.

Iš viso 3 uždaviniui
Iš viso tikslui įgyvendinti

17663,99 EUR
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
Kretingos r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos
pavaduotoja Daiva Tranizienė
_______________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Kęstutis Trakšelys
_______________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)
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