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Vadovaujantis  NMVA Kaišiadorių r. Žaslių 
pagrindinėje mokykloje vykdyto išorinio vertinimo 

ataskaita (2019-05-13, Nr.  A-1, Vilnius) parengtas 
Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos  veiklos 

tobulinimo planas (MVTP) 2020-2022 m.  

Planui įgyvendinti 2020-2021 m. m. buvo skirta  

20 178 Eur  

(2021-2022 m. m. – 21 240 Eur) 



Tikslas – pagerinti ugdymosi veiklos kokybę pamokoje, 
įdiegiant veiksmingą mokinių (įsi)vertinimo bei 
refleksijos sistemą ir siekiant mokinių brandos, 

pažangos bei pasiekimų pozityvios kaitos. 

 

MVTP TIKSLAS 



 1. Uždavinys. Atnaujinti mokinių į(si)vertinimo modelį, įdiegiant 
kasdieninę/etapinę refleksiją ir teikiant kokybišką grįžtamąjį ryšį. 

 

Ką darėme? Kas pavyko?  
Kur tobulėsime? 

2021-2022 m. m. sieksime, kad reflektuos instrumentą pamokose naudotų 
90 proc. ir daugiau mokytojų, didėtų mokinių, gebančių įsivertinti šiuo 

instrumentu, procentas.  

Įdiegta ir naudojama kasdieninės ir etapinės refleksijos 
programa.  

Reflektuos instrumentą pamokose naudoja 89 proc. 
mokytojų. 

60 proc. mokinių geba įsivertinti,  žino savo asmenines 
galias,  gabumus, polinkius 2020-2021 m. m.  



Ką darėme? Kas pavyko?  
Kur tobulėsime? 

Sukurtas ir naudojamas interaktyvus instrumentas, skirtas 5–10 
klasių mokinių individualiai pažangai stebėti ir fiksuoti, naudoti 

kokybiškam grįžtamajam ryšiui tarp pedagogų, 
tariantis/informuojant mokinius bei jų tėvus.  

 

Mokinių mokymosi motyvacija 
didėjo 3  proc. per  2020-2021 m. m. 

2021-2022 m. m. sieksime,  
kad mokinių mokymosi motyvacija didėtų iki 5 proc. 

 
 





2. Uždavinys. Pagerinti pamokos kokybę ir, naudojantis 
sistemingos refleksijos duomenimis, individualizuoti ir/ar 
diferencijuoti ugdymą(si). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ką darėme? Kas pavyko?  
Kur tobulėsime? 

Skirta:  
matematikos modulis ,,Probleminių užduočių sprendimas” gabių 

mokinių ugdymui;   
lietuvių kalbos, matematikos, biologijos konsultacijos 1-10 klasėse  

(8 savaitinės valandos). 

6 - 9 klasių mokinių lietuvių, anglų kalbų, 
matematikos, geografijos, biologijos, gamtos ir 
žmogaus, istorijos pasiekimai pagerėjo 1,5 proc. 
(palyginami 2019-2020 m. m., 2020-2021 m. m.).  

36 proc. mokinių 
padarė pažangą. 

 
 
Siekiame 5 proc. Pasiekimų procentas nėra didelis 
dėl nuotolinio mokymo. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Ką darėme? Kas pavyko?  
Kur tobulėsime? 

Įvestos šviesolaidinio interneto 
prieiga 

(3025 Eur savivaldybės lėšos) 

 
Interneto ryšį galima 

pajungti visoje mokykloje  
(pajungta 50 proc. 

mokyklos)  
 

Planuojame iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. interneto ryšį 

pajungti visoje mokykloje 

100 proc. 1-10 klasių 
mokinių ir 100 proc. 
pedagogų naudojosi 

kompiuterine įranga ir 
skaitmeniniu turiniu. 

 
Siekiame 100 proc. 
(aktyviai) 1-10 klasių 
mokinių ir 100 proc. 
pedagogų naudosis 

kompiuterine įranga ir 
skaitmeniniu turiniu. 

  



 
Įsigyta 12 planšetinių 

kompiuterių; 
Ema pratybos 6-8 kl. ,  

TEV leidyklos matematikos  
skaitmeninės priemonė  

(kompiuteriniai užduočių  
tinkinių konstruktoriai KURK,  
sav. ir kontr. darbų rinkiniai). 

 

Ką darėme? Kas pavyko?  
Kur tobulėsime? 

Organizuotos 69 konsultacijos  
mokytojams, skirtos darbui su 

kompiuterine  
įranga ir skaitmeniniu turiniu.  

 

 
62 proc. mokytojų  

sustiprino IT taikymo  
pamokoje kompetencijas. 

 

100 proc. 5 - 10 klasių mokinių  naudojasi 
kompiuterine įranga ir skaitmeniniu turiniu.  

80 proc. ir daugiau mokytojų individualizuoja 
ir diferencijuoja mokymo veiklas. 

+ 
 

Siekiame, kad 80 proc. ir 
daugiau mokytojų  

sustiprintų IT taikymo  
pamokoje kompetencijas. 

 



 

 

 

 

 

Ką darėme? Kas pavyko?  
 

2020-2021 m. m. turėjome papildomai 0,25 mokytojo padėjėjo 
etato.  

 

Papildomai spec. pagalba buvo teikiama 19 proc.  mokinių. 
 

+ 



2021-2022 m. m. planuojame 

Įgyvendinti MVTP tikslą ir uždavinius, 
tęsti 2020-2021 m. m. pradėtas bei 

įgyvendinti dvi naujas veiklas. 

Įsigyti dvi planšetinių 
kompiuterių įkrovimo  
stotelės po 20 vietų ir 
17 belaidžių ausinių. 

(3186 Eur. savivaldybės lėšos) 

Irengti integruoto mokymosi 
laboratoriją ir naudotis. 

Smart 
Notebook 19 programinė įranga ir  
interaktyvus ekranas SMART MX 75  

 


