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Rokiškio rajono savivaldybės 2022-01-20 Nr.SD-27-(l . 16)

projektų rengimo ir įgyvendinimo
koordinavimo grupei

DĖL FINANSINĖS PARAMOSPROJEKTUI

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija teikia projekto „Kokybės krepšelis“,
finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, ir kuriam 2022 m, reikalingas prisidėjimas iš
savivaldybės biudžeto lėšų, aprašymą:

Projektas „Kokybės krepšelis“

Projekto vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas
Jolanta Juodinytė.

Projekto aktualumas: Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos vizijai GERAS
MOKYMASIS GEROJE MOKYKLOJE realizuoti, gimnazijoje trūksta inovatyvių mokymosi
aplinkų (ypač gamtos mokslų), kurios sudarytų prielaidas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui ir
atotrūkio tarp regiono ir rajono mokyklų mažinimui. Gimnazijos bendruomenė yra įsitikinusi, kad
inovatyvios ir šiuolaikiškos ugdymo(si) aplinkos paskatintų gimnazijos mokinius imtis iniciatyvos
tyrinėti, generuoti, kurti, kritiškai mąstant vertinti ir reflektuoti nuolat siekiant asmeninės pažangos.
Kokybės krepšelio investicijos padidintų ugdymo(si) veiksmingumą, nes būtų sudarytos salygos
probleminiam ir paveikiam mokymui(si). Siekiant pagrindinio tikslo, įvertintos ir identifikuotos
pagrindines problemos: l) dėl Covid 19 sukeltos ekstremalios situacijos pablogėjusi mokinių
emocinė sveikata; 2) didelė dalis mokinių turi mokymosi spragų ir sunkumų, kuriuos sunku pašalinti
įprastu būdu ugdant mokinius tik pamokose; 3) mokytojų motyvacija, kolegialus mokymasis ir
pasidalinta lyderystė nepakankama, o mokinių motyvacija ir pažanga tiesiogiai priklauso nuo
mokytojų motyvacijos ir jų noro tobulėti, imtis lyderystės, kolegialiai mokytis vardan mokinių
mokymosi sėkmės ir įsitraukti į mokyklos veiklos tobulinimą. Gimnazijos bendruomenei yra būtinos
veiklos, kurios gerintų mokinių savijautą, užtikrintų kvalifikuota mokytojo pagalba mokantis,
kolegialų pedagogų mokymąsi, pasidalinta lyderystę, įsitraukimą ir pasiektų rezultatų tvarumą.

TIKSLAS — inovatyvioje mokymo(si) aplinkoje ugdyti iniciatyvią, kritiškai mąstančia ir
nuolat asmeninės pažangos siekiančia asmenybę.

1 UŽDAVINYS:
Plėtoti šiuolaikišką ir veiksminga ugdymo(si) aplinką ir sudaryti sąlygas integraliam,

probleminiam ir paveikiam ugdymui(si).
VEIKLOS:



1.1. Senųjų rūmų padalinyje irengta gamtos mokslų (biologijos ir chemijos) laboratorija
(2022 m. 111 ketv.)

1.2. „Romuvos“ padalinyje įrengta darbo su elektra laboratorija „Bella“ (2022 m. 111 ketv.)
1.3. Gamtos mokslų tyrimų ir ilgalaikių projektų vykdymas kitose aplinkose naudojant

mobilius tyrimo priemonių rinkinius (2022 m. 11 ketv.)
1.4. Gamtos mokslų praktinių darbų sistemingas ir nuolatinis vykdymas pamokose (2021 *

2022 m. m., 2022 — 2023 m.m.)
1.5. Mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį

(2022 m. lpusmetis)
1.6. Mokymo(si) aplinkos pagerinimas. aprūpinant kabinetus šiuolaikinėmis mokymo

priemonėmis ir apmokant mokytojus darbui su nauja įranga (2022m. 11 ketv.)
1.7. Skaitmeninių išteklių (mokymo priemonių) naudojimas pamokose įgyvendinant

šiuolaikinį ugdymo turinį (2021 * 2022m. m., 2022 * 2023 m. m.)
1.8. Gimnazijos 1 — 11 klasių mokinių projektinės veiklos organizavimas (2022 m. 11 ketvirtis.

2023 m. 11 ketvirtis)
1.9. Gabių ir talentingų mokinių ugdymas * dalyvavimas gimnazija reprezentuojančiuose

renginiuose, konkursuose, olimpiadose ir pan. (2021 * 2022 m. m. 11 pusmetis; 2022 - 2023 m. m.)
110. Sąlygų sudarymasmokytojams demonstruoti inovatyviose ugdymo aplinkose pasiektus

rezultatus ir vykdyti metodinę sklaidą gimnazijoje ir už jos ribų (atviros pamokos, metodinės
diskusijos. konferencijos, sėkmės istorijos, pranešimai ir kt.) (2021 * 2022 m. m. 11 pusmetis; 2022
* 2023 m. m.)

11 UŽDAVINYS:
Užtikrinti gerą mokinių savijautą jų mokymosi sėkmei ir pagalba mokymosi sunkumų

turintiems mokiniams.
VEIKLOS:
11.l. „Romuvos“ padalinio 111 aukšte (prie psichologo kabineto) įrengiama relaksacinė/

poilsio ir susikaupimo erdvė (2022 m. 111 ketvirtis)
11.2. Relaksacinė/ poilsio ir susikaupimo erdvės įveiklinimas su metodinėmis priemonėmis

psichologui ir klasių vadovams (2022 m. 11 ketvirtis)
11.3. Senųjų rūmų padalinyje įrengta poilsio ir susikaupimo erdvė (2022 m. 111 ketvirtis)
11.4. Geros savijautos programų įgyvendinimas (2022m. m. Iketvirtis)
11.5. Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programos „Raktai į sėkmę“

įgyvendinama gimnazijos 1- 11 klasėse (2021 , 2022 m. m., 2022 „ 2023 m. m.)
11,6. Mokinių mokymosi poreikiams tenkinti gimnazijos ugdymo plane skiriamos

papildomos pamokos (2021 * 2022m. m.)
11.7. Mokinių konsultavimas (2021 „ 2022 m. m., 2022 * 2023 m. m.)
11,8. Mokytojų konsultantų pagalba mokiniams (2022-02-01 — 2022-12-31, 2023-01-01 *

2023-07-31).

111 UŽDAVINYS:
Kryptingai plėtoti mokinių motyvacijai ir pažangai skatinti aktualia pedagoginio personalo

pasidalintają lyderystę. atvirumą inovacijoms ir kolegialų bendradarbiavimą.
VEIKLA:
111.1 . Gimnazijos strateginių veiklos gairių ir plano parengimas,jų įgyvendinimo stebėsenos

vykdymas siekiant Kokybės krepšelio projekto veiklų ir gimnazijos vykdyto projekto „Geras



mokymasis geroje mokykloje“ rezultatų tvarumo, veiksmingi kolegialaus mokymosi ir išskirtinės
pasidalintos lyderystės (nuo 2022 m. II ketvirčio iki 2023 m. IV ketvirčio).

Planuojami rezultatai:
1, 70 procentų gimnazijos III — IV klasių mokinių sutiks ar visiškai sutiks, kad Gimnazijoje

sistemingai ugdomi mokinių eksperimento planavimo ir jų atlikimo praktiniai gebėjimai,
gimnazijos mokiniai gamtos mokslų pamokose nuolat analizuoja rezultatus, geba juos pateikti ir

apibendrinti, interpretuoti mokslinius faktus ir argumentuotai diskutuoti.
2. Gamtos mokslų brandos egzaminų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis kaip 45 balai arba

atitiks šalies bendrojo ugdymo mokyklų vidurkį. Daugiau fizikos dalyko aukštesnįjį mokymosi
pasiekimų lygį pasiekiančių mokinių II klasėje. III ir IV klasėje, pasibaigus mokslo metams, neliks

mokinių, kurių gamtos mokslų mokymosi lygis nepatenkinamas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis (pradžia, pabaiga) ir vieta:
Nuo 2022-03—01 iki 2023-08-31, vieta * Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija.

Projekto vertė „ 161 642,20 Eur, iš jų tinkamos finansuoti lėšos * 157 988,00 Eur. Prašoma

suma iš savivaldybės * 3 654,20 Eur netinkamoms finansuoti išlaidoms (laboratorijos įrengimo
darbai, įrangos logistikos ir pakuočių tvarkymas) ir 7 000,00 Eur (paskolinti apyvartinėms lėšoms
2022 m., kurios bus grąžintos įgyvendinus projektą 2023 m.).

Projektas „Kokybės krepšelis“ teikiamas Nacionalinei švietimo agentūrai, finansuojamas
Europos socialinio fondo lėšomis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, %/ Jolanta Juodinytė
laikinai einanti direktoriaus pareigas
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