
   

 

   

 

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa 

Pažangos plano (PP) 3, 5 ir 6 lentelių pildymo GIDAS 

 

Pagrindiniai veiklų formavimo ir įrašymo PP akcentai: 

- TŪM tikslas − investuoti į mokyklos darbuotojus: administraciją ir mokytojus, todėl pirmiausia didžiausias dėmesys turi 

būti nukreiptas į „minkštąsias“ veiklas (pagal 5 investavimo kryptis, tai bus mokymai ir ugdymo veiklos). 

 

- Visos „kietosios“ (infrastruktūra, priemonės) veiklos turi būti matomos kaip priemonės įgyvendinti „minkštąsias“ 

(mokymai, ugdymo veiklos) veiklas. Todėl visoms infrastruktūros ir priemonių krypties veikloms jūsų PP turi būti 

suplanuotos atitinkamos, jas pagrindžiančios „minkštosios“ veiklos, kurioms įvykti būtina jūsų pasirinkta infrastruktūra 

ir priemonės. 

 

- 5-ojoje lentelėje surašyta nusimatytų veiklų visuma, o 6-ojoje lentelėje yra šių veiklų detalizavimas. 

 

-  6-ojoje lentelėje reikėtų detalizuoti veiklas iš 5-osios lentelės. Visos detalizuotos veiklos turi turėti nurodytas aiškias 

apimtis ir siekiamą (kokybinį ar/ir kiekybinį) rezultatą. 

 

- Veiklos turi tiesiogiai prisidėti įgyvendinant savivaldybės PP nurodytus uždavinius ir pasiekti užsibrėžtus tikslus bei 

spręsti išsikeltą problemą/-as.  

 

- Pasirinktomis veiklomis sieksite pokyčio, kurį parodys privalomi, jūsų pasirinkti ir jūsų sukurti unikalūs rodikliai, jų 

reikšmės. Tad turi būti sąsajos tarp jūsų pasirinktų veiklų ir privalomų bei jūsų pasirinktų ir sukurtų, unikalių, rodiklių. 
 

- Visoms jūsų numatytoms PP veikloms 6-ojoje lentelėje turi būti numatyti ir nurodyti finansavimo šaltiniai. 

 

Gide pateikiame užpildytus lentelių fragmentus, kurie turėtų atspindėti bendrą veiklų pildymo logiką. Jeigu kyla su 

pildymu susijusių klausimų, būtinai rašykite TŪM konsultantams – kartu rasime geriausią būdą jūsų informacijai 

pateikti.  
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3-iosios lentelės pildymo pavyzdys. 

Šioje lentelėje aprašykite partnerius, kurie bendradarbiaus su savivaldybe/mokyklomis kuriant ir įgyvendinant pažangos planą.  

SVARBU: Partneriai − finansinės naudos iš TŪM projekto neturinčios įmonės, institucijos, iniciatyvos. Partneriai konsultuoja 

įvairiais srities klausimais, suteikia reikalingas patalpas, priemones, dalinasi gerąja patirtimi ir kitaip bendradarbiauja su 

mokyklomis (savivaldybe). Tiekėjai − finansinę naudą iš TŪM projekto turinčios su mokyklomis (savivaldybe) dirbančios 

įmonės, institucijos, iniciatyvos. Tiekėjai parduoda prekes ir paslaugas savivaldybei (mokykloms). TŪM projekte tuo pačiu metu 

partneriai negali būti tiekėjais ir atvirkščiai. 

 

 

 

 

 

  

Partnerio 

pavadinimas 

Adresas Pasirinkimo pagrindas  

(partnerių kompetencija ir patirtis įgyvendinant veiklas TŪM 

programoje numatytose mokyklų tobulinimo srityse) (iki 200 

žodžių vienam partneriui aprašyti) 

Partnerystės sritis 
(STEAM, LYDERYSTĖ, 

KULTŪROS EDUKACIJA, 

ĮTRAUKTIS) ir 

planuojamos vykdyti 

veiklos 

  Nurodyti, kokią patirtį (pvz.: vykdytas ir vykdomas veiklas, jų trukmę ir pan.) 

pasirinktas partneris turi veiklos srityje, kurioje bendradarbiaus su savivaldybe.  
 

X kultūros centras Senamiesčio a. 

3, X  

X kultūros centras yra įvairiapusė kultūrinė organizacija, taip pat 

vykdanti neformalųjį vaikų švietimą. Kultūros centre veikia 21 

meno kolektyvas. Kultūros centras organizuoja šiuolaikinės 

kultūros renginius, teatrinį ir kitų sričių meninį ugdymą. Ypatingas 

dėmesys bus kreipiamas kartu įgalinant teatrinio kompetencijų 

diegimą ugdymo procese, plėtojant dramos terapijos elementų 

pritaikymą pamokų metu, siekiant užtikrinti patrauklų ugdymą 

pagal kiekvieno mokinio poreikius.  

Kultūrinis ugdymas ir 

įtrauktis 

Kartu bus įgyvendinami 

mokytojų įtraukios 

teatrinės kūrybos 

kompetencijų ugdymo ir 

integravimo ugdymo 

procese mokymai.  

Bus konsultuojamasi dėl 

kultūrinio ugdymo veiklų 

organizavimo ir 

tinkamiausių paslaugų 

tiekėjų pasirinkimo. 

Commented [ŽE1]: Čia įrašykite tik tą informaciją, kuri pagrįs šio 
partnerio pasirinkimą pagal TŪM tikslus. 

Commented [ŽE2]: Čia trumpai ir konkrečiai užrašykite, kokiais 
būdais partneris bendradarbiaus. 



  

3 
 

 

5-osios lentelės pildymo pavyzdys.  

Kai TŪM dalyvauja mokyklos A, B, C, o mokykla D veikia per tinklaveiką (t.y. nedalyvauja TŪM). 

 

5-oji lentelė yra visų jūsų planuojamų per TŪM programą įgyvendinti veiklų santrauka, sudėliota pagal 4 TŪM sritis ir 5 

programos investavimo kryptis. 5-ojoje lentelėje matome jūsų planuojamų veiklų apimtis kiekvienoje iš 4 TŪM sričių. Taip pat 

nurodoma, kuriose TŪM mokyklose kuri veikla vyks. Tai pat reikalinga nurodyti TŪM projekte nedalyvausiančias mokyklas, 

kurios į projektą bus įtrauktos per konkrečių veiklų tinklaveiką bei nurodyti jų įtraukimo formą. 

SVARBU: Visose TŪM mokyklose turi būti įgyvendinamos visų 4 TŪM sričių veiklos. 

 

Planuojama veikla sričiai stiprinti Kuriose mokyklose planuojamos vykdyti?  Kurios mokyklos dalyvaus veikloje per 

tinklaveiką? Kokia forma? 

X sritis 

I. INFRASTRUKTŪRA  

 

 

 

1. Muzikos studijos atnaujinimas, įrengimas  

 

Mokykla A 

 

Mokykla B (vykdys projektinę veiklą) 

Mokykla C, D (vykdys pamokas, 

projektinę veiklą) 

2. Laboratorijų įrengimas  

 

Mokykla A, B 

 

Mokykla D (vykdys pamokas, NŠV, 

projektinę veiklą) 

3. Laisvalaikio (susitikimų, diskusijų, atsipalaidavimo, 

skaitymo) erdvių įrengimas  

Mokykla A, B, C 

 

Mokykla D (vykdys projektinę veiklą) 

4. Mokyklos erdvių pritaikymas judėjimo negalią 

turintiems mokytojams ir mokiniams 

Mokykla A, B, C Mokykla D (konsultuosis) 

II. ĮRANGA IR MOKYMO PRIEMONĖS 

1. Muzikos studijos įranga  Mokykla A Mokykla A, D (vykdys pamokas, NŠV, 

projektinę veiklą) 

2. Laboratorijos įranga  Mokykla A, B Mokykla D (vykdys projektinę veiklą) 

3. Laisvalaikio erdvė (baldai (stalas, lentynos, 

nešiojamos, sulankstomos kėdės), gėlės, hamakai, 

minkštasuoliai, video ir audio aparatūra ir kt.) 

Mokykla A, B, C 

 

Mokykla B, C, D (dalyvaus projektinėje 

veikloje) 

 

4. Liftai, turėklai, nuovažos ir kt. 

 

Mokykla A, B, C  

Commented [ŽE3]: Čia surašykite tik tas į TŪM projektą 
neįtrauktas bendrojo ugdymo mokyklas, su kuria vyks konkreti 
nurodyta veikla per tinklaveiką bei tinklaveikos formą. 

Commented [ŽE4]: Vietoj x atsiras TŪM sričių pavadinimai : 
Lyderystė, Įtrauktis, Kultūrinis ugdymas, STEAM. Kiekvienoje srityje 
bus išvardintos numatytos investicijos 5-iose investavimo kryptyse. 

Commented [ŽE5]: Veiklos pavadinimas turi būti konkretus ir 
aiškus. Veiklos turinys atitikti TŪM sričių sėkmingų veiklų požymius.  
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 III. Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas 

1. Kūrybinių muzikos metodų taikymas įvairių dalykų 

pamokose. Mokymai pedagogams. 

Mokykla A, B, C 

 

Mokykla D (dalyvaus mokytojai) 

2. Integruoto turinio kūrimas: teorija ir praktika. 

Mokymai pedagogams. 

Mokykla A, B, C  

 

Mokykla D (dalyvaus mokytojai) 

3. Komandinio darbo metodai: teorija ir praktika. 

Mokymai administracijai ir pedagogams. 

Mokykla A, B, C 

 

Mokykla D (dalyvaus mokytojai) 

4. Stažuotė  “Gerųjų patirčių pasidalinimo praktikos 

mokyklos bendruomenėje“. Mokymai administracijai 

ir pedagogams. 

Mokykla A, B, C 

 

Mokykla D (dalyvaus mokytojai) 

5. Šiuolaikinio šokio ir šiuolaikinio cirko metodikos 

vaikų su judėjimo negalia įtraukčiai. Mokymai 

(sporto, šokio, teatro) pedagogams. 

Mokykla A, B, C Mokykla D (dalyvaus mokytojai) 

 IV. Tinklo mokyklų išteklių prieinamumo gerinimas 

 

1. Autobusas 

 

Mokykla A, B, C Mokykla D 

 V. Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas 

 

1. Integruotų pamokų ciklų sukūrimas. Dalyvauja 

mokytojai, mokiniai.  

Mokykla A, B, C Mokykla D (dalyvaus mokytojai) 

2. Ilgalaikis projektas muzikiniam raštingumui 

skatinti. Dalyvauja mokytojai, mokiniai 

Mokykla A, B, C Mokykla D (dalyvaus mokytojai) 

3. Ilgalaikis projektas skaitymo skatinimui. Dalyvauja 

mokytojai, mokiniai 

Mokykla A, B, C Mokykla D (dalyvaus mokytojai) 

4. 4 sričių TŪM koordinatorių pareigybės Mokyklos A, B, C 

 

Mokykla D (dalyvaus gerosios patirties 

pasidalinimuose ir planuoja dalyvauti 

nuolatiniuose koordinatorių 

susitikimuose) 

  
  

Commented [ŽE6]: Ties šia investavimo kryptimi, veiklos 
pavadinime turi būti nurodytas ne tik veiklos turinys, bet ir 
pagrindinis/-iai veiklos naudos gavėjas/-i (mokytojai, administracija, 
mokiniai). 

Commented [ŽE7]: Ties šia investavimo kryptimi, veiklos 
pavadinime turi būti nurodytas ne tik veiklos turinys, bet ir 
pagrindinis/-iai veiklos naudos gavėjas/-i (mokytojai, administracija, 
mokiniai)  



  

5 
 

6-osios lentelės pildymo pavyzdys. 

Kai TŪM mokyklos yra A, B, C, o mokykla D veikia per tinklaveiką. 

  

6-ojoje lentelėje matome detalizuotas 5-osios lentelės veiklas.  
Prašome tiksliai surašyti lentelėse tik tai, ko prašoma.  

 

Veiklos 

numeris 

Veiklos 

pavadinimas ir jos 

detalizacija 

 

Kuriai (-

ioms) 

mokyklų 

veiklos 

tobulinimo 

sričiai (-ims) 

priskiriama 

ši veikla 

(lyderystė, 

įtrauktis, 

kultūrinis 

ugdymas, 

STEAM 

ugdymas)? 

Veiklos poreikio ir 

naudingumo pagrindimas 

(kuriam (-iems) 

savivaldybės uždaviniui (-

iams) atliepti skirta ši 

veikla, 

kaip numatoma veikla sieks 

gerinti numatytus TŪM 

programos rodiklius 

(nurodykite uždavinio ir 

rodiklio(-ių) numerį(-ius)), 

nurodykite pagrindžiančias 

veiklas (tik infrastruktūrai 

ir priemonėms) 

kaip numatoma veikla 

skatins mokyklos 

tobulinimą, 

koks yra numatomas 

veiklos rezultatas 

(kiekybinis),  

kokie partneriai prisidės 

prie veiklos ir kaip?) 

Veiklos poveikio 

matavimo 

periodiškumas ir 

būdai (kiekybiniai 

ir kokybiniai 

veiklų rodikliai) 

 

Veiklos 

trukmė, 

įgyvendi

nimo 

laikotarp

is (gali 

būti 

prelimin

arus) 

Dokumentai, 

į kuriuos 

įtraukiama 

numatoma 

veikla (pvz., 

savivaldybės 

strateginis 

planas, 

veiklos 

planas, 

mokyklų 

ugdymo 

planai...) 

Išlaidos 

Eur be 

pvm 

Planuoja

mos PVM 

išlaidos, 

Eur 

 I Infrastruktūra 

 

 

 

1. 

Laboratorijų 

įrengimas (2 vnt) 

 

Fab laboratorija 

Mokykla A  

Darbo vietų sk. - 23, 

patalpos dydis - 1 

kabinetas/apie 50 kv 

STEAM, 

Įtrauktis 

Uždavinys (-iai) : 1 ir 4. 

Rodikliai : 7, 10, 11. 

Pagrindžiančios veiklos 

(Mokymai/Ugdymo 

veiklos): 3, 4, 12 

 

 

 

Bus stebimas 

veiklos 

įgyvendinimo 

procesas 

pasitelkiant darbų 

įgyvendinimo 

planą. 

2023 m. 

III ketv. 

Savivaldybės 

strateginis 

plėtros 

planas, 

strateginis 

planas. 

... ... 
 

Commented [ŽE8]: Veiklas 6-oje lentelėje sunumeruokite iš 
eilės nuo 1 iki x. Pradedant nuo infrastruktūros ir baigiant ugdymo 
veiklomis vientisai. 

Commented [ŽE9]: Pavadinimas iš 5-os lentelės 

Commented [ŽE11]: Kokios šiame PP numatytos Ugdymo 
veiklos ir Mokymai vyks šiose patalpose ar dėl šių patalpų atsiradimo 
? Prie priemonių taip pat reikės nurodyti atitinkamą pagrindimą. 
Nurodykite Mokymų, Ugdymo veiklų  numerį/-ius (iš 6-os lentelės). 
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m. 

 

Numatyti darbai: 

1. Remontas, 

2. Patalpos 

pritaikymas judėjimo 

negalią turintiems 

žmonėms. 

 

 

Kaip veikla skatins 

mokyklos veiklos 

tobulinimą   

Pagerins mokymosi 

aplinkas, sudarys galimybes 

diferencijuoto ugdymo 

įgyvendinimui. 

 

Koks yra numatomas 

veiklos rezultatas 

1-os laboratorijos įrengimas.  

 

Kokie partneriai prisidės ir 

kaip STEAM centras 

konsultuos dėl 

įgyvendinimo. 

 

2. Fizikos 

laboratorija. 

Mokykla B  

Darbo vietų sk. - 17, 

patalpos dydis - 1 

kabinetas/apie 50 kv 

m. 

 

Numatyti darbai:  

1. Remontas,  

2. Patalpos 

pritaikymas judėjimo 

negalią turintiems 

žmonėms. 

 

STEAM Uždavinys (-iai) : 1 ir 4. 

Rodikliai : 7, 10, 11.  

Pagrindžiančios veiklos 

(Mokymai/Ugdymo 

veiklos): 

... 

Kaip veikla skatins 

mokyklos veiklos 

tobulinimą    

Pagerins mokymosi 

aplinkas, sudarys galimybes 

diferencijuoto ugdymo 

įgyvendinimui. 

Koks yra numatomas 

veiklos rezultatas 

1os laboratorijos įrengimas.  

Kokie partneriai prisidės ir 

kaip Vilnius TECH  

konsultuos dėl 

įgyvendinimo 

 

 

Bus stebimas 

veiklos 

įgyvendinimo 

procesas 

pasitelkiant darbų 

įgyvendinimo 

planą. 

2023 m. II 

ketv. 

Savivaldybės 

strateginis 

plėtros 

planas, 

strateginis 

planas. 

... ... 
 

Commented [ŽE10]: Įvardinkite pagrindinius numatomų veiklų 
tipus, kurie bus sukonkretinti IP ruošimo etape pateiktose sąmatose. 

Commented [ŽE12]: Nurodykite numatomą rezultatą kiekybine 
(ne procentais) išraiška. 

Commented [ŽE13]: Nurodykite: kurioje mokykloje/-se veikla 
vyks. Ties infrastruktūra – numatomų sukurti darbo vietų skaičių ir 
patalpų tipą bei preliminarų dydį.  

Commented [ŽE14]: Remkitės sėkmingais sričių veiklos 
požymiais arba plano lentelėje nr. 1 iškelta problematika 

Commented [ŽE15]: Nusimatykite infrastruktūros ir priemonių 
įsigijmą projekto pradžioje, kad liktų laiko veikloms įgyvendinti. 
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V Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas 

 

 

 

 

 

3. 

Integruotų pamokų 

ciklų sukūrimas, 

išbandymas bei 

įgyvendinimas. 

 

Integruotų pamokų 

(muzikos, kalbų) 

ciklo sukūrimas, 

išbandymas ir 

įgyvendinimas 9-11 

kl. Mokyklos A, B, 

C,  Dalyvaus iš viso 

15 mokytojų ir 9-11 

klasių mokiniai.  

Pasitelkiant 

partnerius ir išorės 

tiekėjus. 

Kultūrinis ir 

STEAM 

ugdymas 

Uždavinys (-iai) – 1, 2 ir 3 

Rodikliai – 1, 2, 5, 6 ir 7 

 

Kaip veikla skatins 

mokyklos veiklos 

tobulinimą  

Mokytojai mokysis dirbti 

kartu, mokysis vienas iš 

kito, naujų metodų iš 

partnerių ir tiekėjų.  

Bus bendardarbiaujama su 

kūrėjais. 

Koks yra numatomas 

veiklos rezultatas 

Iš viso sukurti integruoti 3 

pamokų ciklai 9-11 kl 

mokiniams, išbandyti ir 

pradėti taikyti. 

Kokie partneriai prisidės 

ir kaip Menų mokyklos 

mokytojai suteiks patalpas, 

ves praktinius mokymus 

mokytojams. 

Vykdoma dalyvių 

refleksija, 

apklausa. Veiklos 

efektyvumui 

nustatyti, 

vertinamas 

įgyvendintų 

veiklų (pamokų 

ciklų) skaičius, 

mokyklų 

mokiniams. 

 

ne mažiau 

kaip 60 

val., 2023 

I ketvirtis 

Savivaldybės 

strateginis 

planas, 

įtraukties 

veiksmų 

planas, 

mokyklų 

ugdymo 

planai, 

metiniai ir 

mėnesiniai 

veiklų planai. 

  

4. Integruotų pamokų 

(fizikos, chemijos, 

dailės) ciklų 

sukūrimas, 

išbandymas ir 

įgyvendinimas 5-8 

kl.  

Mokyklos A, B, C, 

D Dalyvaus 15 

mokytojų ir 5-8 kl 

mokiniai. 

Pasitelkiant 

partnerius ir tiekėjus. 

 

STEAM, 

kultūrinis 

ugdymas 

Uždavinys (-iai) – 1, 2 ir 3 

Rodikliai – 1, 2, 5, 6 ir 7 

 

Kaip veikla skatins 

mokyklos veiklos 

tobulinimą  

... 

Koks yra numatomas 

veiklos rezultatas 

…  

Kokie partneriai prisidės 

ir kaip ... 

Vykdoma dalyvių 

refleksija, 

apklausa. Veiklos 

efektyvumui 

nustatyti, 

vertinamas 

įgyvendintų 

veiklų (pamokų 

ciklų) skaičius, 

mokyklų 

mokiniams. 

ne mažiau 

60 val., 

2023 I ktv. 

Savivaldybės 

strateginis 

planas, 

mokyklų 

ugdymo 

planai, 

metiniai ir 

mėnesiniai 

veiklų planai. 

 

 

 

  

Commented [ŽE16]: Veiklas 6-oje lentelėje sunumeruokite iš 
eilės nuo 1 iki x. Pradedant nuo infrastruktūros ir baigiant ugdymo 
veiklomis vientisai. 

Commented [ŽE17]: ies Mokymais ir Ugdymo veiklomis 
nurodysite preliminarų dalyvausiančiųjų skaičių išskirdami 
mokytojus, mokinius ir administraciją. Ties mokytojais nurodykite, 
kokių dalykų mokytojus ketinate įtraukti, jeigu tai neaišku iš veiklos 
aprašymo. 

Commented [ŽE18]: Nurodykte, ar veiklai vykdyti pasitelksite 
partnerius, tiekėjus. 

Commented [ŽE19]: Čia konkrečiai įvardinkite partnerius ir kaip 
konkrečiai jie prisidės prie veiklos. 

Commented [ŽE20]: Veiklos trukmė ir laikotarpis, kada ketinate 
veiklą vykdyti yra būtini. NB Kultūriniam ugdymui ne mažiau 60 val 
trukmės mokymai ir ugdymo veiklos. 

Commented [ŽE21]: Čia įrašykite tas tobulinimo sritis, kurioms 
priskyrėte šią veiklą 5-oje lentelėje. 
Jeigu yra daugiau nei viena sritis, įsivertinkite indėlį į kiekvieną sritį. 
Turėkite minyje, kad ties visomis veiklomis Infrastruktūros ir 
Priemonių dalyse privalo būti nurodyti numeriai atitinkamų 
„minkštųjų“ veiklų numatytu jūsų PP, kurioms įvykti būtina ši 
infrastruktūra ir priemonės. Tai reiškia, kad „minkštosios“ veiklos 
turi atsirasti iš visų tų tobulinimo sričių, kurias nurodysite šioje 
skiltyje. 
NB visa nauja infrastruktūra turi būti pritaikyta SUP vaikams. 

Commented [ŽE22]: Skaičiais nurodykite uždavinį, kurį 
išsikėlėte PP pradžioje ir ketinate įgyvendinti šia veikla. Veikla turi 
tiesiogiai prisidėti įgyvendant savivaldybės suformuluotą/-us 
uždavinį/-ius ir pasiekti užsibrėžtą tikslą/-us bei spręsti išsikeltą 
problemą/-as. Pasirinktos veiklos ir jų įgyvendinimo sėkmė turi turėti 
tiesioginę įtaką tam, ar pavyks pasiekti užsibrėžtų rodiklių. 
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