
 
 

KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJA 

PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS“ FINANSINĖ ATASKAITA 

  Informacija apie įvykdytas projekto veiklas 

Data, 

informacij

os 

pateikimo 

Ugdymo(si) procesas, 

įvykdytos veiklos 

Išleista 
lėšų 

Pagalba mokiniui, 
mokytojui, įvykdytos 
veiklos 

Išleista 
lėšų 

Ugdymosi aplinka, 
įvykdytos veiklos 

Išleista 
lėšų 

Bendruomenė, 
įvykdytos veiklos 

Išleista 
lėšų 

Iš viso 
išleista 
lėšų 

2020-12-02 

Už spalį-

lapkritį 

    
Parengta integruota 

gamtos mokslų 

programa. 

Įvykdyti viešieji 

pirkimai, nupirktos 

priemonės ugdymo 

turinio įgyvendinimui. 

1700,00 
  

1720,00 

2021-02-04 

Už gruodį-

sausį 

 

 

 

 

  

 

 

  

Pažangos stebėjimo ir 

refleksijos planavimo 

pamokoje platformos 

licencija. 

1400,00   Kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras 

mokytojams 

"Refleksija: kas, kam, 

kaip ir kodėl?" 2020-

12-04, 8 val., dalyvių 

skaičius 21; 

"Refleksijos ir jos 

svarbos išgyvenimas: 

ko ir kaip paklausti" 

2021-01-06, 8 val., 

dalyvių skaičius 21. 

2000,00 
    

3400,00 

2021-04-08 

Už vasarį-

kovą 

Pravestos trys 

projektinių praktinių 

veiklų dienos. 

Mokiniai rengia 

edukacinių aplinkų 

projektavimo aprašus.  

        



 
 

2021-06-04 

Už balandį-

gegužę 

 
  

 
 

Kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras 

mokytojams „Darbas 

su refleksijos 

duomenimis: problemų 

identifikavimas ir jų 

sprendimų strategijų 

išgryninimas“ 

2021-04-09, 6 val., 

dalyvių skaičius 21. 

1000,00 Įgyvendinamas 

projektas „Ekologinis 

potyrių takas“.  

Nupirktos priemonės 

projekto įgyvendinimui. 

 

Nupirkti 3 išmanieji 

ekranai ir 2D priemonių 

paketų licencija. 

1585,70 

 

 

 

 

 

9299,00 

  
11884,70 

2021-12-01 

Už rugsėjį-

lapkritį 

Pravestos keturios 

integruotos pamokos: 

chemija ir biologija, 

tema „Medžiagos 

mūsų aplinkoje ir jų 

poveikis sveikatai“, 

chemija ir matematika, 

tema „Kiekybinė 

mišinio sudėtis ir 

proporcingoji dalyba“, 

fizika ir matematika, 

tema „Mechaninio 

judėjimo uždaviniai, 

sudarant lygtis“, fizika 

ir muzika, tema 

„Garsas ir muzikos 

instrumentų įvairovė“. 

   Užbaigtas projektas 

„Ekologinis potyrių 

takas“.  

 

 

Įrengta mobili tyrimų 

laboratorija. 

Įrengta probleminio 

mokymo klasė. 

1190,30 

 

 

 

 

7911,84  

 

 

6903,99  

  16006,13 

2021-12-28 

Už gruodį 

    Nupirktas smulkus 

inventorius stacionariai 

laboratorijai 

354,00   354,00 

2022-03-01 

Už sausį, 

vasarį 

      Parengta 

elektroninė 

"Kokybės 

krepšelio“ 

  



 
 

veiklų viešinimo 

knyga, parengtas 

stendo maketas. 

 

2022-05-03 

Už kovą, 

balandį 

      Organizuota 

konferencija 

(leidinys, 

stendas, 

reprezentacinės 

lėšos) 

1250,00 1250,00 

2022-07-01 

Už gegužę, 

birželį 

      Atlygis 

mokytojams 

(priemoka už 

įvykdytas 

veiklas) 

1700,00 1700,00 

2022-07-11 

Už liepą 

    Laboratoriniai baldai. 

1212,57 Eur. 

   1212,57 

Viso: 37 527,40 

 

 


