PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ ĮGYVENDINIMAS ŠIAULIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE
Tarptautinio matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimo (Trends in International
Mathematics and Science Study – TIMSS) rezultatai rodo, kad Lietuvos mokinių pasiekimai
matematikos ir gamtos mokslų srityje gerėja – 2019 m. buvo aukštesni nei TIMSS skalės vidurkis.
Visose tirtose klasėse ir srityse daugėja mokinių, pasiekusių aukščiausius pasiekimų lygmenis. Ši
žinia džiugina šalies švietimo bendruomenę ir didina visuomenės pasitikėjimą švietimu. Tačiau
problemų dar yra: jau eilę metų nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai fiksuoja ženklius (vienus
didžiausių Europos Sąjungoje) Lietuvos mokinių pasiekimų skirtumus skirtingose savivaldybėse ar
net tos pačios savivaldybės mokyklose. 2020 metų švietimo būklės apžvalgos rezultatai1 parodė, kad
žemiausi yra žiedinių savivaldybių mokinių pasiekimai.
Siekiant šalies mokyklose diegti kokybės kultūrą bei gerinti mokinių pasiekimus, nuo
2019 m. šalyje įgyvendinama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1ESFA-V-719 priemonė – projektas „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės
krepšelį“ (toliau – Projektas). 2020 m. į minėto Projekto veiklas įtrauktos trys Šiaulių rajono
savivaldybės mokyklos: Kairių pagrindinė mokykla, Kuršėnų Daugėlių progimnazija, Kuršėnų
Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras. 2020–2021 m. m. Projektą įgyvendinančioms mokykloms,
jų veiklų tobulinimui, skirta 119 652 Eur dotacija: 85 proc. lėšų (101 704 Eur) – iš Europos Sąjungos
fondų, 15 proc. (17 947 Eur) – iš Savivaldybės biudžeto. Skirtos lėšos panaudotos tikslingai:
mokymosi pagalbos mokiniams veiksmingumo didinimui, pedagogų profesinių kompetencijų
tobulinimui, ugdymo(si) aplinkų gerinimui, mokinių mokymosi motyvacijos bei mokinių asmenybės
brandos skatinimui.
2021 m., įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2021–2025 metais planą, Kairių pagrindinė mokykla sujungta su Šiaulių r. Pakapės ir
Šiaulių r. Šilėnų mokyklomis. Rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo Kairių jungtinė mokykla, kuri, kaip
reorganizuotų biudžetinių įstaigų teisių ir pareigų perėmėja, 2021–2022 m. m. tęsia Projekto veiklas,
todėl Projektą įgyvendinančias mokyklas dar šiemet turėtų pasiekti kur kas didesnė, t. y. 140 538 Eur
suma.
Tikimasi, kad ši tikslinė valstybės dotacija ir savivaldybės skiriamos lėšos sudarys galimybių
užtikrinti ugdymo(si) kokybę ir gerinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus projektą įgyvendinančiose
Savivaldybės mokyklose, o šių mokyklų praktinė patirtis bus naudinga ne tik mokykloms,
dalyvausiančioms antrajame Kokybės krepšelio projekto etape, bet ir visoms Savivaldybės švietimo
įstaigoms.
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