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PATVIRTINTA
Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos
direktoriaus 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-25
KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLA
2017 M. VEIKLOS PLANAS

1. Mokyklos socialinis kontekstas.
1.1. Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla su bendrabučiu – savivaldybės biudžetinė
įstaiga, turinti juridinio asmens statusą. Mokyklos adresas – Gedimino g. 118, Kaišiadorys,
LT–56166; el. paštas: rastine@sim.kaisiadorys.lm.lt
1.2. Mokyklos vadovė – direktorė Rūta Stankienė, išsilavinimas – aukštasis, pedagoginis.
Vadybinio darbo stažas – 12 m. Įgyta III vadybinė kvalifikacinė kategorija, anglų kalbos
vyr. mokytojos kvalifikacinė kategorija. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Veronika
Kiuršinienė, vadybinio darbo stažas – 34 m. yra vadybos ekspertė – konsultantė,
specialioji pedagogė metodininkė, dėstomas dalykas matematika.
1.3. Mokyklos darbuotojų skaičius (2017 m. sausio 1 d.):
2016-01-01
2017-01-01
1.
Bendras darbuotojų skaičius
49
47
2.
Mokyklos administracija:
3
3
3.
Pedagoginių darbuotojų skaičius
17
17
Iš jų pagalbos mokiniui specialistai:
4
4
psichologas, socialinis pedagogas,
logopedas, gydomosios kūno kultūros
specialistas).
4.
Kiti darbuotojai ir specialistai
25
23
1.4. Kvalifikacinę kategoriją turinčių pedagogų ir specialistų skaičius
Specialusis pedagogas ekspertas
Specialusis pedagogas metodininkas
7
Vyresnysis specialusis pedagogas
12
Mokytojas
2
Psichologas IV kateg.
1
Soc. pedagogas
1
Bibliotekininkas
1
1.5. Klasių komplektų/mokinių skaičius 2017 m. sausio 1 d.
Klasė
Klasių komplektų skaičius
Jungtinė specialioji priešmokyklinio
1
ugdymo grupė
4-5 lavinamoji klasė (jungtinė)
1
5-7 specialioji klasė (jungtinė)
1
8-9-10 specialioji klasė (jungtinė)
1
7-8-9 lavinamoji klasė (jungtinė)
1
6-7-10 lavinamoji klasė (jungtinė)
1
1-3 metų socialinių įgūdžių ugdymo
1
klasė (jungtinė)
2 metų socialinių įgūdžių klasė
1
Iš viso:
7

Mokinių skaičius
7
5
6
9
5
9
9
9
59
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1.6. Mokykloje dirba pagalbos mokiniui specialistų komanda: logopedas, socialinis
pedagogas, psichologas, gydomosios kūno kultūros specialistas, mokytojo padėjėjai.
Logopedo pagalba, turintiems kalbos ir kitų komunikacinių sutrikimų, turi būti teikiama 58
mokiniams. Tai sudaro 97 % visų mokyklos mokinių. Logopedinę pagalbą logopedinių
užsiėmimų metu teikiama 40-čiai mokinių, specialieji pedagogai pamokų metu taip pat
teikia šią pagalbą mokyklos mokiniams.
Remiantis Kaišiadorių PPT išvadomis psichologo pagalba reikalinga 43 mokiniams. Tai
sudaro 72 % visų mokyklos mokinių. Socialinio pedagogo pagalba reikalinga 41 mokiniui
(70 %). Judesio korekcijos specialisto pagalba reikalinga 16-ai mokinių (26 %), ji teikiama
100 %.
1.7. Mokinių skaičiaus kaita:
2014–2015 m. m.
2015–2016 m. m.
2016–2017 m. m.
59
60
59
1.8. Mokinių, baigusių Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklą 2016 m. socializacija.
2016 m.
pagrindinio
ugdymo
10 klasių
baigė

5
100%

Tęsia
mokymąs
i

Dirba

5
100%

Gyvena su
tėvais
(globėjais),
pagal
specialiuosius
poreikius
lanko dienos
centrą,
reabilitacijos
centrą ir pan.

Gyvena su
tėvais
(globėjais),
nedirba,
nesimoko

0
0

0
-

0
0

Socializacijos lygis,
atsižvelgiant į asmens
specialiuosius poreikius

Teigiamas

Nepakankamas

5
100%

0
-

1.9. Mokinių pavėžėjimas į mokyklą ( 2017 m. sausio 1 d. duomenys).Mokykloje mokosi
Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono ir Elektrėnų savivaldybių mokiniai. Iš kitų savivaldybių
atvyksta 15 mokinių (Elektrėnų – 14, Jonavos – 1). Tai sudaro 25,4 % visų mokinių. Į
mokyklą vežami visi mokiniai, kuriems reikalinga ši paslauga. Mokykliniu transportu – 40
(68 %), visuomeniniu – 8 (13 %), socialinių paslaugų transportu – 7 (12 %), nėra poreikio
vežti – 4 (7 %). Pavėžėjimo mokyklos transportu kryptys:
* Kaišiadorys – Jonava (Vilkiškės, Kasčiukiškės, Rusiai);
* Kaišiadorys – Jagėlonys (Gudiena, Žasliai, Žaslių geležinkelio stotis, Konceptas,
Elektrėnai, Kietaviškės);
* Kaišiadorių miestas:
* Kaišiadorys – Vievis (Mijaugonys, Vievis, Paneriai, Lazdėnai);
* Kaišiadorys – Žiežmariai (Žiežmariai, Bijautonys, Rumšiškės, Kruonis, Kalviai);
* Kaišiadorys – Pašuliai.
Mokiniai, kuriems priklauso pavėžėjimo paslauga:
Mokykliniu
transportu

Visuomeniniu
transportu

Socialinių
paslaugų
centro
transportu

Paveža tėvai

Nepavežami
mokiniai,
kuriems
priklauso
pavėžėjimo
paslauga

Nepavežami,
nes nėra
poreikio vežti

vnt.

%

vnt.

%

vnt.

%

vnt.

%

vnt.

%

vnt.

%

40

68

8

13

7

12

0

0

0

0

4

7

3

2. Mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų maitinimas (2017 m. sausio 1 d.
duomenys).
Mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis šiais dokumentais: Lietuvos
Respublikos socialinės paramos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2005 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. ISAK-59 „Dėl apmokėjimo už maitinimą
mokinių, gyvenančių bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje, tvarkos aprašo
patvirtinimo” (2011-09-11 redakcija), Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011 m.
liepos 28 d. Nr. V17-210 sprendimu „Dėl mokinių nemokamo maitinimo Kaišiadorių rajono
savivaldybės tarybos įsteigtose mokyklose ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo
patvirtinimo”, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.
V17-419 patvirtintu atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo
įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo
tvarkos aprašu ir Kaišiadorių šventosios Faustino mokyklos direktoriaus 2016 m. lapkričio
3 d. įsakymu Nr. V-128, patvirtintu maitinimo organizavimo tvarkos aprašu.
Nemokamą maitinimą gauna – 17 mokinių ir 7 specialiosios jungtinės priešmokyklinės
grupės vaikai (40,7 %).
Nemokamą maitinimą gauna gyvenantys bendrabutyje – 22 mokiniai (37,3 %).
Mokamą maitinimą (išperka tėvai ar globėjai) – 13 mokinių (22,0 %)
Iš viso mokykloje maitinimo paslauga teikiama 59 mokiniams (100 %).
3. Naudojamos patalpos, jų plotas.
Bendras pastato plotas - 12173,58 m2. Mokyklos pastate įsikūrusios 3 įstaigos: Kaišiadorių
šv. Faustinos mokykla 10034,12 kv. m (naudingo ploto - 6202,48 m2 , rūsys - 3831,64 m2),
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla (1674,47 m2), Kaišiadorių muziejus (464,99
m2). Dalis Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklos patalpų (1080,66 m2) pagal panaudos
sutartis perduotos: VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centrui (223,3 m2), Lietuvos
kariuomenei (455,26 m2), Nacionalinei žemės tarnybai (385,01 m2), Kaišiadorių pensininkų
klubui (17,09 m2). Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklos patalpų užpildymas - 100%.
Mokykla turi 1 bendrabučio korpusą. Bendrabučio užpildymas – 90 %.
4. Kaišiadorių šv. Faustinos mokykla naudojasi 27381 kv. m. žemės sklypu, esančiu
Gedimino g. 118, Kaišiadoryse, vadovaudamasi Kauno apskrities viršininko 2002 m.
vasario 20 d. įsakymu Nr. 02-04-759 „Dėl žemės sklypo Gedimino g. 118, Kaišiadoryse,
panaudos”.
5. Higienos ikimokyklinio ugdymo pasas veiklai, 2016-12-19 išduotas neribotam laikui,
Higienos pasas bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veiklai, 2016-12-19 išduotas
neribotam laikui.
6. Energinis auditas buvo rengtas konkrečiai veiklai: iš ES struktūrinio fondo lėšų
finansuojamam projektui „Kaišiadorių specialiosios mokyklos pastato rekonstravimas”. Šis
projektas įgyvendintas. Kitas Energinis auditas neatliktas.
7. Plačiojo įsivertinimo išvados. 2015 m. platusis auditas mokykloje buvo atliktas
vadovaujantis „IQES online Lietuva” instrumentais mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir
tobulinti. Gautos aukščiausios ir žemiausios vertės:
Aukščiausios vertės
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka
2.1.1. Ugdymo(si) tikslai
2.1.3. Orientavimasis į mokinių
poreikius
2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas

Lygis
3,3
3,2
3,2
3,2
3,1

Žemiausios vertės
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje
2.4.2. Mokinių įsivertinimas
2.3.1. Mokymasis
4.1.3. Mokyklos savivalda
2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių
skatinimas

Lygis
2,4
2,4
2,6
2,6
2,6

Gauti įsivertinimo duomenys panaudojami tikslinant strateginį planą ir metinę veiklos
programą.
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MISIJA – mokykla, ugdanti bei teikianti švietimo pagalbą specialiųjų poreikių asmenims,
plėtojanti jų dvasines, intelektines, fizines galias, padedanti įveikti socialinę atskirtį bei tapti
dorais, atsakingais visuomenės nariais.
2017-2019 M. STRATEGINIO PLANO PRIORITETAS
Mokinių individualių poreikių tenkinimas, atsižvelgiant į jų galias ir gebėjimus.
2017 M. VEIKLOS PLANO PRIORITETAS
Socialinės pagalbos teikimas, ugdymo turinio ir mokymosi aplinkos pritaikymas siekiant
mokinio asmeninės pažangos.
Mokyklos vertybės:
Saugumas, saugi aplinka;
Profesionalumas, kvalifikacijos kėlimas, intelektualiniai resursai;
Bendradarbiavimas, komandinis darbas;
Bendravimo kultūra.
8. 2017 m. mokykla įgyvendina 3 programas.

8.1. Programų asignavimai 2017 m. (Eur.)
Metai
Programos
Ugdymo turinio įgyvendinimo programa
(01).
Socialinės globos programa (02).
Ugdymo aplinkos aprūpinimo programa
(03).

2017-ųjų metų asignavimai

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

221900

165750

19000

10000

280200

154400

9. Mokyklą kontroliuojančios institucijos veikia kaip mokyklos veiklos kokybės užtikrinimo
sudedamoji dalis. Kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai, trūkumų pašalinimas.
9.1. 2016-04-26 vyko Kaišiadorių valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos, planinis
valgyklos patikrinimas, surašytas maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktas 2016-04-26
Nr. 31VMĮP-19.
9.2. 2016-08-31 vyko Kaišiadorių valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos, planinis
valgyklos patikrinimas, surašytas maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktas 2016-08-31
Nr. 31VMĮP-48.
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9.3. 2016-10-26 VšĮ „Verslo paramos agentūra” atliko projektinę priežiūrą, surašytas
patikros vietoje po projekto užbaigimo patikros lapas.
9.4. 2016-11-17 mokyklą tikrino Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos
apsaugos ministerijos, vyko planinis Higienos normos būklės patikrinimas, surašytas
patikrinimo aktas 2016-11-17 Nr. PA.2-1926 (17.24.4.2. 2.22).
9.5. Nuo 2016-02-15 iki 2016-03-31 vyko Kaišiadorių rajono savivaldybės Kontrolės ir
audito tarnybos finansinis auditas. Surašyta audito ataskaita 2016-03-31 Nr. AK-02 ir
audito išvada 2016-03-31 Nr. AK/01-01. Mokykla pateikė rekomendacijų įgyvendinimo
planą. Trūkumai pašalinti.

6

2017 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ
PROJEKTAI
Finansiniai ištekliai pagrįsti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų
apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo” (2016-09-01 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio
12 d. nutarimu Nr.1516 „Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų
savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų
poreikių, metodika” (2016-01-01 redakcija), Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais norminiais aktais.
Tikslo
kodas

Uždavinys

Priemonė

Proceso ir/ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai, reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)
VB
SB
(valstybės biudžetas)
(savivaldyMK lėšos Ūkio ir
bės
pavedimų lėšos biudžetas)

UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (01)
Siekti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) pažangos atsižvelgiant į jų individualius gebėjimus

1.
01. 01.
Tobulinti
mokinių ir
mokytojų
kompetencijas,
siekiant
individualios
mokinio
pažangos

Vykdyti
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio,
pagrindinio ir
socialinių
įgūdžių
individualizuotas
ugdymo
programas

Baigusiųjų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio pritaikytas
programas ugdytinių
skaičius
Baigusiųjų pradinio ugdymo
individualizuotą programą
mokinių skaičius
Baigusiųjų pagrindinio
ugdymo individualizuotą
programą mokinių skaičius
Baigusiųjų socialinių įgūdžių
ugdymo programą mokinių
skaičius

Veronika
Kiuršinienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,

2017 m.
sausisgruodis

194,4

0,4

Kitų
šaltinių
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Aprūpinti
mokyklos
biblioteką
vadovėliais ir
specialiosiomis
mokymo
priemonėmis

1. Įsigytų specialiųjų
mokymo priemonių
skaičius;
2. Įsigytų vadovėlių
skaičius.

Veronika
Kiuršinienė,
pavaduotoja
ugdymui,
Angelė
Sinkevičienė,
bibliotekininkė

Vykdyti
Mokytojų,
pagalbos
mokiniui
specialistų bei
kitų mokyklos
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimo
programą 2017
m. (8 priedas).
Vykdyti
metodinių
grupių veiklos
programas
(9A, 9B, 9C
priedas).

Mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų
išklausytų seminarų
skaičius per metus.
Nedalyvavusių nei viename
seminare mokytojų skaičius

Veronika
Kiuršinienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
Rūta
Stankienė,
direktorė

Metodinių grupių inicijuotų ir
pravestų rajone seminarų,
konferencijų, atvirų dienų,
atvirų pamokų skaičius.

Stebėti ir
analizuoti
pedagoginės
praktikos
taikymą

Stebėtų pamokų skaičius.
Mokyklos mokytojams vestų
ir metodinėse grupėse
aptartų atvirų pamokų
skaičius

Metodinių
grupių
pirmininkai:
Eglė
Šadeikienė
mokytoja,
Asta Šimaitė
mokytoja,
Ramunėlė
Paraukienė,
auklėtoja
Veronika
Kiuršinienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, Rūta
Stankienė,
direktorė

2017 m.
sausisgruodis

0,880

0,445

0,8

0,1
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01. 02.
Mokinių
asmeninių,
socialinių ir
pažintinių
kompetencijų
plėtotė per
neformaliojo
švietimo
veiklą

Vystyti
bendradarbiavimo veiklas su
kitomis ugdymo
įstaigomis,
informuoti apie
įstaigos veiklą
rajono ir
respublikos
bendruomenę

Rajono mokyklų
mokytojams vestų ir
metodinėse grupėse aptartų
atvirų pamokų skaičius

Parengti ir
vykdyti
neformaliojo
švietimo
programas,
panaudojant
rajono mokinio
krepšelio
perskirstytas
7% lėšas
(1A, 1B, 1C
priedas)
Vykdyti
neformaliojo
švietimo
programas
pagal UP

1. Parengtų ir
įgyvendinamos
neformaliojo švietimo
programų skaičius.
2. Dalyvaujančių programų
vykdyme mokinių skaičius.

1.Mokykloje įgyvendinamų
neformaliojo švietimo
programų skaičius.
2. Mokinių, dalyvaujančių
neformaliojo švietimo
užsiėmimuose, skaičius.

Rūta
Stankienė,
direktorė

2017 m.
sausisgruodis

Dalyvauti
konkurse
vasaros poilsio
„Mūsų vasara”
tęstinės
programos
finansavimui
(2 priedas)

1. Dalyvaujančių
programoje mokinių
skaičius.

Valė
Janušienė,
auklėtoja

2017 m.
birželis

Patirties sklaidos, mokyklos
veiklos straipsniai
žiniasklaidoje, mokyklos
svetainėje ir jų skaičius.

Metodinių
grupių
pirmininkai:
Eglė
Šadeikienė
mokytoja,
Asta Šimaitė
mokytoja,
Ramunėlė
Paraukienė,
auklėtoja
Veronika
Kiuršinienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
neformaliojo
švietimo
mokytojai

0,1

2017 m.
kovasgruodis

0,946

0,2

0,3

0,1
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01.03. Gerinti
mokinių
ugdymo ir
švietimo
pagalbos
prieinamumą
ir kokybę

Organizuoti
mokinių
pažintinę ir
profesinio
orientavimo
veiklą, skatinti
informacines
technologijų
naudojimą.

1.Organizuojamų
edukacinių išvykų,
ekskursijų skaičius, jose
dalyvaujančių mokinių
skaičius
2. Organizuoti išvykas į
profesines mokyklas
3.Tobulinti TAMO
programą.

Veronika
Kiuršinienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Organizuoti
mokinių darbų,
piešinių
parodas
respublikoje,
rajone.
Dalyvauti
Lietuvos
specialiosios
olimpiados
renginiuose.

Surengtų parodų ir
eksponuojamų mokinių
darbelių skaičius

Inga
Armanavičiūtė,
mokytoja,
Jolanta
Drumstaitė,
auklėtoja
Juozas
Šiurkus,
mokytojas
Inga Kisielienė,
mokytoja

2017 m.
pagal
reikalą

0,1

2017 m.
pagal planą

0,05

Dalyvauti
tarptautiniame
Erasmus+
projekte
Lenkijoje.

Dalyvaujančių mokinių ir
mokytojų skaičius.

Rūta
Stankienė,
direktorė

2017 m.

0,3

Įgyvendinti
Vaiko gerovės
komisijos
veiklos
programą
(4 priedas )

Vaiko gerovės komisijos
pravesti posėdžiai,
organizuoti renginiai,
veiklos ir jų skaičius

Veronika
Kiuršinienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
Vaiko gerovės
komisijos
pirmininkas

2017
pagal planą

0,05

Dalyvavusių specialiosios
olimpiados renginiuose
skaičius, apdovanotų
mokinių skaičius

2017 m.
gegužėbirželis

0,040

0,025
0,210
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Įgyvendinti
socialinio
pedagogo
veiklos
programą
(5 priedas)
Įgyvendinti
psichologo
veiklos
programą
(6 priedas)

Mokinių, kuriems
individualiose ar grupinėse
konsultacijose teikiama
tęstinė socialinio pedagogo
pagalba, skaičius

Algis Jočiūnas,
socialinis
pedagogas

2017 m.
sausisgruodis

5,7

0,05

Mokinių, kuriems
individualiose ar grupinėse
konsultacijose teikiama
tęstinė psichologo
pedagogo pagalba, skaičius

Rita Vėželienė,
psichologė

2017 m.
sausis-

5,5

0,05

Įgyvendinti
logopedo
veiklos
programą
(7 priedas )

Mokinių, kuriems
individualiose ar grupinėse
konsultacijose teikiama
tęstinė logopedo pagalba,
skaičius

Bronislava
2017 m.
Labanauskienė, sausislogopedė
gruodis

11,4

0,05

Įgyvendinant
darbo su tėvais
planus, taikyti
įvairias
mokinių, tėvų ir
mokytojų
bendradarbiavi
mo formas.

Pravestų renginių tėvams ir
juose dalyvavusių asmenų,
skaičius.

Veronika
Kiuršinienė,
pavaduotoja
ugdymui,
klasių vadovai
Rita Vėželienė,
psichologė

Tėvų iniciatyva įgyvendintų
mokyklos veiklos pokyčių
skaičius.

2017 m.
sausisgruodis

Iš viso:

0,05

219,5

2,4
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SOCIALINĖS GLOBOS PROGRAMA (02)
Tobulinti vaikų užimtumą bei priežiūrą sprendžiant mokinio ir jo šeimos gerovės ir socialinės pagalbos teikimą
2.

02.01. Skatinti
vaikų su negalia
socialinį
aktyvumą,
sudaryti sąlygas
turėti didesnes
galimybes veikti,
siekiant užtikrinti
lygias teises ir
galimybes
dalyvauti
visuomeniniame
gyvenime.

Organizuoti
socialinę
priežiūrą
dienos metu
vaikams su
negalia ir
vaikams su
sunkia negalia.

Teikiamų vaikų priežiūros
paslaugų valandų skaičius
per savaitę (vnt.).
Besinaudojančių priežiūros
paslaugomis vaikų skaičius.

Rūta
Stankienė,
direktorė

2017 m.
sausisgruodis

Vykdyti
mokymų,
sporto,
progines,
kultūrines
veiklas,
išvykas,
šventes
užsiėmimus
neįgaliems
vaikams pagal
parengtas ir
patvirtintas
programas.

Parengtų ir įvykdytų
socializacijos ir vaikų
užimtumo programų
skaičius (vnt.).

Rūta
Stankienė,
direktorė

2017 m.
sausisgruodis

19,0
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Organizuoti
sveikatinimo ir
rekreacines
paslaugas.

Kinezioterapeuto
paslaugomis
besinaudojančių mokinių
skaičius.
Mokinių, kuriems
individualiose ar grupinėse
konsultacijose teikiama
tęstinė psichologo
pedagogo pagalba, skaičius
UGDYMO APLINKOS APRŪPINIMO PROGRAMA (03)
Kurti saugią ir sveiką mokyklos aplinką

3.

03.01. Užtikrinti
kokybišką,
higienos normų
reikalavimus
atitinkančią
aplinką ir
racionalų finansų
panaudojimą.

Įgyvendinti
ūkines
veiklas,
užtikrinančias
kokybišką
mokyklos
funkcionavimą.
Užtikrinti
kokybišką
higienos normų
reikalavimus
atitinkančią
aplinką
Racionaliai
naudoti
mokyklos
edukacines
erdves ir
įgyvendinti
edukacinių
erdvių ir ūkinės
veiklos planą
(10 priedas)

Efektyviai panaudoti
žmogiškuosius išteklius
higienos normų
reikalavimus atitinkančiai
aplinkai išlaikyti.
Pastato aptarnavimo
paslaugos lėšos,
eksploatacija.
Vieno darbuotojo išlaikymas
(Eur);

Naujai sukurtos ar
modernizuotos edukacinės
mokyklos erdvės, efektyvių
sprendimų racionaliai
išnaudoti neužimtas
bendrabučio patalpas
paieška.

Janina
Rekiavičienė
vyriausioji
buhalterė,
Rūta
Stankienė,
direktorė

2017 m.
sausisgruodis

Algis Jočiūnas,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

2017 m.
sausisgruodis

Algis Jočiūnas,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

2017 m.
sausisgruodis

186,6

45,0

5,2

16,5
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Užtikrinti
mokinių
maitinimą ir
pavėžėjimą į
mokyklą/ iš
mokyklos, teikti
mokinių
maitinimo
paslaugas

Transporto
priemonių
priežiūra ir saugus mokinių
vežiojimas

Algis Jočiūnas,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

2017 m.
sausisgruodis

15,0

11,9

Iš viso:

251,8

28,4

PAPILDOMAS LĖŠŲ PRITRAUKIMAS, VYKDANT KITAS PROGRAMAS

1.

Vykdyti darbo
rinkos programą

2.

Vykdyti NMA ir
ŽŪM paramos
programą
„Pienas vaikams”

3.

4.

Socialinės
apsaugos
programos lėšų
įsisavinimas
Paramos lėšos

Pasitelkti
darbuotojus iš
Darbo biržos
Viešųjų darbų
programos.
Papildomų lėšų
pritraukimas.

Priimtų darbuotojų skaičius.

Rūta
Stankienė,
direktorė

2017 m.
kovas- liepa

Mokinių gaunančių pieną ir
vaisius skaičius, proc.

2017 m.
sausisbirželis

Papildomų lėšų
pritraukimas.

Nemokamai maitinamų
mokinių skaičius.

Janina
Rekiavičienė,
vyriausioji
buhalterė
Janina
Rekiavičienė,
vyriausioji
buhalterė

Rėmėjų lėšos.
2 proc. lėšos
nuo GPM

Lėšos panaudojamos
mokinių edukacinėms
reikmėms pagal mokyklos
poreikį

Rūta
Stankienė,
direktorė

2017 m.
visus metus

2017 m.
sausisgruodis

1,8

2,6

0,2

4,2

0,6
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5.

Rajono projekto
lėšos

Projekto lėšos

Lėšos panaudojamos
kabinetų įrangai, kitoms
veikloms

Rūta
Stankienė,
direktorė, Algis
Jočiūnas,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui, Janina
Rekiavičienė,
vyriausioji
buhalterė

2017 m.

6.

Pajamos už
parduotas
paslaugas

Lėšos už
mokinių
mokamą
maitinimo ir
išlaikymo
paslaugas

1. Mokinių skaičius,
gaunantys mokamą
maitinimą.
2. Jungtinės priešmokyklinio
ugdymo grupės mokinių
skaičius mokantys už
išlaikymą

Rūta
Stankienė,
direktorė,
Janina
Rekiavičienė,
vyriausioji
buhalterė

2017 m.

Iš viso:

___________________________________

45,2

4,0

6,0

45,2

7,4

