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PATVIRTINTA
MaZeikiq Sodq pagrindines mokyklos
direktoriaus 2018 m. balandZio 26 d.
isalqrmuNr.Vl-13

MAZEIKIU SODU PAGRINDINE MOKYKLA

(Savivaldybes administracijos, seniiinijos, biudZetinds istaigos pavadinimas)

2018-qjq METU VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MaZeikiq Sodq pagrindines mokyklos 2018-rfiq metq veiklos planas nustato tikslus,
uZdavinius, priemoniq igyvendinimo planq, uZ priemoniq igyvendinim4 utrukitrgus vykdyojus,
vertinimo kriterijus, lesas planui gyvendinti ir planuojamus rezultatus.

2. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu,
Valstybines Svietimo 2013 - 2022 met'q strategijos nuostatomis, kitq Lietuvos RespuUiitos
norminiq aktq nuostatomis, MaZeikiq rajono savivaldybes tarybos 2013 m.liepos 26 d. spiendimu
Nr' T1-219 patvirtintu MaZeikiq rajono savivaldybes ilgalaikiu strateginiu pletros ptari zOt+
2020 m.,2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. Tl-37 patvirtintu MaZeikiq rajono savivaldybes
strateginio planavimo tvarkos apra5u, 2015 m. gruodZio 18 d. sprendimu Nr. Tl-349 patviriintu
MaZeikiq rajono savivaldybes 2016 - 2018-qjq metq strateginiu veiklos planu ir 2018 m. vasario 23
d. sprendimu Nr. Tl - 48 patvirtintu MaZeikiq rajono savivaldybeJ ZOtg metq biudZetu bei
atsiZvelgiant i 2018 m. kovo 1 d. MaZeikiq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus
isakymQ Nr. 41-449 ,,Del MaZeikiq rajono savivaldybes metinio veiklos plano formos ir rengimo
grafiko patvirtinimo".

II. TIKSLAI IR UZU.tVrNr.Ir

3. MaZeikiq Sodq pagrindines mokyklos 201s-qiq metq veiklos plano tikslai:
3.1. Mokyklos ivaizdis ir vie5ieji rySiai;
3.2. Mokyklos motyvacija.

4'Maieikiq Sodrl pagrindines mokyklos 201S-qjq metrl veiklos plano uZdaviniai:
4.1. Efektyvinti tevq (globejq, rflpintojq) bei mokytojq bendradarbiavim4;
4.2.Ugdyti mokiniq kultur4, pasididZiavimo savo mokykla jausm4;
4.3. Kurti estetiSk4 ir jauki4 mokyklos aplink4;
4.4. Skatinti mokiniq visuomening veikl4 ir lavinti lyderystes gebejimus;
4.5. Taikyti aktyvius mokymo(si) metodus, diegiant i ugdymo proces4 informacines ir
komunikacines technologij as;
4.6. VieSinti mokiniq veiklos rezultatus;
4.7 . Efel<tyvinti pedago ging ir psicholo ging pagalb4 mokiniui;
4.8. orientuoti mokytojo veikl4 pamokoje i mokiniq pasiekimus fu paiangl.



PRIEMONIM GYVENDINIMO PLANAS

Priemonds
kodas

PriemonOs
pavadinimas Veiklos pavadinimas Atsakingi vykdytojai Indelio ir proceso vertinimo kriterijai

Skirti
asignavi-

mai
Eur

pavadinimas, mato vnt. reiklmd

03 programa. ugdymo kokybos ir mokymosi aplinkos uitikrinimo programa

03-01-01-02

Ikimokyklinio,
prie5mokyklinio,
ugdymo, bendrqjq
ir specialiqjq
progrzlmtl
igyvendinimas
bendrojo ugdymo
mokyklose

Ugdymo proceso
organizavimas

Mokyklos vadovas, direktoriaus
pavaduotoiai ugdymui

UZtikrinta mokyklos ugdymo
veikla vnt.sk. 36

Ugdymo programq
igwendinimas

Mokyklos vadovas, direktoriaus
pavaduotol ai ugdrnnui, mokytoiai

Vykdomq programq skaidius,
vnt. 2 278400

Mokyrnosi pasiekimus
iteisinandiq dokumentq
iSdavimas

Direktoriaus pavaduotoj ai ugdymui I5duotq dokumentq skaidius,
vnt.

Mokiniq dalyvavimas
proj ektuo se, konkursuose,
olimpiadose ir kituose
renginiuose

Direktoriaus pavaduotoj ai ugdymui,
mokytojai

Dalyvavusiq mokiniq
skaidius. vnt.

Renginiq skaidius, vnt.

Bendradarbiavimas su mokiniq
tevais, pagalbq teikiandiomis
istaigomis, teritorinemis
policij os, socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, vaiko
teisiq apsaugos tarnybomis ir
kitomis instituciiomis.

Mokyklos vadovas, direktoriaus
pavaduotoj ai ugdyrnui, mokytoj ai,
klasiq vadovai, pagalbos mokiniui
specialistai

Susirinkimq, pasitarimq
skaidius vidutini5kai per
ketvirti, rmt.

Mokytoj q kvalifi kacij q kelimas Mokyklos vadovas, direktoriaus
pavaduotoiai ugdymui

Kelusiq kvalifikacij4
mokytoiq skaidius, vnt. 15 600

Ugdymo turiniui igyvendinti
reikalingos materialines bazes
kfrrimas ir atnaujinimas,
priemoniq isigijimas

Mokyklos vadovas, [kvede,
bibliotekos vadove

Informaciniq technologij q
prekiq ir paslaugq isigijimo
i5laidos Eur.

r600

4100Ukinio inventoriaus isigijimo
i5laidos Eur. 2300

Kitq prekiq ir paslaugq
isieiiimo i5laidos Eur. 200

Ry5iq paslaugq teikimo
uZtikrinimas Mokyklos vadovas, iikvede Ry5iq paslaugq teikimas, Eur. 700



03-0r-02-a2
Mokiniq
veZiojimo
organizavimas

Nz[okiniq gyvenandiq toliau nei
3 km, atveZimas imokykl4 ir
parveZimas namo (mar5rutiniu

Mokyklos vadovas, direktoriaus
pavaduotoj a neformaliaj am
(papildomam) ugdymui

Mokiniq, kuriems
kompensuoj amos veZioj imo
iSlaidos. skaidius vnt.

03-01-03-02
fstaigq i5laikymas
ir darbuotojq
samda

Mokyklos veiklos uZtikrinimas
(nepedagoginiai darbuotoj ai) Mokyklos vadovas, [kvede

UZtikrinta mokyklos veikla,
nepedago giniq darbuotoj q

Mokyklos vadovas, flkvede Ry5iq paslaugq teikimas, Eur.
Darbuotoj q kvalifi kacij q
kelimas Mokyklos vadovas, iikvede Kelusiq kvalifikacij4

darbuotojq skaidius, vnt.

Higienos nonnq, teises aktq
reikalavimus atitinkandio s
sveikatos, saugios mokymosi ir
darbo aplinkos kurimas ir
atnaujinimas

Mokyklos vadovas, fikvede

Informaciniq technolo gij q
prekiq ir paslaugq isigijimo
i5laidos Eur.
UZtikrinamas komunaliniq
paslaugq (Sildymo, elektros
energijos, vandentiekio ir
kanalizacij os, Siuk5liq
i5veZimo iSlaidos ir kt.

laugos) teikimas, Eur.
Ukio inventoriaus isigijimo
iSlaidos Eur.
Kitq prekiq ir paslaugq

Maitinimo paslaugq teikimo Mokyklos vadovas, Dkvede, vedeja
maisto samybai

Maitinimo orsanizuoti

06 programa. Socialin6 paramos igyvendinimo programa

06-01-01-09

Socialine para$ra
mokiniams
i5laidoms uZ
isieytus produktus

Mokiniq nemokamas
maitinimas Mokyklos vadovas, ukvede

Mokiniq, kuriems skiriamas
nemokamas maitinimas
skaidius, vnt.



IV. LESOS PLANUI IGYVENDINTI

Finansavimo Saltiniai

Skirtingi asignavimai 2018-tiems metams, Eur.

I5 viso
ISlaidoms

I5 viso I5 jg darbo
uZmokesiiui Turtui isiryti

4 l(MK) Dotacija mokymo
reikmems finansuoti 283800 283800 2t2900 0,00
5 (SFA) Pajamos
savarankiSkoms funkcij oms
atlikti

27s900 27s900 160500 0,00

5 (SP) BiudZetiniq istaigr4 ir
specialiqjq programq
Paiamoms

9500 9500 0,00 0,00

5 (SP-PNAD) BiudZetiniq
istaigq ir specialiqjq
progrurmu paiamoms

5000 5000 0,00 0,00

4 (PM) Socialine paraffra
mokiniams 20t90 20t90 0,00 0,00

I5 viso: 594390 594390 373400 0,00
i Saltiniai*i&lol'. "%, ''w t -  

. fli .,,trW
Paramos gavimas 350 350 0,00 0.00
GP}/..I2% 600 600 0,00 0.00

I5 viso: 9s0 9s0 0,00 0,00

V. PLANUOJAMI REZULTATAI

5. MaZeikiq Sodq pagrindines mokyklos 2018-qjq metq veiklos planas pades igyvendinti
MaZeikiq rajono savivaldybes 2016 - 201S-qjq metq strategini veiklos plan4 ir vykdyi pagrindinio
ugdymo | fu 2 dalies bei individualizuot4 pagrindinio ugdymo I ir 2 dalies programas ir zu Siomis
programomis susij usiq neformalioj o vaikq Svietimo programq igyvendinim4.

6. Mokykloje 2018 metais bus rengiamos tradicijomis tapusios ivairios Sventes, popietes,
minejimai: ,,Mokslo ir Ziniq diena", ,,Europos kalbq diena", ,,Molekules diena", ,,Tolerancijos
diena", ,,Advento skaitymai", Karnavalas, Vasario 16-osios minejimas, Kovo 1l-osios minejirnas,
lemes diena, ,,Sodq garbe" ir kt. Vyks viktorinos, popietes.

7. Dalyvaujame respublikiniame projekte ,,Neformaliojo vaikq Svietimo paslaugq pldtra" ir
tgsiame dalyvavim4 respublikiniame Sviediamosios gyvulininkystes projekte LEADER.

L.e. direktoriaus pareigas
direktoriaus pavaduotoj a ugdymui

SUDERINTA
MaZeikiq raj ono savivaldybes administracij o s
Svietimo skyriaus vedej as

Apolinaras Stonkus
2018-04-26

Parenge:

Vyresn. buhaltere Egle Jokubauskiene;
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Tupikaite-Jasutiene
2018-04-26

Virginij a Tupikaite-Jasutiene4{


