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PATVIRTINTA
MaZeikiq Sodq pagrindines mokyklos
direktoriau s 2017 m. balandLio 27 d.
isakymuNr. V | -24

MAZEIKIU SODU PAGRINDINE MOKYKLA

(Savivaldybds administracijos, seniiinijos, biud/.etines istaigos pavadinimas)

2017-qjq METU VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. MaZeikiq Sodq pagrindines mokyklos 2Ol7-qjqrnetq veiklos planas nustato tikslus,
uZdavinius, priemoniq igyvendinimo planQ, uZ priemoniq igyvendinim4 atsakingus vykdytojus,
vertinimo kriterijus, le5as planui gyvendinti ir planuojamus rezultatus.

2. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais, kitais
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitq Lietuvos Respublikos norminiq aktq nuostatomis,
MaZeikiq rajono savivaldybes tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintu
MaZeikiq rajono savivaldybes ilgalaikiu strateginiu pletros planu 2014 - 2020 m.,2016 m. vasario
19 d. sprendimq Nr. Tl-37 patvirtintu MaZeikiq rajono savivaldybes strateginio planavimo tvarkos
apraju, 2015 m. gruodZio 18 d. sprendimu Nr. Tl-349 patvirtintu MaZeikiq rajono savivaldybes
2016 - 20lS-qjq metq savivaldybes 2016 metq biudZetu bei atsiZvelgiant i 2017 m. kovo 6 d.
MaZeikiq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakym4 Nr. Al-383 ,,Del MaZeikiq
rajono savivaldybes metinio veiklos plano formos ir rengimo grafiko patvirtinimo".

II. TIKSLAI IR UZO.AVTNTA.T

3. MaZeikiq Sodq pagrindines mokyklos 2017-qir1 metq veiklos plano tikslas: pletoti
dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kUrybing4, atsaking4 pilieti, igtjusi
kompetencijq, bttinq sekmingai socialinei integracijai ir mokymuisi vis4 gyvenim4.

4.Maieikiq Sodq pagrindines mokyklos z}l7ra\metq veiklos plano uZdaviniai:
4. I . tekilti mokiniams kokybi5k4 pagrindini i5silavinim4;
4.2. tenkinti mokiniq paZinimo, ugdymosi savirai5kos poreikius;
4.3. teikti mokiniams reikiam4 pagalb4;
4.4. trZtik'rtnti sveik4 ir saugi4 mokymo(-si) aplink4.



III. PRIEMONIU IGYVENDINIMO PLANAS

Priemon6s
kodas

Priemon6s
pavadinimas Veiklos pavadinimas Atsakingi vykdytojai Indelio ir proceso vertinimo kriterijai

Skirti
asignavi-

mai,
Eurpavadinimas. mato vnt. reikimO

03 programa. Ugdymo kokyb6s ir mokymosi aplinkos uZtikrinimo programa

03-01-01-02

Ikimokyklinio,
prieSmokyklinio,
pradinio, pagrindinio
ugdymo, bendrqjq ir
specialiqjq programq
igyvendinimas
bendrojo ugdymo
mokyklose

Ugdymo proceso organizavimas Direklorius, direktoriaus
pavaduotolai

UZtikrinta mokyklos ugdymo
veikla, etatu skaidius 44,3

Ugdymo programq igyvendinimas
Direktorius, direktoriaus
pavaduotoi ai ugdymui, mokytoi ai

Vykdomq programq skaidius,
vnt. 2 373000

Mokymosi pasiekimus
iteisinandiu dokumenfu iSdavimas Direktoriaus pavaduotojai ugdymui I5duotq dokumentq skaidius,

vnt.
Mokiniq dalyvavimas
proj ektuose, konkursuose,
olimpiadose ir kituose rensiniuose

Direktoriaus pavaduotoj ai ugdymui,
mokytojai

Dalyvavusiq mokiniq skaidius,
vnt.
Renginiu skaidius. vnt.

Bendradarbiavimas su mokiniq
tevais, pagalb4 teikiandiomis
istaigomis, teritorinemis policijos,
socialiniq paslaugq, sveikatos
istaigomis, vaiko teisiq apsaugos
tarnybomis ir kitomis
instituciiomis.

Direklorius, direktoriaus
pavaduotojai ugdymui, mokytoj ai,
klasiq vadovai, pagalbos mokiniui
specialistai

Susirinkimq, pasitarimq skaidius
vidutiniSkai per ketvirti, vnt.

Mokytoj q kvalifikacij os kelimas Direktorius, direktoriaus
pavaduotoiai uedymui

Kdlusiq kvalifi kacij 4 mokytoj q
skaidius. vnt. 800

Ugdymo turiniui iryvendinti
reikalingos materialines bazes
kflrimas ir atnauj inimas,
priemoniu isisiiimas

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoj as iikiui, bibliotekos
vadovas

[siglrtos priemon€s ir paslaugos,
i5laidos Eur. 3 100

4600
[sigyti spaudiniai, Eur. 1500

Ry5iq paslaugq teikimo
uZtikrinimas

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoias iikiui

UZtikrintas rySiq paslaugq
teikimas. Eur. 700 700

03-01-02-02
Mokiniq veZiojimo
organizavimas

Mokiniq, gyvenandiq toliau nei 3
km, atveZimas i mokykl4 ir
parveZimas namo (mar5rutiniu
autobusu)

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoj as neformaliaj am
(papildomaj am) ugdymui

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

2 l 8000



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

Mokyklos veiklos uZtikrinimas
(nepedagoginiai darbuotoj ai)

Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas iikiui

UZtikrinta molcyklos veikla,
nepedagoginiq darbuotojq etatq
sk.

aa
JJ 208000

IT (materialiojo ir nematerialiojo)
prieZiiira InZinierius prolramuotoj as Atliktas IT einamasis remontas.

i5laidos Eur.

Higienos nonnq, teises aktq
reikalavimus atitinkandios
sveikatos, saugios mokymosi
darbo aplinkos k[rimas ir
atnaujinimas

Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas iikiui

fsigSrtos prekes ir paslaugos,
Eur. 1600

s8500

Rv5iu paslausu teikimas. Eur. 1200
UZtikrinamas komunaliniq
paslaugg ( Sildymo, elektros
energijos, vandentiuekio ir
kanalizacijos, Siuk5liq i5veZimo
i5laidos ir kt. paslaugos)
teikimas. Eur.

55700

, 06 programa. Socialin6s paramos ig5rvendinimo programa
06-01-01-09 Socialind parama

mokiniams i5laidoms uZ
isieytus produktus

Mokiniq nemokamas maitinimas Direktorius, direktoriaus
pavaduotdas iikiui

Mokiniq, kuriems skiriamas
nemokamas maitinimas
skaidius, vnt.

52 10200



IV. LESOS PLANUI IGYVENDINTI

Finansavimo Saltiniai

Skirti asignavim ai 20t7 -tiesiems metamsn Eur

I5 viso
ISlaidoms

I5 viso I5 jg darbo
uimokesiiui

Turtui isiryti

4 (MK) Mokinio
krep5eliui finansuoti

379100 379100 372200 0,00

5 (SFA) Pajamos
savarankiSkoms
funkciioms atlikti

274500 274500 208000 0r00

5 (SP) BiudZetiniq
istaigq ir specialiqiq
programu paiamoms

17000 u000 0r00 0,00

4 (PM) Socialine paftrma
mokiniams

10200 10200 0,00 0,oo

I5 viso 680800 680800 580200 0,00
i,:. 1.: l

I5 viso 0,00 0,00 0,00 0,00

V. PLANUOJAMI REZUI,TATAI

5. MaZeikiq Sodq pagrindines mokyklos 2017-qiq metq veiklos planas pades fgyvendinti
MaZeikiq rajono savivaldybes 2016 - 2018-qiq metq strategini veiklos planq ir vykdyti pagrindinio
ugdymo progftrmos, suaudusiqjq pagrindinio ugdymo progfttmos ir su Siomis programomis
susijusiq neformalioj o vaikq Svietimo programq igyvendinim4.

6. Mokykloje 2017 metais bus rengiamos tradicijomis tapusios ivairios Sventes, popietes,
minejimai: ,,Mokslo ir Ziniq diena", ,,Europos kalbq diena", ,,Molekules dienao', ,,Tolerancijos
dienao', ,,Advento skaitymai", Karnavalas, Vasario 16-osios minejimas, Kovo 1l-osios minejimas,
Zemds diena, ,,Sodq garbe" ir kt.

Direktoriaus pavaduotoj a ugdymui
l.e. direktoriaus pareigas Virginij a Tupikaite-Jasutiene

SUDERINTA
MaZeikiq raj ono savivaldybes administracij os
Svietimo skyriaus vedejag,

Apolinaras sto*u"qff
2017-04-27 u

Parenge:

Vyresn. buhaltere Antanina Dimavidiene;
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Tupikait€-Jasutiene
20t7-04-27


