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Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla
(Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos pavadinimas)

2016-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos 2016-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus,
uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus,
vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.
2. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,
Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis, kitų Lietuvos Respublikos norminių
aktų nuostatomis, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T 1-219
patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014-2020 m., 2016
m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T l-37 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio
planavimo tvarkos aprašu, 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. Tl-349 patvirtintu Mažeikių
rajono savivaldybės 2016-2018-ųjų metų strateginiu veiklos planu ir 2016 m. vasario 19 d.
sprendimu Nr. T l-34 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2016 metų biudžetu bei atsižvelgiant
į 2016 m. kovo 16 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A l427 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės metinio veiklos plano formos ir rengimo grafiko
patvirtinimo“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos 2016-ųjų metų veiklos plano tikslai:
3.1. tobulinti ir modernizuoti ugdymo procesą, gerinti jo kokybę, naudojant įvairius aktyvius
mokymo metodus, kompiuterines technologijas;
3.2. sudaryti
sąlygas kiekvienam ijiokiniui sėkmingai mokytis: diferencijuoti,
individualizuoti, integruoti ugdymo(si) turinį;
3.3. siekti mokinių asmeninės atsakomybės už pažangumą, lankomumą ir mokymosi
motyvacijos;
3.4. vykdyti visapusišką mokinių polinkius, gebėjimus ir pasiekimus atitinkantį neformalųjį
ugdymą.
4. Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos 2016-ųjų metų veiklos plano uždaviniai:
4.1. siekti mokinių pažangos, dalykinių gebėjimų ugdymo(si) individualizavimo ir
diferencijavimo, mokėjimo mokytis, vertinimo sistemos tobulinimo;
4.2. gerinti IT naudojimo galimybes ugdymo procese;
4.3. metodinėse grupėse skleisti metodines naujoves, mokytojų patirtį ir įgytas žinias;
4.4. sudaryti galimybes mokiniams dalyvauti patraukliose neformaliojo ugdymo veiklose.

III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Indėlio ir proceso vertinim o kriterijai
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinim as

Veiklos pavadinimas

reikšmė

Skirti
asignavimai,
Eur

Užtikrinama mokyklos veikla,
pradinis ir pagrindinis ugdymas,
etatų skaičius

99,09

803000

Užtikrinamas priešmokyklinis
ugdymas, etatų skaičius

0,61

5300

Užtikrinama bibliotekos veikla,
etatų skaičius

2,5

24400

Atsakingi vykdytojai
pavadinim as, mato vnt.

03 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
03010102

03010202

03010301

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo,
bendrųjų ir specialiųjų
programų įgyvendinimas
bendrojo ugdymo
mokyklose

Mokyklos veiklos užtikrinimas,
ugdymo proceso vykdymas

Direktorė, direktoriaus pavaduotojos
ugdymui logopedė, socialiniai
darbuotojai, specialieji pedagogai,
psichologai, mokytojai, mokytojo
padėjėja
Direktorė, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, priešmokyklinio ugdymo
specialistas
Direktorė, direktoriaus pavaduotojos
ugdymui, bibliotekos darbuotojai

Ugdytinių pažintinės veiklos
vykdymas: muziejų, istorijos,
gamtos, kultūros paminklų
lankymas, išvykos

Direktorė, direktoriaus pavaduotojos
ugdymui, klasių auklėtojai

Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt.

500

1400

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas

Direktorė, direktoriaus pavaduotojos
ugdymui

Mokytojui vidutiniškai tenkančios
kvalifikacijos kėlimo išlaidos, Eur

28,13

1800

Mokinių vežiojimo
organizavimas

M okinių, gyvenančių toliau nei
3km, atvežimas į mokyklą ir
parvežimas namo (maršrutiniais
autobusais)

Direktorė

Ugdytinių, kuriems
kompensuojamos vežiojimo
išlaidos, skaičius, vnt.

35

13000

Mokyklų aprūpinimas
baldais, moderniomis
organizacinėmis ir
mokymosi priemonėmis,
specializuotų patalpų ir
kabinetų aprūpinimas
įrengimais ir mokymosi
priemonėmis, aprūpinimas

Įsigyti spaudiniai, Eur

7000

7000

Mokinių ugdymo turinio
įgyvendinimui reikalingos
materialinės bazės kūrimas ir
atnaujinimas

Įsigytos priemonės, Eur

7300

7300

Direktorė, direktoriaus pavaduotojos
ugdymui, pavaduotoja ūkiui

ugdymo turiniu

Mokyklos veiklos užtikrinimas

Mokyklos funkcionavimo
užtikrinimas

03010302

Direktorė, direktoriaus pavaduotoja
ūkiui

Direktorė, direktoriaus pavaduotoja
ūkiui

įstaigų išlaikymas ir
darbuotojų samda
'

Specialiųjų programų vykdymas
(mokyklos valgykla)

Direktorė, valgyklos vedėja,
direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Užtikrinta aptarnaujančio
personalo veikla, etatų skaičius

40

Išlaidos ryšių paslaugoms, Eur

2000

Išlaidos komunalinėms (šilumos,
elektros energijos, vandens
tiekimas, šiukšlių išvežimas)
paslaugoms, Eur

52300

Įsigytos ūkinės prekės ir
paslaugos, Eur

2800

Įsigyti spaudiniai, Eur

500

229100

63100

Transporto priemonės išlaikymas,
Eur

5500

Užtikrinamas komunalinių
(vandens, elektros, šildymo) ir
ryšių paslaugų tiekimas, Eur

2100

2100

Nupirktos ūkinės prekės,
paslaugos Eur

1500

1500

Transporto priemonės draudimas
ir kitos prekės, Eur

200

200

Suteikta maitinimo paslaugų, Eur

6900

6900

IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI
Skirti asignavimai 2016-tiesiems metams, Eur
Išlaidoms

Finansavimo šaltiniai
Iš viso
Savivaldybės biudžetas,

Iš jų darbo
užmokesčiui

Iš viso

Turtui įsigyti

Mimmimmm
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4 (MK)
5 (SFA)
5 (SP)

850200,00
305200,00
10700,00

850200,00
305200,00
10700,00

635800,00
175300,00
0.00

0,00
0,00
0,00

Iš viso
Kiti šaltiniai, iš jo:
Iš viso

1166100,00

1166100,00

811100,00

0,00

0,00

0,00

i
■

0,00

0,00

V. PLANUOJAMI REZULTATAI
5. Mažeikių Kalnėnų pagrindinės pagrindinės mokyklos 2016-ųjų metų veiklos planas padės
įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės 2016-2018-ųjų metų strateginį veiklos planą ir vykdyti
programas:
5.1. priešmokyklinio ugdymo-atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos
tendencijas, kurs sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninius,
socialinius, pažintinius poreikius;
5.2. pradinio ugdymo - suteikti mokiniams dorinės ir socialinės brandos pradmenis,
kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jiem s pasirengti mokytis
pagal pagrindinio ugdymo programą;
5.3. pagrindinio ugdymo - suteikti mokiniams dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos
pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti kūrybingą, atsakingą
pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą,
plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias.
6. Mokykloje 2016 metais bus rengiamos tradicijomis tapusios įvairios šventės, popietės,
pramogos, vakaronės.
7. Dalyvaujame OLWEUS patyčių programoje. Taip pat ruošiamės dalyvauti naujame
tarptautiniame projekte.
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