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ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 

Priemonės 
kodas Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 

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

Patvirtinti 
asignavimai 
(tūkst. Eur) 

Panaudoti 
asignavimai 
(tūkst. Eur) 

Priemonės 
kodas Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Planuota Įvykdyta 

Patvirtinti 
asignavimai 
(tūkst. Eur) 

Panaudoti 
asignavimai 
(tūkst. Eur) 

Ugdymo kokybės gerinimo programa 
01 Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas 
Dalyvavimas kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose ir jų 
organizavimas atsižvelgiant į 
mokyklos veiklos prioritetus 

100 proc. mokytojų tobulins 
kvalifikaciją  kursuose ir 
seminaruose 

100 proc. 2,2 2,0 

02 Priešmokyklinio ugdymo 
poreikių tenkinimas, pradinio, 
pagrindinio ugdymo programų 
įgyvendinimas 

Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogės, mokytojų darbo 
apmokėjimas 

15 vaikų, ugdomų 
priešmokyklinio ugdymo 
grupėje; 
9 klasių komplektai mokinių, 
mokomų pagal pradinio 
ugdymo programą; 
11 klasių komplektų mokinių, 
mokomų pagal pagrindinio 
ugdymo programą; 
100 proc. 4 kl. mokinių baigia 
pradinio ugdymo programą, 
100 proc. 10 kl. mokinių baigia 
pagrindinio ugdymo programą 

17 vaikų 

9 klasių 
komplektai 

9 klasių 
komplektai 

100 proc. 

100 proc. 

457,1 498,5 

03 Specialiųjų ugdymo(si) poreikių 
turinčių mokinių ugdymas 

Pagalbos specialistų darbo 
apmokėjimas 

94 proc. specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių turinčių 

94 proc. 44,5 41,5 



mokinių aprūpinti vadovėliais, 
mokymo priemonėmis 

04 Mokinių aprūpinimas bendrojo 
ugdymo dalykų vadovėliais, 
mokymo priemonėmis ir 
ugdymo procesui reikalinga 
literatūra 

Bendrojo ugdymo dalykų 
vadovėlių, mokymo priemonių ir 
ugdymo procesui reikalingos 
literatūros įsigijimas 

Mokiniai, besimokantys pagal 
pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programas, 100 proc. aprūpinti 
bendrojo ugdymo dalykų 
vadovėliais 

100 proc. 6,2 6,2 

05 Mokomųjų kabinetų ir klasių 
aprūpinimas būtinomis mokymo 
priemonėmis pagal Švietimo 
aprūpinimo standartus ir 
Bendrąsias ugdymo programas 

Mokymo priemonių įsigijimo 
poreikių nustatymas, būtinų 
mokymo priemonių įsigijimas 

99 proc. 99 proc. 1,6 1,6 

06 Visapusiškos socialinės 
pagalbos teikimas mokiniams 

Mokinių, gyvenančių Alytaus 
rajone, važiavimo išlaidų 
kompensavimas. 
Mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimas 

100 proc. 100 proc. 39,6 26,7 

07 Mokyklos aplinkos kūrimo 
programos vykdymas 

Aptarnaujančio personalo darbo 
apmokėjimas; 

mokesčių už patalpų šildymą, 
elektrą, vandenį, darbuotojų 
sveikatos tikrinimą, laikraščių 
prenumeratą, šiukšlių išvežimą 
apmokėjimas, kitų prekių 
įsigijimas; 
poilsio zonų (didžiųjų šaškių) 1-3 
aukštuose įkūrimas; 

3 Įkurtos 

222,1 228,8 07 Mokyklos aplinkos kūrimo 
programos vykdymas 

mokyklos vidinio kiemelio 
sutvarkymas-edukacinės erdvės 
įkūrimas; 

kabinetų atnaujinimas (remontas) 

1 

9 

Parengtas 
vidinio 
kiemelio 
techninis 
projektas 
9 



08 Kokybiškas neformaliojo 
švietimo paslaugų teikimas 

Neformaliojo  švietimo būrelių 
vadovų darbo apmokėjimas 

70 proc. mokinių lanko 
neformaliojo  švietimo būrelius 
mokykloje 

62 proc. 21,3 17,7 

09 Dalyvavimas projektuose Mokykla dalyvauja šiuose 
projektuose: „Perkeliamųjų 
gebėjimų vertinimas 2020"; 
Lietuvos - Lenkijos projekte 
„Verslumas mus vienija"; 01weus 
patyčių prevencijos, Šiaurės šalių 
bibliotekų savaitė, Metų knygos 
rinkimai 2016; „Knygų Kalėdos"; 
eTwinning projektuose: 
„Laimingų Naujųjų 2016 metų", 
„Papasakok man", eTwinning 
projektas 4 klasių mokiniams; 
„Antras žingsnis"; „Obuolio 
draugai"; edukacinis žaidimas 
„Iššūkis". 

12 projektų 15 projektų 0 0,5 

010 Kultūrinės pažintinės veiklos 
organizavimas, profesinio 
orientavimo paslaugų teikimas, 
IKT diegimas 

Mokinių dalyvavimas kultūrinėje 
pažintinėje, profesinio 
orientavimo paslaugų teikimas 

100 proc. 100 proc. 1,5 1,7 
(su IKT-3,5) 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Jauneikienė 


