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ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

Priemonės 
kodas Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 
vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 
Atsakingi 
vykdytojai 

Įvykdymo 
terminas 

Asignavi-
mai (tūkst. 

Eur) 
Ugdymo kokybės gerinimo programa 

01 Priešmokyklinio 
ugdymo poreikių 
tenkinimas 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės darbo 
apmokėjimas 

18 vaikų, ugdomų 
priešmokyklinio ugdymo 
grupėje 

Direktorius, 
Irma 
Jauneikienė 

2017 metų 
1-4 
ketvirčiai 

10,7 

02 Pradinio ir pagrindinio 
ugdymo programų 
įgyvendinimas 

Mokytojų ir pailgintos darbo dienos grupių 
auklėtojų darbo apmokėjimas 

8 klasių komplektai mokinių, 
mokomų pagal pradinio 
ugdymo programą; 
9 klasių komplektai 
mokinių, mokomų pagal 
pagrindinio ugdymo 
programą; 
100 proc. 4 kl. mokinių 
baigia pradinio ugdymo 
programą; 
100 proc. 8 kl. mokinių 
baigia pagrindinio ugdymo 
programos pirmąją dalį 

Direktorius, 
Irma 
Jauneikienė, 
Genė 
Mikėnienė, 
Vilma 
Skestenienė 

2017 metų 
1-4 
ketvirčiai 

420,5 

03 Darbuotojų Dalyvavimas kvalifikacijos  tobulinimo 100 proc. mokytojų tobulins Direktorius, 2017 metų 3,1 



kvalifikacijos 
tobulinimas 

renginiuose ir jų organizavimas atsižvelgiant į 
mokyklos veiklos prioritetus 

kvalifikaciją  kursuose ir 
seminaruose. 
Kiti darbuotojai tobulins 
kvalifikaciją  pagal poreikius 

Genė 
Mikėnienė 

1-4 
ketvirčiai 

04 Specialiųjų ugdymc(si) 
poreikių turinčių 
mokinių ugdymas 

Pagalbos specialistų darbo apmokėjimas Pagalbos specialistai 
mokiniams teiks savalaikę, 
veiksmingą pagalbą 

Direktorius, 
Irma 
Jauneikienė 

2017 metų 
1-4 
ketvirčiai 

41,4 

05 Mokinių aprūpinimas 
bendrojo ugdymo dalykų 
vadovėliais ir ugdymo 
procesui reikalinga 
literatūra 

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir 
ugdymo procesui reikalingos literatūros 
įsigijimas 

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

Direktorius, 
Asta 
Novikienė, 
Milda 
Limantė 

2017 metų 
1-4 
ketvirčiai 

7,0 

06 Mokomųjų kabinetų ir 
klasių aprūpinimas 
būtinomis mokymo 
priemonėmis 

Mokymo priemonių įsigijimo poreikių 
nustatymas, būtinų mokymo priemonių 
įsigijimas 

99 proc. Direktorius, 
Asta 
Novikienė, 
Milda 
Limantė 

2017 metų 
1-4 
ketvirčiai 

2,0 

07 Visapusiškos socialinės 
pagalbos teikimas 
mokiniams 

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

100 proc. 

Direktorius, 
Rimvydas 
Juškevičius 

2017 metų 
1-4 
ketvirčiai 

27,0 

08 Mokyklos aplinkos 
kūrimo programos 
vykdymas 

Aptarnaujančio personalo darbo 
apmokėjimas; 
mokesčių už patalpų šildymą, elektrą, 
vandenį, sveikatos tikrinimą, laikraščių 
prenumeratą, šiukšlių išvežimą apmokėjimas, 
kitų prekių įsigijimas, gamybos išlaidos; 

Direktorius, 
Genė 
Mikėnienė, 
Milda 
Limantė 

2017 metų 
1-4 
ketvirčiai 

195,1 08 Mokyklos aplinkos 
kūrimo programos 
vykdymas 

poilsio zonų atnaujinimas; 1 2017 metų 
1 ketvirtis 



logopedės kabineto atnaujinimas; 1 2017 metų 
3 ketvirtis 

mokyklos vidinio kiemelio įrengimas; 1 2017 metų 
4 ketvirtis 

kabinetų atnaujinimas(remontas); 5 2017 metų 
1-4 
ketvirčiai 

elektroninio mokinio pažymėjimo įdiegimas. 2017 metų 
4 ketvirtis 

09 Kokybiškas neformaliojo 
vaikų švietimo paslaugų 
teikimas 

Neformaliojo  vaikų švietimo būrelių vadovų 
darbo apmokėjimas 

68 proc. mokinių lanko 
neformaliojo  švietimo 
būrelius mokykloje 

Direktorius, 
Vilma 
Skestenienė 

2017 metų 
1-4 
ketvirčiai 

13,9 

010 Dalyvavimas 
projektuose 

Mokykla dalyvauja šiuose projektuose: 
tarptautinis projektas „Perkeliamųjų 
gebėjimų vertinimas 2020"; 
„Erasmus+tarptautinis mokyklinių 
„Strateginių partnerysčių" projektas 
„Laužome stereotipus, kuriame naują sveiką 
Europą"; tarptautinis projektas 
„Technologijomis grįstas pedagogikos 
stiprinimas"; 01weus patyčių prevencijos; 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė; Metų knygos 
rinkimai 2017; „Knygų Kalėdos"; eTwinning 
projektas „Labas and merci"; „Antras 
žingsnis"; „Lietuva skaito";„Nebūk naivus 
kelyje"; V. Nedzinsko gamtamokslinių žinių 
konkursas. 

12 projektų Direktorius, 
Irma 
Jauneikienė, 
Genė 
Mikėnienė, 
Vilma 
Skestenienė 

2017 metų 
1-4 
ketvirčiai 

11,4 



011 Kultūrinės pažintinės Mokinių dalyvavimas kultūrinėje pažintinėje, 100 proc. Direktorius, 2017 metų 3,9 
veiklos organizavimas, profesinio  orientavimo paslaugų teikimas, Irma 1-4 
profesinio  orientavimo IKT diegimas Jauneikienė, ketvirčiai 
paslaugų teikimas, IKT Genė 
diegimas Mikėnienė, 

Vilma 
Skestenienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui OjojuJį- Irma Jauneikienė 


