
 

  PATVIRTINTA 

  Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-    

Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2020-04-14 įsakymu Nr.V1-35 

 

 

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla  
 (Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2020 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. T1-219 

patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m., 2016 

m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio 
planavimo tvarkos aprašu ir 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-38 patvirtintu Mažeikių rajono 
savivaldybės 2020 metų biudžetu bei atsižvelgiant į 2020 m. vasario 27 d. Mažeikių rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-441 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 
metinių veiklos planų  rengimo grafiko 2020 metams patvirtinimo“. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

3. Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2019-2020 m.m. 

veiklos plano tikslai: 

3.1 Siekti mokinių mokymo(si) pažangos, keičiant ugdymo proceso formas, metodus 
ir aplinkas, 

3.2  Teikti mokiniams įverčiapusišką individualią ir grupinę  ugdymo(si) pagalbą. 
3.3  Kurti ir puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas, plėtoti socialines veiklas. 

          4.Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2019-2020 m.m. 

veiklos plano uždaviniai:  
 4.1. Sudaryti lygias ugdymosi galimybes įvairių gebėjimų mokiniams, siekiant jų 

individualios pažangos. 
    4.2  Atnaujinti šiuolaikiškai palankias ugdymosi aplinkas, dalykų ugdymo 

preiemonių bazę. 
 4.3  Sudaryti galimybes mokiniams aktyviai dalyvauti įvairiose saviraiškos ir 

prevencinėse veiklose.  
                         4.4. Aktyviai bendradarbiauti su mokinių tėvais, socialiniais partneriais. 

 

 

 



2 

III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Priemonės 

kodas 
Priemonės pavadinimas Veiklos pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai Skirti 

asignavimai, 

Eur pavadinimas, mato vnt. reikšmė 

03 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa 

03010102 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo, 
bendrųjų ir specialiųjų 
programų įgyvendinimas 
bendrojo ugdymo 

mokyklose 

Mokyklos veiklos užtikrinimas, ugdymo 
programų vykdymas, projektų ir renginių 
organizavimas, dalyvavimas konkursuose bei 

olimpiadose 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 

Užtikrinama mokyklos veikla, 
vadovų, pedagoginių darbuotojų 
ir specialistų pareigybių skaičius 

22,45 354300 

Mokinių pažintinei veiklai: muziejų, istorijos, 
gamtos, kultūros paminklų lankymui, išvykos 
į įvairias įmones ir mokymo įstaigas, renginių 
organizavimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, klasės vadovai 
Dalyvavusių mokinių skaičius, 
vnt. 

80 900 

Mokytojų kvalifikacijai kelti: pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimas pamokos 

aktualumo, mokinių socializacijos, 
prevencijos ir kt. klausimais 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Kėlusių kvalifikaciją mokytojų 
skaičius, vnt. 20 700 

Ugdymo turiniui įgyvendinti reikalingos 

materialinės bazės kūrimas ir atnaujinimas 
Direktorius, ūkvedis Įsigytos mokymo  priemonės, Eur    5500 5500 

 

03010202 
Mokinių vežiojimo 
organizavimas 

Atsiskaitymas už vežiojimą į mokyklą ir iš jos 
Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Kompensuoti važiavimo išlaidas, 
mokinių skaičius vnt. 120 34000 

03010302 
Įstaigų išlaikymas ir 
darbuotojų samda 

Mokyklos veiklos užtikrinimas  Direktorius, ūkvedis 
Užtikrinama mokyklos veikla, 
darbuotojų etatų sk. 24,5 250800 

Mokyklos funkcionavimo užtikrinimas 
(šilumos, elektros energijos, vandens, atliekų 
išvežimo, ryšių, kitos paslaugos, transporto 

išlaikymas,  prekių įsigijimas) 

Direktorius, ūkvedis 

Išlaidos ryšių paslaugoms, Eur 900 

 

69300 Išlaidos komunalinėms 
paslaugoms, Eur 

33200 



 

Užtikrinama mokyklinio autobuso 
priežiūra ir paslauga, Eur 
 

3000 

 

Įsigytos prekės ir paslaugos, Eur 32200 

Specialiųjų programų vykdymo programa  
(prekių įsigijimas, komunalinės paslaugos, 
kitos paslaugos) 

Direktorius, ūkvedis 
Įsigytos priemonės ir paslaugos, 
Eur 

1800 1800 

Maitinimo paslaugų teikimo užtikrinimas 
Direktorius, valgyklos 

vedėjas, ūkvedis 
Išlaidos tenkančios vaikams Eur 3800 3800 

 

 

                                                           ______________________________________________________________
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IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI 

Finansavimo šaltiniai 
 

Skirti asignavimai 2020 metams, Eur 

Iš viso 

Išlaidoms 

Turtui įsigyti Iš viso 
Iš jų darbo 

užmokesčiui 

     

4 (MK) 361400,00 361400,00 348400,00 0,00 

5 (SFA) 354100,00 350600,00 234600,00 3500,00 

5 (SP) 5600,00 5600,00 0.00 0,00 

     

Iš  viso 721100,00 717600,00 583000,00 3500,00 

     

Iš  viso 721100,00 717600,00 583000,00 3500,00 

 

V. PLANUOJAMI REZULTATAI 

        5. Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos 
planas padės įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės  strateginį veiklos planą ir vykdyti 

programas: 

5.1. pradinio ugdymo – suteiks mokiniams dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, 
taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jiems pasirengti mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programą; 
           5.2.pagrindinio ugdymo – suteiks mokiniams dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos 
pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdys kūrybingą, 
atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą 
gyvenimą, plėtos dvasines, intelektines ir fizines asmens galias. 
       6. Tęsime OLWEUS patyčių programą. Dalyvausime projektuose, bei rengsime tradicijomis 

tapusias įvairias šventes, konferencijas, konkursus. 
 

                                               ________________________________ 

  

Direktorius                                                                                                  Marius Vilimas 

 

 

 

SUDERINTA 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 

Apolinaras Stonkus 

 

--------------------- 

 

 

 

Parengė 

Vyr. buhalterė 

 

Genovaitė Gečytė 

2020-04-10   

                                



 

  

 


