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2017 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS 
 
 

Metinio veiklos plano parengimo argumentai 

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo  10
3 

straipsnio  4 

punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1435.  

 

Trumpa situacijos analizė  

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. 1 d. įsteigtas Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos Stalgėnų skyrius. 

Plungės rajono savivaldybės tarybos  sprendimu patvirtinti  35,76  etatai , iš jų 15,41  etatų 

finansuojami iš mokinio krepšelio lėšų, o 20,35 etatai – iš savarankiškosioms savivaldybės  

funkcijoms vykdyti lėšų.  

Faktiškai mokykloje  ir Stalgėnų skyriuje dirba 30,46 etatiniai darbuotojai, iš jų 11,51 etatai 

finansuojami iš Mokinio krepšelio lėšų , 18,95 etatai - iš savarankiškosioms savivaldybės 

funkcijoms vykdyti lėšų. 

Stalgėnų skyriuje yra mokyklinis autobusas, kuriuo yra  vežami  mokiniai. 

Mokykloje  pagrindinėse pareigose dirba 62 mokytojai : 1 mokytoja ekspertė, 36 mokytojai 

metodininkai, 21 vyresnieji mokytojai , 4 mokytojai.   

Stalgėnų skyriuje pagrindinėse pareigose dirba 10 mokytojų, iš jų 1mokytojas metodininkas, 7 

vyresnieji mokytojai, 2 mokytojai. 

Mokyklai ir Stalgėnų skyriui vadovauja II vadybinę kategoriją turintis direktorius. Dirba 3 

direktoriaus pavaduotojai  ugdymui: 2 pavaduotojai  ugdymui, įgiję  II vadybinę kategoriją, vienas 

pavaduotojas ugdymui vadybinės kategorijos neturi.  

Mokykloje dirba pagalbos mokiniui specialistai: logopedas, 2 specialieji pedagogai, socialinis 

pedagogas, mokytojų padėjėjas.  

Mokykloje 2016–2017 m. m. pradėjo 907 mokiniai,  yra 35 klasių komplektai: 14 – I-IV klasių,  

16  – V-VIII klasių,  5 – IX-X klasių. 

Stalgėnų skyriuje 2016 -207 m.m. pradėjo 46 mokiniai , yra 8 klasių komplektai: 1 

priešmokyklinio ugdymo , 4 – I-IV klasių ,  3 –V-IX klasių . 

 

 

Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu: 

Mokyklos veiklos planas siejamas su Plungės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 

ilgalaikiu prioritetu: “Žmogiškieji ištekliai“, „Rajono infrastruktūra“ 

 

 



 

 

Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas  

 Organizuojama projektinė veikla, per metus vykdomi 1-2 projektai.  Mokiniams 100 proc. 

sudaromos ugdymosi bei saviraiškos galimybės. Skiriamas didesnis dėmesys gabių vaikų 

ugdymui. Bent iki 10 proc. mokinių dalyvauja  respublikinėse, tarptautiniuose konkursuose. 5-10 

proc. padidėja skaičius mokinių, dalyvaujančių projektinėje, kūrybinėje bei sportinėje veikloje. 

Atliekami 2,4,6 ir 8  klasių mokinių standartizuoti testai, analizuojami jų rezultatai, gerėja mokinių 

pasiekimai.  

 Efektyviai funkcionuoja mokinių skatinimo sistema, dėkojama geriausiems mokiniams: 

organizuojami renginiai, išvykos. Sudaromos sąlygos mokytojams kelti kvalifikaciją. Mokytojai 

dalyvauja  bent 1 seminare  gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo klausimu. Ne mažiau kaip 30 

proc. pamokų-konsultacijų skiriama gabių mokinių ugdymui.  

50 proc. neformalaus švietimo programų skiriama gabių, talentingų mokinių meniniams, 

sportiniams ir kt. poreikiams tenkinti. Efektyviai veikia tėvų informavimo sistema, sudarytas 

informacijos apie vaiko pasiekimus ir elgesį tėvams prieinamumas, išnaudojant elektroninio 

dienyno TAMO galimybes. Kartą per metus organizuojami atvirų durų, tėvų profesijų dienos,  į 

veiklą įtraukiant ir socialinius partnerius, mokinių sporto renginiai su jų tėvais. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


