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 2019 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS 
 
 

Metinio veiklos plano parengimo argumentai 

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo  103 

straipsnio  4 punktu ir  strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1435.„Dėl strateginio 

planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“ 

      

 

Trumpa situacijos analizė 

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

Plungės rajono savivaldybės 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.T1-80 “Plungės rajono 

savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausias leistinas pareigybių skaičius (be pareigybių, 

finansuojamų iš mokinio krepšelio) lėšų“ patvirtinti 16,55 etatai. 

Plungės rajono savivaldybės 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr.T1-13 “Plungės rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių bei nepedagoginių pareigybių,  

finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų skaičius“ patvirtinti 80,74 etatai, iš jų 64,23 mokytojų 

etatai. 

Mokykloje dirba    mokytojai: 1 mokytoja ekspertė,   39 mokytojai  metodininkai,   19 vyresnieji 

mokytojai, 7 mokytojai. 

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

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, iš jų du pavaduotojai turi II vadybinę kategoriją. 

Mokykloje dirba pagalbos mokiniui specialistai: logopedas, du specialieji pedagogai, du 

socialiniai pedagogas ir mokytojo padėjėjas. 

2018-2019 mokslo metus pradėjo 976 mokiniai ,iš jų 930 mokiniai „Ryto“ pagrindinėje 

mokykloje, o 46 mokiniai Stalgėnų skyriuje. 1- 4 klasėse mokosi 344 mokiniai , o 5-10 klasėse - 

586  mokiniai. 

Mokykla turi mokyklinį autobusą, skirtą mokinių vežiojimui. 

 

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

Mokyklos veiklos planas siejamas su ilgalaikiu prioritetu „Žmogiškieji ištekliai“ 

 

Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas  

      Įgyvendinus programą bus užtikrintas kiekvieno mokinio visapusiško ugdymo finansavimas ir 

mokyklos aplinkos poreikių tenkinimas. Efektyvus švietimas įgalins išsiugdyti vaikams vertybines 

orientacijas, leidžiančiais tapti dorais, siekiančiais žinių, savarankiškais, atsakingais ir patriotiškai 

nusiteikusiais piliečiais. Mokiniai gebės pasirinkti tinkamą profesiją ir siekį mokytis visa 

gyvenimą. 

 



 

 

 


