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1 DU mokėjimas su sodra

Irena Petrikienė, Daiva

Bušeckienė, Ramunė
Balsytė, Daiva

Lažinskienė, Rasa
Meilytė-Jurjonienė, Jurgita

Jankauskienė

I-IV Išmokėtas DU darbuotojams, proc. 100 ML, SB, S 2047,7

2
Darbuotojų kvalifikacijos

tobulinimas ir profesinis augimas
Lina Zubauskienė I-IV

Kvalifikacijos tobulinimui skirtų

lėšų panadojimas, proc.
100

ML,

SB,ML
(COVID)

34

3
Mokinių pažintinės veiklos

organizavimas

Ramunė Balsytė,

Daiva Bušeckienė
I-IV

Ekskursijoms, sportinei ir turistinei

veiklai, netradicinio ugdymosi
veiklų organizavimui panaudotos

lėšos, proc.

100 ML 4,9

4  IKT diegimas ir naudojimas Daiva Lažinskienė I-IV
Kompiuterinių technologijų

diegimui ir aptarnavimui panadotos
lėšos, proc.

100
ML ML

(COVID)
6,8

5
Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių

įsigijimas
Daiva Lažinskienė I-IV

Vadovėlių ir mokymo priemonių

įsigijimui panaudotos lėšos, proc.
100 ML 23,6

6 Mitybos organizavimas
Irena Petrikienė, Dainora

Toleikienė
I-IV

Maisto produktų įsigijimo lėšų

panaudojimas, proc.
100 SB, S 110,2

2

2 1

1 Sporto salės apšvietimas Daiva Lažinskienė II
Sporto salės apšvietimui

panaudotos lėšos, proc.
100 SB 2,8

2 Serverio įsigijimas Daiva Lažinskienė II
Serveriui įsigyti panaudotos lėšos,

proc.
100 SB 13,1

Pagal LR labdaros ir

paramos įst. galintiems
gauti paramą gavėjams
pervedamos sumos

1
Ugdymo proceso kokybės

gerinimas
Irena Petrikienė I-IV

Lėšos  panaudotos ugdymo

proceso gerinimui, proc.
85 Kt. 20,1

Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos

planavimo tvarkos aprašo

8 priedas

GARGŽDŲ ,,MINIJOS" PROGIMNAZIJOS 2021  - ŲJŲ METINIS VEIKLOS PLANAS
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Veiksmas (priemonę detalizuojanti
aiškiai apibrėžta veikla)

Veiklos vykdytojas
(skyriaus ar įstaigos

sutrumpinimas,
darbuotojo V. Pavardė)

Veiksmo
įvykdymo
terminas
(ketvirtis)

Proceso ar/ir indėlio vertinimo

kriterijai, matavimo vienetai

Matavimo
vieneto

planuojama
reikšmė 2021-
taisiais metais

2021-ųjų metų Asignavimai
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1 Programa Žinių visuomenės programa

Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, jų įvairovę

Įgyvendinti bendruosius ugdymo planus, užtikrinti tinkamą ugdymo (si) aplinką rajono formaliojo švietimo įstaigoms

1 1 1

Bendrųjų ugdymo planų,

ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo

programos įgyvendinimas
bei tinkamos ugdymo
aplinkos užtikrinimas

"Minijos" progimnazijoje

2.346,00

7
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas ir

naudojimas

Irena Petrikienė, Daiva

Lažinskienė, Steponas
Petrikas, Stasys

Dirvonskas, Stasys
Sodeikis

I-IV
Prekėms ir paslaugoms skirtų

asignavimų įsisavinimas, proc.
100 SB, ML, S 118,80

Modernizuoti švietimo įstaigas

Remontuoti ir rekonstruoti švietimo įstaigas

2 1 4

"Minijos" progimnazijos

patalpų remontas,
mokyklinių autobusų
remontas, buitinės,
organizacinės technikos,
mokymo priemonių
įsigijimas

15,90

Veiklos, darbai, kuriems nenumatytas finansavimas SVP, tačiau yra vykdomi

1 57,40

Elektroninio dokumento nuorašas



Erasmus + „EFA-2020“ 1 Strateginė mokyklų partnerystė Renata Anužienė III
Projekto ,,Strateginė mokyklų

partnerystė" įgyvendinimui
panaudota lėšų, proc.

100 ES 11

Nordplus Junior „Viltis“ 1 Jaunimo mainai Renata Anužienė II
Projekto ,,Jaunimo mainai"

įgyvendinimui panaudota lėšų,
proc.

100 ES 13

Erasmus+ KA229 mokyklų

mainų partnerysčių
projektas ,,Mathematics
with game and fun in all
Europe”

1
Kelionėms ir išlaidoms kelionių

metu (viešbutis, maitinimas,
veiklos, susijusios su projektu)

Aušra Jašmontienė III-IV

Kelionėms ir išlaidoms kelionių

metu (viešbutis, maitinimas,
veiklos, susijusios su projektu)

panaudota lėšų, proc.

100 ES 2,9

Erasmus+ KA229 Nr.

2018-DE03-KA229-04733
2_4 "Water is life"

1
Strateginė mokyklų partnerystė,

mokinių mainai
Stefanija Piaulokienė I

Projekto ,,Strateginė mokyklų

partnerystė, mokinių mainai"
įgyvendinimui panaudota lėšų,

proc.

100 ES 5,5

Erasmus+ KA2 Nr.

2018-EL01-KA229-048000
_2 "Be the change....you
want to be!"

1
Strateginė mokyklų partnerystė,

mokytojų inovacijų ir gerosios
patirties mainų projektas

Stefanija Piaulokienė I-II

Strateginė mokyklų partnerystė,

mokytojų inovacijų ir gerosios
patirties mainų projekto lėšų

įsisavinimas, proc.

100 ES 4,9

Parašas

              SUDERINTA

2

57,40

3

4

5

6

Direktorius Julius Gindulis
Gargždų ,,Minijos" progimnazijos Vardas ir pavardė
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