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ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJOS 2022 METŲ METINIS VEIKLOS PLANAS  

 

Priemo-

nės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Asignavimai (eurais) 

01 Kokybiškas ugdymas modernioje ir saugioje mokykloje 

0101 
Ugdymo kokybės 

gerinimas 

010101 Priešmokyklinio, 

pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programų 

įgyvendinimas. 

Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas. Progimnazijos 

aprūpinimas tinkamos 

kvalifikacijos specialistais. 

Direktorius 2022 m. 
1155800,00 

 

010102 Ugdymo kokybės 

gerinimas keliant mokytojų 

profesinę ir informacinių 

technologijų naudojimo 

kvalifikaciją. Informacinių 

technologijų naudojimo 

ugymo procese 

efektyvinimas. 

Sudarytos sąlygos mokytojams 

kelti kvalifikaciją atsižvelgiant į 

mokyklos prioritetus ir 

darbuotojų poreikius. Ugdymo 

procesas praturtinamas naujomis 

formomis ir metodais, 

stiprinamas ir įvairinamas 

nuotolinis mokymas, 

individualus darbas, gerėja 

mokinių pasiekimai, aktyvinama 

projektinė veikla. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2022 m. 12900,00  



 

Gamtos mokslų laboratorijos 

įrengimas. 
Direktorius 2022 m. 10000,00 

010103 Mokinių kultūrinė, 

pažintinė ir edukacinė 

veikla. 

Edukacinių programų, kūrybinių 

projektų įgyvendinimas sudarys 

sąlygas mokinių saviraiškai, 

padės įgyvendinti mokinių 

skatinimo už ugdymo 

pasiekimus programą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2022 m. 1300,00  

010104 Pilietiškumo ir 

bendruomeniškumo 

ugdymas, savivaldos 

institucijų veikla.  

Sudarytos sąlygos turiningai 

popamokinei veiklai ir kūrybinei 

raiškai. Aktyvi projektinė veikla 

skatina mokinių veiklumą, 

tarptautinis bendradarbiavimas  

padeda ugdyti užsienio kalbų 

kompetencijas, praturtiną 

ugdymą naujomis patirtimis. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2022 m. 2000,00 

 0101 priemonei iš viso: 1182000,00 

0102 
Ugdymo aplinkos 

modernizavimas 

010201  Ugdymo aplinkų 

atnaujinimas. 

Mokyklos aktų salės remontas. 
Direktorius 2022 m. Poreikis 221557,00 

Pastato elektrotechnikos dalies 

remontas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

2022 m. 230600,00 

Gimnastikos salės remontas. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

2022 m. 3000,00 

Visų kabinetų aprūpinimas 

reikalingomis higienos 

priemonėmis. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

2022 m. 1500,00 



010203 Mokyklos aplinkos 

priežiūra ir išlaikymas. 

Higienos normas atitinkančios 

aplinkos priežiūra, 

aptarnaujančio personalo etatai 

(darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas), aprūpinimas 

sanitarinėmis higieninėmis 

priemonėmis ir įrankiais. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui 

2022 m. 232500 

010204 Ugdymo aplinkos 

gerinimas. 

Progimnazijos vidaus 

paprastasis remontas. Direktorius 2022 m. 
Pagal skiriamą lėšų 

kiekį 

010206 Bibliotekos fondų 

turtinimas. Kompiuterinės 

informacijos paieškos 

sistemos tobulinimas. 

Mokinių aprūpinimas 

vadovėliais (100%) ir mokymo 

priemonėmis.  

Mokyklos skaitykla teikia 

mokiniams visą būtiną 

informaciją. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2022 m. 8000,00 

0102 priemonei iš viso: 697157,00 

Iš viso: 1879157,00  

 

    

 


