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 Finansinė KVM situacija, planuojamų veiklos gerbūvio gerinimo ir 
ugdymo įgyvendinimo srityse (Administratorė).

 Plėtros aktualijos (Plėtros grupė).

 2016-2017 m. m. ugdymo planas (Mokytojų kolegija).

 Vaiko gerovės grupės veiklos kryptys (Vaiko gerovės grupė). 

 Mokesčio už mokslą mokėjimo tvarka (Mokesčių grupė).

 Mokyklos gerbūvio gerinimo situacija (Architektų grupė).

 Metinis renginių planas (Viešinimo grupė).

 Mokyklos Tarybos planuojami darbai. Tėvelių atstovo rinkimas į 
Mokyklos tarybą (Mokyklos Taryba).

DARBOTVARKĖ:



 Neformalus ikimokyklinis-priešmokyklinis, pradinis, 
pagrindinis ir vidurinis ugdymas;

 Formalus pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas;
 Neformalus popamokinis ugdymas;
 Kultūrinė-edukacinė veikla;
 Viešasis maitinimas;
 Kita ūkinė veikla.

PAGRINDINĖS KVM VEIKLOS:
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KVM ugdytinių skaičiaus dinamika (2010-2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis)

Darželinukai
Mokiniai



Mokyklos lėšos, surinktos 2015-2016 m.m.:

I. SUBSIDIJOS (260 182 €, t. y. 64 proc. visų įplaukų):

1.1. Savivaldybės lėšos (Mokinio krepšelis, socialinė parama-
kompensacija už maitinimą, parama kultūriniams renginiams)

1.2. Projektinės lėšos (iš užsienio fondų, privačių ir juridinių 
asmenų)

1.3. 2 % Gyventojų pajamų mokesčio

1.4. Valstybės parama įdarbinamiems asmenims (per Darbo biržą)

II. TĖVŲ ĮNAŠAI (149 858 €, t.y.36 proc. visų įplaukų):

2.1 Mokestis už mokslą (pailgintos dienos gr.)

2.2. Mokestis už maitinimą



GAUTŲ SUBSIDIJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL ŠALTINĮ:

Savivaldybės lėšos Mokinio krepšelis 237 683 €

Savivaldybės lėšos
socialinė parama - kompensacija už maitinimą

5031 €

Savivaldybės lėšos
parama kultūriniams renginiams

300 €

Valstybės parama DB įdarbinamiems asmenims 160 €

Projektinės lėšos iš užsienio ir šalies fondų 12 500 €

Parama iš privačių ir juridinių asmenų 1050 €

2 proc. GPM 3458 €

Viso: 260182 €



SURINKTŲ TĖVELIŲ ĮNAŠŲ 
PASISKIRSTYMAS PAGAL ŠALTINĮ:

II. Mokestis už mokslą (ir pailgintos dienos 
grupę)

122 635 €

Mokestis už maitinimą 27 223 €

Viso: 149 858 €



ĮPLAUKŲ PASKIRSTYMAS (išlaidos)
I dalis

Mokinio krepšelis 237 683 €

Darbo užmokestis (DU) ir socialinio 
draudimo įmokos (SODRA)

97 proc.

Ugdymo reikmės (mokinių išvykos, 
vadovėliai, kt. mokymo priemonės)

2,5 proc. 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas 0,5 proc.



DU paskirstymas iš savivaldybės lėšų (MK)

PAREIGYBĖ 2014/2015 m.m 2015/2016 
m.m.

2016/2017 
m.m.

Administracijos 
darbuot.

3 asm. (2 et.) 3 asm. (2 et.) 3 asm. (2 et.)

Mokytojas 23 asm. 22 asm. 26 asm.

Auklėtojas 3 asm.(2,25 et.) 2 asm. (1,5 et.) 2 asm. (1,5 et.)

Soc.pedagogas 1 asm.
(1 et.)

2 asm.
(1 et.)

2 asm. 
(1,25 et.)

Bibliotekininkas 0 1 asm. (0,5 et.) 1 asm. (0,5 et.)

Mokytojo 
padėjėjas

0 1 asm. (0,3 et.) 2 asm. (0,35 
et.)



IŠLAIDOS iš tėvelių įnašų per 2015/2016 
m. m. (iki rugpjūčio 31 d. ) per 12 mėn.

1. Darbo užmokestis ir Socialinio draudimo įmokos 76 
756 €

 2. Komunalinės paslaugos, medžiagos ir priemonės 
ūkiui palaikyti ir gerinti (taip pat ir sąnaudos kurui) 
36 692 €

3. Prekės ir paslaugos ugdymo reikmėms 17 097 €

4. Įmokų už mokestį grąžinimas 1298 €

5. Personalo kvalifikac. kėlimas 249 €
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Tėvų inašų ir subsidijų (išskyrus MK) paskirstymas (2015-2016 m.m.)

DU ir SODRAI
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GRĄŽINIMUI

 



12

 1-2.  Išlaidų (76 756 €) darbo užmokesčiui ir 
soc. draudimo įmokoms 

paskirstymas per 2015/2016 m.m.

 Buhalterė 0,5 et.
 Pavaduotojas ūkio reikalams 1 et.
 2 pagalbiniai darbuotojai 1,5 et.
 Auklėtojos padėjėja 0,5 et.
 Prailgintos grupės auklėtoja 0,5 et.
 5 pedagogai
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Darbo  užmokestis ir SODRA
(virtuvės vedėjai ir virtuvės darbuotojai
 2 et.) 

13116

Išlaidos maisto produktams 16148

Išlaidos virtuvės/gamybos reikmenims, 
paslaugoms

612

viso:
29 876 €

Įnašų už maitinimą paskirstymas 2015/2016 m.m.
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2016/2017 m. m. pradėjome su*: 

30 679 € TĖVELIŲ ĮNAŠŲ FONDE 
(skirta DU, Sodrai, komunaliniams, remontui ir t.t.) 

7706 €  ĮNAŠŲ MAITINIMUI FONDE 
(skirta DU, Sodrai, virtuvės įrangai, higienos reikmenims ir t.t.) 

12 212 €  ĮNAŠŲ PROJEKTAMS FONDE 
(skirta SOLIDARUMO iždui, EDU projektams ) 

* 2016-08-31 duomenimis
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