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 2017-2018 m. m. ugdymo(si) pasiekimai.

 Mokinių tarybos veikla.

 Finansinės veiklos per 2017-2018 m.m. 
ataskaita.

 Pokyčiai mokykloje:

Klasių plėtra/darželio restruktūrizacija;

Mokesčio už mokslą didinimas.
 Laukiantys uždaviniai mokyklos 

bendruomenei.

DARBOTVARKĖ:



 Formalus pradinis, pagrindinis ir vidurinis 
ugdymas;

 Neformalus ikimokyklinis-priešmokyklinis;
 Neformalus popamokinis ugdymas;
 Kultūrinė-edukacinė veikla;
 Viešasis mai nimas;
 Kita ūkinė veikla.

PAGRINDINĖS KVM VEIKLOS:
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KVM ugdytinių skaičiaus dinamika 2010-2018 m.

Mokiniai
Darželinukai



Mokyklos lėšos per 2017-2018 m.m. (iki 2018-04-30):

I. TIKSLINĖS SAVIVALDYBĖS SUBSIDIJOS 265 312 € (64 % visų 
įplaukų):

Mokinio krepšelis 256 076 €

Socialinė parama-kompensacija už mai nimą 6034 € 

Mokinių pavežėjimas 3202 € II. TĖVŲ ĮNAŠAI 138 458 € (33 %):

Mokes s už mokslą ir pailgintos 
dienos gr. 108 840 €

Mokes s už mai nimą 29 618 €
III. PAPILDOMA PARAMA 9257 € (3%)

2 % Gyventojų pajamų mokesčio 4488 €

Parama Solidarumo iždui 4769 €



Savivaldybės lėšų (MK) paskirstymas

Darbo užmokesčiui ir SODRAI panaudota 248 240 €

administracija (3 pozicijos);

pedagoginis personalas (43 pozicijos);

pagalbos vaikui specialistai (3 pozicijos);

specialistai (bibliotekininkė, IKT) (2 pozicijos).

Mokymo priemonėms ir spaudiniams-2817 €

Mokinių pažin nei veikli – 431 €

Mokytojų kvalifikacijai – 1384 €

 



IŠLAIDOS iš tėvų įnašų 
per 2017/2018 m. m. (nuo 2017-09-01 iki 2018-04-30)

1. Darbo užmokestis ir SODRA 62 617 €

2. Komunalinės paslaugos 18 478 €

3. Prekės ir paslaugos ūkio išlaikymui 2827  €

4. Remontai 1274 €

5. Kitos prekės (ūkinės, raštinės) 9424 €

6. Kitos paslaugos (draudimas, plaukimo mokykla, 
…) 10 378 €

viso: 104 998 €
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 Išlaidų darbo užmokesčiui ir 
SODRAI paskirstymas 

 Buhalterė 1 et.
 Pavaduotojas ūkio reikalams 1 et.
 3 pagalbiniai darbuotojai 2,5 et.
 Auklėtojos padėjėja 0,5 et.
 Prailgintos grupės auklėtoja 0,75 et.
 4 pedagogai
 1 raštvedė 1 et.

Viso: 62 617 €



Mokesčio už mokslą pokyčiai:

2017-
2018 
m.m.

Nuo 2018-2019 m.m.

1-3 kl. 650 € 690 € mokant iš karto 
arba 720 € (mokant po 80 €/ mėn.)

4 kl. 610 € 690 € 
arba 720 € (mokant po 80 €/ mėn.)

5-8 kl. 580 € 610 € 
arba 675 € ( mokant 75 €/mėn.)

9-12 kl. 200 € 200 € mokestis visiems be išimčių

Pusės dienos 
darželio grupė

635 € 683 € 
arba 720 € (mokant po 80 €/mėn.)

Pilnos dienos 
darželio grupė 

810 € Nelieka grupės



Mokesčio už mokslą pokyčiai (tęsinys):

Mokes s už mokslą mokamas iki rugsėjo 30 d.;

Nelieka 4 proc. nuolaidos, kai sumokama už metus į 
priekį;

Nelieka nuolaidos lojalioms šeimoms (kai į skaičių 3 ir 
daugiau vaikų įskaičiuojami ir jau išėję iš KVM).

Lieka nuolaida šeimoms, į mokyklą vedančioms 3 ir 
daugiau vaikų. Tokiu atveju, 3-iam ir paskesniems 
vaikams suteikiama 50 proc. nuolaida.




