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        Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio 
        pagrindinės mokyklos  
        2023 metų veiklos plano  
        8 priedas 

 
 

EDUKACINĖS APLINKOS KŪRIMO IR TOBULINIMO, TURTO IR LĖŠŲ VALDYMO PLANAS 2023 M. 
 

Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Data Vykdytojai Finansavimas Laukiami rezultatai 

1.  Mokyklos biudžeto sąmatos sudarymas. Sausio mėn. Mokyklos administracija Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Tikslinga biudžeto sąmata. 

2.  1,2 proc. pajamų mokesčio lėšų paieška ir 
kaupimas. 

Vasario–
balandžio 
mėn. 

Mokyklos bendruomenė Rėmėjų lėšos Mokyklos paramos          
biudžeto papildymas. 

3.  Atsakingų asmenų apklausa dėl edukacinių 
aplinkų kūrimo, mokymo priemonių 
įsigijimo. 

Sausio–
vasario 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui ir bendriesiems 
klausimams 

Žmogiškieji ištekliai Ugdymo plano sąlygų 
vykdymas. 

4.  Inventorizacija. Kabinetų būklės 
vertinimas. 

Gruodžio 
mėn. 

Inventorizacijos komisija Žmogiškieji ištekliai Atlikta mokyklos turto 
inventorizacija. 

5.  Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, jų 
komplektų dalių, mokymo, priešmokyklinio 
ugdymo(si), specialiųjų mokymo 
priemonių, literatūros, mokyklinės 
dokumentacijos ir mokymo priemonių 
užsakymas. 

Balandžio–
spalio mėn. 

Bibliotekininkė, dalykų 
mokytojai 

Mokinio krepšelio 
lėšos 

Aprūpinimas reikiamais 
vadovėliais ir mokymo 
priemonėmis. 

6.  Įvairių projektų, pritraukiant ES ir kitų 
fondų bei valstybės lėšas, rengimas. 

Nuolat Mokyklos bendruomenė Projektų lėšos Ryšiai, mokymosi sąlygų 
gerinimas, patirties 
sklaida. 

7.  Akcija „Mes už švarią aplinką“. Balandžio–
gegužės, 

Klasių vadovai, 
direktoriaus pavaduotojas 

Žmogiškieji ištekliai Tvarkinga mokyklos 
aplinka. 



rugsėjo–
spalio mėn. 
 

ūkiui ir bendriesiems 
klausimams 

8.  Mokyklos paruošimas 2023–2024 mokslo 
metams. 

Birželio– 
rugpjūčio 
mėn.  

Direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui ir bendriesiems 
klausimams, darbininkai 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Pasiruošimas naujiems 
mokslo metams. 

9.  Mokinių pavėžėjimo klausimų sprendimas. Rugpjūčio 
mėn. 

Socialinis pedagogas, 
mokyklinio autobuso 
vairuotojas 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Pavežami visi mokiniai, 
gyvenantys 3 ir daugiau 
kilometrų nuo mokyklos. 

10.  Pasiruošimas kūrenimo sezonui. Atlikti 
šildymo sistemos praplovimą. 

Rugsėjo–
spalio mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui ir bendriesiems 
klausimams, Kėdainių 
butų tarnyba 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Laiku atliktas šildymo 
sistemos praplovimas. 

11.  Dailės galerijos  atnaujinimas. Kas 4 
mėnesiai 

Dailės mokytoja I. 
Jackevičienė 

Žmogiškieji ištekliai Dailės galerijos pristaty-
mas. 

12.  Dalyvavimas konkurse „Mano žalioji 
palangė“. 

Kovo–
gegužės 
mėn. 

1–4 klasių bendruomenės, 
A. Kuliešienė. 

Žmogiškieji ištekliai, 
rėmėjų lėšos 

Mokiniai išmoks sėti, 
stebės kultūrų augimą. 

13.  Reflektorinio tako atnaujinimas. Gegužės–
birželio 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui ir bendriesiems 
klausimams, darbininkai, 
mokyklos bendruomenė 

Žmogiškieji ištekliai Tvarkingas, atnaujintas 
reflektorinis takas. 

14.  Kiemo žaidimų įrengimas tinklinio 
aikštelėje  (klasė, skaičiai). 

Gegužės–
birželio 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui ir bendriesiems 
klausimams, darbininkai, 
R. Tamašauskienė 

Žmogiškieji ištekliai Mokiniai išmoks naujų 
žaidimų lauke. 

15.  Prieskonių traukinukas (prie 
priešmokyklinės klasės). 

Balandžio– 
birželio 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui ir bendriesiems 
klausimams, darbininkai, 
jungtinės grupės 1–4 
klasių bendruomenės, A. 
Kuliešienė, D. Amalienė 

Žmogiškieji ištekliai Mokiniai išmoks sėti, 
prižiūrėti prieskonius. 



16.  Poilsio zonos įkūrimas (suoliukų 
sukonstravimas) ,,Po egle“. 

Balandžio–
gegužės 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui ir bendriesiems 
klausimams, darbininkai 
 

Žmogiškieji ištekliai Poilsio zonos mokiniams 
įrengimas. 

17.  „Medžių klasės“, „Vabalų viešbučio“ 
įrengimas. 

Balandžio– 
birželio 
mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui ir bendriesiems 
klausimams, technologijų 
mokytojas R. Kriščiūnas, 
darbininkai 

Žmogiškieji ištekliai Lentelių prie mokyklos 
teritorijoje augančių 
medžių su informaciją apie 
juos ir stendo įrengimas. 

 
PRITARTA 
Mokyklos tarybos 2023 m. sausio 26 d. 
protokoliniu nutarimu Nr. 2. 
 


