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ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKYMO 

REIKMĖMS 2018 M., PANAUDOJIMO TVARKA  

 Rokiškio r. Juodupės gimnazijos Mokinio krepšelio lėšų, skirtų mokymo reikmėms 2018 m., 

panaudojimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja 2018 m. gimnazijai skirtų Mokinio krepšelio 

asignavimų mokymo reikmėms racionalų, skaidrų ir gimnazijos bendruomenės poreikius efektyviausiai 

tenkinantį panaudojimą. 

1. Lėšų panaudojimas vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms (panaudojimo min – 80 proc. skirtų 

asignavimų). 

1.1. Vyriausioji bibliotekininkė ir pirkimų organizatorius, perkantis mokymo priemones, peržiūri 2017 m. 

prašymus (mokymo priemonių ir vadovėlių poreikius), kuriems 2017 m. nebeužteko MK lėšų.  

1.2. Iki 2018 m. kovo 23 d. direktoriui pateikiami argumentuoti mokytojų prašymai dėl vadovėlių ir 

mokymo priemonių poreikio, kurie perduodami pirkimų organizatoriams (vyriausioji bibliotekininkė ir 

pirkimų organizatoriui MK lėšomis). 

1.3. Iki 2018 m. balandžio 1 d. vyriausioji bibliotekininkė ir pirkimų organizatorius sudaro apibendrintus 

poreikių sąrašus, o reikalingų mokymo priemonių ir vadovėlių įsigijimo galimybės apsvarstomos 

administracijos ir Metodinės tarybos susirinkime, kuriame nustatomi pirkimų prioritetai. 

1.4. Organizuojami mokymo priemonių ir vadovėlių pirkimai. 

1.5. 200 eur skiriama grožinės literatūros papildymui. 

1.6. 2018 m. rugsėjo mėnesį, įvertinus likusias lėšas, pateikiami papildomi (nenumatyti) prašymai mokymo 

priemonėms ir vadovėliams. 

1.7. 2018 m. spalio – gruodžio 15 d. vykdomi papildomi vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimai.  

1.8. Likę nepanaudotos lėšos direktoriaus sprendimu pagal poreikius perkeliamos  į kitus asignavimo 

straipsnius. 

2. Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui (panaudojimo min. – 40 proc. skirtų 

asignavimų): 

2.1. Panaudojimo planas: 

Lėšos 

(eurais) 

Gavėjai Paskirtis Sprendimą, 

suderinęs su 

gimnazijos 

direktoriumi, priima  

Po 1 eurą 1 

mokiniui 

1 – 8 klasių mokiniai; 

Būsimos 1 klasės mokiniai 

Kultūrinė, pažintinė, edukacinė 

ir kt. veikla 

Klasės vadovas 

Po 2 eurus 1 

mokiniui 

IV g klasės mokiniai Kultūrinė, pažintinė, edukacinė 

ir kt. veikla 

Klasės vadovas 

Po 3 eurus 1 

mokiniui 

I – IIIg klasių mokiniai Kultūrinė, pažintinė, edukacinė 

ir kt. veikla 

Klasės vadovas 



200 eurų 5 – IVg klasių mokiniai Karjeros ugdymas Direktorius 

150 eurų 1 – IVg klasių mokiniai Gimnazijos reprezentuojančiai 

mokinių pažintinei veiklai, 

mokinių skatinimui 

Direktorius 

50 eurų Mokinių seimas Gimnazijos reprezentavimas 

mokinių pažintinėje veikloje, 

atstovavimo išlaidos 

Mokinių seimo 

kuratorius 

2.2. Dėl 2018 m. spalio 31 d. likusios ir per 2018 m. nepanaudotų lėšų dalies sprendimus nuo 2018 m. 

gruodžio 1 d. priima gimnazijos direktorius. 

3. Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti (panaudojimo min 

– 40 proc. skirtų asignavimų): 

PRIORITETAI: Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas. Įrodymais 

grįstas mokymas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas 

3.1. Grąžintas Erasmus+/KA1projekte ,,Rokiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovų kompetencijų 

tobulinimas per Europos Šiaurės šalių švietimo naudingų praktikų pažinimą ir pritaikymą“ prisidėjimo lėšas 

panaudoti mokymo priemonių įsigijimui. 

3.2 Kiekvienam pedagoginiam darbuotojui skiriamas 2018 m. 47 eurų kvalifikacijos tobulinimo krepšelis. 

Mokytojams Vitai Pauliukienei ir Audriui Kublickui – 25 eurų.  

3.3. Mokytojų ir vadovų asmeniniam kvalifikacijos tobulinimui skirti 600 eurų, panaudojant mokymams 

dėl švietimo naujovių diegimo, kai darbuotojai privalo būti apmokyti.  

3.4. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui mokytojai pateikia apmokėtų seminarų pažymėjimų kopijas, kurios 

pridedamos prie viešųjų pirkimų dokumentų. 

3.5. 2018 m. rugsėjo mėnesį įvertinus likusias lėšas, administracijos ir Metodinės tarybos susirinkime 

apsvarstomos naujos lėšų panaudojimo galimybės. 

3.6. Dėl likusios ir mokytojų per 2018 m. nepanaudotos lėšų dalies panaudojimo sprendimus nuo 2018 m. 

lapkričio 15 d. priima gimnazijos direktorius. 

4. IKT diegti ir naudoti (panaudojimo min – 40 proc. skirtų asignavimų). 

PRIORITETAS – gimnazijos IKT tinklo atnaujinimas . 

Kitos lėšos naudojamos sudarytų ilgalaikių sutarčių paslaugoms apmokėti, prašymams dėl IKT diegimo 

tenkinti. 

Visų Mokinio krepšelio mokymo reikmėms skirtų lėšų panaudojimo apskaitą vykdo vyriausioji buhalterė. 

Visų Mokinio krepšelio mokymo reikmėms skirtų lėšų panaudojimo kontrolę vadovaujantis šia Tvarka 

vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Tvarkos aprašas parengtas Vidaus (išteklių ir būklės) įsivertinimo ir strateginio planavimo grupės: 

Drabo grupės vadovė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Rekertienė,  

Grupės nariai: Violeta Butėnienė, Loreta Lekandrienė, Lina Lašienė, Rasa Jasinevičienė, Renata 

Šinkūnienė 

 


