ŠVIETIMO SKYRIAUS VEIKLOS PLANAS
2017 METŲ SPALIO MĖNESIUI
2017-10-02 Nr. 3-M-7
I SKYRIUS
SPRENDIMŲ PROJEKTAI, RUOŠIAMI RAJONO TARYBAI
1. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, išlaikymą tvarkos aprašo patvirtinimo.
V. Dičiūnaitė, N. Mėlynienė
2. Dėl stipendijos ir premijų skyrimo Anykščių rajono savivaldybės sportininkams.
V. Dičiūnaitė, N. Mėlynienė
II SKYRIUS
RENGINIAI IR PRIEMONĖS
3. Spalio 5 d. 15 val. Anykščių kultūros centre Anykščių savivaldybė organizuoja
Tarptautinės Mokytojų dienos minėjimą. Kviečiame mokytojus ir mokytojus senjorus spalio 4
d. 18 val. į šv. Mišias Anykščių šv. Mato bažnyčioje, o spalio 5 d. 15 val. į Anykščių Kultūros
centrą kartu paminėti šią šventę.
V. Dičiūnaitė, specialistai
4. Mokyklų vadovų pasitarimas vyks spalio 17 d. 9 val. Švietimo skyriaus salėje.
Darbotvarkė:
4.1. Dėl mokyklų pasirengimo 2017–2018 mokslo metams, edukacinių aplinkų atitikimo mokinių
saugumo ir higienos reikalavimus.
V. Dičiūnaitė, Z. Vilkončienė
4.2. Dėl mokinių poreikių tenkinimo.
V. Dičiūnaitė, N. Pranckevičienė
5. Vizitai į mokyklas dėl ugdymosi sąlygų naujiesiems mokslo metams sudarymo, vizitai į
kuruojamas mokyklas „Mokinių poreikių tenkinimas“.
V. Dičiūnaitė, specialistai
6. Rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto švietimo srities projekto rengimas
V. Dičiūnaitė, R. Jakimavičienė, specialistai
7. Priemonės „Studentų skatinimas“ administravimas. Sutarčių projektų parengimas, jų sudarymo
organizavimas.
N. Mėlynienė
8. Vaiko gerovės komisijos posėdžio organizavimas, dokumentų rengimas.
N. Mėlynienė
9. Projekto „Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą“ administravimas.
N. Mėlynienė
10. Neformaliojo vaikų švietimo veiklų administravimas.
N. Mėlynienė
11. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų tėvams organizavimo tvarkos aprašo rengimas.
N. Mėlynienė

12. Studentų skatinimo finansavimo tvarkos keitimas.
N. Mėlynienė
13. Leidinių paskirstymas, važtaraščių išrašymas, išdavimas mokykloms, dokumentų pateikimas
apskaitos skyriui.
Z. Vilkončienė
14. Spalio 2 d. 10 val. J. Biliūno gimnazijoje mokyklos bibliotekininkų metodinis pasitarimas.
Z.Vilkončienė, R.Miškinienė
15. Švietimo pagalbos tarnyboje vyks pasitarimas dėl pagalbos mokiniams teikimo Debeikių,
Kurklių St. Kairio, Traupio pagrindinėse mokyklose ir Viešintų pagrindinėje mokyklojedaugiafunkciame centre (dalyvauja mokyklos vadovas, atsakingas už specialiųjų poreikių mokinių
ugdymą. Data ir laikas bus pranešti).
Z.Vilkončienė, J. Bakšienė
16. Spalio 3 d. kviečiame aktyviai dalyvauti 11-jame Konstitucijos egzamino I etape.
Z. Vilkončienė
17. Spalio 19 d. 14.30 val. Rajono mokyklų vadovų atestacijos komisijos posėdis Švietimo skyriuje.
V. Dičiūnaitė, Z. Vilkončienė
18. Mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas kviečiame dalyvauti konkurse ,,Sveikuolių
sveikuoliai” (informacija persiųsta el. p.).
Z. Vilkončienė
19. Rajono paraiškos dėl mokyklinės dokumentacijos užsakymo 2018–2019 m. m. pateikimas
ŠMM Švietimo aprūpinimo centrui (dėl mokyklinės dokumentacijos mokykloms bus pateiktas
raštas).
Z. Vilkončienė
20. Mokyklos vadovo atestacijos ir Mokytojų atestacijos pažymėjimų ataskaitų parengimas ir
pateikimas ŠMM Švietimo aprūpinimo centrui (bus papildoma informacija).
Z. Vilkončienė
21. Debeikių ir Traupio pagrindinių mokyklų komandų mokymai dėl Olweus programų
įgyvendinimo Anykščių švietimo skyriuje (salėje). Data bus pranešta.
Z. Vilkončienė
22. Spalio 3–5 dienomis kviečiame dalyvauti Anykščių regioninio parko direkcijos
organizuojamose gamtos pamokose ,,Rudeninės paukščių palydos” (informacija persiųsta el. paštu).
Z. Vilkončienė, D. Martinavičiūtė
23. Spalio 25 d. 7–8 klasių mokiniai kviečiami dalyvauti Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje
(informacija apie olimpiadą mokykloms persiųsta el. paštu).
Z. Vilkončienė
24. Pedagogų registro duomenų analizė.

R. Jakimavičienė
25. Mokinių vežiojimo į mokyklas ir atgal organizavimas, mėnesio duomenų analizė,
automatizuotos apskaitos galimybių analizė. Kompensuojamų važiavimo bilietų išdavimas
mokykloms. Tėvų, vežiojančių vaikus į mokyklas nuosavu transportu, ataskaitos pateikimas.
R. Jakimavičienė
26. Viešųjų pirkimų vykdymas.
R. Jakimavičienė
27. Nemokamo mokinių maitinimo organizavimas keičiantis paslaugų tiekėjui. SPI sistemos
mėnesio duomenų tvarkymas.
R. Jakimavičienė
28. Mokinių iš socialinės rizikos šeimų aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas (lėšų
paskirstymas, duomenų apie aprūpinimą teikimas SPIS).
R. Jakimavičienė
29. Socialinės paramos mokiniams ketvirtinės ataskaitos duomenų kaupimas, lėšų poreikio analizės
atlikimas, duomenų dėl reikalingų papildomai/numatomų nepanaudoti lėšų socialinei paramai
mokiniams teikimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
R. Jakimavičienė
30. Spalio 10 dieną 15 val. Švietimo skyriaus salėje vyks direktorių pavaduotojų ugdymui
pasitarimas „Ugdymo plano įgyvendinimo stebėsena 2017–2018 m. m.“
N. Pranckevičienė
31. Spalio 2–16 d. mokyklų statistinių duomenų ataskaitai 1 mokykla tikrinimas, rajono statistinės
ataskaitos 1 mokykla pateikimas ITC.
N. Pranckevičienė
32. Spalio 2–23 d. mokyklų statistinių duomenų ataskaitai 2 mokykla tikrinimas, rajono statistinės
ataskaitos 2 mokykla pateikimas ITC.
N. Pranckevičienė
33. Švietimo ir mokslo institucijų registro (ŠMIR) duomenų tvarkymas (mokyklos, kurių pasikeitė
atskiri duomenys turi užpildyti Papildomą registravimo kortelę arba pateikti įstaigos raštą apie
pasikeitusius duomenis iki 9 d.: adresą, el. paštą, interneto svetainės adresą, telefoną ir kt.).
N. Pranckevičienė
34. Spalio 3 d. 14 val. Mero pavaduotojo kabinete vyks Anykščių rajono savivaldybės geriausio
metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo atrankos komisijos posėdis.
V.Dičiūnaitė, N. Pranckevičienė, Z. Vilkončienė
35. Spalio 3 d. 15 val. J. Biliūno gimnazijoje vyks Ugdymo karjerai metodinio būrelio pasitarimas.
I. Tutkuvienė, N. Pranckevičienė
36. Spalio 10 dieną –Savivaldos diena. Anykščių savivaldybė susipažinti su savivalda kviečia
rajono gimnazistus (bus papildoma informacija).

V. Dičiūnaitė
37. Sporto renginiai:
Sporto
šaka

Data

Spalio
10 d.

Spalio
11 d.

Bėgimas

Bėgimas

Pavadinimas
Pradinių
klasių
mokinių
rudens
bėgimo
varžybos

5–12 kl.
rudens
bėgimo
varžybos

Dalyviai

Registracija

I grupė 1–2
klasių
mergaitės ir
berniukai
II grupė 3–4
klasių
mergaitės ir
berniukai

Dalyviai registruojasi
Anykščių kūno
kultūros ir sporto
centre nuo 11.00 iki
11.45 val. varžybų
dieną

Vieta
Jono Biliūno
gimnazijos
stadionas.
Varžybų
pradžia 12.00
val.
Jono Biliūno
gimnazijos
stadionas.
Varžybų
pradžia 12.00
val.

Dalyviai registruojasi
Anykščių kūno
kultūros ir sporto
5–12 klasės
centre nuo 11.00 iki
11.45 val. varžybų
dieną
Ž. Ovsiukas, N. Mėlynienė

III SKYRIUS
INFORMACIJOS
38. Iki spalio 10 d. pateikti prašymus dėl vertintojų delegavimo į atestacijos komisiją mokytojams,
kurie pagal mokyklos Mokytojų perspektyvinę atestacijos programą turėtų atestuotis 2017 m. II
pusmetyje ar IV ketvirtyje, praktinei veiklai įvertinti.
Z. Vilkončienė
39. Iki 10 d. pateikti informaciją apie blogai lankiusius mokyklą mokinius rugsėjo mėn., suvesti
informaciją į NEMIS apie nelankančius.
N. Pranckevičienė
40. Iki 9 d. pateikti informaciją apie technologijų elektronikos programos vykdymą: kada bus
vykdoma atskirose klasėse, vykdančio programą mokytojo v. pavardę.
N. Pranckevičienė
41. Iki lapkričio 3 d. užpildyti spalio mėn. mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalus.
R. Jakimavičienė
42. Iki spalio 15 d. pateikti duomenis apie VšĮ ,,Kretingos maistas” pagal pridedamą lentelę:
VšĮ ,,Kretingos maistas" nesumokėtos sumos už nuomą ir paslaugas 2017 m. spalio 10 d.

Mokyklos
pavadinimas

Priskaičiuota, tačiau dar
nesumokėta suma, Eur

Priskaičiuoti
delspinigiai, Eur

Už kuriuos mėnesius
nesumokėta

R. Jakimavičienė

Vedėja

Vida Dičiūnaitė

