PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKYKLAI, NAUDOJIMO
2016 m. lapkričio 14 d. Nr. V-364
Panevėžys
Mokyklos bendruomenės

nariai ir jų šeimos nariai ar giminės, už 2015 metus

mokyklai pervedė savo pajamų iki 2 procentų 5616,00 Eur. Bendruomenės nariai siūlė už pinigus
mokykloje atlikti darbus arba pirkti prekes. Siūlymus svarstė Mokyklos taryba ir nustatė darbų
atlikimo ir prekių pirkimo eiliškumą.
Vadovaudamasis išdėstymu:
1. T v i r t i n u 2016 m. lapkričio 9 d. Mokyklos tarybos nutarimo Nr. 5 antrą punktą
(pridedama, 1 lapas).
2.N u r o d a u direktoriaus pavaduotojai administracijai ir ūkiui Vidai Kirchovienei ir
vyriausiajai buhalterei Vilmai Šukienei:
2.1.aptarti lėšų išlaidų sąmatą pagal Mokyklos tarybos nutarimą prioritetų eilės tvarka
ir organizuoti darbus arba pirkti prekes,
2.2. likus pinigų, organizuoti būtiniausius darbus ir pirkti prekes pagal direktoriaus
prašyme Mokyklos tarybai išdėstytus mokyklos bendruomenės siūlymus (pridedama direktoriaus
prašymas, 2 lapai).
3. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

Direktorius

Susipažinome
V.Kirchovienė
V.Šukienė

Romualdas Grilauskas

PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS” PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS ROMUALDAS GRILAUSKAS

Mokyklos tarybos pirmininkei
Žanai Staniulienei
PRAŠYMAS
2016-11-07
Panevėžys

Mokyklos bendruomenės nariai – darbuotojai ir mokinių tėveliai, už 2015 metus
mokyklai pervedė savo pajamų iki 2 procentų 5616 Eur. Bendruomenės narių grupės ir nariai
individualiai siūlo už šiuos pinigus atlikti darbus arba nupirkti prekes, kurie turėtų įtakos mokinių
ugdymo proceso organizavimo gerinimui, edukacinių aplinkų turtinimui, darbo našumo ir darbo
kultūros mokykloje didinimui:
1.1.pedagoginiams darbuotojams nupirkti po vieną pakuotę rašomojo popieriaus ir
dauginti (kopijuoti) visus metus medžiagą, reikalingą mokinių mokymui ir ugdymui,
1.2.nupirkti penkis sėdmaišius mokinių poilsiui ir bendravimui. Juos padėti (pastatyti)
Laisvalaikio centre,
1.3.aptarnaujančio personalo darbuotojams (valytojams, darbininkams, sargams ir
budėtojams) atnaujinti darbo aprangą (5-8 švarkus, kelnes ir prijuostes),
1.4.pagaminti mokiniams atšvaitus – pakabukus su mokyklos logotipu,
1.5.pagaminti padėkos raštus ir diplomus mokiniams,
1.6.skirti 500 Eur mokinių skatinimui (nupirkti suvenyrus, saldžius prizus ir kt.) už
gerą ir puikų renginių organizavimą, už dalyvavimą miesto renginyje ginant mokyklos garbę ir kt.
1.7.apmokėti už kviestus lektorius tėvų susirinkimams (tėvams) ir 5-8 klasių
mokiniams,
1.8.skirti 1000 Eur mokomųjų kabinetų grindų linoleumo ir būtiniausių sienų
einamajam smulkiam remontui,
1.9.skirti 1300 Eur skaityklos įvairių formų stalams ir kėdėms pirkti,
1.10.nupirkti kabyklas rūbams ir suoliukus vienam persirengimo kambariui prie Sporto
salės už 585 Eur,
1.11.skirti 900 Eur 12 vnt. ergonomiškų kėdžių gobelenui nupirkti ir jas pervilkti. Kėdės
bus pakeistos mokytojų darbo vietose mokomuosiuose kabinetuose,

1.12.užtikrinant mokinių saugumą, mokyklos ir mokyklos teritorijoje esančio turto
apsaugą, papildomai nupirkti ir ant mokyklos pastato pajungti 2-3 vaizdo stebėjimo kameras už 800
Eur,
1.13.IKT atnaujinimas ir tinklo plėtra:
1.13.1.du projektorius apie 770 Eur,
1.13.2. dvi planšetės iki pilnos klasės trūksta (30 planšečių komplekto) apie 800 Eur,
1.13.3.kompiuteriams vaizdo plokštės apie 35 Eur,
1.13.4.dviems kompiuteriams SSD diskai apie 100 Eur,
1.13.5. dvi tinklo plokštės apie 15 Eur,
1.13.6. dvi bevielės stotelės apie 35 Eur,
1.13.7.spausdintuvą apie 60 Eur,
1.13.8. spausdintuvams kasečių apie 200 Eur,
1.13.9. kabeliui interneto linijos atnaujinimui, nuo kompiuterių priežiūros inžinieriaus
kabineto iki raštinės.
2. Gerbiamieji tarybos nariai,

prašyčiau įvertinti bendruomenės narių siūlymus ir

sudaryti (nustatyti) atliekamų darbų ir prekių pirkimo eiliškumą.

Romualdas Grilauskas

