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 Vadovaudamasis Mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo metodinėmis 

rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2007 m. balandžio 2 d. 

įsakymu  Nr. ISAK-605 ir Tauragės    rajono    savivaldybės     tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d.  

sprendimu Nr. 1-766 „Dėl lėšų, skirtų mokinių  profesiniam konsultavimui bendrąjį  lavinimą 

teikiančiose Tauragės rajono savivaldybės mokyklose, planavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ t v i r t i n u  Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos lėšų skirtų mokinių 

profesiniam orientavimui tvarką  (pridedama). 
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M. Mažvydo progimnazijos 

direktoriaus 2018 m. sausio 8 d. 

įsakymu Nr. V-10 

 

LĖŠŲ SKIRTŲ MOKINIŲ PROFESINIAM ORIENTAVIMUI  NAUDOJIMO TVARKA 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Lėšos naudojamos mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ugdymo pirmos 

dalies programas ir profesiniam orientavimui. 

 2. Tvarkos tikslas – užtikrinti tikslingą ir racionalų lėšų, skirtų mokinių profesiniam 

orientavimui, panaudojimą ir paskirstymą.  

 

II. LĖŠŲ PLANAVIMAS 

 

3. Lėšos mokinių profesiniam orientavimui skiriamos iš mokinio krepšelio  lėšų skirtų 

mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui.  

4. Lėšos apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.  

5. Tauragės rajono savivaldybės taryba tvirtina mokinio krepšelio lėšas.  

6.Mokinių profesiniam orientavimui skirtos lėšos planuojamos atsižvelgiant į profesinio 

konsultavimo veiklų planą, mokinių interesus, gebėjimus, galimybes ir turimas mokinio krepšelio 

lėšas. 

7. Profesinis orientavimas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių galimybes, interesus, 

gebėjimus.  

8. Progimnazijos vadovas paskiria asmenis, atsakingus už profesinio orientavimo veiklų 

mokykloje organizavimą, veikloms skiriamų lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą. 

 

III. LĖŠŲ NAUDOJIMAS 

 

 9. Lėšas, skirtas mokinių profesinio konsultavimo veikloms, galima panaudoti finansuojant 

šias veiklos formas: 

 9.1. veikla, susijusi su profesiniu orientavimu (seminarai, paskaitos, kiti renginiai); 

 9.2. renginiuose dalyvaujančių mokinių nakvynė; 

 9.3. patalpų nuoma organizuojant renginius; 

 9.4. mokinių kelionė į renginius (seminarus, konferencijas, profesinių ir aukštųjų mokyklų 

muges, parodas ir kita); 

 9.5. renginiuose dalyvaujančių mokinių maitinimo išlaidos; 

 9.6. mokymo priemonių, literatūros, mokomųjų kompiuterinių priemonių, skirtų profesiniam 

konsultavimui, įsigijimas, informacinės medžiagos gamyba. 

 

IV. LĖŠŲ APSKAITA IR PERSKIRSTYMAS 

 

10. Progimnazija lėšas, skirtas mokinio profesiniam konsultavimui,  apskaito teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

11. Nepanaudotos mokinių profesiniam konsultavimui skirtos mokinio krepšelio lėšos  gali 

būti perskirstytos kitoms mokymo reikmėms finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            12.  Progimnazijos vadovas atsako už: 

12.1. tikslingą ir racionalų lėšų naudojimą; 

12.2. teisingą lėšų apskaitą ir atskaitomybę. 


