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KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI VYKDYMO TVARKA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Paramos mokinio reikmėms įsigyti vykdymo tvarka (toliau-tvarka) parengta vadovaujantis Kazlų 

Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio  26  d. sprendimu Nr. TS-IV(41)-2247 patvirtintu 

Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo VI skyriumi. 

Tvarka reglamentuoja paramos mokinio reikmėms įsigyti organizavimą gimnazijoje. 

2. Už paramos mokinio reikmėms įsigyti organizavimą atsakingas socialinis pedagogas.  

 

II. PARAMOS MOKINIO REIKMĖMS ĮSIGYTI  ORGANIZAVIMAS 
 

3. Parama mokinio reikmenims įsigyti organizuojama tokia tvarka: 

3.1. gimnazijos direktorius, gavęs iš Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių 

apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, kurių vaikai mokosi Kazlų Rūdos sav. Plutiškių 

gimnazijoje, sąrašą, jį perduoda socialiniam pedagogui.  

3.2. socialinis pedagogas bendradarbiaudamas su mokinių tėvais, klasių auklėtojais, dalykų 

mokytojais, išsiaiškina mokymo priemonių (pratybų), kanceliarinių bei kitų prekių poreikį ir iki 

rugsėjo 20 d. sudaro Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos socialiai remtinų mokinių reikmenų 

rinkinio sudėties sąrašus. Teikiamuoju raštu gimnazija sąrašus pateikia Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracijos socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriui. 

3.3. socialinis pedagogas mokinių, kuriems skirta parama mokinio reikmėms įsigyti, tėvus 

supažindina su pirkimų organizavimu: informuoja, kur ir kokias prekes jie gali išsirinkti.  

3.4. socialinis pedagogas užtikrina, kad prekės (pratybos, kanceliarinės ir kitos) būtų atiduotos 

mokiniams pagal sudarytus reikmenų rinkinio sudėties sąrašus. 

3.5. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui į gimnazijos sąskaitą 

pervedus lėšas mokinio reikmenims įsigyti, ūkvedys vykdo pirkimus, teisės aktų nustatyta tvarka. 

3.6. Vyriausiasis buhalteris veda lėšų, skirtų mokinio reikmėms įsigyti, apskaitą, vykdo kontrolę,  

Finansų skyriui pateikia gimnazijos Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (Forma Nr.2).  

 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4. Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta atsargų nurašymo komisija kontroliuoja paramos 

mokinio reikmėms įsigyti vykdymą, nustačiusi, kad prekės išdalintos socialiai remtiniems 

vaikams, kuriems priklauso parama nemokamoms mokinio reikmėms įsigyti 
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