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LĖŠŲ, SKIRTŲ UGDYTINIŲ PROFESINIAM KONSULTAVIMUI 

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOJE, NAUDOJIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Lėšų, skirtų ugdytinių profesiniam konsultavimui Kazlų Rūdos  sav. Plutiškių 

gimnazijoje (toliau tekste – Gimnazijoje), naudojimo tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) 

užtikrina tikslingą ir racionalų lėšų panaudojimą. 

 2.Lėšos naudojamos visų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, profesiniam konsultavimui.  

 3. Apraše vartojama sąvoka: 

Ugdytinių profesinis konsultavimas – informacija ir patarimai, susiję su vaikų 

ugdymosi ir profesinės veiklos galimybėmis. 

    

II. LĖŠŲ PLANAVIMAS 

 

         4. Lėšos ugdytinių profesiniam konsultavimui skiriamos iš mokinio krepšelio, kurio 

dydį metams vienam vaikui nustato ir tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

         5. Lėšos gimnazijai skiriamos rugsėjo 1 d. mokinių skaičių dauginant iš Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytos mokinio krepšelio lėšų dalies, skiriamos mokinių profesiniam 

konsultavimui. 

         6. Gimnazija lėšas, skirtas ugdytinių profesiniam konsultavimui, skirsto 

atsižvelgdama į profesinio konsultavimo veiklos planą, mokinių interesus, gebėjimus, galimybes 

ir turimas mokinio krepšelio lėšas. 

         7. Ugdymo karjerai programa gimnazijoje integruojama į visų dalykų bendrąsias 

programas, klasės auklėtojo veiklą, neformalųjį švietimą, nepamokinę veiklą. 

         8. Gimnazijos direktorius kiekvienai profesinio konsultavimo veiklai įsakymu 

paskiria asmenis, atsakingus už profesinio konsultavimo veiklų gimnazijoje organizavimą, 

veikloms skirtų lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą. 

 

III. LĖŠŲ NAUDOJIMAS 

  

          9. Lėšas, skirtas ugdytinių profesiniam konsultavimui, galima naudoti finansuojant 

šias veiklos formas: 

                      9.1. veikla, susijusi su profesiniu konsultavimu ( seminarai, paskaitos, kiti 

renginiai);  

                      9.2. renginiuose dalyvaujančių ugdytinių nakvynė; 

                      9.3. patalpų nuoma organizuojant renginius; 

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

mokyklų muges, parodas, atvirų durų dienas, į įmones ir kita); 

                      9.5. renginiuose dalyvaujančių ugdytinių maitinimo išlaidos; 

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

profesiniam konsultavimui, įsigijimas, informacinės medžiagos gamyba; 

10. Ugdytinių profesinio konsultavimo veiklų finansavimo šaltiniai: 



10.1. mokinio krepšelio lėšomis, skirtomis mokinių profesiniam konsultavimui; 

14.2. papildomomis ir sutaupytomis mokinio krepšelio lėšomis;  

14.3. rėmėjų, tėvų ir kitomis lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

IV. LĖŠŲ APSKAITA IR PERSKIRSTYMAS 

 

17.Gimnazija mokinio krepšelio lėšas apskaito atskirai nuo kitų veiklų ir teikia 

Savivaldybės administracijos Finansų skyriui ataskaitas Administracijos direktoriaus nustatyta 

tvarka ir terminais. 

18.Nepanaudotas ugdytinių profesiniam konsultavimui skirtas lėšas Gimnazija gali 

naudoti Savivaldybės tarybos patvirtintame Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų mokinio 

krepšelio lėšų naudojimo tvarkos apraše numatytoms priemonėms finansuoti, jeigu teisės aktai 

nenumato kitaip. 

 19.Metų pabaigoje (iki paskutinės darbo dienos) gimnazija grąžina į Savivaldybės 

biudžetą nepanaudotas ugdytinių profesiniam konsultavimui skirtas lėšas. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 20. Gimnazijos direktorius atsako už: 

20.1.lėšų naudojimo tikslingumą ir racionalumą; 

20.2.lėšų apskaitos bei atskaitomybės teisingumą. 

_________________ 

 

 


