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Programos pavadinimas

Ugdymo kokybės ir
užtikrinimo programa.

Programos parengimo
argumentai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Nr. IX1281) 54 straipsnio 3 punkte nurodyta, kad vadovaujantis švietimo
strategija, nustatomi ilgalaikiai švietimo plėtros tikslai ir priemones
jiems pasiekti. Remiantis šia nuostata ir Plungės rajono savivaldybės
tarybos patvirtinta strateginio planavimo tvarka, tarpusavyje buvo
suderinti savivaldybės, savivaldybės administracijos švietimo skyriaus ir
ugdymo įstaigų parengti strateginiai planai bei jų sudėtinės dalys –
programos.
Programa skirta užtikrinti ugdymo kokybę, sukurti stimuliuojančią ir
saugią ugdymo aplinką, aprūpinti intelektualiniais ir materialiniais
ištekliais.
Žmogiškųjų išteklių plėtra.
Kodas 2

Ilgalaikis prioritetas
(pagal PRSPP)
Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos/padalinio
strateginis tikslas:
Programa

modernios

aplinkos

Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią
bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje.

Kodas

Kodas

01

01

Tęstinė

Programos aprašymas:
Programa skirta sudaryti ugdymosi sąlygas, kurios turi atitikti higienos normas ir mokyklų
aprūpinimo standartus. Garantuoti kokybišką švietimo paslaugų teikimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje,
pagalbos ugdytiniams, pedagogams ir mokyklai paslaugų plėtrą.
Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo kokybės, bet ir nuo sąlygų, kuriose
ugdomi ir lavinami vaikai. Reikalavimai ugdymo sąlygoms nuolat kinta, tai turi įtakos ir švietimo
finansavimui – reikalingos lėšos modernizuoti ugdymo sąlygas, gerinti įstaigų patalpų būklę, pakeisti
susidėvėjusią santechnikos įrangą, modernizuoti apšvietimo sistemą, sutvarkyti sporto ir žaidimų
aikštynus, atnaujinti baldus ir sporto inventorių.
Programa padės atskleisti vaikų gabumus ir kūrybiškumą, įsisavinant ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, ugdyti vaiko asmenybę,
atskleisti individualius gebėjimus, diegti bendrąsias žmogaus vertybes. Ji užtikrins švietimo kokybės
gerinimą, ugdymo planų įgyvendinimą, apsirūpinimą intelektualiais ir materialiais ištekliais.
Programa sudarys sąlygas vadovų ir pedagogų kvalifikacijos kėlimui, kursuose ir seminaruose įgytų
žinių naudojimui vadybos ir ugdymo procese, kompetencijos plėtojimui, naujų vadybos, ugdymo
metodikų, informacinių ir komunikacinių technologijų taikymui.
Programos
Rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybių nuostatų Kodas
01
tikslas
ugdymu, didinant ikimokyklinių įstaigų prieinamumą
Tikslo aprašymas:
Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros taip pat ir etninės,
socialinius, pažintinius poreikius, formuoti vertybinių nuostatų pradmenis, padėti skleistis individualiems

vaiko gebėjimams. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1 iki 5 (arba 6) metų.
Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio
ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais
jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu, jeigu vaikas yra
pakankamai tokiam ugdymui subrendęs ir tokį leidimą suteikia pedagoginės psichologinės tarnybos
atsakingi specialistai, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai.
Tikslui pasiekti keliamas uždavinys:
01 Uždavinys. Organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą įstaigoje.
Sudaryti sąlygas ugdyti ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikus pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo programas, higienos normas bei taisykles, savo galimybes ir ikimokyklinio bei
priešmokyklinio ugdymo pedagogų, ugdytinių ir jų tėvų pageidavimus.
Uždavinio įgyvendinimą sąlygoja priemonė:
Ugdymo proceso ir modernios aplinkos užtikrinimas lopšelyje – darželyje.
Numatomi uždavinio vertinimo kriterijai:
1. Vidutiniškai tenka 1 vaikui mokinio krepšelio lėšų (tūkst. Lt.);
2. Vidutiniškai tenka 1 vaikui savivaldybės biudžeto lėšų (tūkst. Lt.);
3. Auklėtojų, kėlusių kvalifikacihją, skaičius(vnt.).
Pedagogų darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą (ne mažiau kaip 20 val./sav.) finansuojamas
mokinio krepšelio lėšomis, likusią atlyginimams reikalingą dalį skiria savivaldybė iš biudžeto. Krepšelio
lėšos skiriamos ugdymo priemonėms, žaislams, metodinei, vaikų literatūrai literatūrai įgyti, pedagogų ir
kitų ugdyme dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti, informacinėms ir komunikacinėms
priemonėms diegti. Ugdymo aplinka (techninio personalo išlaikymas, pastatų eksploatavimas,
komunalinės ir kitos ūkinės išlaidos) išlaikoma savivaldybės biudžeto lėšomis, atsižvelgiant į turimų lėšų
dydį.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Šios programos įgyvendinimas leis modernizuoti ir turtinti saugią vaiko ugdymo(si) ir judėjimo
poreikius tenkinančią aplinką. Efektyviau naudojant švietimui skiriamas lėšas, gerės švietimo paslaugų
kokybė, bus sudaroma galimybė teikti asmenims švietimo paslaugas pagal gebėjimus ir poreikius.
Jau ikimokykliniame amžiuje vaikai turės galimybę ugdytis informacinių technologijų naudojimo
pagalba. Efektyvesnis švietimas įgalins formuoti vaikų vertybines orientacijas. Pagerės mokytojų
kvalifikacijos kėlimo ir jų darbinės aplinkos sąlygos.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:




Plungės rajono savivaldybės biudžetas;
rėmėjų lėšos;
įvairių fondų lėšos.

Veiksmai, numatyti Plungės rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma
programa:
Tikslas
2.2. Modernizuoti švietimo ir profesinio orientavimo taškų bei jų paslaugų
infrastruktūrą.
Uždavinys 2.2.2. Stiprinti ir modernizuoti švietimo įstaigų materialinę bazę, skatinti naujų
technologijų panaudojimą. Pastato remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir papildymas.
Kompiuterizavimo lygio didinimas, informacinių technologijų bazės stiprinimas.
Uždavinys 2.2.3. Plėtoti švietimo ir profesinio rengimo paslaugų įvairovę.

Uždavinys 2.2.4. Efektyviai naudoti ir stiprinti intelektinį švietimo įstaigų potencialą.
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas, Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos
įstatymas, Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų įstatymas, Valstybės švietimo strategijos 20032012 metų nuostatos. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos
direktoriaus įsakymai.

Programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. litų)
Ekonominės
klasifikacijos grupės

1. Iš viso asignavimų:

1.1. Išlaidoms:
1.1.1. iš jų darbo
užmokesčiui

1.2. turtui įsigyti
2. Finansavimo
šaltiniai
2.1. Savivaldybės
biudžetas:
2.1.1. iš jo:
valstybės biudžeto
specialioji tikslinė
dotacija ..
..mokinio.....
........krepšelis...............

Asignavimai
2012-iesiems metams

Asignavimai
biudžetiniams
2013 -iesiems
metams

2013 – tiesiems m.
patvirtinta
Plungės r.
savivaldybės
taryboje

Projektas
2014-iems metams

Projektas
2015 -iems metams

1243,4

1438,0

1487,7

1539,3

1243,4

1438,0

1487,7

1539,3

736,2

782,2

821,3

862,4

1247,1

1442,0

1491,7

1543,3

1243,4

1438,0

1487,7

1539,3

436,6

464,4

478,3

492,7

152,6

155,6

163,4

171,5

3,7

4,0

4,0

4,0

3,7

4,0

4,0

4,0

(nurodyti)
2.1.2. iš jo:
Specialiųjų programų
lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
(nurodyti)
2.2.1 2% GPM

Parama

Direktorė
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