
PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2016 m. spalio 27 d. 
įsakymu Nr. D- 784

PLUNGĖS LOPŠELIS -  DARŽELIS ..VYTURĖLIS“
(Savivaldybės, padalinio arba įstaigos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai 2019 metai
Asignavimų valdytojo / priemonių vykdytojo 
pavadinimas

Asignavimų 
valdytojo kodas

Priemonių 
vykdytojo kodas

Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga 191128950 56

Programos pavadinimas
Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos 

užtikrinimo programa
Kodas 01

Programos parengimo 
argumentai

Programa rengiama siekiant užtikrinti kokybišką ankstyvojo, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą, pagrįstą 
ugdymo programų refleksija, besiremianti vaikų pasiekimais ir 
individualia pažanga. Ši programa, pritaikant pedagogų gerąją 
patirtį, padės siekti išnaudoti ugdymo programų teikiamas 
galimybes, tenkinti ugdytinių pažinimo, saviraiškos, bendrųjų 
gebėjimų ir vertybinių nuostatų kokybiško ugdymo. Racionaliai 
naudojant visas gautas lėšas, tobulinti vaikų ugdymo procesą 
modernizuojant ugdymo sąlygas, kurti funkcionalią, 
stimuliuojančią, saugią, sveikos gyvensenos įgūdžius 
formuojančią išorinę ir vidinę ugdymo(si) aplinką, siekiant, kad 
ugdymo aplinkoje vyrautų šilti, emociškai saugūs, lankstumu ir 
kūrybiškumu grindžiami santykiai. Programos įgyvendinimas 
sudarys sąlygas gilinti pedagogų profesines kompetencijas, 
susipažinti su naujais ugdymo metodais, kurie labiau atlieps 
ugdytinių poreikius, racionalesnį žinių įsisavinimą, efektyviau 
ugdymo procese pritaikant informacines ir komunikacines 
technologijas.

Ilgalaikis prioritetas 
(pagal PRSPP*) Rajono infrastruktūra Kodas I
Šia programa 
įgyvendinamas 
savivaldybės strateginis 
tikslas:

Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią 
bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje Kodas 01

Programos tikslas Rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybių 
nuostatų ugdymu, didinant ankstyvojo ugdymo 
prieinamumą

Kodas 03



Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Sudaryti sąlygas ugdyti ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikus pagal ikimokyklinio, 
priešmokyklinio bei specialiojo ugdymo programas, integruojant sveikos gyvensenos įgūdžių 
formavimą, laikytis higienos normų bei kitų ankstyvąjį ugdymą reglamentuojančių teisės aktų. 
Atsižvelgiant į įstaigos galimybes ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogų 
profesinę kompetenciją, ugdytinių ir jų tėvų pageidavimus ir siūlymus tobulinti ugdymo procesą 
atitinkantį šių laikų aktualijas bei padėti lopšeliui-darželiui siekti savitumo.
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJUS:
E -  01 -  03 Ugdytinių skaičius įstaigoje
01 UŽDAVINYS: Organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą įstaigose teikiančiose 
ankstyvąjį ugdymą
Ikimokyklinio ugdymo paskirtis -  padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros taip pat ir etninės, 
socialinius, pažintinius poreikius, o priešmokyklinis ugdymas skirtas padėti vaikui pasirengti 
sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
REZULTATO VERTINIMO KRITERIJUS 
(R -  programa -  tikslas -  eil. Nr.)
R -  01 -  01 -  01 Ugdytinių baigusių ikimokyklinio ugdymo programą skaičius (vnt.)
R -  01 -  01 -  02 Ugdytinių baigusių priešmokyklinio ugdymo programą skaičius (vnt.)
01 PRIEMONĖ: Plungės lopšelio -  darželio „Vyturėlis” veikla

Įstaiga -  atliepianti pagrindines švietimo nuostatas, aktyvi ir atvira kaitai, kryptingai 
bendradarbiaudama „ŠEIMA -  VAIKAS -  PEDAGOGAS“, laikantis visuminio ugdymo, 
organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir pasirengimą mokyklai. 
Kuria palankias ugdymosi sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą, asmenybės raidą, 
sveikos ir saugios gyvensenos vertybines nuostatas, siekiant ugdytinių fizinės ir dvasinės darnos. 
Teikia prioritetus vaiko adaptacijai ir socializacijai. Organizuoja vaikų ydingos laikysenos ir 
plokščiapėdystės prevenciją. Vykdo specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi 
poreikių, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams.

Siekia, kad ugdymą vykdytų kvalifikuoti pedagogai, suvokiantys savo misiją -  būtų vaiko 
pagalbininku, patarėju, vedliu, padedančiu vaikui augti, bręsti, skleistis, tobulėti; kurie stengtųsi 
pažinti kiekvieno vaiko individualybę, parinkti ir taikyti tinkamas ugdymo strategijas gebėtų 
sukurti psichologiškai saugią atmosferą, matytų ugdymo perspektyvą, profesionaliai organizuotų 
ugdymo(si) procesą, palaikytų ir stiprintų vaiko galias, tinkamai vertintų jų pasiekimus bei 
daromą pažangą.

Tobulina ugdymo(si) ir priežiūros kokybę per šiuolaikinių švietimo tikslų ir programų 
įgyvendinimą socialinėje partnerystėje su šeima, nes ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo 
ugdymo turinio perteikimo kokybės, bet ir nuo šeimos ir institucijos tarpusavio reikalavimų 
suderinamumo.

PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAI:
P — 01 — 0 3 -0 1  —01 Vidutiniškai 1 vaikui tenka mokymo lėšų - EUR;
P — 01 — 03 — 01 — 02 Vidutiniškai 1 vaikui tenka savivaldybės biudžeto lėšų - EUR

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Bus siekiama užtikrinti kokybišką ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimą įstaigoje, įtraukiant tėvus į ugdymo(si) procesą, vidinės ir išorinės ugdymo(si) 
aplinkos įstaigoje gerinimą, modernizuojant ir turtinant saugią vaiko ugdymo(si) ir judėjimo 
poreikius tenkinančią aplinką.

Ekonomiškai ir tikslingai naudojant švietimui skiriamas lėšas, kryptingai plėtojant projektinę 
veiklą, atsižvelgiant į vaikų individualius gebėjimus bei poreikius, ugdymo organizavimo 
įvairovę, tobulės ugdymo kokybė. Natūralios patirtys edukacinėje aplinkoje leis vaikui įgyti 
naujų žinių, įgūdžių, elgesio bruožų ir modelių, vystys sąvokas ir supratimą.

Ugdytiniai, pedagogai turės galimybę ugdymo procese naudotis informacinių technologijų 
teikiamomis galimybėmis. Efektyvesnis švietimas įgalins formuoti vaikų vertybines orientacijas. 
Pagerės mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir jų darbinės aplinkos sąlygos.

Programa sudarys sąlygas vadovų ir pedagogų kvalifikacijos kėlimui, kursuose ir 
seminaruose įgytų žinių naudojimui vadybos ir ugdymo procese, kompetencijos plėtojimui, naujų



Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai Tukst. Eur

Ekonominė klasifikacija
Asignavimą

i
2018

metams

Asignavimų 
poreikis 

biudžetiniams 
2019 metams

2017
metų

asignavim
ai

Projektas
2020

metams

Projektas
2021

metams
1. IŠ VISO: 603,3 637,2 0 692,2 754,2
1.1. išlaidoms, iš jų: 573,8 636,5 691,2 753,2

1.1.1. darbo užmokesčiui 337,1 368,8 405,7 415,7

1.2. turtui įsigyti 30,4 0,7 1 1

2. FINANSAVIMO 
ŠALTINIAI: 603,3 636,2 0 691,2 753,2

2.1. SAVIVALDYBĖS 
LĖŠOS, IŠ VISO: 348„5 632,3 0 688,8 750,8
2.1.1. Savivaldybės 
biudžetas: 348,5 632,3 0 688,8 750,8
iš jo:
2.1.1.1. Savivaldybės 
biudžeto lėšos SB 348,5 361,5 397,7 437,4
2.1.1.2. Specialioji 
tikslinė dotacija 
(valstybinėms funkcijoms 
atlikti) SB(VB) 184,4 202,8 223,1 245,4
2.1.1.3. Savivaldybės 
skolintos lėšos SB (SL)
2.1.1.4. {staigų pajamos 
SB(SP) 68 68 68 68
2.1.1.5. Aplinkos 
apsaugos rėmimo 
specialioji programa SB
(AA)

2.1.1.6. Savivaldybės 
parduodamas turtas SPT

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: 2,4 3,9 0 2,4 2,4
2.2.2.1. Europos 
Sąjungos paramos lėšos 
ES
2 .2 2 . 2 . Valstybės 
biudžeto lėšos LR VB
2.2.2.3.Kitų šaltinių lėšos 
(2 proc. parama, labdara 
ir kt.) KT 2,4 3,9 2,4 2,4
2.2.2.4. Vidiniai šaltiniai 
VD
Direktorė

Buhalterė

Parašas Stanislava Simonavičienė

Alma Žilinskienė

Telefonas 844872376
Data 2018.11.14

SUDERINTA 
Pareigos_____ Parašas

Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas

Gintautas Rimeikis
V. Pavarde

(už programos koordinavimą atsakingas asmuo)



Formos pavyzdys patvirtintas
Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016m. spalio 27 d.įsak.Nr.D-784

2019 -ŲJŲ-2021 -ŲJŲ METŲ PLUNGĖS LOPŠELIO DARŽELIO "VYTURĖLIS" PROGRAMŲ, TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ,
PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ



Formos pavyzdys patvirtintas
Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. spalio 27 d.įsakymu Nr.D-784

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijus
Vertinimo
kriterijaus

kodas

Vykdyto 
jo kodas

Mato
vnt.

2018 metų 
planas

2019 metų 
planas

2020 metų 
planas

2021 metų 
planas

Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą 
puoselėjančią bendruomenę socialiai 
saugioje aplinkoje

Efekto: Ugdytinių skaičius įstaigoje E-01-03 56 vnt. 205 210 210 210

Lopšelio-darželio „Vyturėlis" veikla
01 tikslo - Rūpintis bendruoju vaikų 
gebėjimų ir vertybių nuostatų ugdymu, 
didinant ikimokyklinių įstaigų 
prieinamumą
Rezultato :
1 programos tikslui
Ugdytinių baigusių ikimokyklinio 

ugdymo programą skaičius (vnt.) R-01-01-01 56 vnt. 162 170 170 170

Ugdytinių baigusių priešmokyklinio 
ugdymo programą skaičius (vnt.) R-01-01-02 56 vnt. 43 40 40 40

01.01 uždavinys - Organizuoti 
ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
teikiančiose ankstyvąjį ugdymą
Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
Vidutiniškai 1 vaikui tenka mokymo 
lėšų

P-01-03-01-01
56 Eur. 900 989 1088 1197

Vidutiniškai 1 vaikui tenka savivaldybės 
biudžeto lėšų

P-01-03-01-02 56 Eur. 1700 1763 1940 2134



Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai 2018 metų 
asignavimai

2019 metų 
poreikis

2018 m. 
asignavimai

2020 metų 
projektas

2021 metų 
projektas

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 600,9 632,3 0 688,8 750,8
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB 348,5 361,5 397,7 437,4
2.1.1.2.Specialioji tikslinė dotacija (valstybinėms funkcijoms 
atlikti SB(VB) 184,4 202,8 223,1 245,4

2.1.1.3. Savivaldybės skolintos lėšos SB(SL)
2.1.1.4. Jstaigos pajamos SB(SP) 68 68 68 68

2.1.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa 
SB(AA)

2.1.1.6.Savivaldybės parduodamas turtas SPT
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 2,4 3,9 0 2,4 2,4

2.2.2.1. Europos sąjungos paramos lėšos ES

2.2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos LRVB

2.2.2.3. Kitų šaltinių lėšos (2 proc., parama, labdara ir kt.) KT 2,4 3,9 2,4 2,4
2.2.2.4. Vidiniai šaltiniai VD

IŠ VISO: 603,3 636,2 0 691,2 753,2


