
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 2020 metai
Asignavimų valdytojo / priemonių vykdytojo 
pavadinimas

Asignavimų 
valdytojo kodas

Priemonių 
vykdytojo kodas

Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga 191128950 48
Programos
pavadinimas

Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos 
užtikrinimo programa

Kodas 01

Programos parengimo 
argumentai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Nr. 
IX-1281) 54 straipsnio 3 punkte nurodyta, kad vadovaujantis 
švietimo strategija, nustatomi ilgalaikiai švietimo plėtros tikslai ir 
priemones jiems pasiekti. Remiantis šia nuostata ir 2015 m. 
rugsėjo 24 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 
T1-230 patvirtinta strateginio planavimo tvarka, 2019 m. vasario 7 
d. sprendimu Nr. T1-3 patvirtintu Plungės rajono savivaldybės 
2019-2021 m. strateginiu veiklos planu, tarpusavyje buvo suderinti 
savivaldybės, savivaldybės administracijos švietimo skyriaus ir 
ugdymo įstaigų parengti strateginiai planai bei jų sudėtinės dalys -  
programos.
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*)

Ž m o g išk ie ji iš tek lia i Kodas n

Šia programa 
įgyvendinamas 
savivaldybės 
strateginis tikslas:

Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią 
bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje Kodas 01

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

Kodas 03



Tiksloįgyvendinimoaprašymas:
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 -  03 -  01 Kėlusių kvalifikaciją pedagogų dalis (proc.)

R -  01 -  03 -  02 Vaikų skaičius tenkantis vienam pedagogui (vnt.)

R -  01 -  03 -  03Ugdytinių, baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius(vnt.)

R -  01 -  03 -  04 Ugdytinių, dalyvavusių ikimokyklinio ugdymo programoje, skaičius(vnt.)

01 PRIEMONĖ:: Plungės lopšelio -  darželio „Vyturėlis” veikla

Įstaiga -  atliepia pagrindines švietimo nuostatas, aktyvi ir atvira kaitai, kryptingai 
bendradarbiaudama „ŠEIMA -  VAIKAS -  PEDAGOGAS“, siekdama visuminio ugdymo, 
lemiančių asmenybės vystymosi ir jo integracijos į visuomenę sėkmę, organizuoja ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir pasirengimą mokytis mokykloje. Kuria palankias 
ugdymosi sąlygas, padedančias vaikui išsiugdyti bendrąsias kompetencijas, grįstas įsisąmonintomis 
žiniomis, įgytais gebėjimais bei vertybinėmis nuostatomis. Mokykla organizuoja vaikų ydingos 
laikysenos ir plokščiapėdystės prevenciją, siekia užtikrina psichinį, fizinį vaiko saugumą, sveikos 
ir saugios gyvensenos vertybinių nuostatų ugdymą, siekiant ugdytinių fizinės ir dvasinės damos. 
Teikia prioritetus vaiko adaptacijai ir socializacijai. 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 vertintųjų pasiekimus bei daromą 
pažangą.

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

Mokyklos veikla 2020 m. orientuojama į ugdytinių įvairių kompetencijų plėtotę gerinant 
ugdymo sąlygų, ugdymo turinio perteikimo kokybę, IKT panaudojimą ugdymo procese. 
Įgyvendinant ugdymo ir sveikatos stiprinimo programas, aktyviau bus naudojamos netradicinės



ugdymo aplinkos, vaikų pažintinių gebėjimų, sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimui, siekiant tapti 
Aktyvia mokykla.

PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAI:

P -  01 - 0 3 - 0 1  -  01 Vidutiniškai 1 vaikui tenka mokymo lėšų - EUR;
P — 0 1 - 0 3 - 0 1 - 0 2  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, aktyvią ugdymosi 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, vystys aplinkos pažinimą, gamtosauginį 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 
vadybos, ugdymo metodikų, informacinių ir komunikacinių technologijų taikymui, atsakomybės 
už vaiko ugdymą pasidalijimui, tarpusavio pasitikėjimui, supratimui, partneriškiems santykiams 
su tėvais.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, 
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Lietuvos Respublikos vaiko teisių 
pagrindų įstatymas, Valstybės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos. Plungės rajono 
savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai.

Kita svarbi in
plano (kodas S]

formacija programa susijusios Plungės rajono savivaldybės strateginio plėtros
PP) priemonės:

Priemonės
Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdymo
terminas

1.4.6.5.
Plėtoti kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus 
nuo gimimo iki privalomojo mokymo mokykloje 2014-2020

1.46.6.

Ugdyti mokyklų bendruomenių kompetenciją, veiksmingai 
taikyti IKT ugdymui, mokymo ir mokymosi kokybei gerinti, 
plėtoti elektroninę mokymo ir mokymosi kultūrą 2014-2020

1.4.6.21. Atnaujinti lopšelį-darželį „Vyturėlis“ 2014-2020



Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 
Tūkst. Eur

E k o n o m in ė  k lasifik acija

A sig n a 
v im a i
2019

m etam s

A sig n a 
vim ų

poreik is
b iu d žeti

n iam s
2020

m etam s

2020
m etų

asign av
im ai

P rojek tas
2021

m etam s

P rojek tas
2022

m etam s

1. IŠ  V ISO : 649,8 716,4 0 779,8 849,4
1.1. išla id om s, iš jų: 649,8 715,7 779,8 848,4
1.1.1. darbo užmokesčiui 518,5 566,6 623,3 685,6
1.2. tu rtu i įsigyti 0,7 1 1
2. F IN A N S A V IM O  
Š A L T IN IA I:

649,8 716,4 0 7 7 9 ,8 849,4

2 .1 . S A V IV A L D Y B Ė S  
L Ė Š O S , IŠ  V ISO :

647,3 711,4 0 774,8 844,4

2 .1 .1 . S a v iva ld yb ės b iudžetas: 633,3 707,5 0 774,8 844,4

iš jo:
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto 
lėšos SB 371,5 408,7 449,6 494,5

2.1.1.2. Specialioji tikslinė 
dotacija SB (VB) 204,3 224,7 247,2 271,9

2.1.1.3. Savivaldybės skolintos 
lėšos SB (SL)
2.1.1.4. Įstaigų pajamos SB 
(SP) 71,5 78 78 78

2.1.1.5. Aplinkos apsaugos 
rėmimo specialioji programa 
SB (AA)
2.2 . K iti ša ltin ia i, iš viso: 2,5 5 0 5 5
2.2.1.Europos Sąjungos 
paramos lėšos ES
2.2.2. Savivaldybės 
parduodamas turtas SPT
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos 
LRVB
2.2.4. Kitų šaltinių lėšos (2 
proc. parama, labdara ir kt.) KT 2,5 5 5 5

2.2.2.4. Vidiniai šaltiniai VD

Direktorė Parašas Stanislava Simonavičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Parašas Nijolė Gasauskienė



Buhalterė Parašas Alma Žilinksienė

Telefonas 844872376
Data 2019-10-23

SUDERINTA
Pareigos____________________________________  Parašas
(už programos koordinavimą atsakingas asmuo)

V. pavardė



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

2020 -ŲJŲ-2022 -ŲJŲ METŲ PLUNGĖS LOPŠELIO DARŽELIO "VYTURĖLIS" PROGRAMŲ, TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ,
PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ
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S tr a teg in is  tik s la s  -U g d y t i  išs ila v in u s ią  ir k u ltū rą  p u o se lė ja n č ią  b e n d ru o m en ę  so c ia lia i sa u g io je  a p lin k o je

p r o g r a m a  " U g d y m o  k o k y b ė s  ir m o d ern io s a p lin k o s u ž tik r in im o  p rogram a"

01 T ik s la s  " R ū p in tis b e n d ru o ju  v a ik ų  g eb ėjim ų  ir  v e r ty b ių  n u o sta tų  u g d y m u , d id in a n t ik im o k y k lin ių  įs ta ig ų  p r ie in a m u m ą  "

01 01 U ž d a v in y s  " O rg a n izu o ti ik im o k y k lin į ir  p r ie šm o k y k lin į u g d y m ą  ik im o k y k lin io  u gd ym o įsta ig o se"

03 01 07 Lopšelio darželio 
"Vyturėlis" veikla

09
.0

1.
01
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kO«O SB 371,5 371,5 321,9 408,7 408,0 354,1 0,7 449,6 494,5

ES
SB(VB) 204,3 204,3 193,2 224,7 224,7 212,5 247,2 271,9
SB (SL)

SB(SP) 71,5 71,5 3,4 78,0 78,0 78,0 78,0
K T 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0
VD

iš viso: 649,8 649,8 518,5 0,0 716,4 715,7 566,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 779,8 849,4
01 01 Iš v iso  uždaviniui: 649,8 649,8 518,5 0 ,0 716,4 715,7 566,6 0 ,7 779,8 849,4

Iš v iso  tikslui: 649,8 649,8 518,5 0,0 716,4 715,7 566,6 0,7 779,8 849,4

01 Iš v iso  program ai: 649,8 649,8 518,5 0,0 716,4 715,7 566,6 0 ,7 0,0 0 ,0 0,0 0,0 779,8 849,4



Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai 2019 metų 
asignavimai

2020 metų 
poreikis

2018 m. 
asignavimai

2021 metų 
projektas

2022 metų 
projektas

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 647,3 711,4 0 774,8 844,4
2.1.11. Savivaldybės biudžeto lėšos SB 371,5 408,7 449,6 494,5

2.1.1.2.Specialioji tikslinė dotacija (valstybinėms funkcijoms 
atlikti SB(VB) 204,3 224,7 247,2 271,9

2.1.1.3. Savivaldybės skolintos lėšos SB(SL)
2.1.1.4. [staigos pajamos SB(SP) 71,5 78 78 78

2.1.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB(AA)

2.1.1.6. Savivaldybės parduodamas turtas SPT
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 2,5 5 0 5 5

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., paramą labdara ir kt.) KT 2,5 5 5 5
2.2.2.4. Vidiniai šaltiniai VD

IŠ VISO: 649,8 716,4 0 779,8 849,4



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

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijus
Vertinimo
kriterijaus

kodas

Vykdyt
ojo

kodas

Mato
vnt.

2019 metų 
planas

2020 metų 
planas

2021 metų 
planas

2022 metų 
planas

Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą 
puoselėjančią bendruomenę socialiai 
saugioje aplinkoje

-

Efekto:

1. Ugdymo kokybės augimas E-01-03 48 Proc. 20 23 25 26
Programos pavadinimas 
Ugdymo kokybės ir modernios 
aplinkos užtikrinimo programa
01 tikslo - Rūpintis bendruoju vaikų 
gebėjimų ir vertybių nuostatų ugdymu, 
didinant ankstyvojo ugdymo 
prieinamumą
Rezultato : -
Kėlusių kvalifikaciją pedagogų dalis R-01-03-01 48 Proc. 100 100 100 100
Vaikų skaičius tenkantis vienam 
pedagogui (vnt.) R-01-03-02 48 vnt. 9,4 9,13 9,13 9,13

Ugdytinių, baigusių priešmokyklinio 
ugdymo programą, skaičius R-01-03-03 48 vnt. 41 40 40 40

Ugdytinių, dalyvavusių ikimokyklinio 
ugdymo programoje, skaičius R-01-03-04 48 vnt. 175 170 170 170

01 uždavinys - Organizuoti 
ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose



Produkto;
3 programos tikslo;

1-ajam uždaviniui
Vidutiniškai 1 vaikui tenka mokymo 
lėšų

P-01-03-01-01
48 Eur. 1001 1040 1177 1295

1 mokiniui tenka aplinkos lėšų P-01-03-01-02 48 Eur. 1821 1892 2140 2355

Mokinių, dalyvaujančių olimpiadose, 
konkursuose, varžybose, dalis nuo 
bendro mokinių skaičiaus

P-01-03-01-03 48 Proc. 70 75 75 80

Tėvų įsitraukimas, skatinantis vaikų 
mokymąsi, nuo bendro tėvų skaičiaus

P-01-03-01-04 48 Proc. 73 75 80 85

Atnaujintos (sukurtos) edukacinės 
erdvės

P-01-03-01-05 48 Vnt. 1 2 2 2

Mokomųjų kabinetų modernizavimo 
skaitmeninėmis mokymo priemonėmis 
dalis P-01-03-01-06 48 Vnt. 3 3 2 3


