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Programos parengimo 

argumentai 

Programa siekiama užtikrinti mokinių privalomą mokymąsi, ugdymo 

kokybę, bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios programos, bendrųjų 

ugdymo planų ir išsilavinimo standartų įgyvendinimą, mokyklų 

aprūpinimą intelektualiais ir materialiais ištekliais, rūpintis 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir persikvalifikavimu, padidinti 

mokymosi prieinamumą įvairių poreikių turintiems vaikams, 

įgyvendinti švietimo įstaigų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, 

neformaliojo vaikų švietimo programas, planuoti lėšas, reikalingas 

švietimo paslaugoms finansuoti, vertinti asmenų poreikį mokytis visą 

gyvenimą bei suteikti reikalingas paslaugas per visus mokslo metus. 

Ilgalaikis prioritetas 

 (pagal PRSPP*) Rajono infrastruktūra Kodas 01 

Šia programa 

įgyvendinamas 

savivaldybės strateginis 

tikslas: 

Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią 

bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje Kodas 01 

Programos tikslas Teikti kokybiškas bendrojo ugdymo paslaugas Kodas 01 



 2 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  

Sparčiai vystantis žinių visuomenei ir atsižvelgiant į Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 

metų nuostatas, būtina Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijai teikti pradinį ir 

pagrindinio ugdymo (I dalies) išsilavinimą, užtikrinant švietimo kokybę, atitinkančią atviroje 

pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje gyvenančio asmens visuotinius dabarties pasaulio 

visuomenės poreikius, sudaryti saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas. 

Efekto vertinimo kriterijus: 
E-01-01 Ugdymosi ir mokymo kokybės didėjimas (proc.) 

01 Uždavinys: Organizuoti bendrąjį ugdymą mokykloje, vykdančioje pagrindinio ugdymo 

programą. 

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos 

pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį 

sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau. 

Rezultato vertinimo kriterijai: 
R-01-01-01 Mokinių, įgijusių  pradinį išsilavinimą, dalis (proc.). 

R-01-01-02 Mokinių, įgijusių pagrindinį (I dalies) išsilavinimą, dalis (proc.). 

R-01-01-03 Mokinių skaičius mokykloje pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą (vnt.) 

01 PRIEMONĖ: Plungės akadmiko Adolfo Jucio progimnazijos veikla 

Organizuojamas mokinių poreikius atitinkantis ugdymas (diferencijavimas, individualizavimas) ir 

teikiama tinkama mokymo(si) pagalba, įgalinanti kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos.  

Pasiūlomos ir organizuojamos ilgalaikės konsultacijos ir modulių programos, tenkinant mokinių 

poreikius pagal jų gebėjimus. 

Specialiųjų poreikių mokiniams teikiama kokybiška ir jų poreikius atitinkanti pagalba, sukurta 

gabiųjų mokinių identifikavimo sistema-mokiniams parenkamos tinkamo lygmens 

užduotys/veiklos, skatinančios tobulėjimą.  

Patobulintas individualios vaiko pažangos stebėsenos aprašas ir taikomos įvairios asmeninės 

pažangos vertinimo strategijos, skatinančios mokinių atsakomybę už savo mokymąsi.  

Mokytojai, atsižvelgdami į mokyklos veiklų tobulinimo strateginius uždavinius kryptingai 

tobulina dalykines ir vadybines kompetencijas ir ugdosi lyderystės kompetenciją. 

Vykdoma efektyvi ir tikslinga prevencinė veikla,  gerinanti bendruomenės mikroklimatą. 

Pripažįstami sveikos gyvensenos principai – gerėjantis mokyklos nario fizinė ir dvasinė sveikata. 

Pagerėjusi ugdymo(si) aplinka (aktų, sporto salės) ir sukurta bent 1 nauja edukacinė erdvė 

(atnaujintos dalis esančių). 

Pozityvus ir veiksmingas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp mokyklos bendruomenės narių 

ir su socialiniais partneriais. 

Kuriamas pozityvus mokyklos įvaizdis. 

Produkto vertinimo kriterijus: 

P-01-01-01-01 

Mokinių, gaunančių pedagoginę ir socialinę  pagalbą skaičius nuo visų besimokančių mokinių 

skaičiaus (proc.) 

P-01-01-01-02 

Mokytojų, kryptingai keliančių kvalifikaciją pamokos vadybos ir lyderystės srityse, skaičius nuo 

visų mokytojų kaičiaus (proc.). 

P-01-01-01-03 

Mokinių, dalyvaujančių olimpiadose, konkursuose, varžybose, skaičius nuo bendro mokinių 

skaičiaus (proc.). 

P-01-01-01-04 

Tėvų įsitraukimas, skatinantis vaikų mokymąsi, nuo bendro tėvų skaičiaus (proc.) 

P-01-01-01-05 

Atnaujintos (sukurtos) erdvės (vnt.) 
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Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

Saugioje, sveikoje, atviroje, bendravimu ir bendradarbiavimu grindžiamoje aplinkoje ugdomas  

brandus, atsakingas, savo gebėjimus ir poreikius atpažįstantis bendruomenės narys, siekiantis 

pažangos ir suvokiantis mokymosi prasmę. 

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:  

LR švietimo įsaklymas; LR socialinės integracijos įstatymas; LR specialiojo ugdymo įstatymas; 

LR biudžetinių įstaigų įstatymas; LR darbuotojų saugos ir sveikatos; LR vaiko teisių pagrindų 

įstatymas; Valstybės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos ir kt.                                                                                                                                                                                    

Susiję įstatymai ir norminiai teisės aktai: LR Švietimo įsakymas; LR biudžetinių įstaigų 

įstatymas; LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. 
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Rengėjas   

Direktorė       I.Litvinienė 

 

Direktorė     I.Litvinienė 

 

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos                

Telefonas 8 448 71736 

Data 2018-11-08 

 

SUDERINTA 

Pareigos                                             Parašas                A.V. 

Pavardė  

(už programos koordinavimą atsakingas asmuo) 

 

 

 

 

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai – tūkst. Eur 

   

Ekonominė klasifikacija 
Asignavimai    

2018 metams 

Asignavimų 

poreikis  

biudžetiniams         

2019  metams 

2018  metų 

asignavimai 

Projektas 2020 

metams 

Projektas 2021 

metams 

1. IŠ VISO: 425,6 468,1 425,6 514,8 566,6 

1.1. išlaidoms, iš jų: 425,6 468,1 425,6 514,8 566,6 

1.1.1. darbo užmokesčiui 291 357,5 291 393,3 432,6 

1.2. turtui įsigyti       

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 425,6 468,1 425,6 514,8 566,6 

2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 423,9 466,3 423,9 512,8 564,4 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas:  
423,8 466,3 423,8 512,8 564,4 

iš jo: 
     

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos SB 136,2 149,8 136,2 164,8 181,3 

2.1.1.2.  Specialioji tikslinė dotacija SB (VB) 281,8 310,0 281,8 341,0 375,1 

 2.1.1.3. Savivaldybės skolintos lėšos SB (SL)      

2.1.1.4.  Įstaigų  pajamos SB (SP) 5,9 6,5 5,9 7 8 

2.1.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji 
programa SB (AA) 

     

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: 1,7 1,8 1,7 2 2,2 

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 

1,7 1,8 1,7 2 2,2 


