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PROGRAMOS APRASYMAS

BiudZetiniai metai 2019 metai
Asignavimq valdytojo / priemoniq vykdytojo
pavadinimas

Asignavimq
valdytoio kodas

Priemoniq
vykdytojo kodas

Plunges r. Didvydiq daugiafunkcis cetras t9tt3322l 49

Programos pavadinimas
Ugdymo kokyh€s ir modernios aplinkos

uitikrinimo programa
Kodas 01

Programos parengimo
argumentai

Lietuvos Respublikos Svietimo fstatymo (2011 m. kovo 17 d. Nr.
)(I-1281) 54 straipsnyje, 3 punkte nurodyt4 kad vadovaujantis
Svietimo strategija, savivald-vbe, igyvendindama Valstybing
Svietimo strategij4, nustato ilgalaikius Svietimo pletros tikslus ir
priemones jiems pasiekti. Remiantis Sia nuostata ir Plunges rajono
savivaldybes tarybos patvirtinta strateginio planavimo tvarka,
tarpusavy'je buvo suderinti savivaldybes, savivaldybes
administracijos Svietimo, kulturos ir sporto skyriaus ir ugdlmo
istaigq parengti strateginiai planai bei jq sudetines dalys -
programos.
Programa siekiama uLtlkrinti vaikq ugdymo kokybE,
daugiafunkcio centro bendrosios programos, bendqlq ugdymo
planq ir i5silavinimo standarQ igyvendinim6 daugiafunkcio
centro aprtrpinim4 intelektualiniais ir materialiniais i5tekliais,
rupintis darbuotoiu kvalifikaciios kelimu ir persikvalifikavimu.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal PRSPP*) Raiono infrastruktfrra Kodas I
Sia programa

igrvendinamas
savivaldybOs strateginis
tikslas:

Ugdyti i5silavinusi4 ir kulttr4 puoselej andiq
bendruomeng socialiai saugioje aplinkoje Kodas 0l

Programos tikslas Tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir
saviraiSkos poreikius neformaliojo ugdymo

istaigose
Kodas a2



Tikslo igyvendinimo apra5ymas :

Sudaryti s4lygas ugdyti ikimokyklinio bei prie5mokyklinio amZiaus vaikus pagal ikimokyklinio,
prieimokyklinio bei specialiojo ugdymo programas, laikyis higienos normll bei kitrtr ankstryqii
ugdym4 reglamentuojandiq teises aktq. AtsiZvelgiant i savo galimybes ir ikimokyklinio bei
prieSmokyklinio ugdymo pedagogq, ugdyiniq ir jq tevq pageidavimus ir si0lymus tobulinti
ugdymo proces+ atitinkanti Siq laikq aktualijas.

F,FEKTO VERTINIMO KRITERIJUS:
E - 0J - 03 Ugdytiniq skaidius istaigoje
01 UZDAVIII-YS: Organizuoti ikimoklklini ir prie5mokyklini ugdymq istaigose teikianiiose
anksfyvaji ugdym4
Ikimokyklinio ugdymo paskirtis - padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kultfros tanp pat ir etninds,

socialinius, paZintinius poreikius, o prielmokyklinis ugdymas skirtas padeti vaikui pasirengti
sekmingai mokyfis pagal pradinio ugdyrno program4.

REZULTATO YERTIMMO KRITERIJUS :

R- 01 - 01- g! rt.tgdytinig baigusiq ikjmokyklinio ugdymo programq skailius (vnt.)
R - 0l - 01 - 02 Ugdytiniq baigusig prie5mokyklinio ugdymo program4 skaiEius (vnt )
0I PRIEMONET PIungGs r.Ilidvyiig daugiafuukeio centro veikla.
Daugiafunkcis centras teikia ikimokyklini ir prie5mokyklin! ugdym4, vykdo nefonnalqji
mokyklinio amZiaus vaikr+ ir suaugusirtrjq Svietim4.

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis - atsiZvelgiant i paZangiausias mokslo ir visuomenes raidos
tendencijas, sudaryti saugias ir sveikas ugdymosi s4lygas, padedandias ikimokyklinio amZiaus

vaikui tenkinti prigimtinius, kult[ros, taip pat ir etninius, socialinius, paiintinius poreikius.
Priesmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti s4lygas vaiko sociatrizacijai, {rziniq, psichiniq ir
dvasiniq galiq harmoningam skleidimuisi, palengvinti ja* pereiti prie sistemingo ugdymosi

mokykloje.
Nuolat stiprinami istaigos rnatsrialiniai ir intelektualiniai resursai: i5laikoma tinkama ugdy'mosi

aplinka; keliama darbuotojq kvalifikacija; tenkinami vaikq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos
poreikiai.
PRODUKTO VERTINTMO KRITERIJAI:
P - 01 - 01 - 01 - 0l Vidutini5kai I vaikui tenka mokymo le5q;

P - 01 - 01 - 01 - 02 Yidutini5kai I vaikui tenka savir,'aldybes le5r+:

P-01-03-01-03 kvalifikaciios kelimo seminaruose/kursuose vidurkis.

Numatomes programos igyvendinimo rezultatas:
{gyvendinus Siuos tikslus ir uZdavinius, bus uirikrinta ugdymo kokybe. Efektyvus ug,iyrnas leis
iSugdyti vaikams teisingas vertybines nuostatas, leidiianiiais tapti dorais, klrybingais kriti5kai
m4staniiais savimi ir savo sugebejimais pasitikiniiais. Prograrna sudarys s4lygas tinkarnai
prisitailqrti prie greitai kintaniiq gyvenimo sqlygq. Teikiamq paslaugtl kokyhe ir ivairove atitiks
vaikq ir suaugusiqiq pareikiuso bus efektyviai, kokybiSkai arganizuojama ugdomoji ir Svieteji*ka
veikla.

Susijg Lietuvos Respublikos ir savivaldyb$s teis*s aktai: Lietuvos Respublikos Svietimo

istatymas, Valsfbines Svietimo 2A13-2A22 metq strategijos nuostatos, Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatymas, Lietuvos Respftlikos darbuotojq saugos ir sveikatos istatymas,
Lietuvos Respublikos vaika teisiq apsaugos pagrindq istatymas, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimai, savivaldybes tarybos sprendimai, savivaldybes administracijos
direktoriaus isakymai, Svietimo, kult[ros ir sporto skyriaus vedejo isak5rmai fu kiti teises alctat.

Kit* svarhi inf,orm*cii* programa susijusios Plung&s rajono savivaldyh€s str*teginio pl&tras
plano &odas SPP) priemones:

Priemon6s Nr. Priemon0s pavadinimas Vykdymo terminas

t.4"6.3.
Didinti prie5mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
paslauzu prieinamuma kaimo vietovese

2An-2020

1.4.6.8. Pletoti neformalqii ugdymq, igyvendinant Svietirno
paslauqu ivairove

2At2-2A24



Bendras 1659 poreikis ir numatomi finansavimo Saltiniai
Ttrkst.Eur

Ekonomin6 klasifikacija

Asigna-
vimai
2018

metams

Asigna-
vimg

poreikis
biudieti-

niams
2019

metams

2019
metq

asignav
imai

Projektas
2020meta

ms

Projektas
2021

metams

1.IS YISO: 104.4 11s.4 1263 r38
1.1. i5taidoms, i5 jq: t04.4 114^4 t25.3 r37 "6
l. 1. 1. darbo uZmokescrur 63,9 81,5 89.7 98,6
1.2. turtai isic{ti 0 1 I 1

2. FINANSAYIMO
Saluxrart

104,4 116,0 127$ 139

T.1. SAVIVALDYBES
Lr5os, 15 vrso:

It4,4 114,5 125,5 137,5

?.1.1. Savivaldybes biudietas : 104,4 It4,4 125,5 131,5

i5 jo:

2.1.1.1. Savivaldybes biudieto
le5os SB

72,8 80,1 88,2 97,0

2.1.1.2. Specialioji tiksline
dotaciia SB ffB)

25,6 28,2 31,0 34,1

2.1.1.3. Savivaidybes skolintos
le5os SB {SL)
2.1.1.4. fstaigg pajamos SB
(SP)

6 6,2 6,3 6,4

2.1.1.5. Aplinkos apsaugos
remimo specialioji programa
SB (AA)
2.2.Kitr Saltiniai. i5 viso: 0 1,5 115 115

2.2.1. Europos S4iungos
paramos le5os ES
2.2.2- Savivaldybes
parduodamas h:rtas SPT
?.2.3. Valstybes biudZeto leSos

LRVB
2.2.4. Kitq Saltiniq le5os (2
proc. parama. laMara ir kt.) KT

0 1,5 1,5 1,5

C4.t!4,1-
)

koordinavim4, pareigos

Direklore

VZ

Telefonas 43938
pata 20t8 12 1A

Anastaziia Zaveckiene

Svietimo, kultilros ir sporto
skyriaus veddjas

Gintautas Rimeikis
V. Pavarde

SUDERINTA
Pareisos
(uZ programos koordinavim4 atsakingas asmuo)

ParaSas


