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PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas
Vykdytojas (-ai), kodas

2014-tieji m.

Programos pavadinimas

Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ veiklos
organizavimo programa

Programos parengimo
argumentai

Lopšelis-darželis „Nykštukas"(toliau Mokykla) dirba pagal
unikalią ikimokyklinio ugdymo programą „Augink, mylėk,
tausok“. Ši programa parengta vadovaujantis darnaus vystymosi
sąvoka, kurią dar 1978 m. pasiūlė pasaulio aplinkos plėtros
komisija. Ilgai neturėjome pasirinkę ugdymo krypties. Vadinomės
visuminio ugdymo įstaiga. Ieškojome, kas mums priimtina ir
aktualu ugdant naująją Lietuvos kartą, jos kultūrą, etiką, vertybes
ir pažiūras, įgūdžius ir elgesį. Matėme, žmogaus santykiai su
gamta yra sudėtingi. Jokie aplinkosaugos įstatymai negali išspręsti
ekologinių problemų, kol visuomenės ekologinė kultūra menka.
Todėl pamanėme, kad jau ikimokykliniame amžiuje labai svarbu
diegti darnaus vystymosi supratimo pradmenis.
Išnagrinėjome 2003 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė
patvirtintą Darnaus vystymosi strategiją iki 2020 m., kuri
paremta trimis komponentais: aplinkosauginiu, ekonominiu ir
socialiniu. Lietuvos darnaus vystymosi strateginiai principai yra:
klimato kaita, švari energijos gamyba (tokia kai į aplinką
išmetama nedaug teršalų), darnus transportas, darnus vartojimas ir
gamyba, gamtos išteklių naudojimas ir valdymas, visuomenės
sveikata, socialinė įtrauktis, demografija ir migracija, skurdas
pasaulyje ir darnaus vystymosi iššūkiai.
Norėdami prisidėti prie šios strategijos įgyvendinimo ir tapti
aktyviais visuomenės piliečiais 2009 m. pasirinkome
aplinkosauginio ugdymo kryptį. Ugdymo turinį pakreipėme taip,
kad jau ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai galėtų įžvelgti
aplinkosaugos problemas, ieškoti jų sprendimo būdų.
Aplinkosauga labai darniai siejasi su žmogaus sveikatos saugojimu
ir stiprinimu.
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Kodas

01

Ilgalaikis prioritetas
(pagal PRSPP)

žmoniškieji ištekliai

Kodas

2

Šia programa
Sveiko žmogaus ugdymo ir darnios aplinkos Kodas 01
įgyvendinamas
kūrimo užtikrinimas
įstaigos/padalinio
strateginis tikslas:
Programa
Tęstinė
Programos aprašymas Plėtojant modernių vaikystės namų modelį, auginat ir ugdant vaikus

drauge su jų tėvais ir globėjais augti kaip pažangiai mokyklai. Padėti tėvams spręsti kylančias
vaikų ugdymo problemas, tobulinti savo, kaip kompetetingų vaikų ugdymo partnerių įgūdžius.
Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos Kodas 01
tendencijas, kurti sąlygas, padedančias išlaikyti aukštą
specialistų lygį, kurie užtikrintų mokyklą lankančių vaikų
prigimtinių, kultūros taip pat ir etninės, socialinių, pažintinių
poreikių tenkinimą darnioje sąveikoje su aplinka ir kitais
žmonėmis.
Tikslo aprašymas:
Sudaryti sąlygas specialistams, ugdantiems ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikus,
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bei specialiojo ugdymo programas, higienos normas bei
taisykles ir kitiems dirbantiesiems, įvertinant realias įstaigos galimybes: materialines ir
žmogiškuosius išteklius -, tobulinti savo kaip profesionalių ugdytojų, darbuotojų kompetenciją.
ugdytinių prigimtinius poreikius, darnioje sąveikoje su aplinka ir kitais žmonėmis.
Programos
tikslas

Tikslui pasiekti keliamas uždavinys
01 Uždavinys. Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo švietimo programų

įgyvendinimą, naudojant IKT, nuolat atnaujinant, kuriant funkcionalią, modernią ugdymo
aplinką.
Uždavinio įgyvendinimą sąlygoja šios priemonės:
● Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ veikla
Numatomi uždavinio vertinimo kriterijai:
1. Vidutiniškai tenka 1 mokiniui mokinio krepšelio lėšų – 2 ,3 tūkst. Lt
2. Vidutiniškai tenka 1 mokiniui savivaldybės biudžeto lėšų – 4,5 tūkst. Lt
3. Surinktos ir panaudotos lėšos procentais.
Mokyklos pedagogų darbo užmokestis pagal ugdymo planą( ne mažiau kaip 20 val./ sav.)
finansuojamas mokinio krepšelio lėšomis, likusią atlyginimams reikalingą dalį skiria
savivaldybė iš savo biudžeto. Metodinei literatūrai, žaislams ir kitoms mokymo priemonėms
įsigyti, vaikų pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui, pedagogų ir kitų ugdyme
dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti; informacinėms ir komunikacinėms priemonėms
skiriama ne mažiau kaip 60 procentų toms reikmėms numatytų mokinio krepšelio lėšų. Ugdymo
aplinka ( techninio personalo išlaikymas, pastatų eksplotavimas, komunalinės ir kitos išlaidos )
išlaikoma savivaldybės biudžeto lėšomis atsižvelgiant į turimų lėšų dydį.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Mokykla, turėdama aukštos kvalifikacijos specialistus, užtikrina kokybišką ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą; yra patraukli; puikiai įrengta ir sutvarkyta aplinka
padeda vaikui džiaugtis vaikyste, jie jaučiasi saugūs; išsiskiria iš kitų to paties tipo įstaigų

unikalumu, savitomis ugdymo formomis, stengiasi laikytis ES standartų; tėvai noriai renkasi šią
ugdymo įstaigą, dėl ko užtikrinama pilna grupių komplektacija; moderni ikimokyklinio ugdymo
mokykla tinkamai paruošia vaikus mokymuisi pradinėje mokykloje; saugoma, stiprinama vaikų
sveikata, užtikrinama racionali jų mityba, vykdomi HN normų, kitų teisės aktų reikalavimai.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:

Programa finansuojama iš Plungės rajono savivaldybės, valstybės biudžeto, specialiųjų tikslinių
dotacijų, ir kitų lėšų
Veiksmai, numatyti Plungės rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma
programa: Savivaldybės2010 -2017 m. plėtros plane numatytas ilgalaikis II prioritetas-

Žmoniškieji ištekliai; 2.1. Plėtoti bendruomeniškumą ir pilietiškumą; 2.1.1. Stiprinti
bendruomenių vaidmenį; 2.1.3. Integruoti į bendruomenę socialiai pažeidžiamus asmenis ir
šeimas;1.2.1.1.2. Skatinti veiklas finansuojant vykdomus projektus;1.4.8.7. Diegti švietimo
įstaigose pažangias informacines sistemas, bei užtikrinti pakankamą kompiuterizuotų darbo
vietų skaičių mokiniams ir mokytojams; 2.2. didinti savivaldos efektyvumą; 2.2.1.4. didinti
savivaldybės tarybos narių, administracijos ir biudžetinių bei viešųjų įstaigų darbuotojų
kvalifikaciją.
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: Lietuvos respublikos konstitucija, LR Švietimo

įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro
2011-12-12 įsakymas Nr. V-2368 „Dėl švietimo aprūpinimo standartų patvirtinimo“ Vaiko teisių
konvencija, Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatai, bendroji priešmokyklinio ugdymo
ir ugdymosi programa, Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ Ikimokyklinio ugdymo programa
„Augink, mylėk, tausok, Plungės rajono plėtros planas 2010-2017 m., Lietuvos Respublikos
švietimo strategija 2003-2012 m., HN 75:2010,
Direktorė

V.Einikienė

Vyr. Buhalterė

R. Mažeikienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Jokūbaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

J. Šleinienė

Bendras programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. litų)
Ekonominės klasifikacijos
Asignavimai
2013 –iesiems metams
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..
2.1.2 Įstaigos pajamos
2.2.Kiti šaltiniai
2.2.1. Valstybės lėšos
2.2.2. Kiti šaltiniai
2.2.3 ES lėšos
2.2.4. Kitos lėšos

Asignavimai
biudžetiniams
2014-iesiems
metams

2014 –tiesiems m.
maksimalūs
asignavimai

Projektas
2015 -iems metams

Projektas 2016 -iems
metams

994,8

1091,9

1112,6

1132,8

991,8

1091,9

1112,6

1132,8

593,1

662,2

675,4

688,9

3,0

0,0

0,0

0,1

1002,6

1094,9

1115,6

1135,8

994,8

1091,9

1112,6

1132,8

328,7

332,2

338,6

345,6

136,8

113,6

115,0

115,0

7,8

3,0

3,0

3,0

1,3
2,5
2,2
1,8

0
3,0
0
0

0
3,0
0
0

0
3,0
0
0

Direktorė

Violeta Einikienė

Buhalterė

Rasa Mažeikienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Jurgita Gaižauskienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Loreta Jokūbaitienė

Data 2013-10-07

“Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa” (aplinkos ir krepšelio lėšos)
ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. litų)
Ekonominės klasifikacijos
Asignavimai
2009 –iesiems metams
grupės

Asignavimai
biudžetiniams
2010-iesiems
metams

2010 –tiesiems m.
patvirtinta
Plungės r.
savivaldybės
taryboje

Projektas
2011 -iems metams

Projektas
2012 –iems metams

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
krepšelio lėšos
(nurodyti)
2.1.2. iš jo:
Specialiųjų programų
lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
(nurodyti)
Europos sąjungos
lėšos
2 procentų lėšos

1027,1

1136,3

1142,1

1142,4

1027,1
683,3

1136,3
615,6

1142,1
646,4

1142,4
678,7

0
1034,8

0
2243,3

0
1821,7

0
1149,4

1027,1

1136,3

1142,1

1142,4

78,3

50,5

53,0

55,6

7,7

1107,0

679,6

7,0

0

1000,0

637,7

0

4,7

4,0

4,0

4,0

Privatizavimo fondo
lėšos

0

100,0

34,9

0

Projektinei veiklai

2,3

2,3

2,3

2,3

Tėvų ,rėmėjų lėšos

0,7

0,7

0,7

0,7

Direktorė

Violeta Einikienė

Buhalterė

Rasa Mažeikienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Jurga Budrytė

Pedagogė

Gabrina Ramanauskienė

Data 2009-10-21

