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Biudžetiniai metai 2015-ieji metai 

Asignavimų valdytojai 

ir priemonių vykdytojai 

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Kodas 1902317
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Programos kodas  02 

     Programos parengimo argumentai 

Programa tęstinė. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Valstybinės Švietimo strategijos nuostatomis, kad būtų 

užtikrinimas švietimo plėtotės prieinamumas, tęstinumas ir socialinis teisingumas.  

Programa siekiama padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros taip pat ir etninius, socialinius, 

pažintinius poreikius. Užtikrinti įstaigos būtiniausių reikmių tenkinimą. Sudaryti palankias sąlygas 

ugdymui procesui organizuoti ir saugiai aplinkai kurti. Taupiai naudoti turimus išteklius, nuolat 

vertinant, analizuojant ir planuojant įstaigos veiklą, remiantis veiksminga vadyba tinkamai ir laiku 

priimamais sprendimais. 

Savivaldybės ilgalaikis 

prioritetas (pagal 

strateginį plėtros planą) 

Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono 

vystymas per investicijų skatinimą, infrastruktūros 

gerinimą (taikomas iš dalies) 

Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei 

kūrimas (taikomas iš dalies) 

Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono 

vystymas per investicijų skatinimą, infrastruktūros 

gerinimą (taikomas iš dalies) 

Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais  

 

Kodas II 

 

 

III 

 

 

 

 

IV 

Šia programa 

įgyvendinamas įstaigos 

strateginis tikslas 

Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas 

paslaugas 

Kodas 02 

Programos tikslas 
Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų 

prieinamumą ir kokybę 

Kodas 01 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas 

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos labai svarbios ugdant vaikus kaip asmenybes. Jos papildo 

vaikų ugdymą šeimose, skatina jų socialinį, pažintinį vystymąsi, patirtį, padeda pasirengti 

sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą, visapusiškai plėtoti ir ugdyti vaiko 

gebėjimus. 

 Įgyvendinant tikslą, siekiama tenkinti vietos bendruomenės poreikius, užtikrinti kokybišką 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų realizavimą, diegti inovatyvias ugdymo(si) 

formas ir metodus, siekti vaiko pažangos, rūpintis ugdytinių saviraiška, užimtumu, sveikata bei 

saugumu, kurti saugią, estetišką, šiuolaikišką aplinką, atitinkančią sanitarinių-higieninių normų 

reikalavimus. 

 

01 uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir 

neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, 
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psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir 

mokykloms 
Uždavinio įgyvendinimui numatomos priemonės: 

02.01.01 01. priemonė. Švietimo įstaigų veiklos organizavimas 

1. Materialinės bazės turtinimas 

Įsigysime inovatyvių ugdymo priemonių, įsigijimas užtikrins lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

pagrindinių funkcijų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vykdymą. 

Siekdami užtikrinti saugią ir sveiką aplinką vaikams – įsigysime valymo, plovimo ir skalbimo 

priemonių. Vadovaudamiesi ugdymo priemonių aprašais aprūpinsime ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes naujausiomis šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis. 2015–2017 

metais tęsime vaikiškų baldų atnaujinimą. Sukursime funkcionalią, estetišką, stimuliuojančią vaikų 

veiklą, sveiką ir saugią aplinką. 

2. Vaikų maitinimo organizavimas 

2015 metais planuojame, kad įstaigą lankys 190 vaikų. Užtikrinsime vaikų maitinimo kokybę 

pagal maisto saugos teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Organizuosime vaikų maitinimą pagal 

patvirtintus valgiaraščius. Sieksime patiekalų įvairovės. Gautas įmokas už vaikų maitinimą 

racionaliai naudosime tik pagal paskirtį, laiku atsiskaitysime su tiekėjais. 

3. Personalo kvalifikacijos tobulinimas: 

3.1. diegsime inovatyvias ugdymo priemones priešmokyklinio ugdymo grupėse; 

3.2. pedagoginiai darbuotojai kels kvalifikaciją, dalyvaus seminaruose, rengs kvalifikacijos 

tobulinimo programas; 

3.3. kito personalo darbuotojai kels kvalifikaciją, dalyvaus seminaruose, įgytas žinias panaudos 

savo tiesioginiame darbe. 

4. Įstaigos valdymo tobulinimas 

4.1. užtikrinsime lopšelio-darželio teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę; 

4.2. gilinsime ir plėtosime vadybos žinias ir įgūdžius; 

       4.3. užtikrinsime racionalų materialinių išteklių panaudojimą įgyvendindami strateginį veiklos 

planą bei kitus įstaigos planus; 

       4.4. efektyviai taikysime švietimo vadybos žinias įstaigoje plėtojant bendruomenės draugiškus 

tarpusavio santykius. 

 

02.01.01.02. priemonė. Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso kokybės užtikrinimas. 

Ugdymo proceso kokybę užtikrina finansavimas, kurį sudaro biudžeto, MK, IUK lėšos, 

personalo kvalifikacija ir tinkama vadyba. Ugdymo proceso turinį užtikrina ikimokyklinio ugdymo 

(si) programa „Ąžuoliuko takeliu“, Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. 

Papildomai įgyvendinama Sveikatos stiprinimo programa „Sveikuolis giliukas“ ir priešmokyklinio 

ugdymo grupėse  tarptautinė programa „Zipio draugai“. Ugdymo proceso kokybę užtikrina 

ugdymo proceso planavimas, saugi edukacinė aplinka, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, 

logopedo pagalbos teikimas, lopšelio-darželio veiklos įsivertinimas, aktyvi metodinė veikla, 

dalyvavimas įvairiuose projektuose, programose savivaldybėje ir šalyje. 

Skiriant lėšas ugdymui ir ugdymo aplinkai finansuoti bus užtikrinamas Visagino vaikų lopšelio-

darželio „Ąžuoliukas“ pagrindinių funkcijų – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

– vykdymas. Skatinamos ir palaikomos ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) iniciatyvos, sudaromos 

optimaliausios sąlygos ugdyti(s) saugioje ir sveikoje aplinkoje. 

02 Uždavinys. Organizuoti renginius netiesiogiai įtakojančius kokybišką ugdymo procesą. 

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: 

02. 01. 02. 01. priemonė. Mokinių iniciatyvų skatinimas pažinimo, lavinimosi, saviraiškos 

galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas. 

Edukacinio renginio „Suk, suk ratelį“ organizavimas Utenos regiono mastu, dalyvavimas 

miesto ir šalie konkursuose pagal galimybes, Dalyvavimas aplinkosaugos, socializacijos 

programose, projektuose bei kitose programose, projektuose, akcijose. 

02.01.02.02. Priemonė. Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant 
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mokyklų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas. Lopšelio-darželio veiklos 25-mečio 

paminėjimas, darbuotojų metinio kvalifikacijos tobulinimo plano parengimas, mokytojų atestacinės 

programos rengimas ir įgyvendinimas, mokytojų tarybos, metodinės tarybos veiklos 

organizavimas, gerosios patirties sklaidos renginiai, dalyvavimas projektuose, skirtuose lopšelio-

darželio veiklos tobulinimui.  

Aprašomi rezultato kriterijai: 

R-02-01-01 Įgyvendinamų programų skaičius įstaigoje. 

R-02-01-02 Garantuotas darbuotojams darbo užmokestis (100 proc.). 

R-02-01-03 Užtikrintas įstaigos aplinkos išlaikymas (100 proc.). 

R-02-01-04 Maitinimą gaunančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius. 

 

Aprašomi produkto kriterijai: 

P-02-01-01 Vaikų besiugdančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas skaičius. 

P-02-01-02 Vaikų besiugdančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas skaičius. 

P-02-01-03 Įstaigoje dirbančių darbuotojų etatų skaičius. 

P-01-01-04 Organizuojamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimas (190) 

vaikų 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas 

Įgyvendinus programą bus sudarytos palankios sąlygos ugdymo proceso tobulinimui ir saugios 

aplinkos sukūrimui. Bus stiprinamas lopšelio-darželio intelektualinis potencialas, geriau naudojami 

intelektualiniai ir materialiniai ištekliai. Sudaromos geresnės galimybės vaikui siekti pažangos ir 

poreikiams tenkinti. 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai 

Programa finansuojama iš Visagino savivaldybės biudžeto (SB), valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos SB(MK), kitų lėšų (tėvų įnašų) SB(ĮP), rėmėjų paramos iš 2 procentų pajamų 

mokesčio. 
 

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su 

aprašoma programa 

4.1.1.5. Atnaujinti Visagino savivaldybės švietimo mokymų bei ugdymo įstaigų materialinę 

bazę. 

4.1.1.7. Diegti inovatyvius mokymo metodus ir technologijas ugdymo srityje. 

4.1.10. Įrengti saugias ir uždaras ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo įstaigų teritorijas. 

4.1.2.1. Kelti švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciją, organizuoti mokymus mokyklų 

direktoriams ir pavaduotojams ugdymo klausimais. 

4.1.1.2. Renovuoti ir modernizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigas. 

4.1.2.2. Ugdyti švietimo darbuotojų pedagoginę psichologinę kompetenciją, kelti kvalifikaciją. 

4.1.2.4. Plėtoti stažuočių ir kitas praktinio ugdymo formas. 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai 

LR Švietimo įstatymas, LR Biudžetinių įstaigų įstatymas, LR socialinės paramos mokiniams 

įstatymas, LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, LR Vyriausybės nutarimai, Visagino 

savivaldybės tarybos sprendimai ir kiti norminiai aktai. 

Kita svarbi informacija.  

Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas. 
_________________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Visagino savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja 

 

Asta Sieliūnienė 
 (už programos koordinavimą atsakingas asmuo) 

 

 
Data  


