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ALYTAUS R. MIROSLAVO GIMNAZIJOS  

MIROSLAVO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS 
 (Savivaldybės, arba įstaigos pavadinimas) 

 

 

ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PLĖTRA SAVIVALDYBĖS 

TERITORIJOJE 
(programos  pavadinimas) 

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 
 

Biudžetiniai metai 2019-ieji metai. 

Asignavimų valdytojas  

(-ai), kodas (-ai) 

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos direktorius, 290245670 

Vykdytojas (-ai), kodas(-ai) Alytaus r. Miroslavo gimnazija, A11.5 

 

Programos pavadinimas 
Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra 

savivaldybės teritorijoje 

 

Alytaus rajono savivaldybės strateginime veiklos 

plane – Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir 

plėtra savivaldybės teritorijoje 

Kodas 01 

 

 

09 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa siekiama sudaryti sąlygas kokybiškam ikimokykliniam 

ir priešmokykliniam ugdymui. Vaikai, kurie lankė ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas patiria mažiau sunkumų 

bendraudami, turėjo mažiau pažintinės raidos sutrikimų, rečiau 

elgdavosi asocialiai. 

Vykdoma programa atitinka Alytaus rajono savivaldybės 

strateginio veiklos plano 09 programos „Švietimo, sporto 

paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje“ 09.01 tikslo 

„Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas ir saugios aplinkos 

kūrimas“ 09.01.01. uždavinio „Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti 

išsilavinimą pagal įvairias ugdymo programas“ 09.01.01.01. 

priemonę „Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas“.  

Ilgalaikis prioritetas 

(pagal Alytaus rajono 

savivaldybės strateginį 

plėtros planą) 

Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir 

socialinio vystymo 

Kodas 02 



Šia programa 

įgyvendinamas 

įstaigos/institucijos 

strateginis tikslas: 

Kurti pilietišką, išsilavinusią, kūrybišką, 

sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę 

Kodas 01 

 

Programos tikslas Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas ir 

saugios aplinkos kūrimas 

Kodas 01 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  

(aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato ir produkto kriterijai) 

Ugdymo turinys orientuotas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų 

ugdymą(si). Ugdymo turinys įgyvendinamas per visą vaiko buvimo įstaigoje laiką: jam valgant, 

ruošiantis eiti į lauką, bendraujant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje ir pačių vaikų 

spontaniškoje veikloje. Ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu siekiama ugdyti vaiko 

socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas. Kiekvieną 

kompetenciją sudaro ugdytinos vertybinės nuostatos, šį amžiaus tarpsnį atitinkantys gebėjimai, 

žinios, supratimas, vaiko patirtis. Visos šios kompetencijos glaudžiai tarpusavyje siejamos ir 

integruojamos. Vaikų ugdymas grindžiamas nuoseklumo principu, nuo vaikui artimos (šeimos, 

namų aplinkos, gimtosios vietovės, gamtos) prie tolimesnės aplinkos ir reiškinių. Ugdymo 

proceso organizavimą lemia grupės savitumas, lankančių vaikų poreikiai, turima patirtis, 

gebėjimai, laikmečio aktualijos. 

01 uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis pagal įvairias ugdymo programas. 

Įstaigoje turi dirbti kvalifikuoti, gerą atlyginimą gaunantys pedagogai, kurie yra parengti daryti 

teigiamą įtaką vaiko vystymuisi. Kiekvienas pedagogas turi mokėti naudoti ir pritaikyti 

patvirtintą, standartizuotą ugdymo turinį, darantį reikiamą poveikį visoms vaiko vystymosi 

sritims. Į ugdymo procesą svarbu įtraukti ir tėvus, kaip autentiškus vaiko ugdymo partnerius. 

Įvairūs susitikimai su tėvais turi būti dažni. Svarbu susitelkti į programos poveikį vaikų 

vystymuisi ir nuolat vertinti rezultatus. 

Šis uždavinys įgyvendinamas tokiomis priemonėmis: 

01 priemonė. Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis. Organizuoti ugdymo procesą. Patenkinti 

pedagoginių darbuotojų poreikius pagal jų atliekamas funkcijas. Pedagogai privalo turėti reikiamą 

išsilavinimą, mokėti vertinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos poveikį vaiko 

raidai, turėti tinkamą motyvaciją. 

02 priemonė. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. Skatinti pedagoginių darbuotojų motyvaciją 

visą gyvenimą mokytis. 

03 priemonė. Pažintinės, kultūrinės, projektinės veiklos, vaikų užimtumo organizavimas. 

Organizuoti vaikų kultūrinę, projektinę, pažintinę veiklą.  

02 uždavinys.Turtinti mokymosi bazę naujomis informacinėmis technologijomis ir 

šiuolaikinėmis mokymoso priemonėmis. 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus bazė atnaujinama naujausiomis šiuolaikinėmis technologijomis, 

mokymo priemonėmis, spaudiniais. 

Šis uždavinys įgyvendinamas tokiomis priemonėmis: 
01 priemonė.Turtinti mokymosi bazę naujomis informacinėmis technologijomis ir šiuolaikinėmis 

mokymosi priemonėmis. 

02 priemonė. Aprūpinimas būtiniausiomis mokymo priemonėmis, literatūra. Užtikrinamas 

pakankamas kiekis reikiamų žaislų, knygų ir kitų priemonių. 

03 uždavinys. Užtikrinti sėkmingą švietimo įstaigos funkcionavimą. 
Siekti sudaryti sąlygas įstaigos fizinei aplinkai ir infrastruktūrai – tinkama ir vaikui, ir pedagogui 

aplinka (pastato viduje ir aplink pastatą: reikiamas plotas, apšvietimas, ventiliacija, tualetai, 

saugumo užtikrinimas, pakankamas reikiamos kokybės inventorius). 

Šis uždavinys įgyvendinamas tokiomis priemonėmis: 
01 priemonė. Pagalbinio personalo darbo užmokestis. Patenkinti pagalbinio personalo poreikius 

pagal jų atliekamas funkcijas.  

02 priemonė. Skatinti pagalbinio personalo motyvaciją visą gyvenimą mokytis. Sudaryti sąlygas 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus aptarnaujančiam personalui dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 



renginiuose. 

03 priemonė. Kanceliarinių, švaros, ūkinių prekių, inventoriaus įsigijimas ir naudojimas. 

Papildyti ikimokyklinio ugdymo skyriaus materialinę bazę įvairiomis priemonėmis. 

04 priemonė. Komunalinių paslaugų, telefono, interneto ryšio ir kt. paslaugų tiekimas. Užtikrinti 

tinkamą ugdymo(si) aplinką (ryšiai, šiluma, apšvietimas, vanduo ir kt.).Tobulinti ugdymo procesą 

ir gerinti informacinį aprūpinimą.  Įvairių kitų paslaugų teikimas. Vykdomi mokėjimai už įvairias 

suteiktas paslaugas pagal poreikį. 

Rezultato kriterijai: 

Vaikų ir mokinių skaičiaus kaita lankančiųjų (rugsėjo 1 d.), asmenimis – 31. 

Produkto kriterijai išdėstyti programos 2 lentelėje „Vertinimo kriterijų suvestinė“.  

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

(nurodomas numatomas programos poveikis atitinkamai sričiai, ekonomikai, socialinei aplinkai, 

aprašomi efekto kriterijai) 

Investavimas į ikimokyklinį ugdymą daro įtaką tolimesnei vaiko integracijai į visuomenę. Svarbu, 

jog būtų analizuojamos visos vaikų raidos sritys: pažintinė, emocinė, socialinė ir fizinė. Į jaunojo 

asmens ugdymą turi būti įtraukiami tėvai ir pedagogai, kad būtų galima suprasti įvairius vaiko 

raidos kontekstus. Sąmoningi, protingi, kūrybingi vaikai turės galimybes sėkmingai mokytis 

pagal pradinio ir bendrojo ugdymo programas bei bus ateityje pasirengę tęsti studijas ir 

prisitaikyti prie greitų darbo rinkos pokyčių. Integravimasis darbo rinkoje ir sėkmingas idėjų 

pritaikymas užimamose pareigose prisidės prie tvaraus šalies ekonomikos augimo. 

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos, savivaldybės biudžeto ir pajamų gautų už suteiktas paslaugas lėšos. 

Veiksmai, numatyti Alytaus rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su 

vykdoma programa: 

2 prioritetas. Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio vystymo. 

2.4. tikslas. Vystyti šiuolaikišką švietimo sistemą, užtikrinant švietimo kokybę ir užimtumą. 

Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2013-12-23 nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos 

patvirtinimo“, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. ISAK-2965 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 

22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos Higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinimo“, Alytaus r. Miroslavo gimnazijos nuostatai, patvirtinti Alytaus rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. K-153 „Dėl Alytaus r.  Miroslavo 

gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo“. 

Kita svarbi informacija: 
 

 

Direktorius    Romualdas Gelažauskas 
(Institucijos / įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

 

Alytaus rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 

   

Jonas Žemaitis 
(Atsakingo už programos koordinavimą asmens pareigų 

pavadinimas) 
 (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

 
   

Data  
 

____________________________________ 



PATVIRTINTA  

Alytaus rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus 

2017 m. lapkričio 2 d. 

įsakymu Nr. D1-963 

 

3 priedas 

2 lentelė 

 

ALYTAUS R. MIROSLAVO GIMNAZIJOS 

MIROSLAVO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS 
(padalinio / įstaigos pavadinimas) 

    VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

Vertinimo kriterijaus 
Vertinimo kriterijaus reikšmės 

(metais) 

Kodai 

Pavadinimas, mato vienetas  
Vertinimo 

kriterijaus kodas 

2018 2019 2020 2021 

Strateginio 

tikslo kodas 

Programos 

kodas 

Programos 

tikslo kodas 

Uždavinio 

kodas 

    

Efekto kriterijus (-ai) 

01 01   Į ikimokyklinio ugdymo įstaigą priimamų 1–5 

metų vaikų dalis, lyginant nuo pateikusių 

prašymus, procentais 

E-01-01-04 100 100 100 100 

Rezultato kriterijus (-ai) 

01 01 01  Vaikų ir mokinių skaičiaus kaita, lankančiųjų 

(rugsėjo 1 d.), asmenimis 

R-01-01-01 34 31 35 35 

Produkto kriterijus (-ai) 

01 01 01 01 Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius, vnt.  P-01-01-01-01 3 3 3 3 

01 01 01 01 Pedagogų kvalifikacijos kėlimo renginių 

skaičius, vnt. 

P-01-01-01-02 5 5 5 5 

01 01 01 01 Pažintines, kultūrinės, projektinės veiklos 

mokinių užimtumo organizavimui, Eur 

P-01-01-01-03 0,1 0,1 0,1 0,1 

01 01 01 02 IKT diegimas, taikymas, naudijimas IT 

ugdymo procese, Eur 

P-01-01-02-01 0,1 0,2 0,2 0,2 

01 01 01 02 Vienam vaikui vadovėliams, literatūrai, P-01-01-02-02 14,71 22,58 20 20 



Vertinimo kriterijaus 
Vertinimo kriterijaus reikšmės 

(metais) 

Kodai 

Pavadinimas, mato vienetas  
Vertinimo 

kriterijaus kodas 

2018 2019 2020 2021 

Strateginio 

tikslo kodas 

Programos 

kodas 

Programos 

tikslo kodas 

Uždavinio 

kodas 

    

spaudiniams, bei kt. prekėms tenkanti suma, 

Eur 

01 01 01 03 Administracinio-pagalbinio personalo etatų 

skaičius, vnt. 

P-01-01-03-01 2 2 2 2 

01 01 01 03 Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus  aptarnaujančiams personalui dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, seminarų 

skaičius, vnt. 

P-01-01-03-02 4 4 4 4 

01 01 01 03 Lėšų dalis, tenkanti kanceliarinėms, švaros, 

ūkinėms prekėms, inventoriui, nuo bendro 

finansavimo,%. 

P-01-01-03-03 5,85 5,85 5,85 5,85 

01 01 01 04 Lėšų dalis, tenkanti komunalinių, telefono ir 

interneto ryšio paslaugų pirkimui, kitų 

paslaugų teikimui nuo bendro finansavimo, %. 

P-01-01-03-04 28,54 28,54 28,54 28,54 

 

 

Direktorius    Romualdas Gelažauskas 
(Institucijos / įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

 

Alytaus rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 

   

Jonas Žemaitis 
(Atsakingo už programos koordinavimą asmens pareigų pavadinimas)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

 

 

Data  
____________________________________  


