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Pakruojo rajono savivaldybės
2019–2021 m. strateginio veiklos plano
2 priedas

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SKATINIMO
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai

2019-ieji metai
Pakruojo rajono savivaldybės administracija, 288733050
Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazija, 190066410
Pakruojo rajono Linkuvos gimnazija, 190066944
Pakruojo rajono Lygumų pagrindinė mokykla, 190066759
Pakruojo rajono Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131
Pakruojo rajono Žeimelio gimnazija, 190067284
Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123
Pakruojo rajono Klovainių pagrindinė mokykla, 190065842
Pakruojo ,,Žemynos‘‘ pagrindinė mokykla, 190066563
Pakruojo rajono Pašvitinio pagrindinė mokykla, 190067099
Asignavimų valdytojas (- Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, 168296770
Linkuvos specialioji mokykla, 290985820
ai), kodas
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla, 299067470
Pakruojo vaikų lopšelis–darželis ,,Saulutė‘‘, 190061630
Pakruojo vaikų lopšelis–darželis ,,Vyturėlis‘‘, 190061783
Pakruojo rajono Linkuvos lopšelis–darželis ,,Šaltinėlis‘‘,
190061826
Pakruojo rajono Žeimelio darželis–daugiafunkcis centras
„Ąžuoliukas“ , 190062166
Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželis, 190062885
Pakruojo rajono Stačiūnų mokykla–daugiafunkcis centras,
303212584
Pakruojo rajono savivaldybės administracija, 1
Pakruojo rajono Savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 9
Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazija, 9.1
Pakruojo rajono Linkuvos gimnazija, 9.2
Pakruojo rajono Lygumų pagrindinė mokykla, 9.3
Pakruojo rajono Rozalimo pagrindinė mokykla, 9.4
Pakruojo rajono Žeimelio gimnazija, 9.5
Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 9.6
Pakruojo rajono Klovainių pagrindinė mokykla, 9.8
Pakruojo ,,Žemynos‘‘ pagrindinė mokykla, 9.9
Vykdytojas (-ai), kodas
Pakruojo rajono Pašvitinio pagrindinė mokykla, 9.10
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, 9.12
Linkuvos specialioji mokykla, 9.13
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla, 9.15
Pakruojo vaikų lopšelis–darželis ,,Saulutė‘‘, 9.16
Pakruojo vaikų lopšelis–darželis ,,Vyturėlis‘‘, 9.17
Pakruojo rajono Linkuvos lopšelis–darželis ,,Šaltinėlis‘‘, 9.18
Pakruojo rajono Žeimelio darželis–daugiafunkcis centras
„Ąžuoliukas“, 9.22
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Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželis, 9.23
Pakruojo rajono Stačiūnų mokykla–daugiafunkcis centras, 9.24
Viešoji įstaiga Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis –darželis
„Varpelis“
Programos pavadinimas

Programos
argumentai

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą
gyvenimą skatinimo programa

2

Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu
reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių funkcijos:
savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi
pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo
pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko
minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir
koordinavimas; bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių,
gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino
parengimo pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio
ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo
organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas;
valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos:
priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo
ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje
gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo
švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių
bendrojo lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams,
turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas.
Visuomenės ugdymas: mokslas, kultūra ir sportas

Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos/padalinio
strateginis tikslas:
Programa

Kodas

Skatinti kiekvieną gyventoją realizuoti savo
galimybes mokantis, kuriant, tiriant, tikslinga
veikla prisiimant atsakomybę už save, valstybę ir
aplinką
Tęstinė

Kodas

1

Kodas

1

Teikti kokybiškas, prieinamas ir gyventojų poreikius
Programos
1
Kodas
atitinkančias švietimo paslaugas
tikslas
Tikslo aprašymas:
Tikslu numatoma įgyvendinti du uždavinius:
1. Įgyvendinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas bei formuoti saugią
ugdymo (si) aplinką.
2. Teikti pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai bei didinti ugdymo paslaugų
prieinamumą.
Pirmuoju uždaviniu numatoma organizuoti formaliojo ugdymo įstaigų veiklą:
organizuoti ugdymo procesą, užtikrinti ugdymo programų turinio ir formų įvairovę, organizuoti
mokinių pasiekimų patikrinimus ir egzaminus, užtikrinti ugdymo įstaigų aplinkos išlaikymą.
Šiuo uždaviniu taip pat bus organizuojama neformaliojo ugdymo programas įgyvendinančių
įstaigų veikla.
Antruoju uždaviniu numatoma teikti švietimo ir pedagoginę–psichologinę pagalbą
ugdymo įstaigų mokiniams ir pedagogams. Šiuo uždaviniu taip pat bus užtikrinamas
neatlygintinas mokinių pavėžėjimas į ugdymo įstaigas. Taip pat bus finansuojamas Linkuvos
specialiosios mokyklos išlaikymas. Įgyvendinamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi veiksmų planas bei tęsiama Trečiojo amžiaus universiteto veikla.
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Vertinimo kriterijai:




Mokinių įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą dalis nuo baigusių atitinkamą programą
mokinių skaičiaus (proc.)
7-16 metų savivaldybės gyventojų (vaikų) ugdymo savivaldybės pavaldumo mokyklose
aprėptis (proc.)
Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų
aprėptis (proc.).

1 Uždavinys. Įgyvendinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas bei formuoti
saugią ugdymo (si) aplinką
Uždaviniu numatoma organizuoti rajone veikiančių, bendrojo ugdymo programas
įgyvendinančių įstaigų veiklą. Rajone formaliojo ugdymo programas įgyvendina 3 gimnazijos,
6 pagrindinės mokyklos bei Linkuvos specialioji mokykla. Šios įstaigos organizuoja ugdymo
procesą, užtikrina ugdymo programų formų ir turinio įvairovę, vykdo mokinių pasiekimų
patikrinimus, rūpinasi ugdymo materialinės bazės atnaujinimu ir stiprinimu.
Pakruojo rajone organizuojama neformaliojo ugdymo įstaigų veiklą. Neformaliojo
ugdymo programas rajone įgyvendina Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla, 2 lopšeliai–
darželiai, 2 vaikų darželiai, vienas darželis–daugiafunkcis centras, o taip pat vienas nevalstybinis
vaikų darželis – „Varpelis“.6 bendrojo lavinimo įstaigose veikia ikimokyklinio ugdymo grupės (
(4 arba 10,5 val. trukmės)Neformalusis švietimas funkcionuoja, kaip neatsiejama formalaus
ugdymo dalis. Jis suteikia galimybę papildomai plėtoti savo gabumus ir tenkinti saviraiškos
poreikius.
Vertinimo kriterijai:






Mokyklų skaičius, kuriose įgyvendinamas formalusis ugdymas;
Neformaliojo švietimo įstaigų skaičius, kuriose įgyvendinamos neformaliojo švietimo
programos;
Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius;
Finansuojamų nevalstybinių ugdymo įstaigų skaičius.
Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančių vaikų skaičiaus dalis nuo visų
mokinių skaičiaus.

2 Uždavinys. Teikti pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai bei didinti ugdymo paslaugų
prieinamumą
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras vykdo mokymus pedagoginiams
darbuotojams, skirtus darbo su specialiųjų poreikių mokiniais kompetencijoms įgyti ir jas
plėtoti; tiria mokytojų kompetencijų plėtojimo poreikius ir organizuoja švietimo renginius tiems
poreikiams patenkinti; teikia profesinio konsultavimo ir informavimo paslaugos mokiniams ir jų
tėvams, teikia kompetencijų tobulinimo paslaugas rajono gyventojams. Šios įstaigos
pedagoginės psichologinės pagalbos padalinys atlieka vaikų ir mokinių specialiųjų ugdymosi
poreikių vertinimą; teikia individualias psichologines konsultacijas mokiniams, jų tėvams,
pedagoginiams darbuotojams ir mokyklos vadovams.
Parengti projektai“ Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas“ ir „Mokinių bendrojo
ugdymo pasiekimų gerinimas“
Pakruojo rajone organizuojamas mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos
neatlygintinas pavėžėjimas į mokyklą ir atgal. Šia paslauga siekiama didinti švietimo paslaugų
prieinamumą.
Uždaviniu taip pat bus skiriamos lėšos Linkuvos specialiosios mokyklos išlaikymui.
Lėšos skiriamos ugdymo proceso užtikrinimui, specialiosios pagalbos teikimui bei ugdomosios
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aplinkos išlaikymui pagal higienos normos reikalavimus
Vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
.finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas.

programų

Vertinimo kriterijai:







Pagalbą gavusių mokinių kaičius ;
Pagalbą gavusių mokytojų (rajono gyventojų) skaičius.
Pavėžėtų mokinių skaičius;
Linkuvos spec. mokyklos mokinių skaičius.
Vykdomų projektų skaičius
Įgyvendinamų programų skaičius

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Įgyvendinant formaliojo ugdymo programas, bus sudarytos sąlygos asmenims, dalyvaujantiems
ugdymo procese, mokytis ir tobulinti savo gebėjimus. Neformaliojo švietimo programų
įgyvendinimas papildo formalųjį švietimą ir leidžia vaikams tenkinti saviraiškos poreikius.
Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas mokiniams ir mokytojams prisideda
prie problemų, kylančių ugdymo įstaigose, sprendimo, o taip pat pedagoginio personalo
kompetencijų ugdymo. Neatlygintinas mokinių pavėžėjimas didina ugdymo paslaugų
prieinamumą visų amžiaus grupių asmenims.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
ir kitos lėšos.
Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma
programa:
I PRIORITETAS. VISUOMENĖS UGDYMAS: MOKSLAS, KULTŪRA IR SPORTAS
1 ilgalaikis strateginis tikslas. Skatinti kiekvieną gyventoją realizuoti savo galimybes
mokantis, kuriant, tiriant, tikslinga veikla prisiimant atsakomybę už save, valstybę ir
aplinką.
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

LR Švietimo įstatymas, LR Vietos savivaldos įstatymas, LR Biudžetinių įstaigų įstatymas; LR
Transporto lengvatų įstatymas; Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.; Lietuvos higienos
normos HN 21: 2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;
Lietuvos higienos normos HN 75: 2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“; Mokyklų aprūpinimo standartai; Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka; Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo
metodika ir kt.

