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ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TIEKIMO IR PLĖTROS SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas
(-ai), kodas

Vykdytojas (-ai)

2014 metai

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, 188718528
Alytaus r. Butrimonių gimnazijos direktorius, 190244763
Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius ,
190244044
Alytaus r. Simno gimnazijos direktorius, 290244230
Alytaus r. Krokialaukio Tomo- Noraus Naruševičiaus vidurinės
mokyklos direktorius, 190245331
Alytaus rajono Miroslavo vidurinė mokyklos direktorius, 290245670
Alytaus rajono Pivašiūnų vidurinė mokyklos direktorius, 190245865
Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius, 190244425
Alytaus rajono Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius,
291523820
Alytaus rajono Makniūnų pagrindinės mokyklos direktorius,
190238867
Alytaus rajono Punios mokykla-daugiafunkcinio centro direktorius,
190952342
Alytaus r. Ūdrijos pagrindinės mokyklos direktorius, 190241653
Alytaus rajono Simno specialiosios mokyklos direktorius,190984347
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktorius, 190247688
Alytaus rajono švietimo ir ir pedagoginės psichologinės pagalbos
centro direktorius, 195328731
Alytaus r. Krokialaukio daugiafunkcinio centro direktorius,
190238867
Alytaus rajono Butrimonių vaikų darželio direktorius, 190228563
Alytaus rajono Daugų vaikų darželio direktorius, 190228182
Alytaus rajono Simno vaikų darželio direktorius, 190228378
Švietimo ir sporto skyrius
Alytaus r. Butrimonių gimnazija
Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazija
Alytaus r. Simno gimnazija
Alytaus r. Krokialaukio Tomo- Noraus Naruševičiaus vidurinė
mokykla
Alytaus rajono Miroslavo vidurinė mokykla
Alytaus rajono Pivašiūnų vidurinė mokykla
Alytaus r. Alovės pagrindinė mokykla
Alytaus rajono Kumečių pagrindinė mokykla
Alytaus rajono Makniūnų mokykla-daugiafunkcis centras
Alytaus rajono Punios mokykla-daugiafunkcis centras
Alytaus r. Ūdrijos pagrindinės mokykla
Alytaus rajono Simno specialioji mokykla
Alytaus r. meno ir sporto mokykla

Alytaus rajono švietimo ir ir pedagoginės psichologinės pagalbos
centras
Alytaus r. Krokialaukio daugiafunkcis centras
Alytaus rajono Butrimonių vaikų darželis
Alytaus rajono Daugų vaikų darželis
Alytaus rajono Simno vaikų darželis
Kodas

09

Programos pavadinimas

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra
savivaldybės teritorijoje

Programos parengimo
argumentai

Švietimas - prioritetinė, valstybės remiama Lietuvos Respublikos
raidos sritis. Įgyvendinant valstybės keliamus uždavinius švietimui,
būtina užtikrinti ugdymo kokybę, kurią sąlygoja Bendrųjų programų,
išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas,
modernizuoto mokymo(si) aplinka, intelektualiniai ištekliai.
Šia programa siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 200304-04 nutarimu Nr. IX-1700 patvirtintas Valstybinės švietimo
strategijos 2003-2012 metų nuostatas, Vyriausybės 2005-01-24
nutarimu Nr. 82 patvirtintos Valstybinės švietimo strategijos 20032012 metų nuostatų įgyvendinimo ir Alytaus rajono trumpalaikio
strateginio plėtros plano 2012-2012 metams antrą prioriteto –
Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas, gyvenimo kokybės
užtikrinimas – tikslus ir uždavinius, susijusius su švietimu. Per
programos tikslą ir uždavinius įgyvendinamos Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymu numatytos savarankiškosios ir valstybės
(perduotos savivaldybėms) savivaldybių funkcijos: savivaldybės
teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo
švietimo programas užtikrinimas; vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo
organizavimas (švietimo įstaigų steigimas, reorganizavimas,
likvidavimas, išlaikymas, mokymo pagal formaliojo švietimo
programas organizavimas ir įgyvendinimas); bendrojo ugdymo
mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse,
neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; vaikų
ir jaunimo papildomo ugdymo ir užimtumo organizavimas;
priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimas (įstaigų steigimas,
reorganizavimas,
likvidavimas,
išlaikymas,
mokymo
pagal
priešmokyklinio švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas);
maitinimo
paslaugų
organizavimas
švietimo
įstaigose,
įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
bendrojo lavinimo programas; suaugusiųjų neformalusis švietimas,
neformaliojo ugdymo švietimo programų organizavimas ir
įgyvendinimas, mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose
mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse
mokyklose administravimas. Vykdoma studijų rėmimo programa skirta
studentams, studijuojantiems Lietuvos universitetinių mokyklų
dieniniuose skyriuose. Vienam studentui skiriama10 BSI (1300 Lt)
dydžio vienkartinė parama.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Alytaus rajono

Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio
vystymo

Kodas

02

savivaldybės strateginį
plėtros planą)
Šia programa
įgyvendinamas
savivaldybės strateginis
tikslas:
Programos tikslas

KURTI
PILIETIŠKĄ,
IŠSILAVINUSIĄ,
KŪRYBIŠKĄ, SVEIKAI IR SAUGIAI
GYVENANČIĄ BENDRUOMENĘ

Kodas

01

Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas

Kodas

01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Alytaus rajone veikia 3 vaikų darželiai (Simno, Daugų, Butrimonių), 3 pagrindinės mokyklos
(Alovės, Kumečių, Ūdrijos), 3 vidurinės mokyklos (Miroslavo, Pivašiūnų, Krokialaukio Tomo
Noraus – Naruševičiaus), 3 gimnazijos ( Simno, Butrimonių, Daugų), 2 mokyklos -daugiafunkciai
centrai (Makniūnų, Punios), 1 daugiafunkcis centras (Krokialaukio), 1 specialioji mokykla, 1 meno
ir sporto mokykla.
Tikslas apima ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą, neformalųjį vaikų
švietimą. Pagal visas privalomojo ir visuotinio švietimo programas teikiamas specialus ugdymas,
kurio paskirtis – padėti specialiųjų poreikių asmeniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti
išsilavinimą ir kvalifikaciją, įveikti socialinę atskirtį.
Įgyvendinant šį tikslą, vykdomi šie uždaviniai:
01 uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal įvairias ugdymo programas.
Įgyvendinant šį uždavinį mokyklą reikia aprūpinti ne tik vadovėliais, moderniomis mokymo
(si) priemonėmis, stipria technine ir informacine baze, bet dar svarbiau- keisti požiūrį į mokytoją.
Mokytojai ugdymo procese įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pagrindinio, bendrąsias
ugdymo programas, kuria aktyvią, mokymąsi skatinančią aplinką, individualizuoja ir diferencijuoja
ugdymo turinį, stiprindami jo integracinius ryšius, sudarydami galimybes kiekvienam vaikui įgyti
esminių, mokymuisi būtinų kompetencijų. Kiekvieno asmenis profesinis tobulėjimas per ugdymo
formų ir metodų įvairovę pakels mokinių motyvaciją. Kiekvienas mokytojas per metus dalyvauja
ne mažiau kaip dviejuose seminaruose aktualiomis temomis. Keletą kartų per metus aptariama
darbo patirties sklaida metodinėse grupėse ir (ar) mokytojų bendruomenėje. Stebėtų pamokų
protokoluose užfiksuota informacinių technologijų ir kitų šiuolaikiškų mokymosi priemonių bei
informacijos šaltinių panaudojimas. Tad būtina peržvelgti ugdymo organizavimą ir pakeisti
mokytojo vaidmenį ugdymo procese: mokytoją žinių turėtoją ir perteikėją turi keisti mokytojas –
mokymosi organizatorius. Būtina tobulinti mokytojų kvalifikaciją aktyvių mokymo(si) metodų
įsisavinimo ir taikymo srityje.
Didėjantis vaikų ir paauglių nusikalstamumas, vis dažniau vartojamos priklausomybę
sukeliančios medžiagos tampa grėsmingu socialiniu reiškiniu. Kasmet gausėja socialinės atskirties
šeimų, socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų, vis dažnesni fizinės ir psichologinės prievartos,
smurto prieš vaikus atvejai. Mažinant šeimų socialinę atskirtį, labai svarbu sudaryti sąlygas visiems
bendruomenės nariams dalyvauti kultūrinėje veikloje, rasti mėgstamą laisvalaikio formą, plėtoti
meno ir kultūros suvokimą, puoselėti susiklosčiusias tradicijas, burti narius šventėms, įvairiems
konkursams, festivaliams. Skatinti turiningą vaikų laisvalaikio užimtumą rengiant vasaros poilsio
stovyklas, organizuojant įvairias ekskursijas, plėtojant vaikų socializacijos formų įvairovę,
garantuojant jų prieinamumą.
02 uždavinys. Turtinti mokymosi bazę naujomis informacinėmis technologijomis ir
šiuolaikinėmis mokymosi priemonėmis.

Mokyklų bazės atnaujinamos naujausiomis šiuolaikinėmis technologijomis, mokymo priemonėmis,
suteikiančioms galimybes tinkamai įgyvendinti programose iškeltus tikslus ir uždavinius.Dalis
moraliai pasenusių kompiuterių bus keičiama naujais , įsigyjama naujos orgtechnikos (
spausdintuvai, projektoriai, eksplotacinės medžiagos). MT+ programos naujų modernių ir naujai
įgytų IKT priemonių taikymas ugdymo procese.
Programos tikslas

Sveikos ir saugios mokyklos aplinkos kūrimas

Kodas 02

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: užtikrinamas efektyvus švietimo įstaigų funkcionavimas bei
garantuojamas moksleivių pavežėjimas į švietimo įstaigas.

01 uždavinys.Užtikrinti sėkmingą ugdymo(si) įstaigų funkcionavimą.
Šiuo uždaviniu užtikrinamas ugdymo įstaigų egzistavimas.
Šio uždavinio realizavimą užtikrina šios priemonės:
• administracinio-pagalbinio personalo darbo užmokestis;
• vadovo ir administracijos darbuotojų dalyvavimas respublikiniuose mokymuose ir rajono
metodinėje veikloje
• kanceliarinių, švaros, ūkinių prekių, inventoriaus įsigijimas ir naudojimas;
• komunalinių paslaugų, telefono ir interneto ryšių tiekimas;
• įvairių kitų paslaugų teikimas;
• ugdymo įstaigos transporto išlaikymas;
• ugdymo įstaigos paprastasis remontas ir kitos paslaugos;
• organizuoti mokinių maitinimą.
02 uždavinys. Sudaryti saugias sąlygas mokiniams pasiekti mokyklą, užtikrinti teisės aktų dėl mokinių
pavežėjimo įgyvendinimą.

Savivaldybė turi užtikrinti toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenančių kaimo bendrojo lavinimo
mokyklų mokinių vežiojimą į mokyklas. Įgyvendinant šį uždavinį apmokamos kelionės išlaidos
pagal bilietus, taip pat ugdymo įstaigų nuosavo transporto išlaikymo išlaidos.
Programos tikslas

Teikti
pedegoginę
psihologinę
kvalifikacijos tobulinimosi paslaugas.

pagalbą, Kodas

03

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: įgyvendinat šį tikslą Alytaus rajono Švietimo ir pedagoginės
psichologinės pagalbos centre dirbantys specialistai tiria rajono pedagogų bendruomenės
kvalifikacijos tobulinimosi poreikiai ir problemos, su kuriomis susiduria planuojant ir organizuojant
ugdymo procesą, rengiantis pamokoms ir dirbant su vaikais, jų tėvais, bendradarbiaujant su
kolegomis. Ištyrus ir atsižvelgiant į valstybės švietimo prioritetus, strategijas, parengiamos įvairios
kvalifikacijos tobulinimosi programos ir organizuojami metodiniai ir gerosios patirties sklaidos
renginiai mokytojų turimoms kompetencijoms tobulinti ir naujoms įgyti. Renginiuose taikomos
naujausios mokymosi priemonės, įvairūs veiklas aktyvinantys ir įsivertinimo reikalaujantys
metodai.
Ypač svarbu teikti kvalifikuotą ir kokybišką pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams,
mokyklai, mokytojams - įgyvendinimas užtikrina būtinos ir operatyvios pagalbos teikimą rajono
gyventojams: vaikams, jų tėvams ar globėjams, ugdymo įstaigų pedagogų bendruomenėms. Ne visose rajono
ugdymo įstaigose yra specialiojo pedagogo, psichologo ir kitų specialistų etatai, todėl ARŠPPPC pagalba yra
labai svarbi ir reikalinga. Ji teikiama ne tik centre, bet dažnai visa komanda vyksta į rajono mokyklas,
vykdo tyrimus, konsultacijas dirba šviečiamąjį prevencinį darbą. Sudaromos palankios sąlygos kuo

ankstesniam asmens specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės raidos ir ugdymosi problemų

įvertinimui, operatyvios ir veiksmingos pagalbos, padedančios spręsti vaiko visaverčio ugdymo
klausimus, teikimui.
01 uždavinys. Teikti kvalifikacijos tobulinimosi paslaugas, organizuoti rajono pedagogų

kvalifikacijos tobulinimą, nuolatinį mokymąsi.
Šiuo uždaviniu įgyvendinimas kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio mokytojams, vadovams
ir specialistams nustatymas ir organizavimas.
02 uždavinys. Teikti metodinę pedagoginę pagalbą, konsultacijas rajono ugdymo įstaigų
mokytojams, mokytojų bendruomenėms.
Šiuo uždaviniu organizuojami metodinės ir gerosios patirties sklaidos renginių, metodinių darbų
parodų organizavimas. Teikiamos konsultacijos.
03 uždavinys. Kurti naujas mokymosi aplinkas, užtikrinti tikslingą ARŠPPPC išteklių
panaudojimą, informacijos sklaidą.
Šiuo uždaviniu teikiama metodinė pagalnba mokytojų bendruomenėms, tėvams, vaiko gerovės
komisijų komandoms. Rengiamas ir platinamas informacinis periodinis šio centro leidinys.
04 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas kuo ankstesniam asmens specialiųjų poreikių,
psichologinių, asmenybės raidos ir ugdymosi problemų įvertinimui, operatyvios ir
veiksmingos pagalbos, padedančios spręsti vaiko visaverčio ugdymo klausimus, suteikimui.
Šiuo uždaviniu užtikrinamos sąlygos kokybiškam specialistų darbui, asmens įvertinimui, nustatant
vaiko psichologines problemas, jų priežastis.
05 uždavinys. Stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų) ir vaikų bendradarbiavimą,
sprendžiant specialiojo ugdymo, tolerancijos, teigiamo požiūrio formavimo problemas.
Šiuo uždaviniu teikiama metodinė pagalba mokytojų bendruomenėms, tėvams, vaiko gerovės
komisijų komandoms.
06 uždavinys.Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą rajono ugdymo institucijoms
organizuojant tyrimus ir švietimą vietose, plėtojant specialiųjų poreikių asmenų kokybišką
ugdymą.
Šiuo uždaviniu ARŠPPPC specialistų teikiama pagalba ne tik centre, bet nuolat visa komanda
vyksta į rajono mokyklas, vykdo tyrimus, konsultacijas dirba šviečiamąjį prevencinį darbą.
Programos tikslas

Lėšų skyrimas švietimo ir švietimo įstaigų
centralizuotoms priemonėms

Kodas

04

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: įgyvendinant šį tikslą siekiama geriau įgyvendinti rajoninius
renginius, kurie skirti mokytojams ir moksleiviams. Moksleiviams organizuojamos rajoninės
mokomųjų dalykų olimpiados, konkursai, sportinės varžybos. Iš šios programos skiriamos premijos
mokytojams Tarptautinės mokytojo dienos proga bei geriausiems rajono abiturientams,
finansuojamas mokyklinės dokumentacijos įsigijimas. Švietimo centralizuotoms priemonėms taip
skiriama lėšų ir iš mokinio krepšelio. Numatomas skyrimas lėšų ir švietimo įstaigų centralizuotoms
priemonėms.
01 uždavinys. Teikti kvalifikuotą pagalbą centralizuotiems švietimo ir sporto renginiams.
Siekiama kuo daugiau organizuoti mokomųjų dalykų olimpiadų bei konkursų, organizuoti
moksleivių rajonines sportines varžybas, tinkamai paminėti tarptautinę Mokytojo dieną, mokyklas
aprūpinti mokykline dokumentacija, bei kitomis priemonėmis.
Programos tikslas
Organizuoti kiekvienam rajono moksleiviui Kodas 05

prieinamą neformalųjį
kokybiškas menino ir
paslaugas

ugdymą,
sportinio

teikiant
ugdymo

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Sparčiai kintant visuomenei, visuomenės gyvenimui, kinta ir
švietimas, jo planavimas, ir prieinamumas kiekvienam asmeniui, suteikiant kuo palankiausias
galimybes ir sąlygas ugdymui. Programa „Neformaliojo švietimo meninis ir sportinis ugdymas“
užtikrina kvalifikuoto meninio ir sportinio ugdymo paslaugos teikimą rajono vaikams. Mokytojai ir
kiti specialistai sulaukia naujų iššūkių, ugdymo įstaigas pasiekia nauji ugdymo dokumentai,
reikalavimai, naujos mokymo priemonės, keičiasi reikalavimai ugdymo organizavimui ir
vertinimui. Kitos rajono ugdymo įstaigos neturi dziudo, baidarių ir kanojų irklavimo, mokymosi
groti muzikiniu instrumentu specialistų etatų, todėl meno ir sporto mokyklos specialistų pagalba yra
labai reikalinga rajono moksleivijai. Alytaus r. meno ir sporto mokyklos skyriai veikia ne tik
centre, bet ir kitose rajono mokyklose, kuriose mokytojai moko įvairių meno ir sporto šakų, dirba
šviečiamąjį prevencinį darbą. Skyrių įsteigimas rajono mokyklose leidžia kūrybiškai dirbti,
sutartinai siekti ugdymo tikslų, žinias, mokėjimus ir įgūdžius, naujai įgytas kompetencijas pritaikyti
veikloje, pasiekti su ugdytiniais ženklesnių rezultatų, teikti geresnes švietimo paslaugas.
01 uždavinys.Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius meno ir sporto
srityse teikiant kokybišką ugdymo programų įvairovę, padėsiančią mokiniams tapti aktyviais
visuomenės nariais.
Įgyvendinant šį uždavinį yra teikiama kokybiška ugdymo programų įvairovė, plečiamas mokinių
akiratis, saviraiškos galimybės, organizuojant meninius konkursus, apžiūras, sportines varžybas,
seminarus mokiniams ir mokytojams, plėtojant neformaliojo ugdymo projektų įgyvendinimą,
taikant gerosios patirties sklaidos metodą tarp mokyklos, rajono, respublikos neformaliojo švietimo
mokytojų.
02 uždavinys. Užtikrinti sėkmingą švietimo įstaigos funkcionavimą.
Siekiama paruošti tinkamą ugdymo(si) aplinką, turtinti švietimo įstaigos materialinius ir
intelektualinius resursus, tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Ugdymo
kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo, bet ir nuo sąlygų, kuriose mokomi ir
lavinami vaikai, tad reikia kurti ne tik modernią, bet ir saugią bei sveiką mokymosi aplinką.

Programos tikslas

Siekti rezultatyvios sporto plėtros, sudaryti
palankią sportavimo aplinką

Kodas

06

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Sparčiai kintant visuomenei, visuomenės gyvenimui, kinta poreikis

sportui ir sveikatinimui jo prieinamumas kiekvienam asmeniui, sudarant kuo palankiausias sąlygas
sportavimui. Sporto rėmimo programa užtikrina daugelio pagrindinių sporto renginių finansavimą,
skatina sporto klubų veiklą, aktyviau į šią veiklą įsijungia įvairios organizacijos.
01 uždavinys. Užimti Alytaus rajono gyventojus sporto ir kita sveikatinimo veikla, tenkinant
jų pažinimo, lavinimosi, sportinio meistriškumo didinimo, saviraiškos bei bendravimo
poreikius;
Šiuo uždaviniu įgyvendinama sporto ir sveikos gyvensenos politika savivaldybės teritorijoje,
rūpinamasi aktyvaus laisvalaikio užimtumo formų organizavimu ir sporto paslaugų teikimu rajono
visuomenei, organizuojama sporto projektų atrankos konkursai, savivaldybės patvirtintoms
programoms vykdyti. Kontroliuojama rajono sporto įstaigų darbas, organizuojant sportinę veiklą,
koordinuojant rajono visuomeninių sporto organizacijų veiklą, organizuojant bei padedant rengti
šventes, masinius sporto renginius, atstovaujama savivaldybei šalies ir tarptautinėse sporto
organizacijose. Užtikrinamas tinkamas sporto bazės naudojimas ir eksploatavimas.
Visose rajono seniūnijose vyks sporto šventės ir numatoma skirti apie 17 tūkstančių litų. Vyks

rajoninės seniūnijų futbolo, krepšinio, šaškių ir šachmatų varžybos ir tam numatoma 10 tūkstančių
litų sporto programos lėšų. Toliau bus skatinama rajone veikiančių sporto klubų veikla ir jų veiklai
gerinti planuojama skirti apie 40 tūkstančių litų. Likusieji pinigai bus panaudoti kitai sportinei
veiklai plėtoti rajone.
Rezultato vertinimo kriterijus- gyventojų įtraukimas į sveikatimo ir sportinę veiklą, vnt - 2000
Programos tikslas

Sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus
asmenybei

Kodas

07

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: sparčiai kintant visuomenei, visuomenės gyvenimui, kinta ir

švietimas, jo planavimas ir prieinamumas kiekvienam asmeniui, suteikiant kuo palankiausias
galimybes ir sąlygas, mokinių užimtumui. Įgyvendinant moksleivių užimtumo programą, kuria
užimami mokiniai, ypač iš socialiai remtinų šeimų, tenkinant jų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos
bei bendravimo poreikius, kurti saugią ir sveiką ugdymo –(si) ir socializacijos aplinką.. Šią veiklą
reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Alytaus rajono savivaldybės
tarybos patvirtintas ,,Alytaus rajono savivaldybės lėšomis remiamų mokinių užimtumo programų
finansavimo tvarkos aprašas ir kt. teisės aktai. Siekiama kiekvienam asmeniui suteikti kuo
palankiausias galimybes ir sąlygas, mokinių užimtumui vasaros metu, taip pat popamokinėje
veikloje ir renginiuose kurie vykdomi per mokslo metus. Į efektyvų mokinių užimtumo programos
įgyvendinimą stengiamasi įtraukti kaip įmanoma daugiau institucijų, ugdymo įstaigų, organizacijų.
Taip pat juridinių ir fizinių asmenų.
Šiam tikslui įgyvendinti iškeliamas uždavinys:
01 uždavinys. Įgyvendinti mokinių užimtumo programą.
Šis uždavinys realizuojamas kiekvienam asmeniui, suteikiant kuo palankiausias galimybes ir
sąlygas, mokinių užimtumui: vasaros metu, taip pat popamokinėje veikloje ir renginiuose, kurie
vykdomi per metus.
Rezultato vertinimo kriterijus -efektyvų mokinių užimtumo programos įgyvendinimo vykdančios
institucijos, įstaigos, organizacijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, vnt - 3
Programos tikslas

Efektyvios darbo aplinkos užtikrinimas švietimo
skyriuje

Kodas

08

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Šiuo tikslu siekiama įgyvendinti švietimo ir sporto skyriaus

centrinės institucijos išlaikymą. Švietimo ir sporto skyrius vykdo švietimo politiką rajone,
įgyvendina Švietimo įstatymo ir kitų švietimo teisės aktų nuostatas.
01 uždavinys. Sudaryti sąlygas tinkamam Alytaus rajono savivaldybės švietimo skyriaus centrinės
institucijos išlaikymui.

Realizuojant šį uždavinį siekiama užtikrinti švietimo ir sporto skyriaus darbuotojams normalias
darbo sąlygas, aprūpinant reikiamomis priemonėmis, užtikrinant, kad aplinka atitiktų higienos
normas. Prie institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidų priskiriama: priskaičiuotas darbo užmokestis
ir socialinio draudimo įmokos, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (komunalinės, ryšių
paslaugos, transporto išlaikymas, spaudiniai, komandiruotės, kvalifikacijos kėlimas, materialiojo ir
nematerialiojo turto nuoma ir kt.), taip pat darbo vietų įkūrimo, administracinių pastatų išlaikymo
(įskaitant ir remontą) sąnaudos, darbdavių socialinės pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos.

Programos tikslas

Remti Lietuvos Respublikos universitetinėse Kodas
aukštosiose mokyklose pagal pagrindines dieninių
studijų programas studijuojančius asmenis

09

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: remti Lietuvos Respublikos universitetinėse aukštosiose mokyklose

pagal pagrindines dieninių studijų programas studijuojančius asmenis. Šiuo tikslu siekiama teikti
paramą studijoms. Paramą gali gauti studentai, kurie studijuoja Lietuvos aukštųjų universitetinių
mokyklų dieniniuose skyriuose. Studento dviejų semestrų egzaminų įvertinimo vidurkis turi būti ne
mažesnis kaip 8,5 balo, šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra ne didesnės kaip
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesio atlyginimas (MMA-1000 Lt) ir
turi atitikti vieną iš sąlygų: esantys iš daugiavaikių šeimų; vienas iš tėvų bedarbis ar pensininkas;
šeimoje 2 studentai, turi tik vieną iš tėvų, vienas iš jų miręs ar, tėvams išsiskyrus, dėl objektyvių
priežasčių nemoka alimentų, jei studentas moka už mokslą, t.y. įstojęs į valstybės nefinansuojamą
vietą, jei studentai sukūrę šeimą ( turi vaikų) ir pan. Studijų rėmimo fondo tarybai svarstyti bus
pateikti studentų prašymai..
Įgyvendinat šį tikslą, vykdomas uždavinys.
01 uždavinys. Teikti paramą asmenims studijuojantiems asmenims Lietuvos Respublikos
universitetinėse aukštosiose mokyklose.
Vienkartinės finansinės paramos mokėjimas atrinktiems studijuojantiemns asmenims.
Rezultato vertinimo kriterijus - paramą studijoms gaunantys studentai, vnt-23
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Užtikrinant švietimo ir sporto paslaugų tiekimą ir plėtrą Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje
garantuojama mokymo(si) programų įvairovė ir gerinama ugdymo(si) kokybė. Nuolat kuriama
saugi ir sveika mokymosi aplinka. Nuolatinis dėmesys bus skiriamas kvalifikacijos tobulinimui.
Bus tenkinami mokinių pažinimo, lavinimo(si), saviraiškos, bendravimo ir bendradarbiavimo,
socialinės kompetencijos bei kiti poreikiai. Didės vietos bendruomenės bei socialinių partnerių
indėlis į mokyklą, stiprės mokyklos bendruomenės ir partnerių ryšiai. Bendruomenė bus skatinama
aktyviau įsitraukti į sportinę veiklą.
Vykdomas neformalusis švietimas – tai kryptinga veikla pažinimui, lavinimuisi, saviraiškos
poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui. Neformaliojo švietimo veikla
yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių asmenų asmeninėms, socialinėms,
edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.
Užtikrinamas kokybiškas pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas.
Taip pat Alytaus rajono savivaldybės Studijų rėmimo fondo lėšomis siekiama sudaryti galimybę
gabiems, tačiau dėl sunkių materialinių sąlygų negalintiems studijuoti jaunuoliams, siekti mokslo,
skiriant jiems paramą.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:

Valstybės ir savivaldybės biudžeto, ES ir iš kitų šaltinių gautos, bei specialiosios lėšos.
strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 2 prioritetas.
Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio vystymo. 2.4. tikslas. Vystyti šiuolaikišką
švietimo sistemą, užtikrinant švietimo kokybę ir užimtumą. 2.4.1. uždavinys. Atnaujinti švietimo
infrastruktūrą užtikrinant ugdymo kokybę. 2.4.2. Plėsti švietimo paslaugų spektrą ir gerinti švietimo
darbuotojų darbo kokybę.

Alytaus rajono

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas; Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; Lietuvos Respublikos švietimo
koncepcija; Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo
įstatymas; Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros
įstatymas; Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatų įgyvendinimo strategija
(projektas); Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“; Alytaus rajono savivaldybės strateginės
plėtros planas 2013 - 2020 m.; Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31
įsakymas Nr: V-1293 Dėl Alytaus rajono ugdymo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
atestacijos programų tvirtinimo; Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos ir Sporto įstatymai;
Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. K-139 ,,Dėl Alytaus
rajono savivaldybės sporto rėmimo programos ir jos nuostatų patvirtinimo“; Alytaus rajono
savivaldybės tarybos 2005 gegužės 19 d. sprendimu Nr. K-180 patvirtintas ,,Alytaus rajono
savivaldybės lėšomis remiamų mokinių užimtumo programų finansavimo tvarkos aprašas”.

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai programai

Finansavimas

1. Finansavimo šaltiniai, iš
viso:
1.1. Savivaldybės lėšos, iš
viso:
1.1.1. Savivaldybės biudžeto
lėšos
1.1.2. Valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės
dotacijos lėšos
1.1.3. Savivaldybės aplinkos
apsaugos
rėmimo
specialiosios
programos
lėšos
1.2. Valstybės biudžeto
lėšos, iš viso:
1.2.1. Valstybės biudžeto
lėšos
1.2.2. Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšos
1.2.3. Privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšos
1.2.4. Valstybės investicijų

1b formos tęsinys
tūkst. Lt

Asignavimai
2013-iesiems
metams

Lėšų poreikis
biudžetiniams
2014-iesiems
metams

Projektas
2015-iesiems
metams

Projektas
2016-iesiems
metams

23110,6

21432,5

21560,7

21563,6

23110,6

21432,5

21560,7

21563,6

8452,2

8051,0

8223,0

8225,9

14658,4

13381,5

13337,7

13337,7

programos lėšos
1.3. Europos Sąjungos
paramos lėšos
1.4. Kiti finansavimo
šaltiniai iš, viso:
1.4.1. Rėmimo lėšos
1.4.2. Nuosavos lėšos
1.4.3. Paskolos lėšos
1.4.4. Privatizavimo fondo
lėšos
_________________________________

