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PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojai
ir priemonių vykdytojai

2016–ieji metai
Visagino „Atgimimo“ gimnazija

Programos kodas
Programos parengimo argumentai

Kodas 190243280
02

Šia programa siekiama įgyvendinti valstybės ir Visagino savivaldybės švietimo politiką, užtikrinti ugdymo kokybę,
Išsilavinimo standartus atitinkantį išsilavinimą, mokinių socialinį ir psichologinį saugumą, sveikatą, skatinti ir remti
neformaliąją mokinių veiklą, įgyvendinti priemones numatytas Visagino strateginiame plane, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir ministerijų teisės aktuose.

Savivaldybės ilgalaikis
prioritetas (pagal
strateginį plėtros planą)

Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas
paslaugas

Šia programa
įgyvendinamas įstaigos
strateginis tikslas

Ugdymo kokybės užtikrinimas

Programos tikslas

Užtikrinti ugdymo programų įvairovę,
paslaugų prieinamumą ir kokybę

Kodas
02
Kodas
01
Kodas
01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
01 uždavinys. Užtikrinti ugdymo kokybę ir įgyvendinti į bendrąsias kompetencijas orientuotą ugdymo turinį visose
ugdymo programose pritaikant ugdymo turinį prie mokinio poreikių, užtikrinant ugdymo programų įvairovę.
02.01.01.01. Švietimo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas (savivaldybės biudžetas). Gimnazijos ugdymo
aplinkos aprūpinimas ir veiklos užtikrinimas:
Darbo užmokestis – 124350,00 Eur;
Socialinis draudimas – 38520,00 Eur;
Medikamentai – 580,00 Eur;
Ryšių paslaugos – 1740,00 Eur;
Spaudiniai – 220,00 Eur;
Kitos prekės – 2320,00 Eur;
Ilgalaikio materialinio turto nuoma – 960,00 Eur;
Ilgalaikio turto remontas – 2000,00 Eur;
Kvalifikacijos kėlimas – 280,00 Eur;
Komunalinės paslaugos – 37400,00 Eur;
Kitos paslaugos – 4850,00 Eur;
Specialioji programa – 31000,00 Eur.
02.01.01.02. Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas (iš mokinio krepšelio lėšų:
01. Užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę;
02. Vertinimo procese surinktą informaciją panaudoti individualiai mokinio pažangai;

03. Ugdyti nuostatas aktyviai ir atsakingai veikti savo, gimnazijos, vietos bendruomenės gyvenime siekiant pažangos;
04. Jausti savo vertę, puoselėti nuolatinės savivaldos poreikį ugdant asmenines, pilietines, socialines kompetencijas;
05. Suvokti savo atsakomybę už perimtas ir kuriamas kultūrines bei dvasines vertybes, jų puoselėjimą tausojant ir
gerbiant lietuvių kalbą;
06. Stiprinti pedagoginę, psichologinę, socialinę, informacinę pagalbą mokiniams;
07. Stiprinti pagalbą mokiniams planuojant karjerą;
08. Tobulinti mokytojų kompetencijas ir jų patirties sklaidą;
09. Tobulinti pamokos vadybą, bendrąsias ir profesines mokytojo kompetencijas siekiant mokytojo ir mokinio
kūrybiškumo ir veiklų dermės, orientuotos į kiekvieno mokinio pažangą, telkti gimnazijos bendruomenę bendrai veiklai,
kuriant sveiką, saugią, kultūringą ir savitas gimnazijos tradicijas atspindinčią aplinką.
Tam reikalingos lėšos:
Darbo užmokestis – 474416,00 Eur;
Socialinis draudimas – 146973,00 Eur;
Ryšiai – 2398,00 Eur;
Spaudiniai – 3600,00 Eur;
Kitos prekės – 4073,00 Eur;
Kvalifikacijos kėlimas – 1852,00 Eur;
Kitos paslaugos – 1248,00 Eur.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Mokytojai galės pritaikyti ugdymo turinį prie mokinio poreikių ir planuoti jį atsižvelgdami į
šiuolaikinės visuomenės poreikius ir iššūkius, galės tikslingai taikyti modernius mokymo(si)
metodus per įvairių dalykų pamokas. Bus skirta daug dėmesio nemotyvuotų ir gabių mokinių
individualiam ir grupiniam konsultavimui. Konsultacijų dėka turėtų būti pasiekti pozityvūs pokyčiai
skatinant mokinių mokymosi motyvaciją, ugdomosios veiklos formų įvairovę ir efektyvumą.
Neformali mokinių veikla įgalins realizuoti strateginį gimnazijos tikslą – vystyti lyderystės
kultūrą gimnazijos bendruomenėje. Jos įgyvendinimas padės puoselėti pozityviausias gimnazijos
tradicijas ir vertybes, kurti naujas.
Projektinės veiklos tobulinimas – tai inovacija, kurios tikslas tobulinti pedagogines
technologijas. Apibendrintai galima pasakyti, kad pedagoginė technologija leis realizuoti nuostatų
visumą, pasireiškiančia savitu mokymo formų ir metodu komponavimu, mokymo proceso
projektavimu, organizavimu ir vykdymu naudojant ir derinant technologinius ir žmogiškuosius
resursus. Bus užtikrinta pagalba mokiniui, ketinančiam pasirinkti tam tikrą savo gyvenimo kelią.
Mokytojų kvalifikacijos lygmuo lems gimnazijos veiklos sėkmę. Kiekvienas gimnazijos mokytojas
supranta, kad pedagogų kvalifikacijos samprata grindžiama įsivertinimo, geriausios praktikos ir
motyvacijos principais, kad kiekvienas mokytojas turi turėti vidinę vertybinę nuostatą nuolatos
tobulinti savo kvalifikaciją ir veiklą. Tobulės profesinės ir bendrosios kompetencijos, mokytojai
formuluos pamokos tikslus ir uždavinius, nurodydami jų pamatavimo kriterijus. Atsiskleis ir bus
plėtojami skirtingi mokinių gebėjimai; mokiniai, įgyvendindami individualius planus, konsultuojami
mokytojų, pagerins savo pasiekimus, padarys pažangą, stiprės komunikacinė kompetencija,
tolerancija kitų tautų kultūroms.
Tokiu būdu, pagerės ugdymo(si) sąlygos, didės mokymosi motyvacija, gerės pamokų ir
neformalaus vaikų švietimo kokybė.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Programos finansavimui bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos, specialiosios tikslinės
dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti, rėmėjų lėšos.
Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su
aprašoma programa
Visagino savivaldybės plėtros plane nurodomas plėtros plano uždavinys, kuris bus
įgyvendinamas vykdant programą:
„Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo
įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę,
aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms“.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai
Gimnazija, organizuodama ir tobulindama ugdymo procesą, remiasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminais
dokumentais, Visagino savivaldybės tarybos nutarimais, Visagino savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus dokumentais, gimnazijos ugdymo planu, vidaus audito
medžiaga.
Kita svarbi informacija
SUDERINTA
Gimnazijos direktorė
(už programos koordinavimą atsakingas asmuo)
Data
2015-09-29

Parašas

_________________________________

Vanda Beinorienė

Vertinimo kriterijų reikšmės
Rezultatų
2016-ųjų m.
2016-ųjų m. paaiškinimas ir /
Vertinimo kriterijus
Mato vnt.
planuotoji
faktinė
ar nukrypimų
reikšmė
reikšmė
nuo plano
Strateginio tikslo kodas ir pavadinimas 02. Atsižvelgiant į mokinių poreikius tobulinti ir aktualizuoti ugdymo turinį,
plečiant ugdymo formų pasirinkimo galimybes, sudarant sąlgas mokiniams įgyti kokybišką išsilavinimą.
EFEKTO:
1. Mokinių, perkeltų į aukštesnes klases,
baigusių gimnaziją bei įgijusių pagrindinį
išsilavinimą skaičius.
E-01-02-01
procentais
100%
2. Įstojusių į aukštąsias mokyklas.
E-01-02-02
procentais
Siekti 40%
3. 2g kl. Mokinių lietuvių kalbos,
matematikos, socialinių ir gamtos mokslų
pasiekimai atitinka pagrindinį ir aukštesnįjį
Ne mažiau,
lygį.
E-01-02-03
procentais
kaip 70 proc.
4. valstybinių egzaminų balų vidurkis
atitinka Visagino miesto ir respublikos balų
Yra aukštesnis
vidurkį ir yra aukštesnis.
E-01-02-04
procentais
10%
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Nepatenkinamai įvertintų
mažiau nei 10%

5. Mokinių mokymosi pasiekimai geri.
E-01-02-05
procentais
6. Mokiniai aprūpinti vadovėliais ir
mokymo priemonėmis, proc.
E-01-02-06
procentais
100%
7. Mokiniai dalyvauja konkursuose,
olimpiadose, projektuose, programose.
E-01-02-07
procentais
100%
Programos kodas ir pavadinimas 02.Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa
Tikslo kodas ir pavadinimas 01. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę.
REZULTATO:
1. Yra pasiūla pasirinkti ugdymo programas
mokiniams vidurinio ugdymo koncentre,
proc.
R-01-02-01
procentais
100%
2. Yra pasiūla pasirinkti saviraiškos sritį,
proc.

R-01-02-02

3. Sudarytos visos sąlygos mokytojams ir
darbuotojams kelti savo kvalifikaciją pagal
kvalifikacijos kėlimo planą, proc.
R-01-02-03
4. Mokiniai aprūpinti vadovėliais ir
mokymo priemonėmis, proc. Beveik visi
mokiniai dalyvauja.
R-01-02-04
5. Beveik visi mokiniai dalyvauja
olimpiadose, projektuose, konkursuose,
programose, proc.
6. Mokiniai įstojo į aukštąsias mokyklas.

R-01-02-05
R-01-02-06

procentais

100%

procentais

100%

procentais

100%

procentais
procentais

100%
40%

7. Mokinių pasiekimai atitinka aukštesnįjį
lygį (matematikos, socialinių ir gamtos
Ne mažiau,
mokslų)
R-01-02-07
procentais
kaip 70%
Uždavinio kodas ir pavadinimas. 01. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus gimnazijoje pagal patvirtintas programas, teikti
pedagoginę, psichologinę ir kt. pagalbą mokiniams
PRODUKTO:
Sudarytos sąlygos ugdyti gimnazijos
P-01-02-01
mokinius pagal patvirtintas programas,
proc.
Teikiama pedagoginė, psichologinė,
P-01-02-02
metodinė ir kt. pagalba visiems mokiniams,
kuriems to reikia, proc.
Mokytojai pritaiko ugdymo turinį
P-01-02-03
atsižvelgdami į mokinio patirtį, jį planuoja
atsižvelgdami į šiuolaikinės visuomenės
poreikius ir iššūkius, tikslingai taiko
modernius mokymo(si) metodus per savo
dalykų pamokas.

procentais

100%

procentais

100%

vnt.

52 vnt.

