JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
01 PROGRAMOS „ŠVIETIMO PASLAUGŲ UŽTIRINIMAS IR GERINIMAS“
APRAŠYMAS
Programos pavadinimas
Biudžetiniai metai
Programos parengimo
argumentai

Ilgalaikis prioritetas (pagal
Joniškio rajono savivaldybės
strateginį plėtros planą)
Šia programa įgyvendinamas
strateginis tikslas

Švietimo paslaugų užtikrinimas ir
gerinimas

Kodas

01

2020

Pagal programą bus vykdomos Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybės
funkcijos: švietimo pagalbos teikimas mokiniui, mokytojui, šeimai,
mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo
organizavimas
ir
koordinavimas;
maitinimo
paslaugų
organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose,
įgyvendinančiose ugdymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
bendrojo lavinimo programas; bendrojo lavinimo mokyklų
mokinių,
gyvenančių
kaimo
gyvenamosiose
vietovėse,
neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas;
ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo
organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas ir
valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos:
priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, ugdymo karjerai
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.
Programa padės nuosekliai ir kryptingai įgyvendinti strateginį tikslą
racionaliai naudojant skiriamą finansavimą. Programa siekiama
sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal
privalomojo švietimo programas, bendrojo ugdymo mokyklos
bendrųjų programų, bendrųjų ugdymo planų ir išsilavinimo
standartų įgyvendinimą, padidinti mokymosi prieinamumą įvairių
poreikių turintiems vaikams.
Išsilavinusi, sveika ir pilietiška bendruomenė Kodas
I
Siekti visapusiško mokymo proceso dalyvių
poreikių tenkinimo, optimizuojant švietimo
sistemą

Kodas

1.1.

2
Asignavimų valdytojas
(-ai), kodas

Vykdytojas (-ai), kodas

Savivaldybės administracija, kodas 288712070.
Savivaldybės švietimo įstaigos:
Joniškio r. Žagarės vaikų lopšelis-darželis „Vyšniukas“,
190551068;
Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“, 190550347;
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ su Bariūnų vaikų darželio
skyriumi 190550151;
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 290549940;
Joniškio „Aušros“ gimnazija su suaugusiųjų ugdymo skyriumi
290565040;
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija, 190565235;
Joniškio r. Skaistgirio gimnazija su ikimokyklinio ugdymo
skyriumi, 190565573;
Joniškio r. Žagarės gimnazija, 190565388;
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, su specialiojo ugdymo ir
Plikiškių mokykla-daugiafunkcio centro skyriumi 190565192;
Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinė mokykla su ikimokyklinio ugdymo
skyriumi, 190563412;
Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla, 190563565;
Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla su ikimokyklinio ugdymo
skyriumi, 190565420;
Žagarės specialioji mokykla,190565616;
Joniškio A. Raudonikio meno mokykla su Žagarės filialu
190566860;
Joniškio sporto centras, 190565954;
Joniškio rajono švietimo centras su PPT tarnyba, 157701712.
Savivaldybės administracija, kodas 288712070.
Savivaldybės švietimo įstaigos:
Joniškio r. Žagarės vaikų lopšelis-darželis „Vyšniukas“,
190551068;
Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“, 190550347;
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, su Bariūnų vaikų
darželio skyriumi 190550151;
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 290549940;
Joniškio „Aušros“ gimnazija su suaugusiųjų ugdymo skyriumi
290565040;
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija, 190565235;
Joniškio r. Skaistgirio gimnazija su ikimokyklinio ugdymo
skyriumi, 190565573;
Joniškio r. Žagarės gimnazija, 190565388;
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, su specialiojo ugdymo ir
Plikiškių mokykla-daugiafunkcio centro skyriumi 190565192;
Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinė mokykla su ikimokyklinio ugdymo
skyriumi, 190563412;
Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla, 190563565;
Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla su ikimokyklinio ugdymo
skyriumi, 190565420;
Žagarės specialioji mokykla,190565616;
Joniškio A. Raudonikio meno mokykla su Žagarės filialu,
190566860;
Joniškio sporto centras, 190565954;
Joniškio rajono švietimo centras su Pedagogine psichologine
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tarnyba, 157701712.
01
Programos tikslas
Užtikrinti kokybišką ugdymo
Kodas
proceso organizavimą
Tikslo aprašymas. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalis reglamentuoja, kad
savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų
tiekėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis.
Joniškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų tinklą sudaro 16 biudžetinių įstaigų: 3 gimnazijos, 1
progimnazija, 5 pagrindinės mokyklos, 7 neformaliojo švietimo (4 lopšeliai-darželiai, sporto centras, A.
Raudonikio meno mokykla ir švietimo centras).
2019/2020 mokslo metais Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 2170
moksleivių, iš jų 2120 mokosi bendrosiose klasėse, 50 priešmokyklinio ugdymo grupėse. „Aušros“
gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriuje mokosi 31 mokinys.
Ikimokyklines įstaigas lanko 562 vaikai. Iš jų: priešmokyklinio ugdymo grupėse -104.
Ikimokyklinio ugdymo skyrius lanko 116 vaikų. Neformaliojo ugdymo įstaigose ugdomi 914
moksleivių: Sporto centre - 442 moksleiviai, A. Raudonikio meno mokykloje - 472. Švietimo įstaigose
(2019-10-01 duomenimis) dirbo 402 pedagogai.
Pedagoginę psichologinę pagalbą rajono savivaldybės ugdymo įstaigų auklėtiniams bei jų tėvams ir
pedagogams teikia Joniškio rajono savivaldybės švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba.
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 2 uždaviniai:
01 Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal įvairias programas
Siekiama užtikrinti, kad rajono savivaldybės gyventojai galėtų gauti kokybiškas švietimo paslaugas ir
būtų tinkamai įgyvendinamos formalaus ugdymo programos bendrojo ugdymo įstaigose.
Įgyvendinant šį uždavinį, taip pat organizuojama įstaigų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio,
formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, veikla. Lėšos šiai
veiklai ir įstaigų tinklo išlaikymui skiriamos iš savivaldybės ir valstybės biudžeto.
Siekiant sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui valstybės biudžeto lėšos
skiriamos mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programas. Šiuose neformaliojo ugdymo
programose dalyvauja daugiau nei 23 proc. visų rajono bendrojo ugdymo mokinių.
Ugdymo planui įgyvendinti, organizuoti, valdyti ir švietimo pagalbai teikti
Mokymo lėšos užtikrina bendrojo ugdymo įstaigų ugdymo planų įgyvendinimą. Mokymo lėšos 2020
metams apskaičiuotos mokiniams, kurie mokėsi 2019 m. rugsėjo 1 d. Mokymo lėšos skiriamos pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti ir ugdymo reikmėms tenkinti.
Savivaldybėms mokymo lėšos pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos
aprašą skiriamos šioms ugdymo reikmėms tenkinti:
1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti;
2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose (darbo
užmokesčiui mokėti, paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir
socialine pedagogine pagalba, prevencinėms programoms įgyvendinti, taip pat mokyklos bibliotekos
darbuotojams išlaikyti);
3. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti;
4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti (įskaitant darbo užmokestį
mokytojams, dirbantiems pagal šias programas);
5. ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti.
Mokykloms skiriamos mokymo lėšos šioms ugdymo reikmėms tenkinti:
1. ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą mokėti,
taip pat sumokėti už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, finansuojamą iš mokymo lėšų);
2. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms (įsigyti ir nuomoti, įskaitant ir skaitmenines
versijas);
3. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui;
4. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti;
5. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti (internetui diegti ir
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naudoti, duomenų bazėms, elektroniniams dienynams tvarkyti, IKT aptarnaujantiems darbuotojams už
darbą mokėti ir kitoms išlaidoms, susijusioms su IKT).
Iš mokymo lėšų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą už kiekvieną papildomojo ugdymo
įstaigą lankantį vaiką pervedamos lėšos ikimokyklinėms įstaigoms, meno mokyklai ir sporto centrui ir
paskaičiuota suma Švietimo centro Pedagoginei psichologinei tarnybai. Ši tarnyba atlieka vaikų ir
mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą: teikia individualias psichologines konsultacijas
mokiniams, jų tėvams, pedagoginiams darbuotojams. Pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos
specialistų surašytas išvadas mokiniams teikiama psichologinė, specialioji pedagoginė (logopedinė),
socialinė pedagoginė pagalba.
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos finansavimas
Lėšos ugdymo aplinkai finansuoti skiriamos pastatams eksploatuoti, komunalinėms išlaidoms,
nepedagoginio personalo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kitoms ūkinėms išlaidoms
ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti. Šioje priemonėje numatytos lėšos mokykloms už mokinių
pavėžėjimą mokykliniu transportu. Švietimo centrui lėšos numatytos rajono pedagogų ir vadovų
kvalifikacijai kelti, metodinei veiklai organizuoti. Pedagogų profesinis tobulėjimas tampa svarbus
gerinant mokinių ugdymo kokybę.
Biudžetinių įstaigų pajamos – tai lėšos, kurias įstaiga gauna už teikiamas paslaugas (transporto ar
patalpų nuoma ir panašiai) pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus įkainius.
Papildomojo ugdymo įstaigos sukaupia tėvų įmokas už neformalųjį vaikų ugdymą. Specialiųjų lėšų
naudojimą būtiniausioms reikmėms planuoja pačios įstaigos.
02 Uždavinys. Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę ir užtikrinti saugią ugdymo aplinką
Dalies savivaldybės švietimo įstaigų vidaus ir išorės ugdymo aplinka ne visiškai atitinka higienos
normas. Reikia lėšų ugdymo sąlygoms modernizuoti, įstaigų patalpų būklei gerinti, susidėvėjusiai
santechnikos įrangai, apšvietimo sistemai pakeisti, sporto ir žaidimų aikštynams sutvarkyti, baldams ir
inventoriui atnaujinti.
Švietimo įstaigų modernizavimas ir edukacinių erdvių atnaujinimas
Pagal Valstybės investicijų programą 2019 m. baigtas renovuoti Žagarės gimnazijos pastatas. 2020
m. bus atliekami, projekto užbaigimui būtini procedūriniai veiksmai.
Įgyvendinant projektą Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas bus atnaujinamos ir kuriamos
modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės. Modernizuojamos IT kabineto, robotikos klasės, 3D
laboratorijos, multifunkcinės edukacinės erdvės, klasių kabinetų (fizikos, chemijos, matematikos,
geografijos, biologijos ir užsienio kalbų) bei holo erdvės, kurių pagalba bus užtikrinamas mokinių
kokybiškas ugdymas, galimybė mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai, vykdyti projektinę ir
praktinę veiklą.
Didinant ugdymo prieinamumą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, vykdomas Joniškio
vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ modernizavimas. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta
ikimokykliniam ugdymui skirta infrastruktūra - suremontuotos dvi lopšelio-darželio grupės bei įsigyti
reikalingi baldai ir įranga suremontuotoms grupėms.
Siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą bus įgyvendinamas Joniškio vaikų lopšelis-darželis
„Saulutė“ modernizavimas. Bus atlikti pastato išorės sienų apšiltinimo ir apdailos darbai, renovuotas
stogas.
Dalies švietimo įstaigų patalpų ar aplinkos infrastruktūros būklę būtina gerinti ir užtikrinti saugias,
higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas, todėl nuo 2020 m. pradedama įgyvendinti nauja Švietimo
įstaigų patalpų ir aplinkos infrastruktūros atnaujinimas priemonė. Planuojama likviduoti Gasčiūnų
pagrindinės mokyklos stogo avarinę būklę ir atnaujinti vaikų darželio „Vyturėlis“ lauko takų dangą.
Rezultato vertinimo kriterijai
Savivaldybės
Kriterijaus reikšmė, metai
Kriterijaus
administracijos padalinys,
pavadinimas, mato
2019 metai
2021
2022
atsakingas už rodiklio
2020 metai
vnt.
(faktas)
metai
metai
reikšmių pateikimą
Savivaldybės
Švietimo, kultūros ir
91
92
93
94
finansuojamuose
sporto skyrius
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ugdymo įstaigose
ugdomų pagal
ikimokyklinę ugdymo
programą vaikų dalis,
lyginant su bendru to
amžiaus vaikų (2-5m.)
skaičiumi (proc.)
Mokinių, įgijusių
Švietimo, kultūros ir
96
96
96
96
pagrindinį
sporto skyrius
išsilavinimą, nuo
baigusių pagrindinio
ugdymo programą,
dalis (proc.)
Mokinių, įgijusių
Švietimo, kultūros ir
94
94
95
95
vidurinį išsilavinimą,
sporto skyrius
nuo baigusių vidurinio
ugdymo programą,
dalis (proc.)
Mokinių, turinčių
Švietimo, kultūros ir
23
23
23
23
specialiųjų ugdymosi sporto skyrius
poreikių, dalis nuo
visų mokinių
skaičiaus,
besimokančių
Joniškio rajono
savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklose
(proc.)
Mokyklų veiklos
Švietimo, kultūros ir
0
2
2
4
įsivertinimo išvadų ir sporto skyrius
Nacionalinės švietimo
agentūros išorės
vertinimo
rekomendacijų
individualių aptarimų
su Joniškio rajono
savivaldybės
administracija
skaičius
Švietimo įstaigų
Ekonominės plėtros ir
2
4
2
2
skaičius, kuriose
investicijų skyrius
pagerinta patalpų ir
aplinkos
infrastruktūros būklė
02 Tikslas Įgyvendinti ugdymo turinio atnaujinimo ir kitas strategijas, tobulinti švietimo vadybą
Valdymas ir vadyba neišvengiamai susiję su lyderyste. Mokyklų vadovams tenka nuosekliai ir nuolatos
mokytis, įgyvendinti pažangias idėjas, tobulinti vadybinę veiklą. „Geros mokyklos koncepcija“,
valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ skatina mokyklos vadovus gilintis į individualias savo
galimybes ir mokytis moderniosios lyderystės.
01 Uždavinys. Tobulinti švietimo padalinio specialistų ir ugdymo įstaigų vadovų veiklos
savianalizę ir vadybinę kompetenciją, koordinuoti ankstyvąją intervencinę pagalbą.
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Vienas iš mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo būdų yra seminarai ir metodinės išvykos. Švietimo
įstaigų vadovų praktinės veiklos savianalizė vykdoma atliekant švietimo įstaigų vadovų kasmetinį
veiklos vertinimą. Kitais metais numatoma tobulinti švietimo įstaigų vadovų vadybinę veiklą:
organizuoti švietimo įstaigų vadovų susirinkimus, posėdžius, metodines išvykas, seminarus, renginius,
gerosios patirties sklaidą tarp savivaldybės mokyklų ir išvykas-susitikimus su kitų šalių (Latvijos)
savivaldybių mokyklų vadovais ir švietimo padalinių specialistais. Joniškio rajono savivaldybės
švietimo įstaigų vadovai ir mokytojai dalyvauja 2019–2020 projekte „Lyderių laikas 3“. Projekto tikslas
– tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad pokyčiai,
vykstantys nacionaliniu ar savivaldybės lygmeniu, darytų įtaką geresniam mokinių mokymuisi klasėje ir
jų pasiekimams.
Siekiant užtinkinti efektyvią pagalbą vaikui ir jo šeimai, tinkamai vykdyti minimalios priežiūros
priemones, organizuojamos ankstyvosios intervencijos konsultacijos, kurias veda kompetentingi šios
srities specialistai. Ankstyvoji intervencija padeda vaikui ugdytis emocines socialines kompetencijas,
kurios stiprina nuostatas mokyklos, mokymosi atžvilgiu, mažina rizikingo elgesio atvejus. Kadangi
ankstyvoji intervencija dar gana naujas reiškinys, reikalinga jo sklaida, metodikos pristatymas, svarbu
teikti konsultacijas pedagoginei bendruomenei.
Rezultato vertinimo kriterijai
Kriterijaus reikšmė, metai
Kriterijaus
Savivaldybės administracijos
2019
pavadinimas, mato
padalinys, atsakingas už
2020
metai
2021 metai 2022 metai
vnt.
rodiklio reikšmių pateikimą
metai
(faktas)
Organizuota
Švietimo, kultūros ir sporto
3
1
1
1
vadybinių mokymų
skyrius
(renginių),
Švietimo centras
susitikimų
Konsultuotų vaikų
Švietimo, kultūros ir sporto
5
5
5
5
skaičius
skyrius
03 Tikslas. Sudaryti pozityvias sąlygas rajono mokinių saviraiškai, užimtumui ir socializacijai
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 3 uždaviniai:
01 Uždavinys. Edukacinių renginių, projektų organizavimas ir suaugusiųjų švietimas.
Mokinių konkursų ir dalykinių olimpiadų organizavimas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos
patvirtintą planą.
Skatinant ugdymo kokybę ir gabiųjų mokinių ugdymą, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos
patvirtintu planu, organizuojamos įvairių mokomųjų dalykų olimpiados, konkursai (kasmet 19-26
renginiai), sudaromos sąlygos mokiniams dalyvauti kituose konkursuose, koncertuose, varžybose,
čempionatuose savivaldybės ir šalies mastu.
Mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų organizavimu siekiama ugdyti mokinių domėjimąsi
mokomaisiais dalykais, poreikį gilinti žinias, domėtis savo krašto kultūra, suvokti jos vertę, ugdyti
meninius, kūrybinius gebėjimus, skatinti mokytojų papildomą darbą su gabiais mokiniais, siekiant kurti
šio darbo sistemą mokyklose ir rajone.
Planuojamos lėšos mokinių kelionių į olimpiadų ir konkursų šalies etapus ir juos lydinčių mokytojų
komandiruotėms apmokėti. Tradiciškai kasmet organizuojama pirmųjų vietų laimėtojų šventė, kurios
metu mokiniai ir mokytojai apdovanojami.
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas.
Vykdant Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo savivaldybei priskirtą
funkciją, atlikta apklausa, padedanti nustatyti Joniškio rajono suaugusių asmenų poreikį stiprinti
gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti įgytą kvalifikaciją ar įgyti papildomų kompetencijų. Atlikus apklausą
įvertintos neformaliojo suaugusiųjų švietimo galimybės ir perspektyvos, užtikrinančios suaugusiųjų
asmenų poreikį mokytis visą gyvenimą ir tenkinti pažinimo bei saviraiškos poreikius. Kiekvienais
metais skelbiamas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos ir
finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkursas. Šiais metais konkursui buvo
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pateikta viena Joniškio rajono švietimo centro paraiška „Efektyvi komunikacija, siekiant sėkmingo
organizacijų bendravimo ir bendradarbiavimo“.
Edukacinių renginių šeimoms koordinavimas.
Priemonė numatyta šeimų stiprinimui, lavinant socialinius pozityvios tėvystės, emocinius,
psichologinius tėvų su vaikais bendravimo įgūdžius.
Tėvų informavimas ir konsultavimas šeimos stiprinimo klausimais
Numatomos išvykos į seniūnijas. Vyks konsultavimas dėl tėvų įtraukimo į projektus, programas ir
įvairias veiklas.
02 Uždavinys. Įgyvendinti Etninės kultūros bendrosios programos nuostatas
Pilietinio ugdymo priemonių, tradicinių ir kitų švenčių, akcijų organizavimas.
Planuojamos savivaldybės biudžeto lėšos bus skirtos valstybinių ir kitų švenčių paminėjimui, Lietuvos
mokinių parlamento nario išvykoms į sesijas apmokėti, Dainų dainelės konkursui, Moksleivių dainų
šventės dalyvių rūbai ir instrumentai, Lietuvių kalbos dienas organizuoti, aktyviems renginių dalyviams
apdovanoti, kitoms skelbiamoms ar savivaldybės administracijos iniciatyva organizuojamoms akcijoms,
šventėms, sveikinimams.
Trečiojo amžiaus universiteto veiklos organizavimas
Lėšos reikalingos Trečiojo amžiaus universiteto programoms, neformaliojo suaugusiųjų švietimo
veikloms finansuoti, siekiant nuoseklios neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros, sudarančios
prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą, aktyviam pilietiškumui, saviraiškai ir asmeniniam
tobulėjimui.
03 Uždavinys. Sudaryti sąlygas mokiniams naudotis LR įstatymuose numatytomis socialinėmis
paslaugomis ir lengvatomis
Vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, mokinys į mokyklą mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu
pavežamas visuomeniniu transportu. Į mokyklą pavežami visi mokiniai, gyvenantys kaimo vietovėje
toliau kaip 3 km nuo mokyklos. 2019 m. spalio 1 d. duomenimis Autobusų parkas pavežė 613 mokinių,
iš jų 83 Joniškio žemės ūkio mokyklos mokinius. Mokyklos savo transportu ir geltonaisiais autobusais
(spalio mėn. duomenimis) pavežė 368 mokinius, nuo visų mokinių skaičiaus, tai sudaro 17 proc.
pavežamų mokinių. Mokinių pavėžėjimo tvarka Joniškio rajono savivaldybėje patvirtinta Joniškio
rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Kriterijaus reikšmė, metai
Kriterijaus
Savivaldybės administracijos
2019
pavadinimas, mato
padalinys, atsakingas už
2020
2022
metai
2021 metai
vnt.
rodiklio reikšmių pateikimą
metai
metai
(faktas)
Dalyvauta zoninėse, Švietimo, kultūros ir sporto
20
20
20
20
šalies olimpiadose,
skyrius
varžybose,
Švietimo įstaigos
konkursuose, vnt.
Švietimo centras
Trečiojo amžiaus
Švietimo, kultūros ir sporto
251
260
261
263
universiteto
skyrius
klausytojų sk.
Joniškio rajono švietimo
centras
Konsultacijų
Švietimo, kultūros ir sporto
5
5
5
5
skaičius
skyrius
Edukaciniuose
renginiuose
dalyvaujančių tėvų
skaičius
Viešuoju transportu
pavežama mokinių

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius

200

200

200

200

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius

634

640

640

640
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Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai – Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos,
savivaldybės paskolos lėšos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos paramos
lėšos, Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, Valstybės biudžeto kitos dotacijos, kiti
finansavimo šaltiniai
Susiję įstatymai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas;
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija, patvirtinta LR Seimo 2013 m. gruodžio 28 d.;
Geros mokyklos koncepcija;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų
apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas;
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 ir 20192020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio15 d. įsakymu Nr. V417;
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768;
Lietuvos higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“
Joniškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa
I. Prioritetas. Išsilavinusi, sveika ir pilietiška bendruomenė.
1.1 Strateginis tikslas. Siekti visapusiško mokymo proceso dalyvių poreikių tenkinimo, optimizuojant
švietimo sistemą
1.1.Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.
______________________

