
I. 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

I PRIORITETAS 

 

MOKYMO IR MOKYMOSI STIPRINIMAS 

1.1 TIKSLAS  

Užtikrinti profesinio mokymo, bendrojo lavinimo ir mokymo(si) proceso kokybę    
 

Uždaviniai  Priemonės Laukiamas rezultatas Analizė 

1.1.1 

Stiprinti 

profesinį 

praktinį 

mokymą. 

1. Inicijuoti 

bendradarbiavimo 

sutarčių pasirašymą su 

įmonėmis ir įstaigomis 

dėl galimybių sudarymo 

mokiniams atlikti 

praktinį mokymą 

įstaigoje.  

 

Pasirašytos 3 

bendradarbiavimo 

sutartys. 

Taip. 

Pasirašytos 6 

bendradarbiavimo 

sutartys. 

2. Inicijuoti ir/ar 

dalyvauti 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

profesinio meistriškumo 

konkursuose. 

 

10 proc. centre vykdomų 

profesinio mokymo 

programų organizuoja 

ir/arba dalyvauja 

respublikiniuose ar 

tarptautiniuose profesinio 

meistriškumo 

konkursuose. 

Taip. Dalyvauta 1 

tarptautiniame, 6 

nacionaliniuose, 2 

tarpmokykliniuose 

meistriškumo 

konkursuose. 

3. Organizuoti visų 

profesijų meistriškumo 

konkursus, darbų 

parodas.  

90 proc. profesijų 

suorganizuoti 

meistriškumo konkursai. 

90 proc. Pravieniškių 

skyriaus darbų parodos 

organizuotos  

Taip. Suorganizuoti 

meistriškumo konkursai 

ir Pravieniškių skyriaus 

darbų parodos. 

4. Rengti ir įgyvendinti 

naujas  ir atnaujinti 

esamas profesinio 

mokymo programas. 

Parengta garso ir vaizdo 

technikos operatoriaus 2 

m. programa ir 

atnaujintos staliaus 2 m. 

bei elektros įrenginių 

elektromechaniko 3 m. 

profesinio mokymo 

programos.  

Taip. Parengta garso ir 

vaizdo technikos 

operatoriaus 2 m. 

programa ir atnaujintos 

staliaus 2 m. bei elektros 

įrenginių 

elektromechaniko 3 m. 

profesinio mokymo 

programos. 

5. Dalyvauti stažuotėse 

Lietuvoje ir užsienyje. 

20 proc. profesijų ir 5 

proc. visų mokinių 

dalyvavo stažuotėse.  

 

Taip. 20 proc. profesijų ir 

5 proc. visų mokinių 

dalyvavo stažuotėse. 

1.1.2 Gerinti 

bendrojo 

lavinimo 

1. Skatinti mokinius 

mokytis išplėstiniu 

kursu. 

95 proc. mokinių išlaiko 

valstybinius brandos  

egzaminus. 

89 proc. mokinių išlaiko 

valstybinius brandos  

egzaminus. 



dalykų 

mokymą. 

Sukomplektuotos gamtos 

ir socialinių mokslų 

išplėstinio kurso 

laikinosios grupės. 

Ne. Nesukomplektuotos 

gamtos ir socialinių 

mokslų išplėstinio kurso 

laikinosios grupės. 

2. Praplėsti 

pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių 

programų ir neformalaus 

ugdymo pasiūlą. 

Parengtos 3 naujos 

pasirenkamųjų dalykų 

modulių programos. 

Padidinta meninio ir 

technologinio 

neformaliojo ugdymo 

pasiūla. 

Ne. Neparengtos 3 naujos 

pasirenkamųjų dalykų 

modulių programos.  

Taip. Padidinta meninio 

ir technologinio 

neformaliojo ugdymo 

pasiūla. 

3. Vesti integruotas, 

netradicines  ir atviras 

pamokas išnaudojant 

įvairias edukacines 

erdves ir aplinkas. 

70 proc. mokytojų 

praveda po vieną 

integruotą, netradicinę ar 

atvirą pamoką.  

Ne. 70 proc. mokytojų 

nepraveda integruotos, 

netradicinės ar atviros 

pamokos. 

 

1.1.3 

Mažinti 

mokinių 

„nubyrėjimą

“. 

1. Taikyti lanksčias 

mokymosi formas. 

 

Mokinių „nubyrėjimas“ 

sumažėjęs 10 proc. 

Mokinių „nubyrėjimas“ 

sumažėjęs 5 proc. 

2. Efektyvinti grupių 

vadovų darbą, 

užtikrinant prevencinių 

priemonių vykdymą. 

 

20 proc. pagerėjęs 

mokinių lankomumas ir 

pažangumas.  

10 proc. pagerėjęs 

mokinių lankomumas ir 

pažangumas. 

3. Įdiegti elektroninį 

dienyną. 

 

Visi mokytojai (išskyrus 

Pravieniškių skyrių), 60 

proc. mokinių ir 40 proc. 

gimnazijos skyriaus 

mokinių tėvų naudojasi 

elektroninio dienyno 

teikiamomis 

galimybėmis. 

Taip. Visi mokytojai 

(išskyrus Pravieniškių 

skyrių), 60 proc. mokinių 

ir 40 proc. gimnazijos 

skyriaus mokinių tėvų 

naudojasi elektroninio 

dienyno teikiamomis 

galimybėmis. 

 

 

1.2 TIKSLAS 

 

Teikti pagalbą mokiniams mokantis ir įsidarbinant     

 

Uždaviniai  Priemonės Laukiamas rezultatas  

1.2.1 Stiprinti 

socialinės 

psichologinės 

ir 

pedagoginės 

pagalbos 

teikimą.  

1. Atnaujinti vaiko 

gerovės komisijos veiklos 

nuostatus ir sudėtį, 

veiksmingai organizuoti 

vaiko gerovės komisijos 

veiklą, teikiant 

psichologinę ir 

pedagoginę, informacinę 

pagalbą. 

Atnaujinti vaiko gerovės 

komisijos nuostatai ir 

sudėtis,  

70 proc. sumažės 

probleminių situacijų 

pamokose ir mokykloje, 

gilės tėvų, mokytojų, 

mokinių bendradarbiavimas 

padedant vaikui. 

Neatnaujinti vaiko 

gerovės komisijos 

nuostatai ir sudėtis. 

Taip. Sumažėjo 

probleminių situacijų 

pamokose ir mokykloje, 

gerėjo tėvų, mokytojų, 

mokinių 

bendradarbiavimas 

padedant vaikui. 

2. Efektyviau organizuoti 10 proc. pagerėjęs mokinių Taip. 10 proc. pagerėjęs 



grupių vadovų darbą. pažangumas, lankomumas ir 

dalyvavimas renginiuose.  

 

mokinių pažangumas, 

lankomumas ir 

dalyvavimas renginiuose 

3. Patvirtinti mokinių 

elgesio taisykles.  

Patvirtintos mokinių elgesio 

taisyklės, visi mokiniai 

supažindinti su jomis, 

parengtas informacinis 

stendas mokyklos pirmame 

aukšte. 

Ne. Nepatvirtintos 

mokinių elgesio 

taisyklės. 

1.2.2 Vykdyti 

mokinių 

profesinį 

informavimą, 

orientavimą 

ir karjeros 

planavimą. 

1. Dalyvauti „Studijos 

2016“ renginyje ir 

informuoti mokinius apie 

tęstinio mokymosi 

galimybes. 

Mokykla dalyvavo renginyje 

ir visi mokiniai žino apie 

tęstinio mokymosi 

galimybes. 

 

Taip. Mokykla dalyvavo 

renginyje ir visi mokiniai 

žino apie tęstinio 

mokymosi galimybes. 

2. Organizuoti renginius, 

užsiėmimus, ugdančius 

mokinių verslumą ir 

karjeros planavimą. 

90 proc. mokinių turi 

karjeros planus. 

Suorganizuoti 3 verslumą 

ugdantys renginiai. 

Taip. 90 proc. mokinių 

turi karjeros planus. 

Suorganizuoti 3 

verslumą ugdantys 

renginiai. „Karjeros 

dienos“, „Pinigų bitė“, 

„Jaunasis verslininkas“, 

„Kaziuko mugė“. 

3. Sukurti ir išleisti 

reklaminį leidinį apie 

profesijas ir mokyklą. 

Sukurtas ir išleistas 

reklaminis leidinys. 

Lankstinukai, pastatomi 

stendai. 

4. Sukurti profesijų 

reklaminius filmukus.  

Sukurti ir patalpinti 

internetiniame mokyklos 

puslapyje bent 3 profesijų 

filmukai. 

Ne. 

 

5. Sukurti naują 

mokyklos internetinį 

puslapį.  

Sukurtas mokyklos 

internetinis puslapis. 

Taip. 

1.2.3 

Organizuoti 

pagalbą 

padedant 

absolventams 

įsidarbinti. 

1. Organizuoti praktinį 

mokymą realiose darbo 

vietose. 

Įsidarbinančių pagal įgytą 

profesiją mokinių skaičius 

padidėja dvigubai. 

Nepadvigubėjo. 

2. Įtraukti darbdavius į 

mokyklos veiklą. 

 

40 proc. darbdavių, 

pasirašiusių 

bendradarbiavimo sutartis, 

dalyvauja meistriškumo 

konkursuose, Kaziuko 

mugėje, kitose veiklose ir 

renginiuose. 

Taip, 50 proc. darbdavių 

dalyvaujo mokyklos 

renginiuose ir veiklose. 

 

 

1.3 TIKSLAS  

 

Skatinti bendruomenės tobulinimąsi ir aktyvumą    
 

Uždaviniai  Priemonės Laukiamas rezultatas  

 

 

1.3.1 

1. Organizuoti 

kvalifikacijos kėlimo 

renginius visai 

Visi mokytojai ir 80 proc. 

mokyklos darbuotojų 

kiekvienais metais tobulina 

Visi mokytojai ir 20 

proc. mokyklos 

darbuotojų kiekvienais 



Sudaryti 

sąlygas 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimui ir/ar 

persikvalifika

vimui. 

bendruomenei. 

 

profesines kompetencijas, 

dalyvaudami kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose. 

metais tobulina 

profesines 

kompetencijas, 

dalyvaudami 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. 

2. Skatinti vykti į šalies ir 

tarptautinius 

kvalifikacijos kėlimo ir/ar 

persikvalifikavimo 

renginius. 

50 proc. mokytojų tikslingai 

renkasi veiklos tobulinimosi 

kryptis ir institucijas. 

Taip, 50 proc. 

mokytojų tikslingai 

renkasi veiklos 

tobulinimosi 

kryptis ir institucijas. 

3. Skatinti mokytojus 

siekti aukštesnės 

kvalifikacinės 

kategorijos.  

50 proc. neturinčių 

kvalifikacinės kategorijos 

mokytojų įgijo  aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją. 

Ne. 

1.3.2 

Tobulinti 

mokyklos 

veiklos 

įsivertinimą. 

1. Atlikti tobulintinų 

sričių įsivertinimą. 

Įvertintos 2 mokyklos 

įsivertinimo  veiklos sritys. 

Įvertinti 2 rodikliai.  

2. Tobulinti mokytojų 

veiklos vertinimą ir 

įsivertinimą. 

80 proc. mokytojų metodinėse 

grupėse pristato savo veiklą. 

 

 

Kiekvienais metais visų 

mokytojų stebima bent 1 

pamoka. 

Taip. 80 proc. 

mokytojų metodinėse 

grupėse pristato savo 

veiklą. 

Ne.  

1.3.3 

Aktyvinti 

savivaldos 

institucijų 

veiklą. 

1. Atnaujinti mokyklos 

tarybos sudėtį. 

Atnaujinta mokyklos tarybos 

sudėtis. 

Taip. Atnaujinta 

mokyklos tarybos 

sudėtis. 

2. Atnaujinti mokinių 

tarybos nuostatus, sudėtį 

ir efektyvinti jos veiklą. 

 

Atnaujinti mokinių tarybos 

nuostatai ir sudėtis. 

 

Mokinių taryba praveda bent 3 

renginius. 

Ne. Neatnaujinta 

mokinių tarybos 

sudėtis. 

Nepraveda 3 renginių. 

 

 

II PRIORITETAS 

 

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR TIKSLINGAS MOKYMO BAZĖS 

ATNAUJINIMAS 

 

 

2.1 TIKSLAS 

 

Plėsti viešųjų paslaugų teikimą  

 

Uždaviniai  Priemonės Laukiamas rezultatas  

2.1.1 

Organizuoti 

tęstinį 

profesinį 

mokymą. 

1. Bendradarbiauti su 

darbo birža. 

 

Per metus vykdomos bent 3 

tęstinio mokymo programos.  

Taip. Per metus 

vykdomos 7 tęstinio 

mokymo programos. 

2. Inicijuoti tęstinio 

profesinio mokymo 

programų plėtrą. 

Gauta licencija 2 tęstinio 

profesinio mokymo 

programoms. 

Taip. Apdailininkų ir 

padavėjų barmenų. 



2.1.2 

Įgyvendinti 

veiklas 

specialiųjų 

lėšų 

pritraukimui. 

1. Įsteigti ikimokyklinio 

ugdymo grupę.  

Įsteigta ikimokyklinio 

ugdymo grupė.  
Ne. Neįsteigta 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė. 

2. Praktinį mokinių 

mokymą vykdyti 

siekiant pritraukti 

specialiąsias lėšas.  

20 proc. padidėjęs 

specialiųjų lėšų fondas. 

5 proc. padidėjęs 

specialiųjų lėšų 

fondas. 

3. Išnaudoti sektorinio 

praktinio mokymo 

centro patalpas. 

Organizuoti 5 renginiai, 

įvykę energetikos sektoriaus 

mokymai. 

Taip. Organizuoti 5 

renginiai, įvykę 

energetikos sektoriaus 

mokymai. 

 

2.2 TIKSLAS 

 

Tikslingai atnaujinti mokymo bazę ir inventorių 

 

Uždaviniai  Priemonės Laukiamas rezultatas  

2.2.1 

Renovuoti 

mokyklos 

patalpas. 

1. Renovuoti bendrabučio 

patalpas. 

Renovuoti 2 kambariai. Ne. 

2. Renovuoti mokomąsias 

klases. 

Renovuota 1 klasė. Taip.  

 
3. Pradėtas renovuoti 

bendrabučio pastatas.  

Renovuota dalis bendrabučio 

pastato. 

Taip. 1 siena. 

2.2.2 

Atnaujinti 

technologinę 

mokymo 

įrangą, 

mokymo 

priemones, 

mokymui 

reikalingas 

medžiagas. 

1. Dalyvauti projektuose 

dėl technologinės 

mokymo įrangos 

atnaujinimo. 

 

Atnaujinta 30 % technologinės 

įrangos ir mokymo priemonių.  

Taip. Atnaujinta 30 % 

technologinės įrangos 

ir mokymo priemonių. 

2. Aprūpinti mokytojus 

reikalinga metodine, 

dalykine literatūra ir 

mokymo priemonėmis.  

Atnaujinta 20 % metodinės ir 

dalykinės literatūros ir 

mokymo priemonių. 

Taip. Atnaujinta 20 % 

metodinės ir dalykinės 

literatūros ir mokymo 

priemonių. 

2.2.3 Sukurti 

saugią ir 

sveiką 

ugdymo(si) 

aplinką 

mokykloje. 

1. Bendradarbiaujant su 

policijos komisariatu 

organizuoti prevencinius 

renginius. 

Per metus suorganizuoti 2 

prevenciniai renginiai.  

Taip. Per metus 

suorganizuoti 2 

prevenciniai renginiai. 

2. Organizuoti sveikos 

gyvensenos renginius. 

Per metus pravesti 5 renginiai.  Taip. Per metus 

pravesti 5 renginiai. 

3. Atlikti mokinių tyrimą 

apie sveiką ugdymosi ir 

gyvenimo aplinką.  

Tyrimo rezultatai pristatyti 

mokytojų tarybos posėdyje.   

Ne. Tyrimas neatliktas. 

 


