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I. 2017 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 Atlikti 

 

Lėšos už-

daviniams 

įgyvendinti 

 

Atsakomybė  

(kas atsakingas) 
Laukiamas rezultatas 

1.1.1 Stiprinti 

profesinį praktinį 

mokymą. 

1. Inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių 

pasirašymą su įmonėmis ir įstaigomis 

dėl galimybių sudarymo mokiniams 

atlikti praktinį mokymą įstaigoje.  

 

2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

 

Pasirašytos 3 

bendradarbiavimo sutartys. 

2. Inicijuoti ir/ar dalyvauti 

respublikiniuose ir tarptautiniuose 

profesinio meistriškumo konkursuose. 

 

2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

 

10 proc. centre vykdomų 

profesinio mokymo 

programų organizuoja ir/arba 

dalyvauja respublikiniuose ar 

tarptautiniuose profesinio 

meistriškumo konkursuose. 

3. Organizuoti visų profesijų 

meistriškumo konkursus, darbų 

parodas.  

2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

 

90 proc. profesijų 

suorganizuoti meistriškumo 

konkursai. 

90 proc. Pravieniškių 

skyriaus darbų parodos 

organizuotos. 

4. Įgyvendinti modulines ir atnaujinti 

esamas profesinio mokymo programas. 

2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

Įgyvendintos 3 modulinės 

profesinio mokymo 

programos.  

Atnaujintos kompiuterinio 



 3 

projektavimo operatoriaus 3 

m., Automatinių sistemų 

eksploatavimo mechatroniko 

3 m., Masažuotojo 2 m. 

profesinio mokymo 

programos bei virėjo, 

padavėjo barmeno, 

masažuotojo ir 

aplinkotvarkos darbuotojo 

tam tikros mokymo 

programų dalys (Ekonomika 

ir verslo pagrindai), 

kompiuterinio projektavimo 

operatoriaus mokymo 

programos dalis (Internetinių 

puslapių grafika).  

5. Dalyvauti stažuotėse Lietuvoje ir 

užsienyje. 

2017 ES projektų lėšos Projektų vadovas 20 proc. profesijų ir 5 proc. 

visų mokinių dalyvavo 

stažuotėse.  

1.1.2 Gerinti 

bendrojo lavinimo 

dalykų mokymą. 

1. Skatinti mokinius mokytis išplėstiniu 

kursu. 

2017 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Gimnazijos skyriaus 

vedėjas 

 

95 proc. mokinių išlaiko 

valstybinius brandos  

egzaminus. 

Sukomplektuotos gamtos ir 

socialinių mokslų išplėstinio 

kurso laikinosios grupės. 

2. Praplėsti pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių programų ir 

neformalaus ugdymo pasiūlą. 

2017  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Gimnazijos skyriaus 

vedėjas 

 

Parengta 1 nauja 

pasirenkamųjų dalykų 

modulių programa. 

Padidinta meninio ir 

technologinio neformaliojo 

ugdymo pasiūla. 

3. Vesti integruotas, netradicines  ir 

atviras pamokas išnaudojant įvairias 

edukacines erdves ir aplinkas. 

2017 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Gimnazijos skyriaus 

vedėjas 

 

50 proc. bendrojo lavinimo 

mokytojų praveda po vieną 

integruotą, netradicinę ar 

atvirą pamoką.  

 1. Taikyti lanksčias mokymosi formas. 2017 Žmogiškieji Direktoriaus Mokinių „nubyrėjimas“ 
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1.1.3 Mažinti 

mokinių 

„nubyrėjimą“. 

  ištekliai pavaduotojas 

ugdymui 

 

sumažėjęs 10 proc. 

2. Skatinti mokinius ir jų tėvus naudotis 

elektroniniu dienynu. 

 

2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

80 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 Atlikti  

 

Lėšos 

uždaviniams 

įgyvendinti 

 

Atsakomybė 

(kas atsakingas) 
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. 

2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Gimnazijos skyriaus 

vedėjas 

 

Atnaujinti vaiko gerovės 

komisijos nuostatai ir sudėtis, 

70 proc. sumažės probleminių 

situacijų pamokose ir 

mokykloje, gilės tėvų, 

mokytojų, mokinių 

bendradarbiavimas padedant 

vaikui. 

2. Efektyviau organizuoti grupių 

vadovų darbą. 

2017 Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Grupių vadovai 10 proc. pagerėjęs mokinių 

pažangumas, lankomumas ir 

dalyvavimas renginiuose.  

 

3. Užtikrinti mokinių elgesio taisyklių 

laikymąsi.  

2017 Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Grupių vadovai Mokiniai supažindinti su 

mokinių elgesio taisyklėmis ir 

jų laikosi. 

1.2.2 Vykdyti 

mokinių profesinį 

informavimą, 

1. Dalyvauti „Studijos 2017“ renginyje 

ir informuoti mokinius apie tęstinio 

mokymosi galimybes. 

2017 Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokykla dalyvavo renginyje 

ir dauguma mokinių žino apie 

tęstinio mokymosi galimybes. 



 5 

orientavimą ir 

karjeros planavimą. 

2. Organizuoti renginius, užsiėmimus, 

ugdančius mokinių verslumą ir 

karjeros planavimą. 

2017 Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

90 proc. bendrojo lavinimo 

dalykus besimokančių 

mokinių turi karjeros planus. 

Suorganizuotas verslumą 

ugdantis renginys. 

3. Sukurti ir išleisti reklamines 

priemones apie profesijas ir mokyklą. 

2017 Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Sukurti ir išleisti reklaminiai 

leidiniai apie mokyklą.  

4. Sukurti profesijų reklaminius 

filmukus.  

2017 Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Sukurti ir patalpinti 

internetiniame mokyklos 

puslapyje bent 3 profesijų 

filmukai. 

1.2.3 Organizuoti 

pagalbą padedant 

absolventams 

įsidarbinti. 

1. Organizuoti praktinį mokymą 

realiose darbo vietose. 

2017 Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

 

Įsidarbinančių pagal įgytą 

profesiją mokinių skaičius 

padidėja 10 proc. 

2. Įtraukti darbdavius į mokyklos 

veiklą. 

 

2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

 

40 proc. darbdavių, 

pasirašiusių 

bendradarbiavimo sutartis, 

dalyvauja meistriškumo 

konkursuose, Kaziuko 

mugėje, kitose veiklose ir 

renginiuose. 

 

1.3 TIKSLAS  

 

Skatinti bendruomenės tobulinimąsi ir aktyvumą    
 

Uždaviniai  Priemonės Atlikti  

 

Lėšos 

uždaviniams 

įgyvendinti 

 

Atsakomybė  

(kas atsakingas) 
Laukiamas rezultatas 

 

 

1.3.1 Sudaryti 

sąlygas darbuotojų 

1. Organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo renginius visai 

bendruomenei. 

 

2017 Biudžeto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Direktorius Visi mokytojai ir 80 proc. 

mokyklos darbuotojų 

kiekvienais metais tobulina 

profesines kompetencijas, 
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kvalifikacijos 

tobulinimui ir/ar 

persikvalifikavimui. 

 dalyvaudami kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. 

2. Skatinti vykti į šalies ir tarptautinius 

kvalifikacijos tobulinimo ir/ar 

persikvalifikavimo renginius. 

2017 Biudžeto lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projektų vadovas 50 proc. mokytojų tikslingai 

renkasi veiklos tobulinimosi 

kryptis ir institucijas. 

3. Skatinti mokytojus siekti aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos.  

2017 Biudžeto lėšos 

Žmoniškieji 

ištekliai 

 

Atestacinė komisija 

 

10 proc. neturinčių 

kvalifikacinės kategorijos 

mokytojų įgijo  aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją. 

1.3.2 Vykdyti 

mokyklos veiklos 

įsivertinimą. 

1. Atlikti tobulintinų sričių 

įsivertinimą. 

2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įvertinta 1 mokyklos 

įsivertinimo  veiklos sritis. 

2. Skatinti mokytojų veiklos vertinimą 

ir įsivertinimą. 

2017 Biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

60 proc. mokytojų 

metodinėse grupėse pristato 

savo veiklą. 

1.3.3 Aktyvinti 

savivaldos 

institucijų veiklą. 

1. Aktyvinti mokyklos tarybos veiklą. 2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos tarybos 

pirmininkas 

Mokyklos taryba atsiskaito už 

savo veiklą mokyklos 

bendruomenei. 

2. Atnaujinti mokinių tarybos 

nuostatus, sudėtį ir efektyvinti jos 

veiklą. 

 

2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Gimnazijos skyriaus 

vedėjas 

Atnaujinti mokinių tarybos 

nuostatai ir sudėtis. 

Mokinių taryba praveda bent 

3 renginius. 

 

 

II PRIORITETAS 

 

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR TIKSLINGAS MOKYMO BAZĖS ATNAUJINIMAS 

 

2.1 TIKSLAS 

 

Plėsti viešųjų paslaugų teikimą  

 

Uždaviniai  Priemonės Atlikti 

 

Lėšos 

uždaviniams 

įgyvendinti 

Atsakomybė  

(kas atsakingas) 
Laukiamas rezultatas 
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2.1.1 Organizuoti 

tęstinį profesinį 

mokymą. 

1. Bendradarbiauti su darbo birža. 

 

2017 Projektų, 

biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Per metus vykdomos bent 3 

tęstinio mokymo programos.  

2. Kurti kvalifikacijos tobulinimo 

programas. 

2017 Projektų, 

biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Sukurtos 3 kvalifikacijos 

tobulinimo mokymo 

programos. 

2.1.2 Įgyvendinti 

veiklas specialiųjų 

lėšų pritraukimui. 

1. Įsteigti ikimokyklinio ugdymo 

grupę.  

2017 Specialiosios 

lėšos, žmogiškieji 

ištekliai, projektų 

lėšos 

Direktorius Įsteigta ikimokyklinio 

ugdymo grupė.  

2. Atnaujinti vairavimo mokyklos 

veiklą. 

2017 Specialiosios 

lėšos, žmogiškieji 

ištekliai, projektų 

lėšos 

Direktorius Veikia atnaujinta vairavimo 

mokykla.  

3. Praktinį mokinių mokymą vykdyti 

siekiant pritraukti specialiąsias lėšas.  

2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 20 proc. padidėjęs specialiųjų 

lėšų fondas. 

4. Išnaudoti sektorinio praktinio 

mokymo centro patalpas.  

2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Organizuoti 5 renginiai, įvykę 

energetikos sektoriaus 

mokymai. 

5. Plėtoti neformaliojo ugdymo 

„Robotika“ veiklas.  

2017 Žmogiškieji 

ištekliai 

Sektorinio centro 

vadovė 

20 proc. padidėjęs dalyvių 

skaičius. 

 

 

2.2 TIKSLAS 

 

Tikslingai atnaujinti mokymo bazę ir inventorių 

 

Uždaviniai  Priemonės Atlikti 

 

Lėšos 

uždaviniams 

įgyvendinti 

 

Atsakomybė  

(kas atsakingas) 
Laukiamas rezultatas 

 1. Renovuoti mokyklos patalpas. 2017 Projektų, Direktoriaus Renovuotos 2 patalpos. 
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2.2.1 Renovuoti 

mokyklos patalpas. 

biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2. Renovuoti sporto salės patalpas.  2017 Projektų, 

biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Pakeistos sporto salės 

grindys. 

3. Renovuoti dirbtuvių patalpas. 2017 Projektų, 

biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Parengtas investicinis 

projektas dėl dirbtuvių 

renovacijos. 

4. Pertvarkyti  valgyklos patalpas.  2017 Projektų, 

biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Pertvarkyta valgyklos darbo 

zona.  

 

5. Tęsti pradėtą bendrabučio pastato 

renovaciją.  

2017 Projekto lėšos Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Renovuota dalis bendrabučio 

pastato. 

2.2.2 Atnaujinti 

technologinę 

mokymo įrangą, 

mokymo priemones, 

mokymui 

reikalingas 

medžiagas. 

1. Dalyvauti projektuose dėl 

technologinės mokymo įrangos 

atnaujinimo. 

 

 

2017 

Projektų, 

biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Atnaujinta 30 % 

technologinės įrangos ir 

mokymo priemonių.  

2. Aprūpinti mokytojus reikalinga 

metodine, dalykine literatūra ir 

mokymo priemonėmis.  

 

2017 

Biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Atnaujinta 20 % metodinės ir 

dalykinės literatūros ir 

mokymo priemonių. 

3. Sudaryti ir įgyvendinti kabinetų 

turtinimo planą. 

2017 Projektų, 

biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Sudaryti kabinetų ir kitų 

mokyklos erdvių turtinimo 

planai. 

2.2.3 Sukurti saugią 

ir sveiką ugdymo(si) 

aplinką mokykloje. 

1. Bendradarbiaujant su policijos 

komisariatu organizuoti prevencinius 

renginius. 

2017 Žmogiškieji 

ištekliai, biudžeto 

lėšos 

Direktorius Per metus suorganizuoti 2 

prevenciniai renginiai.  

2. Organizuoti sveikos gyvensenos 

renginius. 

2017 Projektų, 

biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

 

Per metus pravesti 5 

renginiai.  
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3. Atlikti mokinių tyrimą apie sveiką 

ugdymosi ir gyvenimo aplinką.  

2017 Žmogiškieji 

ištekliai, biudžeto 

lėšos 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Tyrimo rezultatai pristatyti 

mokytojų tarybos posėdyje.   

 

 

 

___________________________________________ 


