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1.

ĮVADAS. STRATEGINIO PLANO ESMĖ IR PASKIRTIS

2018 m. vasario 1 d. įsigaliojo nauja Profesinio mokymo įstatymo redakcija1, kuria siekiama
iš esmės keisti profesinio rengimo ir mokymo sistemą, atliepiant valstybės ekonominės raidos
poreikius bei siekiant didinti profesinio mokymo kokybę ir prestiţą. Įstatyme pateikta mokymo
sistemos sandara, kvalifikacijų sudarymo principai, profesinio mokymo organizavimo ir jo valdymo
bei finansavimo pagrindinės nuostatos. Remiantis šio įstatymo nuostatomis, Lietuvos profesinio
mokymo sistemą sudaro:
 Pirminis profesinis mokymas, skirtas padėti asmeniui, ne jaunesniam kaip 14 metų,
įgyti pirmąją kvalifikaciją.
 Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmenims, siekiantiems tobulinti turimą ar įgyti
kitą kvalifikaciją.
 Profesinio orientavimo paslaugos, teikiamos besimokantiems asmenims,
nepradėjusiems profesinės karjeros, dirbantiems, bedarbiams ir darbdaviams.
Siekiant efektyviai ir tikslingai organizuoti Viešosios įstaigos Elektrėnų profesinio mokymo
centro (toliau – EPMC) veiklą, buvo parengtas šis strateginis planas, numatant galimus pokyčius
EPMC veikloje. Rengiant strateginį planą buvo remiamasi nauja Profesinio mokymo įstatymo
redakcija bei planuojamos valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose švietimo ir mokslo
ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo pertvarkos plano projektą.
EMPC yra vienas iš profesinio mokymo centrų Lietuvoje, teikiantis mokymosi,
perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, atsiţvelgiant į nuolat besikeičiančią situaciją
darbo rinkoje ir darbo rinkos poreikius.
Bendri duomenys apie profesinio mokymo įstaigą:
Institucijos pavadinimas:

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras

Teisinė forma:

Viešoji įstaiga

Įstaigos kodas:

190976966

PVM mokėtojo kodas:

LT100004075612

Adresas:

Rungos 18, Elektrėnai, LT-26109

Telefono Nr.:

8 528 39523

Elektroninis paštas:

rastine@empc.lt

Tinklapis:

www.empc.lt

Įstaigos vadovas:

Direktorė Silva Lengvinienė

EMPC strateginis veiklos tikslas – teikti kokybiškas mokymo paslaugas, atsiţvelgiant į
visuomenės lūkesčius ir paslaugų vartotojų poreikius. Poreikis EMPC paslaugoms rinkoje kasmet
auga.
Strateginis planas nagrinėja EMPC veiklos pertvarkymo galimybes ir galimus scenarijus.
Sprendimai dėl galimų įstaigos veiklos pertvarkos scenarijų teikiami išanalizavus esamą profesinio
mokymo teikėjų tinklą bei įvertinus: 1) demografinius pokyčius; 2) regionines profesijų ir
kvalifikacijų paklausos prognozes; 3) profesinio mokymo prieinamumo galimybes, siekiant suteikti
mokinio lūkesčius atitinkančio turinio profesinio mokymo paslaugas mokiniui patogioje vietoje,
1

Nauja Lietuvos Respublikos profesinio mokslo įstatymo redakcija nuo 2018-02-01: Nr. XIII-888, 2017-12-14, paskelbta
TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21305.
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patogia forma ir patogiu laiku; 4) valstybės ir savivaldybių poreikius papildyti darbo rinką naujais
specialistais ar tobulinti esamų specialistų profesinę kvalifikaciją / juos perkvalifikuoti; 5)
integraciją į europines struktūras, tarpkultūrinių mainų poreikį ir naudą valstybei.
Strateginiame plane vertinama galimybė prie EMPC prijungti kitą profesinio įstaigą
(pvz. Aukštadvario ţemės ūkio mokyklą), o įstaigos veiklą plėtoti kompleksiškai,
optimizuojant apjungtų mokymo įstaigų turto panaudojimą, veiklos kryptis ir bendrą
mokymo programų paketą.
2.

VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO PRISTATYMAS

Elektrėnų profesinio mokymo centro istorija prasidėjo 1967 m. spalio 1 d. Tais metais pradėjo
veikti 39-oji miesto profesinė technikos mokykla, kuriai vadovavo direktorius Edvardas Paulauskas.
Pagrindinis mokyklos uţdavinys buvo rengti specialistus Lietuvos valstybinei rajoninei elektrinei
arba Lietuvos VRE. Tais metais 107 moksleiviai pradėjo mokytis specialybių: šaltkalviošilumininko, elektros tiekimo linijų elektromonterio, stočių, pastočių remonto elektrošaltkalvio.
Nuo 1969 m. mokykloje greta profesinio mokymo mokiniai galėjo įgyti ir bendrąjį vidurinį
išsilavinimą. Kasmet mokinių skaičius didėjo, buvo įvestos kitos (gretutinės) specialybės,
reikalingos energetinei sistemai: šiluminių matavimų ir automatikos elektromonterio – 1970 m.,
blokų sistemos agregatų mašinisto padėjėjo –1972 m., relinės apsaugos ir automatikos
elektromonterio – 1973 m., blokų sistemos agregatų valdymo mašinisto – 1979 m.
1969 m. sausio 16 d. mokyklos direktorium pradėjo dirbti fizikos specialistas Pranas Venckus
ir vadovavo iki 1993 m. Tuo laikotarpiu mokykla keitėsi, garsėjo pasiekimais. Čia veikė daug
meno saviveiklos, techninės kūrybos, dalykinių būrelių, sporto kolektyvų. Šalyje buvo ţinomi šios
mokyklos liaudies šokių, mergaičių ansamblio kolektyvai, rankininkai, irkluotojai, netrūko svečių iš
Bulgarijos, Vengrijos, Mongolijos, Baltarusijos, Latvijos ir kitų šalių.
1971 m. į mokyklą pradėta priimti merginas mokytis šiluminių matavimų ir automatikos
remonto specialybės. 1975 m. mokytojo Antano Vytauto Navikausko iniciatyva įrengti
programuoto mokymo, kiek vėliau uţsienio kalbų lingafoninis, šaltkalvystės technologijos
kabinetai. Mokyklą garsino mokytojų parašyti algebros, geometrijos, informatikos vadovėliai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos įsakymu, 1990 m.
rugsėjo 3 d. mokykla tapo Elektrėnų energetikų mokykla. Pradėta mokyti šių specialybių:
elektrošaltkalvių, elektromonterių, vairuotojų, stalių, statybininkų, tinkuotojų, daţytojų, namų ūkio
meistrų, kulinarų–konditerių, tekstilės meno dirbinių gamintojų, audėjų. 1991 m. atidarytos
vakarinio vidurinio lavinimo klasės, joms vadovavo direktoriaus pavaduotoja Stasė Juzė Pečkaitytė.
Nuo 1993 m. mokyklos direktoriumi pradėjo dirbti mokytojas Antanas Vytautas Navikauskas.
Mokykla pradėjo kurti naujų profesijų programas: 1996 m. buvo priimta pirmoji sekretorių grupė,
1997 m. – kompiuterinės įrangos derintojų, 1998 m. – biuro komersantų. Vairavimo kursams
organizuoti įrengta automobilių laboratorija. Nuo 1994 m. iki šiol mokykloje organizuojamos
Kaziuko mugės, kuriose galima įsigyti mokinių, mokytojų ir liaudies meistrų darbų.
Nuo 1995 m. mokyklos skyrius veikia Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje.
Skyriuje pagal pagrindinio profesinio mokymo programas rengiami staliai, baldţiai, siuvinių
gamintojai, suvirintojai elektra rankiniu būdu, kompiuterio operatoriai, ţeldinių tvarkytojai.
1999 m. mokykla dalyvavo respublikiniame profilinio mokymo eksperimente, o
2003 m. sausio 21 d. buvo leista įvesti profilinį mokymą Elektrėnų energetikų mokyklos
suaugusiųjų klasėse.
2004 m. mokyklos pavadinimas pakeistas į Elektrėnų profesinio mokymo centru. 2005 m.
mokykla tampa viešąja įstaiga.
Nuo 2007 m. mokyklai vadovauja direktorė Silva Lengvinienė. Direktorės iniciatyva 20092011 m. m. įgyvendintas projektas „Viešosios įstaigos Elektrėnų profesinio mokymo centro pastatų
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energetinio ūkio modernizavimas“. Projekto metu mokykloje buvo pagerinta pastatų ir inţinierinių
sistemų būklė – pastato išorė tapo estetiška, patraukli ir moderni.
Vadovaujant direktorei S. Lengvinienei mokykla parengė projektą „VšĮ Elektrėnų profesinio
mokymo centro plėtra kuriant energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą“ ir gavo jam
finansavimą. Projektas buvo vykdomas nuo 2011 m. iki 2015 m. Įgyvendinant projektą pastatyti du
nauji pastatai: Energetikos sektorinis praktinio mokymo centras ir mokomoji automobilių
diagnostikos laboratorija, rekonstruota dalis esamo mokyklos pastato patalpų. Energetikos
sektoriniame praktinio mokymo centre įrengtos 5 laboratorijos, skaitykla, amfiteatrinė salė. Ant
pastato stogo įrengta saulės fotovoltinė elektros generavimo sistema (elektrinė) prijungta prie
išorinio elektros paskirstymo tinklo ir saulės šilumos surinkimo įrangą grindinio šildymo
kombinuotai sistemai papildyti. Atsinaujinančios energijos išteklių sistema pritaikyta energetiniam
efektyvinimui ir moksleivių praktiniam mokymui.
2011 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokykloje įsteigtas gimnazijos skyrius,
Paskutinį dešimtmetį pradėtos įgyvendinti pirminio profesinio mokymo programos: 2009-2010 m.
m. bankinių operacijų tvarkytojo ir logisto ekspeditoriaus, 2010-2011 m. m. ţeldinių tvarkytojo,
2011-2012 m. m. kompiuterinio projektavimo operatoriaus, konditerio, interjero apipavidalintojo,
2013-2014 m. m. aplinkotvarkos darbuotojo, masaţuotojo, 2014-2015 m. m. automatinių sistemų
eksploatavimo mechatroniko, automobilių elektromechaniko, 2015-2016 m. m. sporto klubo veiklos
organizatoriaus, 2016-2017 m. m. garso ir vaizdo technikos operatoriaus. Nuo 2016-2017 m. m.
įsteigta 9-oji gimnazijos klasė.
2017 m. mokyklai vadovauja direktorė dr. Silva Lengvinienė, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Lina Ališauskienė, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Eugenijus Paulauskas,
profesinio mokymo skyriaus vedėja Birutė Misiūnienė, gimnazijos skyriaus vedėja Jolanta
Biekšienė, energetikos sektorinio praktinio mokymo centro vadovė Lina Triponienė. Mokykloje
dirba 74 mokytojai, iš jų 2 mokslų daktarai, 12 mokytojų metodininkų, 31 vyresnysis mokytojas.
Mokyklos vizija – tvari, verţli, atvira ugdymo institucija, suteikianti kiekvienam visuomenės
nariui galimybę mokytis visą gyvenimą.
3.

VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO APLINKOS ANALIZĖ
(PEST)

Politiniai veiksniai. Pagrindinius valstybės poreikius įvardija Valstybės paţangos strategija
„Lietuvos paţangos strategija „Lietuva 2030“”, iškėlusi sumanios Lietuvos viziją. Visuomenė turi
tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti. Kiekvienas asmuo – atviras kaitai, kūrybingas ir
atsakingas. Tik taip Lietuvos Respublika galėtų atsirasti tarp 10 paţangiausių Europos Sąjungos
valstybių narių, o kiekvienas asmuo taptų savarankiškai kuriančiu savo sėkmę sąmoningu piliečiu,
įsiliejančiu į tokių pat asmenų nacionalinę ir pasaulinę bendruomenę, paţangią ekonomiką ir savitą
nacionalinę kultūrą. Todėl švietimo politika ir numatomos švietimo kaitos kryptys turi sutelkti
švietimo bendruomenę ir visus Lietuvos ţmones (solidarumas) nuolat kryptingai lavintis
(mokymasis) siekiant asmeninės ir šalies sėkmės (veiklumas), uţtikrinant lygias galimybes. Būtina
profesinį mokymą labiau pritaikyti prie darbo rinkos poreikių, stiprinti sąsajas tarp skirtingų
mokymosi pakopų, uţtikrinti ţmonėms skirtingose gyvenimo situacijose lengvai prieinamą tęstinį
profesinį mokymą, remti sunkumus patiriančius asmenis, diegti lanksčias, mokymosi rezultatų
vertinimu bei pripaţinimu grindţiamas sistemas, kuriomis būtų remiami individualaus mokymosi
būdai, skatinti tarpvalstybinį judrumą.
2017 m. birţelio 28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino
Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planą. Veiksmų planas skiriamas į tris
skyrius: 1 skyrius. Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017-2020 metų veiksmų plano tikslai,
uţdaviniai, priemonės ir veiksmai. 2 skyrius. Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017-2020 metų
veiksmų plano priemones įgyvendinančių ir 2014-2020 metų Europos sąjungos investicijų veiksmų
programos lėšomis finansuojamų projektų sąrašas. 3 skyrius. Mokymosi visą gyvenimą plėtros
2017-2020 metų veiksmų plano 2.2 priemonės „Profesinių mokymo įstaigų tinklo pertvarka ir
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modernizavimas, kad būtų tenkinami darbo rinkos poreikiai ir uţtikrintos mokymosi visą gyvenimą
galimybės „ 2.2.1.2 veiksmo „sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūros plėtra“, projektų
sąrašas. Veiksmų planas skiriamas į kelis tikslus. Pirmasis tikslas yra orientuojamas į galimybę
pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat
tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai, dėstytojai. Antrasis tikslas garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą
gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba atpaţįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje.
Ekonominiai veiksniai. Šiuo ir ankstesniu Europos Sąjungos finansinės paramos laikotarpiu
profesinio mokymo sritis buvo labiausiai finansuojama švietimo sritis. Siekta, kad profesinio
mokymo sistema taptų patrauklesnė, gyvybingesnė ir veiksmingesnė. Ypač sparčiai profesinio
mokymo sistema buvo modernizuojama atnaujinant ir plėtojant infrastruktūrą, kuriant ir tobulinant
mokymo priemones, diegiant mokymo kokybės valdymo mechanizmus ir tobulinant mokytojų
kvalifikaciją. Kuriamas 41 sektorinis praktinio mokymo centras, aprūpintas naujausiomis
technologijomis praktiniam mokymui. Sukurtas ir įgyvendinamas profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų atnaujinimo modelis. Kvalifikacijos tobulinimas vyksta įmonėse
organizuojant staţuotes, parengtos kompetencijų atnaujinimo programos.
Socialiniai demografiniai veiksniai. Gyventojų skaičiaus kaita ir kiti veiksniai (pavyzdţiui,
švietimo politikos sprendimai įvesti privalomą priešmokyklinį ugdymą, populiarinti profesinio
mokymo programas) lėmė, kad maţėjo mokinių bendrojo ugdymo ir aukštosiose mokyklose (nuo
2012 m. iki 2016 m. – nuo 11 iki 22 proc.), o ikimokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo
įstaigose daugėjo (12 proc. ir 7 proc.). Per artimiausius penkerius metus labiausiai gali kisti
vidurinio ugdymo lygmens (prognozuojamas maţėjimas) ir pagrindinio ugdymo lygmens mokinių
skaičius (tikėtina, jis didės). Išaugo profesinio mokymo prieinamumas ir paslaugų įvairovė,
profesinio mokymo sistema aktyviai pritaikoma asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių. Beveik visos profesinio mokymo įstaigos yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su
uţsienio profesinio mokymo įstaigomis ir daug jų aktyviai naudojasi tarptautinio mobilumo
programų galimybėmis. Įvairiuose Leonardo da Vinči mobilumo projektuose dalyvauja apie 1300
profesinio mokymo įstaigų mokinių. Tačiau tik apie 33 proc. jaunuolių (Europos Sąjungos vidurkis
– 50 proc.) renkasi profesinį mokymą, o kiti po bendrojo ugdymo mokyklos iškart renkasi studijas
aukštosiose mokyklose ar be profesinio pasirengimo ateina į darbo rinką. Daugiau nei penktadalis
uţimtų gyventojų (22,9 proc.) dirba neturėdami kvalifikacijos, t. y. yra pabaigę tik pradinio,
pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas. Kartu tai atskleidţia ir suaugusiųjų įtraukimo į
profesinį mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimo svarbą sudarant sąlygas pripaţinti jų neformaliojo
švietimo ar savišvietos būdu įgytas kompetencijas.
Šeimos krizė ir dalies gyventojų sunki socialinė padėtis didina socialinius švietimo sistemos
įsipareigojimus. Didėja nedarniose šeimose augančių vaikų bei socialiai problemiškų mokinių
skaičius. Nemaţai jaunuolių patenka į įvairias rizikos grupes: vartoja alkoholį, narkotines
medţiagas, smurtauja arba tampa smurto aukomis, vengia lankyti mokyklą. Nors ir vykdoma
nemaţai prevencinių programų, tačiau jos yra skirtos mokyklinio amţiaus mokiniams. Tuo tarpu
baigusiems vidurinį išsilavinimą ir profesinėse mokyklose besimokantiems asmenims prevencinių
programų net nėra sukurta. Tuo tarpu profesinės mokyklos nėra įtrauktos į prevencinių programų
tikslines grupes (mokosi 16 m. ir vyresnio amţiaus). Nerimą kelia ir mokinių sveikatos rodikliai,
nes besimokantiems profesinėse mokyklose reikalingos ne tik teorinės ţinios bet ir fizinė ištvermė.
Dar viena problema, kad darbdaviai vis dar nereikalauja kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, o
jaunuoliai baigę pagrindines bei vidurines bendrojo lavinimo mokyklas, dėl įvairių sunkių
socialinių padėčių, eina dirbti nekvalifikuotą, maţai apmokam darbą mūsų šalies ar uţsienio darbo
rinkose.
Technologiniai veiksniai. Švietimo politikai svarbu sudaryti sąlygas švietimo bendruomenei
gauti reikiamą informaciją, kurti, bendrauti ir bendradarbiauti, keistis informacija su kitomis
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institucijomis, tuo maţinant „popierizmą“, uţtikrinant duomenų integralumą, derinti įvairių
institucijų kuriamas informacines sistemas, teikti metodinę pagalbą jų kūrime, remiantis šalies
siekiu į informacinę visuomenę, toliau uţsitikrinti reikiamą finansavimą, Europos struktūrinių fondų
lėšomis įgyvendinti reikiamus plėtros projektus.
Informacinių ir komunikacinių technologijų progresą įtakoja šalies kursas į informacinę
visuomenę, siekiamybė švietimo valdymą grįsti duomenimis, ES finansuojamų programų,
skatinančių ir remiančių IKT naudojimą švietime, plati pasiūla bei didesnis jaunesniosios kartos
kompiuterinis raštingumas.
Situacija darbo rinkoje ir perspektyviausios specialybės. Naujausiais LDB Vilniaus
apskrities 2018 įsidarbinimo galimybių barometro duomenimis, regione didelės galimybės
įsidarbinti dailidėms ir staliams, elektromechanikams, IT ir ryšių sistemų įrengikams ir taisytojams,
statybininkams, suvirintojams. Elektrėnų savivaldybėje yra daug logistikos įmonių, kuriems
reikalingi logistikos specialistai, regione išplėtota sporto ir reabilitacinių įstaigų infrastruktūra,
kuriems nuolat reikalingi masaţo, pagyvenusių ţmonių prieţiūros specialistai.
2018 m. birţelio 21 dieną Seimas priėmė atnaujintą Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategiją (NENS). Joje numatoma, kad Lietuva ateityje visą reikalingą elektrą
pasigamins pati, be to, bus skiriamas didelis dėmesys „ţaliosios“ energetikos plėtrai. Taip pat
aptartos šilumos gamybos perspektyvos. Strategijoje numatytos keturios pagrindinės Lietuvos
energetikos politikos kryptys - energetinis saugumas, ţaliosios energetikos plėtra, tausus energijos
vartojimas bei konkurencingumas ir inovacijos. Naujajame energetikos politikos dokumente ypač
svarbus vaidmuo skiriamas maţajai energetikai ir aktyviam elektros energijos vartotojų įsitraukimui
į energijos gamybą. Gyventojams, nusprendusiems patiems pasigaminti sau reikalingą elektros
energiją iš atsinaujinančių išteklių, bus sudaromos palankios sąlygos bei kuriamos įvairios paramos
priemonės. Planuojama, kad iki 2030 m. šalyje turėtų būti ne maţiau kaip 500 tūkst. gaminančių
vartotojų. {informacija paimta iš https://www.delfi.lt/verslas/energetika/seimas-pritare-lietuvosenergetikos-strategijai.d?id=78369197}. Jau vien šis dokumentas suponuoja atitinkamų darbuotojų
paklausą, todėl skubiai turi būti ruošiama ir tokių darbuotojų pasiūla. Atkreiptinas dėmesys, kad
šioje srityje tikėtina atsiras ir laisvų darbuotojų, dirbusių termofikacijoje ar kitose ne
atsinaujinančios energetikos srityse. Taigi, šie darbuotojai privalo išlikti konkurencingi darbo
rinkoje. Čia profesinei mokyklai atsiveria perkvalifikavimo galimybės.
Atsiţvelgiant į tai, kad energetinis saugumas yra visos šalies prioritetas, tikėtina, kad poreikis
tokiems darbuotojams bus milţiniškas, o darbo rinka skubiai reaguos į tokius pokyčius. Jau dabar
yra ruošiama teisinė bazė, įgalinanti tiek juridinius tiek fizinius asmenis įdarbinti atsinaujinančius
išteklius savo ūkiuose.
4.

VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO VIDAUS IŠTEKLIŲ
ANALIZĖ

Materialiniai ištekliai. Bendras mokyklos patalpų plotas yra 8441,608 m². VšĮ Elektrėnų
profesinio mokymo centro statybos dirbtuvių, esančių Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, bendras plotas
– 545 m², medţio dirbtuvių, kurios randasi Rungos g. 20, Elektrėnuose, - 273 m².
VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre yra 40 bendrojo ugdymo dalykų ir profesinio
mokymo kabinetų, 2 mokomosios dirbtuvės, 1 laboratorija, sporto salė, aktų salė, biblioteka,
skaitykla, valgykla ir bendrabutis. Mokymo patalpų bendras plotas – 6092, 828 m2, bendrabučio 3186 m², mokomojo diagnostikos centro - laboratorijos – 139,54 m².
Šiuo metu VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pastato būklė yra labai gera. Per
paskutinius kelerius metus atlikta daug darbų gerinant mokyklos materialinę bazę, sudarant
palankias sąlygas ugdymo procesui organizuoti, gerinant estetinį mokyklos vaizdą, (išskyrus
dirbtuves; planuojama ir ieškoma galimybių renovacijai).
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Nuo 2010 m. balandţio 14 d. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre buvo įgyvendinamas
projektas ,,Viešosios įstaigos Elektrėnų profesinio mokymo centro pastatų energetinio ūkio
modernizavimas". Projektui iš Europos Sąjungos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto
buvo skirta 1 865 836 Lt. Šis projektas pilnai įgyvendintas.
Projekto metu mokykloje buvo pagerinta pastatų ir inţinierinių sistemų būklė - VšĮ Elektrėnų
profesinio mokymo centro pastato išorė ir mokomųjų kabinetų vidus įgavo estetinį vaizdą, tapo
patrauklūs ir modernūs. Mokyklos išorėje ir viduje buvo atlikti įvairūs darbai: įrengtas naujas
apšiltintas šlaitinis stogas (su lietaus nuvedimo sistema), apšiltintos sienos, pakeisti langai, lauko
durys, renovuota šildymo sistema, elektros instaliacija, seni šviestuvai pakeisti naujais su energiją
taupančiomis lempomis, sporto salėje įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema.
Investuoti ES fondų lėšas į šį projektą buvo verta, nes be ES fondų finansinių dotacijų nebūtų
rekonstruoti mokymo centro pastatai ir atnaujintos inţinerinės sistemos.
2011 m. liepos 25 d. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras ir VšĮ Centrinė projektų
valdymo agentūra pasirašė projekto „VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro plėtra kuriant
energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą" Nr. VP-2.2-ŠMM-13-V03-018 finansavimo ir
administravimo sutartį. Šis projektas uţbaigtas 2015 metais. Įgyvendinant projektą ţemės sklype,
esančiame adresu Rungos g. 18, Elektrėnai, yra pastatyti du nauji pastatai: Energetikos sektorinis
praktinio mokymo centras ir mokomasis automobilių diagnostikos centras.
Projekto metu įgyvendintos veiklos ir pasiekti veiklos rodikliai:
1.
Infrastruktūros pritaikymas energetikos sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimui 2 naujų pastatų statyba , 1 objekto rekonstrukcija;
2.
Praktinio mokymo įrangos įsigijimas ir mokymo vietų įrengimas - 34 komplektai (5
kompl. Laborator. įrangos, 13 baldų kompl., 14 komp.technikos kompl., 2 transporto priemonių
kompl.);
3.
Mokiniams veţioti į praktinio mokymo vietas transporto priemonės įsigijimas - 1 mikro
autobusas .
Finansiniai ištekliai. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras yra finansiškai savarankiška
institucija. Mokyklos direktorius yra finansinių išteklių valdytojas. Mokykla yra viešoji įstaiga, kuri
savo veiklą vykdo nuolat, tačiau finansavimas yra ribotas, priklausantis nuo demografinių veiksnių
ir ekonominės situacijos.
Pagrindines mokyklos finansavimo pajamas sudaro:

Valstybės biudţeto lėšos iš ŠMM;

Lėšos iš ES, uţsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;

Pajamos uţ suteiktas paslaugas.

Lėšos naudojamos švietimo programų įgyvendinimui bei projektų vykdymui.
Mokykla turi trumpalaikių įsipareigojimų, kuriuos efektyviai valdo. Projekto vadovas,
mokyklos administracija ir kiti darbuotojai geba teikti paraiškas įvairiems fondams, o pritrauktas
lėšas tikslingai panaudoti konkrečioms sritims.
Ţmogiškieji ištekliai. Viešojoje įstaigoje Elektrėnų profesinio mokymo centre iš viso dirba
100 darbuotų. Iš jų su aukštuoju išsilavinimu - 62, su aukštesniuoju - 17, su viduriniu - 12, su
profesiniu - 6. Mokykloje dirba 61 mokytojas. Iš jų 18 bendrojo lavinimo mokytojai (mokytojai - 6,
vyr. mokytojai - 7, mokytojai metodininkai - 5) ir 43 profesijos mokytojai (profesijos mokytojai22, vyr. profesijos mokytojai - 16, profesijos mokytojai metodininkai - 4, profesijos mokytojas
ekspertas - 1). Mokykloje dirba 5 skyrių ir padalinių vedėjai: profesinio mokymo skyriaus vedėjas,
gimnazijos skyriaus vedėjas, plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas, valgyklos vedėjas, dirbtuvių
vedėjas. Kiti specialistai: psichologas, bibliotekininkas, projektų vadovas, buhalteris, kasininkas, IT
specialistas, mokymo dalies administratorius, personalo specialistas, vairavimo instruktorius,
civilinės ir darbų saugos inţinierius, sekretorius, administratorius, virėjas, pagalbinis darbininkas,
vairuotojas, elektrikas, santechnikas, dailidė, sandėlininkas, valytojas, kiemsargis, bendrabučio
auklėtojas, bendrabučio budėtojas. Tai darbštus ir darnus kolektyvas, kuriam vadovauja
direktorius, turintis edukologijos magistro laipsnį ir II vadovo kvalifikacijos kategoriją. VšĮ
Elektrėnų profesinio mokymo centro veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
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direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams ir vyr. finansininkas. Veikia tokios
savivaldos institucijos: įstaigos taryba, mokytojų taryba.
Ryšių sistema. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre yra 240 kompiuterių (iš jų 19
naudojami administravimui). Prie internetinio ryšio prijungti 166 kompiuteriai. Mokykloje yra 5
telefono abonentai, vienas fakso aparatas, kitos organizacinės technikos. Naudojamasi elektroninio
pašto paslaugomis, mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo
valdymo informacine sistema ŠVIS, viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacine sistema VSAKIS. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos
operacijos atliekamos naudojantis internetine bankininkyste. Buhalterinė apskaita tvarkoma
naudojantis programomis 1C: Organizacija, Labbis Bonus, Telehanza Pan Baltic. Naudojama
Google Apps for Education sistema, jungianti el. pašto, kalendoriaus, duomenų saugyklos
paslaugas, nuotolinio mokymo sistema Moodle. Naudojama Remo ir Litnet interneto prieiga. Visi
darbuotojai turi el. paštus su nuotolinio disko talpykla leidţiančia saugoti ir dalintis informacija.
Vadovybė visą svarbią informaciją bendrina su visais darbuotojais. Mokiniams, jų tėvams,
interesantams informacija apie VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro veiklą skelbiama
ţiniasklaidoje, interneto tinklapyje www.epmc.lt, socialiniame Facebook tinkle. Sukurta stipri
profesinio orientavimo ir karjeros planavimo sistema.
5.

VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE ESAMOS SITUACIJOS
SSGG ANALIZĖ

Analizė atlikta remiantis VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro darbuotojų SSGG
anketinės apklausos duomenimis.
Stiprybės
1. Inovatyvi, moderni, nuolat atnaujinama
materialinė bazė.
2. Lanksčios sąlygos mokytis
3. Profesijų įvairovė.
4. Gera mokyklos geografinė padėtis.
5. Geri ilgamečiai santykiai su socialiniais
partneriais, verslo įmonėmis regione.

Galimybės
1. Naujų šiuolaikinių ir perspektyvių mokymo
programų, atliepiant regiono darbdavių
poreikius, įgyvendinimas.
2. Teikti daugiau paslaugų. Išplėtoti modulinių
programų sistemą.
3. Kurti ir siūlyti rinkai naujas neformalias
suaugusiųjų mokymo programas.
4. Bendradarbiauti su darbo birţa. Aktyviai
bendradarbiauti su bendruomene.
5. Mokinių pritraukimas iš kitų rajonų ir šalių.
6. Aktyvus pameistrystės plėtojimas.
7. Sukurti motyvacijos sistemą mokytojams,

Silpnybės
1. Ţemesnio negu pagrindinio pasiekimų lygio
mokiniai.
2. Dalies mokytojų nepakankamas dalyvavimas
metodinėje veikloje.
3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pasyvumas,
bendradarbiavimo su tėvais trūkumas.
4. Nepakankamas įsidarbinimo pagal specialybę
rezultatas, baigus mokyklą.
5. Nepilnai išnaudotos projektinės veiklos
galimybės, naujų profesinio mokymo segmentų
įsisavinimas.
6. Nepakankamai moderni praktinio mokymo
bazė, tik iš dalies atitinkanti darbo rinkos
poreikius.
Grėsmės
1. Mokinių
skaičiaus
maţėjimas
dėl
demografinės situacijos ir naujos priėmimo į
profesines mokyklas (PM) tvarkos.
2. Didelis mokinių nubyrėjimas.
3. Neaiški profesinio mokymo pertvarka
politiniame lygmenyje (iš veiklos ataskaitos).
Neaiškus reformos poveikis mokyklos ateičiai.
4. Rizikos grupei priklausančių šeimų skaičiaus
didėjimas.
5. Neprognozuojamas mokytojo darbo krūvis.
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skatinančią kurti naujas šiuolaikines mokymo
programas, gilinti andragogines kompetencijas,
reikalingas dirbant su susaugusiais bei
neįgaliaisiais

6.

VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO STRATEGINĖS
PLĖTROS KRYPTYS

Šiame skyriuje pateikiamas strateginės EPMC veiklos pertvarkymo/plėtros kryptys,
nustatytos įvertinus strateginius mokyklos pertvarkymo/plėtros aspektus. Numatomais pokyčiais
siekiama įstaigos veiklos optimizavimo ir efektyvumo didinimo, išskirtinumo įgijimo, stipriųjų
savybių plėtojimo.
Planuojamos strateginės plėtros kryptys:



Kompleksinių modulinių mokymo programų sukūrimas/plėtra;
Kitos profesinio mokymo įstaigos prijungimo galimybė.

6.1 skyriuje apibūdinamos EPMC kompleksinių modulinių mokymo programų
sukūrimas/plėtra, kurių plėtojimas yra būtimas įstaigos ateities vizijos įgyvendinimui. Pokyčių
įgyvendinimui reikalingos investicijos į infrastruktūros sukūrimą/plėtrą, kas yra būtina siekiant
teikti kokybiškas profesinio mokymo paslaugas. . Investicijų įgyvendinimui bus ieškoma išorinio
finansavimo.
6.2 skyriuje aprašoma galimybė prie EPMC prijungi kitą profesinio mokymo įstaigą, taip
prisidedant prie bendro šalies profesinio mokymo sektoriaus efektyvinimo didinimo.
6.1. Kompleksinių modulinių mokymo programų sukūrimas/plėtra
EPMC siekdamas būti konkurencinga ir šiuolaikinius poreikius atitinkančia profesinio
mokymo įstaiga, privalo kurti/plėsti kompleksines modulines mokymo programas, kurios padės
ruošti tikslinius darbuotojus tiek konkrečiam darbo rinkos poreikiui tenkinti (pirminis mokymas),
tiek parengti pasirenkamuosius modulius, kurių dėka rinkoje esantys darbuotojai galės greitai
persikvalifikuoti.
Numatoma sukurti/praplėsti šias kompleksines modulines mokymo programas:
1.
Atsinaujinantys šaltiniai. Išmanusis namas. Ekologija.
2.
Suvirintojo-šaltkalvio specialybė.
3.
Staliaus-apdailininko specialybė.
4.
Inovatyvių sveikatinimo priemonių montavimo ir prieţiūros specializacija.
5.
Meno industrija.
6.
Verslas ir logistika.
Atsinaujinantys šaltiniai. Išmanusis namas. Ekologija.
Mokykla šiuo metu yra įsirengusi fotovoltinę mokomąją elektrinę ant pastato stogo, turi
mokomuosius laboratorinius įrenginius fotovoltiniams bandymams atlikti, yra įsigijusi išmanaus
namo mokomąjį stendą, bei paruošusi pasirenkamąjį modulį prie elektriko modulinės programos
tiems, kurie ketina įgyti papildomą kvalifikaciją. Mokykla, gavusi Lietuvos energijos paramos
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fondo lėšas, šiemet baigia įgyvendinti Vėjo energijos gamybos mokomojo stendo mokykloje
įsigijimo ir įrengimo projektą, kurio dėka galės mokiniams suteikti galimybę įgyti tiek saulės, tiek
vėjo kaip atsinaujinančių išteklių įrangos montuotojų kompetencijas. Visa mokomoji įranga, esanti
mokykloje buvo ir yra derinama su darbdaviais, siekiant įsigyti maksimaliai universalią įrangą,
kurios dėka praktiniai mokymai padės mokiniams lengvai ir greitai integruotis darbo rinkoje iškart
po mokslų be atskiro įţanginio periodo/bandomojo laikotarpio. Mokyklos planuose yra kitų
atsinaujinančių išteklių (biomasė, vandenilis, geotermija) gamybos objektų įrengimo ir prieţiūros
techninių darbuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokymo programų sukūrimas ir
įgyvendinimas.
Turimą techninę bazę reikia papildyti keliomis naujausiomis darbo rinkoje esančiomis
detalėmis, nauja įranga, parengti šiuolaikišką mokomąją medţiagą. Yra poreikis pačią mokyklą
paversti energijos vartotoja ne iš bendrojo tinklo, o iš atsinaujinančių išteklių, pvz. padengiant visa
turimą mokyklos stogą saulės baterijomis, gaminti šilumą iš saulės kolektorių. Tokią uţklausą
mokykla jau pateikusi rinkoje, siekiant suţinoti projektų įgyvendinimo galimybes. Ieškoma būdų,
kaip mokykloje esama atsinaujinančios energetikos bazė galėtų būti papildyti įranga, reikalinga
mokymams ir kvalifikacijos kėlimui kitose alternatyvios energetikos srityse (biomasė, vandenilis
automobilių ir energijos gamybos srityse, geotermija). Tokį poreikį siekiama patenkinti įsigyjant
mokomuosius stendus, laboratorinę įrangą, mokomąją medţiagą, apjungiant visas šias sistemas į
vieną tinkle ir/arba sujungiant jas siekiant ruošti universalesnius specialistus, gebančius montuoti ne
tik konkrečios vienos atsinaujinančio kuro rūšies įrangą.
Suvirintojo-šaltkalvio specialybė
Ši specializacija yra svarbi daugelyje pramonės šakų, statyboje. Nors suvirintojo-šaltkalvio
specialybė yra gana sena, joje paskutiniu metu atsiranda naujovės, kurios svarbios ruošiant
šiuolaikinius specialistus. Įstaiga siekdama atitikti šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus kuria
mokymų programą, kurios sėkmingam įdiegimui yra būtinas techninės bazės sukūrimas.
Staliaus-apdailininko specialybė
Įstaiga įvertinusi rinkos poreikius, aptarusi situaciją su darbdaviais ir siekdama atitikti
šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus mato būtinybę atnaujinti staliaus-apdailininko rengimo
techninę bazę, kuri leis parengti specialistus, atitinkančius šiuolaikinius darbo su automatinėmis
staklėmis ir automatizuotomis sistemomis reikalavimus.
Inovatyvių sveikatinimo priemonių montavimo ir prieţiūros specializacija
Tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse atlikti tyrimai akcentuoja, kad ateityje labai augs specialistų,
dirbančių su vyresnio amţiaus ţmonių prieţiūra ir pagalba jiems gyventi pilnavertį gyvenimą,
poreikis. Ši svarbi veikla yra gana glaudţiai siejama su naujų sveikatinimo ir slaugos technologijų
įdiegimu, kuri gana svarbi nuolat vystoma techninė bazė, kurios įdiegimui ir prieţiūrai reikės vis
daugiau specialistų. Siekdama atsiţvelgti į ateities poreikius ir perspektyvas, įstaiga planuoja
sukurti mokymo programas specialistams, gebantiems montuoti ir priţiūrėti išmaniąją įrangą, būtiną
oriai senatvei uţtikrinti.
Ši perspektyvi sritis numato robotikos, mechatronikos, ergonomikos, medicinos sprendimų
integraciją. Įstaiga siekia tapti svarbiu profesinio mokymo sistemos dalyviu, ruošiančiu darbuotojus
šiam segmentui.
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Meno industrija
Mokykla turi įsigijusi renginių apšvietimo specialistų ruošimo šiuolaikinę įrangą. Tačiau
meno ir renginių organizavimo srityje yra svarbus kompleksiškumas – garso, vaizdo ir kitų
techninių priemonių apjungimas. Šioje srityje bus siekiama sukurti visapusišką techninę bazę
(vaizdas, garsas, specialieji efektai ir pan.), kuri leistų parengti įvairiapusius atitinkančius rinkos
poreikius specialistus.
Verslas ir logistika
Regione įsikūrę daug logistikos centrų, kuriems nuolat reikalingi šios srities specialistai.
Mokyklos vykdomai modulinei logisto ekspeditoriaus profesinio mokymo programai būtina
atnaujinti ir papildyti praktinio mokymo bazę, kuri atitiktų darbo rinkos poreikius. Praktinio
mokymo klasei būtina įsigyti: kompiuterinę ir specialią programinę įrangą bei ryšio ir
komunikacijos priemones, puspriekabę, krovinio tvirtinimo dirţų, krovimo techniką, transporto tarą,
pakuotes, padėklus, temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisus, lentyninius stelaţus, mezonines
konstrukcijas, paletinius stelaţus, paletinius stelaţus drive-in, šaldymo įrengimus, fasavimo ir
įpakavimo įrengimus, smulkinimo-pjaustymo įrengimus, kėlimo-transportavimo įrengimus,
svėrimo-matavimo įrengimus, kasos aparatus, šakinį krautuvą, hidraulinį veţimėlį, elektros
matavimo prietaisus, elektros variklį, elektrinių krautuvų mechaninius įrenginius, elektrinių
krautuvų elektros įrenginius, elektrinį veţimėlį, krovinių maketus, matavimo prietaisus.
6.2. Kitos profesinio mokymo įstaigos prijungimo galimybė
Šiame skyriuje pateikiamas EPMC veiklos scenarijus, numatantis galimą kitos profesinio
mokymo įstaigos prijungimą prie EPMC. Konkretus sprendimas būtų priimtas įvertinus jungiamų
įstaigų siūlomų profesinio mokymo programų ypatumus, jų kompleksiškumą. Įstaigos veiklos
efektyvumo uţtikrinimas – kitas svarbus galimo pokyčio uţdavinys. Detalus kitos PM prijungimo
planas turi būti parengtas, kaip atskiras dokumentas (Galimybių studija).
Pokyčių įgyvendinimo vizija
Įstaigų jungimo metu inventorizuojamas pertvarkomų mokyklų turtas, perteklinis, turtas
perduodamas VĮ Turto fondui. Taip pat perţiūrimos jungiamų įstaigų mokymo programos.
Atsisakoma dubliuojančių ir neperspektyvių mokymo programų, siekiant uţtikrinti atitiktį darbo
rinkos poreikiams ir specializacijai. Remiantis Profesinio mokymo įstaigų pertvarkos projektu,
sujungtos įstaigos mokymo veikla pradedama nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
EPMC pertvarkymo privalumai:
1)
perţiūrimas ir praplečiamas pirminio profesinio mokymo programų spektras,
orientuojantis į specialistų rengimą labiausiai paklausiems sektoriams. Sujungus įstaigas teikiamos
profesinio mokymo programos ar atskiri moduliai nebebus dubliuojami;
2)
efektyviau panaudojama PM infrastruktūra. Perteklinis, mokymui nereikalingas turtas
perduodamas VĮ Turto fondui, sumaţėja infrastruktūros išlaikymo kaštai;
3)

sumaţėja bendri įstaigų veiklos kaštai.
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Pokyčių įgyvendinimui reikalingi ištekliai
Visų numatytų pokyčių įgyvendinimui nustatomas bendrasis infrastruktūros, ţmogiškųjų ir
finansinių išteklių poreikis. Pagrindiniai EPMC veiklos optimizavimo procesui reikalingi
infrastruktūros ištekliai:
1) Materialieji ištekliai – patalpos, įranga, finansiniai ištekliai. Prie EPMC prijungus kitą
profesinio mokymo įstaigą, mokymo procesas būtų organizuojamas dviejose vietose. Finansinių
išteklių poreikis apima investicijas, reikalingas pokyčiams diegti ir palaikyti, tačiau šios investicijos
ateityje sudarys prielaidas EPMC efektyviau vykdyti veiklą ir pasiekti ţenklių sutaupymų,
atnešančių teigiamą investicijų grąţą.
2) Ţmogiškieji ištekliai - prie EPMC prijungus kitą švietimo įstaigą bus perţiūrėtos įstaigų
personalo vykdomos funkcijos, atsisakant dubliuojančių pareigybių.
3) Mokymo programos – konsoliduojant įstaigų mokymo programų paketus jungiamų
įstaigų mokymo programos bus perţiūrėtos, atsiţvelgiant į įstaigos specializaciją ir mokymo
programų atitiktų darbo rinkos poreikiams. Dubliuojančių programų bus atsisakyta.
Pokyčių įgyvendinimo rizikos veiksniai ir jų valdymo priemonės
Rizikos valdymas yra vienas iš svarbiausių sėkmingo pokyčių įgyvendinimo uţdavinių.
Didelę reikšmę turi aiškus pagrindinių rizikos veiksnių įvardinimas bei pagrindinių rizikos valdymo
priemonių pasirinkimas. Ţemiau pateikiama rizikos veiksnių, bendrų visam įstaigos veiklos
optimizavimo procesui, analizė.
Rizikos veiksniai ir jų valdymo priemonės
Rizikos
veiksniai

Rizikos veiksnių paaiškinimas

Valdymo priemonės

Nepakankamas
visų susijusių
šalių bendradarbiavimas įstaigų
jungimosi metu

Visos
šalys
turi
paskirti
atsakingus asmenis, turinčius
pakankamą patirtį, reikalingą
pokyčių įgyvendinimui, kad būtų
suformuota komanda, atsakinga
uţ pokyčių įgyvendinimą.

Sėkmingam
veiklos
pertvarkymo
įgyvendinimui itin svarbu, jog visos šalys,
kurios yra tiesiogiai susijusios su pertvarka,
būtų įsitraukusios vykdant numatomus
pokyčius. Numatytas bendrų darbo grupių
sudarymas, aiškiai paskirstant funkcijas
konkretiems grupės nariams.

Darbuotojų
pasipriešinimas
pokyčiams

Sėkmingam veiklos pertvarkymo
proceso įgyvendinimui, mokymo
įstaigos
bendruomenė
turi
palaikyti pokyčius. Dėl neigiamos
reakcijos
gali
nukentėti
pertvarkymo veiklų įgyvendinimo
kokybė ir pokyčių tęstinumas.

Savalaikė komunikacija apie vykstančius
pokyčius, jų pagrindimą ir kokias naudas
pokyčiai turėtų atnešti mokymo įstaigų
bendruomenei
uţtikrins
įstaigos
optimizavimo bei profesinio mokymo
veiklų vystymo efektyvumą.

Kompetencijų
stoka

Laukiami
pokyčiai
nebus
įgyvendinti, jei nebus proceso
lyderių,
gebančių
tinkamai
vykdyti projekto uţdavinius bei
identifikuoti tolimesnes įstaigos
veiklos plėtros kryptis.

Būtina iš anksto įvertinti darbuotojų
kompetencijų suderinamumą su numatytais
mokslo valdymo proceso pokyčiais ir esant
poreikiui, parengti kompetencijų ugdymo
veiksmų planą. EPMC vadovybė prisiims
atsakomybę dėl rezultato pasiekimo.

Rezultatų

Pertvarkymo veikloms uţsitęsus, Siekiant valdyti šią riziką, reikalingas
bus prarasta vertinga laiko dalis, efektyvus pokyčių planavimas ir aiškių
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Rizikos
veiksniai

Rizikos veiksnių paaiškinimas

vėlavimas

todėl pokyčiai
tinkamu laiku.

Ţmogiškųjų
išteklių trūkumas

Pokyčius
įgyvendinančių
darbuotojų trūkumas ar kaita gali
lemti nekokybiškus įgyvendinimo
rezultatus.

Mokymo
programų
dubliavimas

Dalis mokymo programų yra Konsoliduojant įstaigų mokymo programų
besidubliuojanti.
paketus, jungiamų įstaigų siūlomos
mokymo programos turi būti perţiūrėtos,
atsiţvelgiant į įstaigos specializaciją ir
mokymo programų atitiktų darbo rinkos
poreikiams, bei atsisakyta dubliuojančių
programų.

gali

Valdymo priemonės

neįvykti terminų ir laukiamų rezultatų nustatymas.
Į projekto vykdymą galima įtraukti
papildomus ekspertus, svarbius sėkmingam
pokyčio įgyvendinimui. Riziką numatoma
maţinti projekto komandai efektyviai
dalinantis sukaupta patirtimi, įgyta vykdant
panašaus pobūdţio projektus.

Apibendrinant rizikos veiksnių analizę, galima teigti, jog norint pasiekti įstaigos veiklos
pertvarkymo naudą, svarbu uţtikrinti pagrindines prielaidas, leidţiančias organizacijoje sėkmingai
diegti ir palaikyti numatomus pokyčius:







bendruomenės palaikymas ir atvirumas pokyčiams;
aiškūs tikslai ir rezultatų vertinimas;
aiškus atsakomybių pasiskirstymas;
darbuotojų kompetencijos plėtojimas;
sklandi vidinė komunikacija;
reikalingų išteklių uţtikrinimas.

6.3. Strateginės plėtros krypčių perspektyvų apibendrinimas
Apibendrinant EPMC plėtros perspektyvas ir įvertinus galimus profesinio mokymo sistemos
veiksmingumo didinimo principus, galima konstatuoti:
 Profesinių mokyklų tinkle absoliučią daugumą sudaro nedidelės, maţai mokinių turinčios
įstaigos. Tokios įstaigos yra ekonomiškai nepajėgios sukaupti pakankamų išteklių naujoms
šiuolaikinėms paslaugoms plėtoti ar paslaugų rinkodarai ir kokybei uţtikrinti, nors šios funkcijos
yra ypač svarbios, siekiant veiklos efektyvumo. Numatytas pokytis gali prisidėti prie profesinio
mokymo įstaigų tinklo optimizavimo, maţesniais veiklos veiksmingumo rodikliais pasiţyminčią
profesinę mokyklą prijungiant prie efektyviau veikiančios mokyklos ir investuojant biudţeto lėšas į
gerai veikiančią perspektyvią profesinio mokymo įstaigą.
 Viena pagrindinių nepakankamo profesinio mokymo sistemos efektyvumo prieţasčių –
veiklos pobūdis ir siūlomų mokymo programų neatitikimas regionuose vyraujančios ūkio sektorių
struktūros. Pertvarkymo EPMC metu šiam aspektui būtų kreipiamas ypatingas dėmesys.
 Lietuvos profesinio mokymo įstaigos nepakankamai išnaudoja profesinio mokymo (ypač
kvalifikacijos tobulinimo) paslaugų pardavimo rinkoje galimybes. Augantis tęstinio mokymo
paslaugų poreikis bei uţsienio šalių patirtis rodo, kad profesinio mokymo sistemos veiksmingumas
yra tiesiogiai sietinas su tęstinio mokymosi paslaugų plėtra. Tęstiniam mokymui EPMC numato
skirti vis didesnį dėmesį.
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7.

VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO VIZIJA, MISIJA IR
VERTYBĖS

MISIJA. Nuolat besimokantis, atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas ţmogus moderniame
bei konkurencingame profesinio mokymo centre gauna kvalifikuotą profesinį mokymą ir kokybišką
vidurinį ugdymą, atitinkančius šiuolaikinį mokslo, technologijų, ekonomikos ir kultūros lygį,
padedančius jam įsitvirtinti ir konkuruoti darbo rinkoje.
VIZIJA. Tvari, verţli, atvira ugdymo institucija, suteikianti kiekvienam visuomenės nariui
galimybę įgyti šiuolaikiškas profesijas ir mokytis visą gyvenimą.
VERTYBĖS:

Atvirumas - kitokiam poţiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui,
bendradarbiavimui, naujovėms, kaitai.

Kūrybiškumas- generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant
kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Atsakomybė- uţ savo veiksmus, moralines normas, aktyvus rūpinimasis ne tik
savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi.
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8.

VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŢDAVINIAI

Siekiant įgyvendinti efektyvią EPMC plėtrą nustatyti šie įstaigos veiklos prioritetai ir tikslai:
Prioritetai
Tikslai
1.1. Uţtikrinti profesinio mokymo, bendrojo lavinimo ir mokymo(si) proceso kokybę
I prioritetas. Mokymo ir mokymosi stiprinimas

1.2. Teikti pagalbą mokiniams mokantis ir įsidarbinant
1.3. Skatinti mokyklos bendruomenės tobulinimąsi ir aktyvumą
2.1. Plėsti viešųjų paslaugų teikimą

II prioritetas. Viešųjų paslaugų teikimas ir tikslingas 2.2. Tikslingai atnaujinti mokymo bazę ir inventorių
mokymo bazės atnaujinimas
2.3. Kitos profesinio mokymo įstaigos (pvz. Aukštadvario ţemės ūkio mokyklos ar kt.)
prijungimas prie EPMC
Atsiţvelgiant į naujos Profesinio mokymo įstatymo redakcijos nuostatas, ypatingas dėmesys kreipiamas PM tinklo pertvarkai. EPMC numato
aktyviai dalyvauti įgyvendinant tinklo pokyčius. Vienu iš svarbių įstaigos plėtros tikslų yra numatomas galimas kitos profesinio mokymo įstaigos
prijungimas prie EMPC. Šis galimas svarbus pokytis ir jo poveikis EMPC ateičiai aprašomas atskirame VI skyriuje.
Numatytų tikslų įgyvendinimui būtini uţdaviniai, priemonės, įgyvendinimo terminai, finansavimo šaltiniai, atsakomybių priskyrimas ir
laukiami rezultatai pateikti ţemiau esančiose lentelėse.

I PRIORITETAS. MOKYMO IR MOKYMOSI STIPRINIMAS
1.1. Tikslas: Užtikrinti profesinio mokymo, bendrojo lavinimo ir mokymo(si) proceso kokybę.

Uţdaviniai

Priemonės

Atlikti
iki

Lėšos
uţdaviniams
įgyvendinti

Atsakomybė
(kas
atsakingas)

2018

Laukiamas rezultatas
2019

2020

Uţdaviniai

1.1.1. Rengti
kvalifikuotus
specialistus
darbo rinkai.

1.1.2. Gerinti
bendrojo

Atsakomybė
(kas
atsakingas)

Laukiamas rezultatas
2019

Priemonės

Atlikti
iki

Lėšos
uţdaviniams
įgyvendinti

1. Plėtoti
bendradarbiavimą su
regiono įmonėmis ir
įstaigomis dėl galimybių
sudarymo mokiniams
atlikti praktinį mokymą
įstaigoje.
2. Inicijuoti ir/ar
dalyvauti
respublikiniuose ir
tarptautiniuose profesinio
meistriškumo
konkursuose.

2020

Ţmogiškieji
ištekliai

Profesinio
mokymo
skyriaus vedėjas

Ne maţiau 30
proc. regiono
įmonių

Ne maţiau 40
proc. regiono
įmonių

2020

Ţmogiškieji
ištekliai
Biudţeto
lėšos

Profesinio
mokymo
skyriaus vedėjas

30 proc.
mokytojų ir/arba
mokinių

30 proc.
30 proc. mokytojų
mokytojų ir/arba ir/arba mokinių
mokinių

3.Pereiti prie modulinio
profesinio mokymo.

2020

Profesinio
mokymo
skyriaus vedėjas

70 proc. visų
mokymo
programų

70 proc. visų
mokymo
programų

4. Dalyvauti praktinio
mokymo staţuotėse
Lietuvoje ir uţsienyje.

2020

Ţmogiškieji
ištekliai
Biudţeto
lėšos
ES projektų
lėšos,
Biudţeto
lėšos

1. Skatinti mokinius
mokytis išplėstiniu kursu.

2020

Ţmogiškieji
ištekliai

Gimnazijos
skyriaus vedėjas

Projektų
vadovas
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2018

2020

Ne maţiau 50 proc.
regiono įmonių

70 proc. visų
mokymo programų
70 proc. profesijų
ir 5 proc. visų
mokinių dalyvavo
staţuotėse. 10 proc.
praktinio mokymo
valandų vykdyta
kitoje profesinėje
mokykloje
(sektoriniame
praktinio mokymo
centre)
95 proc. mokinių
išlaiko valstybinius

Uţdaviniai

Priemonės

Atlikti
iki

Atsakomybė
(kas
atsakingas)

2018

Laukiamas rezultatas
2019

Biudţeto
lėšos

lavinimo
dalykų
mokymą.

1.1.3. Maţinti
mokinių
„nubyrėjimą“.

Lėšos
uţdaviniams
įgyvendinti

2. Praplėsti
pasirenkamųjų dalykų,
dalykų modulių
programų ir neformalaus
ugdymo pasiūlą.
3.Kurti motyvuojančią
bendrojo lavinimo
dalykų mokymo (-si)
aplinką.
4. Kryptingai vykdyti
profesinį orientavimą,
organizuojant
ikiprofesinio ugdymo
pamokas I –II gimnazijos
klasėms.
1. Taikyti lanksčias
mokymo(-si) formas.

2020

Ţmogiškieji
ištekliai
Biudţeto
lėšos

Gimnazijos
skyriaus vedėjas

2020

Ţmogiškieji
ištekliai
Biudţeto
lėšos
Ţmogiškieji
ištekliai
Biudţeto
lėšos

Gimnazijos
skyriaus vedėjas

2020

Ţmogiškieji
ištekliai

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2. Vykdyti prevenciją,
uţtikrinant mokinių
lankomumą ir
paţangumą.

2020

Ţmogiškieji
ištekliai

Grupių vadovai

2020

Gimnazijos
skyriaus vedėjas
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2020

brandos
egzaminus.
Sukomplektuotos
gamtos ir socialinių
mokslų išplėstinio
kurso laikinosios
grupės.
1/3 padidinta
pasiūla.

1 integruota,
netradicinė ar
atvira pamoka/1
mokytojui
Ne maţiau 60
proc. mokinių po
II gimnazijos
klasės pasirenka
profesinį mokymą

1 integruota,
netradicinė ar
atvira pamoka/1
mokytojui
Ne maţiau 70
proc. mokinių
po II gimnazijos
klasės pasirenka
profesinį
mokymą.
Mokinių
Mokinių
„nubyrėjimas“
„nubyrėjimas“
sumaţėjęs 10
sumaţėjęs 15
proc.
proc.
10 proc. pagerėjęs 15 proc.
pagerėjęs

1 integruota,
netradicinė ar
atvira pamoka/1
mokytojui
Ne maţiau 80 proc.
mokinių po II
gimnazijos klasės
pasirenka profesinį
mokymą.
Mokinių
„nubyrėjimas“
sumaţėjęs 20 proc.
20 proc. pagerėjęs

Uţdaviniai

1.1.4. Nuolat
atnaujinti
mokymo
programas,
atsiţvelgiant į
jų
šiuolaikiškumą
ir
perspektyvumą

1.1.5. Plėtoti
sektorinio
praktinio
mokymo centro
paslaugas.

Atsakomybė
(kas
atsakingas)

Laukiamas rezultatas
2019

Priemonės

Atlikti
iki

Lėšos
uţdaviniams
įgyvendinti

1. Nuolat tirti darbo
rinkos poreikius regione
ir rajone.
2. Plėtoti
bendradarbiavimą su
uţsienio ir Lietuvos
kompanijomis,
turinčioms poreikį
specialistų paruošimui ar
perkvalifikavimui
1. Organizuoti praktinį
mokymą kitų profesinių,
bendrojo lavinimo
mokyklų, kolegijų ir/ar
universitetų bei kitų
įstaigų mokiniams
energetikos sektoriniame
praktinio mokymo centre.
2. Įvestos naujos
mokymo programos,
susijusios su
atsinaujinančiais
energijos ištekliais
3. Vykdyti atestaciją
energetikos
darbuotojams

2020

Ţmogiškieji
ištekliai

Darbo grupė

įdiegiama 1 nauja
šiuolaikiška
mokymo
programa ir
atnaujinamos 3
mokymo
programos

įdiegiama 1
nauja
šiuolaikiška
mokymo
programa ir
atnaujinamos 3
mokymo
programos

įdiegiama 1 nauja
šiuolaikiška
mokymo programa
ir atnaujinamos 3
mokymo
programos

2020

Ţmogiškieji
ištekliai

Sektorinio
praktinio
mokymo centro
vadovas

40 proc. praktinio
mokymo valandų
nuo visų praktinio
mokymo valandų.

40 proc.
praktinio
mokymo
valandų nuo
visų praktinio
mokymo
valandų.

40 proc. praktinio
mokymo valandų
nuo visų praktinio
mokymo valandų.

2020

Ţmogiškieji
ištekliai

Sektorinio
praktinio
mokymo centro
vadovas

1 nauja modulinė
mokymo
programa

1 nauja
modulinė
mokymo
programa

1 nauja modulinė
mokymo programa

2020

Ţmogiškieji
ištekliai

1 mokymai

1 mokymai

4.Organizuoti seminarus
visuomenei technologinių
naujovių klausimais

2020

Ţmogiškieji
ištekliai

Sektorinio
praktinio
mokymo centro
vadovas
Sektorinio
praktinio
mokymo centro
vadovas

1 renginys per
metus

1 renginys per
metus
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2018

1 renginys per
metus

2020

1.2. Tikslas: Teikti pagalbą mokiniams mokantis ir įsidarbinant.

Uţdaviniai

Priemonės

1. Bendradarbiauti su
savivaldybėje
veikiančiomis
1.2.1 Plėsti
institucijomis
socialinės
psichologinės ir teikiančiomis pagalbą
mokiniui.
pedagoginės
pagalbos
paslaugų
2. Didinti pagalbos
teikimą.
specialistų etatų skaičių.

1.2.2. Vykdyti
mokinių
profesinį
informavimą,
orientavimą ir
karjeros
planavimą.

Atlikti
iki

Lėšos
uţdaviniams
įgyvendinti

Atsakomybė
(kas
atsakingas)

20182020

Ţmogiškieji
ištekliai

Gimnazijos
skyriaus
vedėjas

2020

Biudţeto
lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai
Biudţeto
lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai
Biudţeto
lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai
Biudţeto
lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai

Direktorius

Biudţeto
lėšos,

Įvaizdţio
formavimo

1. Organizuoti pagalbą
padedant absolventams
įsidarbinti.

2020

2 Teikti informaciją apie
galimybę mokytis
aukštosiose mokyklose.

2020

3. Organizuoti
renginius, uţsiėmimus,
reprezentuojančius
mokyklos veiklą.

2020

4. Viešinti mokyklos
vykdomą veiklą

2020

2018

2020

Mokiniams pagal poreikį teikiama psichologinė ir
pedagoginė pagalba.

Profesinio
mokymo
skyriaus
vedėjas
Įvaizdţio
formavimo
darbo grupė

80 proc.
absolventų
įsidarbina.

Įvaizdţio
formavimo
darbo grupės

Suorganizuota
Atvirų durų
dienos,
„Pasimatuok
profesiją“ ir kt.
renginiai.
Mokyklos
paskyros aktyvios,
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Laukiamas rezultatas
2019

80 proc.
absolventų
įsidarbina.

Įsteigtas
papildomas
pagalbos
specialisto etatas.
80 proc.
absolventų
įsidarbina.

Suorganizuoti 6
Suorganizuoti 6
Suorganizuoti 6
karjeros planavimo karjeros planavimo karjeros planavimo
renginiai.
renginiai.
renginiai.
Suorganizuota
Atvirų durų
dienos,
„Pasimatuok
profesiją“ ir kt.
renginiai.
Mokyklos
paskyros aktyvios,

Suorganizuota
Atvirų durų
dienos,
„Pasimatuok
profesiją“ ir kt.
renginiai.
Mokyklos
paskyros aktyvios,

Uţdaviniai

Priemonės

Lėšos
uţdaviniams
įgyvendinti

Atlikti
iki

socialiniuose tinkluose ir
kt. medijose.

ţmogiškieji
ištekliai

Atsakomybė
(kas
atsakingas)
darbo grupės

2018

Laukiamas rezultatas
2019

perţiūrų rodikliai
didėja 20 proc.

perţiūrų rodikliai
didėja 30 proc.

2020

perţiūrų rodikliai
didėja 40 proc.

1.3. Tikslas: Skatinti mokyklos bendruomenės tobulinimąsi ir aktyvumą.

Uţdaviniai

1.3.1 Sudaryti
sąlygas darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimui ir/ar
persikvalifikavimui.

1.3.2 Tobulinti

Priemonės

Atlikti
iki

Lėšos
uţdaviniams
įgyvendinti

Atsakomyb
ė
(kas
atsakingas)
Direktorius

1. Organizuoti
kvalifikacijos kėlimo
renginius visai
bendruomenei.

2020

Biudţeto
lėšos
Ţmogiškieji
ištekliai

2. Skatinti vykti į šalies
ir tarptautinius
kvalifikacijos kėlimo
ir/ar persikvalifikavimo
renginius.

2020

Biudţeto
lėšos
Ţmogiškieji
ištekliai

Projektų
vadovas

3. Skatinti mokytojus
siekti aukštesnės
kvalifikacinės
kategorijos.

2020

Biudţeto
lėšos
Ţmoniškieji
ištekliai

Atestacinė
komisija

1. Atlikti visų sričių
veiklos kokybės
įsivertinimą.

2020

Ţmogiškieji
ištekliai.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
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2018

Laukiamas rezultatas
2019

2020

Mokykloje
organizuojami
bent 2
kvalifikacijos
kėlimo renginiai.

Mokykloje
organizuojami
bent 2
kvalifikacijos
kėlimo renginiai.

Mokykloje
organizuojami
bent 2
kvalifikacijos
kėlimo renginiai.

100 proc.
mokytojų
tikslingai renkasi
veiklos
tobulinimosi
kryptis ir
institucijas.

100 proc.
mokytojų
tikslingai renkasi
veiklos
tobulinimosi
kryptis ir
institucijas.

100 proc.
mokytojų
tikslingai renkasi
veiklos
tobulinimosi
kryptis ir
institucijas.
80 proc. mokytojų
turi ne ţemesnę
nei vyr. mokytojo
kvalifikacinę
kategoriją.
Įvertintos visos
mokyklos veiklos
kokybės

Įvertinta 90 proc.
mokyklos veiklos
kokybės

Uţdaviniai
mokyklos veiklos
kokybės
įsivertinimą

1.3.3 Aktyvinti
savivaldos
institucijų veiklą.

Priemonės

Atlikti
iki

Lėšos
uţdaviniams
įgyvendinti

2. Tobulinti mokytojų
veiklos kokybės
vertinimą ir
įsivertinimą.

2020

Biudţeto
lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai.

1. Reguliariai
organizuoti savivaldos
institucijų susirinkimus
dėl mokyklos plėtros ir
veiklos gerinimo.
2. Įtraukti mokinius į
mokyklos savivaldos
veiklą.

2020

Ţmogiškieji
ištekliai

2020

Ţmogiškieji
ištekliai

Atsakomyb
ė
(kas
atsakingas)

2018

Laukiamas rezultatas
2019

2020

įsivertinimo
įsivertinimo
sričių.
sritys.
Direktoriaus 80 proc.
80 proc.
80 proc. mokytojų
pavaduotojas mokytojų
mokytojų
metodinėse
ugdymui
metodinėse
metodinėse
grupėse pristato
grupėse pristato
grupėse pristato
savo veiklą.
savo veiklą.
savo veiklą.
Kiekvienais
Kiekvienais
Kiekvienais
metais visų
metais visų
metais visų
mokytojų stebima
mokytojų stebima mokytojų stebima bent 1 kito
bent 1 kito
bent 1 kito
mokytojo
mokytojo
mokytojo
pamoka.
pamoka.
pamoka.
Savivaldos
Savivaldos institucijų priimti sprendimai teigiamai įtakoja
institucijų
mokyklos veiklą, skatina tobulinimąsi ir tobulėjimą.
pirmininkai

Gimnazijos
skyriaus
vedėjas

Atnaujinti
mokinių tarybos
nuostatai.

Mokinių taryba
praveda bent 3
renginius.

Mokinių taryba
praveda bent 3
renginius.

II PRIORITETAS. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR TIKSLINGAS MOKYMO BAZĖS ATNAUJINIMAS
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2.1. Tikslas: Plėsti viešųjų paslaugų teikimą.

Uţdaviniai

2.1.1
Organizuoti
tęstinį
profesinį
mokymą.

2.1.2
Įgyvendinti
veiklas
specialiųjų
lėšų
pritraukimui.

Priemonės

Atlikti
iki

1. Bendradarbiauti su
darbo birţa.

2020

2. Kurti kvalifikacijos
tobulinimo programas.

2020

1. Įsteigti
ikimokyklinio ugdymo
grupę.

2020

2. Plėtojamas
bendradarbiavimas su
Ukrainos PM
institucijomis, siekiant
įgyvendinti bendrus
PM projektus.
3. Praktinį mokinių
mokymą vykdyti
siekiant pritraukti
specialiąsias lėšas.

20182020

2020

Laukiamas rezultatas
2019

Lėšos
uţdaviniams
įgyvendinti

Atsakomybė
(kas
atsakingas)

Projektų,
biudţeto
lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai
Projektų,
biudţeto
lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai

Direktorius

Įgyvendinamos 3 darbo
birţos/uţimtumo
mokymo programos.

Direktorius

Sukurta 1 tęstinio
neformaliojo suaugusiųjų
profesinio mokymo
programa.

Specialiosios Direktorius
lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai,
projektų lėšos
Specialiosios Direktorius
lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai,
projektų lėšos
Ţmogiškieji
ištekliai

Direktorius
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2018

Įgyvendinamos 3
darbo
birţos/uţimtumo
mokymo
programos.
Sukurta 1
tęstinio
neformaliojo
suaugusiųjų
profesinio
mokymo
programa.

2020

Įgyvendinamos 3
darbo
birţos/uţimtumo
mokymo
programos.
Sukurta 1 tęstinio
neformaliojo
suaugusiųjų
profesinio
mokymo
programa.
Įsteigta
ikimokyklinio
ugdymo grupė.

Atlikta bendradarbiavimo galimybių analizė ir identifikuotos
bendrų projektų galimybės. Išanalizuoti galimi bendrų projektų
finansavimo šaltiniai.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis bent su viena Ukrainos PM.
Įgyvendintas/įgyvendinamas bent vienas bendras mokymo
projektas.
5 proc. padidėjęs
specialiųjų lėšų
fondas.

2.2 Tikslas: Tikslingai atnaujinti mokymo bazę ir inventorių.
Uţdaviniai

Priemonės
1. Renovuoti
bendrabučio patalpas.

2.2.1
Renovuoti
mokyklos
patalpas.

2.2.2
Atnaujinti
technologinę
mokymo
įrangą,
mokymo
priemones,
mokymui
reikalingas
medţiagas.
2.2.3 Sukurti
saugią ir
sveiką
ugdymo (-si)
aplinką
mokykloje.

Atlikti
iki
2020

2. Renovuoti sporto
salės patalpas.

2020

3. Renovuoti dirbtuvių
patalpas.

20182020

1. Dalyvauti
projektuose dėl
technologinės mokymo
įrangos atnaujinimo.

2020

2. Uţtikrinti mokymo
patalpų atitikimą LR
higienos normoms.

20182020

1. Įrengti vaizdo
stebėjimo kameras
bendrabutyje.

20182020

2. Organizuoti sveikos
gyvensenos renginius.

2020

Lėšos
uţdaviniams
įgyvendinti
Projektų,
biudţeto lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai
Projektų,
biudţeto lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai
Projektų,
biudţeto lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai
Projektų,
biudţeto lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai,
struktūriniai ir
kiti fondai
Projektų,
biudţeto lėšos

Atsakomybė
(kas
2018
atsakingas)
Direktoriaus
Renovuotas 1
pavaduotojas kambarys.
infrastruktūrai

Projektų,
biudţeto lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai
Projektų,
biudţeto lėšos,

Direktoriaus
Įrengtos bent 3 kameros.
pavaduotojas
infrastruktūrai

Laukiamas rezultatas
2019

2020

Renovuoti 3
kambariai.

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Pakeistos sporto
salės grindys.

Direktoriaus
Parengtas investicinis projektas dėl dirbtuvių renovacijos.
pavaduotojas Atlikta finansavimo galimybių analizė ir pateikta Paraiška
infrastruktūrai projekto finansavimui.
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Atnaujinta 10 %
technologinės
įrangos ir mokymo
priemonių.

Atnaujinta 20 %
technologinės
įrangos ir mokymo
priemonių.

Direktoriaus
Visos mokymo patalpos atitinka LR higienos normas.
pavaduotojas
infrastruktūrai

Direktoriaus
pavaduotojas
24

Pravesti 5 renginiai Pravesti 5 renginiai Pravesti 5 renginiai

Uţdaviniai

Priemonės

Atlikti
iki

Lėšos
uţdaviniams
įgyvendinti
ţmogiškieji
ištekliai

Atsakomybė
(kas
atsakingas)
ugdymui

2018

Laukiamas rezultatas
2019

2020

2.3 Tikslas: Kitos profesinio mokymo įstaigos prijungimas prie EPMC (suderinus sprendimą su ŠMM).
Uţdaviniai

2.3.1 Atlikti
kitos PM
prijungimo prie
EPMC
paruošiamuosius
darbus.

2.3.2
Įgyvendinti GS
detaliai aprašytą
ir patvirtintą
kitos PM
prijungimo prie
EPMC planą.

Priemonės
1. Patvirtinti sprendimą
kitą PM prijungti prie
EPMC.
2. Parengti kitos PM
prijungimo prie EPMC
galimybių studiją (GS).

Atlikti
iki

Lėšos
uţdaviniams
įgyvendinti
-

Atsakomybė
(kas
2018
atsakingas)
ŠMM, EPMC Priimtas
direktorius
sprendimas.

Projektų,
biudţeto lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai
Ţmogiškieji
ištekliai

Direktorius.
GS rengėjai išorės
konsultantai.
Direktorius

Ţmogiškieji
ištekliai

Direktor\ius

2018
2018

3. Suderinti pokyčių
finansavimo principus
ir šaltinius bei detalų
pokyčių įgyvendinimo
planą.

2018

1. Sukurti pokyčių
įgyvendinimo
komandą. Paskirti
pokyčių įgyvendinimo
grupės vadovą

2018
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Parengta ir
suderinta su ŠMM
galimybių studija.
Parengtas ir
patvirtintas detalus
pokyčių
įgyvendinimo
planas, nurodantis
aiškius pokyčių
įgyvendinimo
finansavimo
šaltinius.
Sukurta darbo
grupė, atsakinga
uţ pokyčių
įgyvendinimą,
apimanti visas
svarbiausias
funkcijas

Laukiamas rezultatas
2019

2020

Uţdaviniai

2.3.3 Parengti ir
įgyvendinti
mokymo
programų
optimizavimo
planą.

Lėšos
uţdaviniams
įgyvendinti
Projektų,
biudţeto lėšos,
ES
struktūrinės
investicijos

Atsakomybė
(kas
atsakingas)
Pokyčių
įgyvendinimo
grupės
vadovas

2019

Projektų,
biudţeto lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai

Pokyčių
įgyvendinimo
grupės
vadovas

20202022

Projektų,
biudţeto lėšos,
ţmogiškieji
ištekliai

Pokyčių
įgyvendinimo
grupės
vadovas

Priemonės

Atlikti
iki

2. Kitos PM prijungimo
prie EPMC projekto
įgyvendinimas.

2020

1. Įvertinti abiejų
mokyklų bendrą
mokymo programų
paketą ir kiekvienos
mokymo programos
perspektyvumą.
Parengti mokymo
programų paketo
optimizavimo planą
2. Įgyvendinti mokymo
programų
optimizavimo planą.

2018

___________________________________________
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Laukiamas rezultatas
2019

2020
Įvykdytas
visapusis
kompleksinis
mokymo įstaigų
apjungimas.

Parengtas mokymo
programų
optimizavimo
planas.

Įgyvendintas
mokymo programų
optimizavimo
planas. EPMC
programų rinkinys,
kuriantis
didţiausią naudą
šalies ekonomikai

