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2018 METIJ VEIKLOS ATASKAITA 

2019 m. balandzio 16 d. 

VADOVO ZODIS 

fCaita svietimo srityje yra nuola., s procesas, taigi 2018 metais Elektrenq profesinio 
mokymo centre vyko pokyc'q Ryskiaur ir reiksm'■ igiausi pokyciai projektineje veikloje. Be 
nuolat mokykloje vykdomij ERASMUS+ proj.ktij, sia. metais buvo uzmegzti rysiai su 
Ukraina ir profesine patltfimi pradeta dalintis su sios salies profesir ' 3 mokymo jstaigomis 
atsinaujinancios energetikos srityje. Kitas reiksmingas dalykas - aktyvus mokytojrj 
dalyvavimas projekte „Lydeiiij la^kas III": ISM Vadybos r ekonomikos un .ersitete pagal 
formaliiyi} studijij program^ mokesi 5 mokytojai, o net'orma uosiuose mokymuose dalyvavo 
taip pat 5 mokytojai. Besimokantys mokytojai jgytomis ziniomis dalijosi su bendruomene ir 
inicijavo rengin is, veiklas, oncntuotus j ugdymo koicybes gerinim^. 

Yoiklos ataskaitoje yra pateikta informac a apie profesinio mokymo st, gq, jos 
veiki^ 2018 metai.s (2017-2018 mokslo metais). Ataskaitoje yra pateikiami apibendrinti bei 

detalus duomenys apie Vsj Elektrenij profesinio mokymo centr^: finansinig istekliij 
panaudojimo ra^^onalumas, suinteresuotiyij salig poreikiij tenkinimas ir galimybii} suteikimas 
per svietimo rodikjg analiz?, svietimo program^ apimtys ir isteklig panaudojimas, 
profesionalig zmogiskujij istekb'} kompetencijos : profesinio augimo apibrezimas bei 
anaiizc, Vs| Elektrenij profesinio mokymo centro veiklos veiksm igumas ir t^stinumas be 

dzikos vertinimas, 

[nformacija ir duomenys yra pateikti vadovaujantis Viesiyij jstaigij jstatymo 
galiojancios redakcijos nuostatomis del v( elos kslij, uzdaviniij, da ninkij juasij ir verciij, 
Vyriausybes teises aktais del v klos ataskcitos pap- dymo ekonominiais, socialiniais, 
politiniais ir k ais aspektaL, o taip pat vadovaujan+'s veiklos vertinimo kriteriji >, taikytinais 
VsJ Elektrenij profesinio mokymo centrui bei Viesojo sektoriaus subjekto metincs veiklos 
ataskaitos ir viesojo sekto: aus subjektij grupes metines veiklos ataskaitos rengimo tvarkos 
apraso nuostatomis, bei 1 itai^ galiojanciais teises aktais, reglamentuoianciais veiklos 
ataskaitos pateik^mc form^ bei turinj. 

Direktore dr. Silva Lengviniene 
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I SKYRIUS. VEIKLOS PLaNO {GYVENDINIMAS 

I poskyris. Bendri duomenys apie profesinio mokymo jstaig^ 

Institucijos pavadinimas: Viesoji jstaiga Elektremj profesinio moKymo centras 

(toliau tekste - EPMC) 

Teisine forma: Viesoji jstaiga 

{staigos kodas: 190976966 

PVM moketojo kodas: LT100004075612 

Adresas: Rungos 18, Elektrenai LT-26109 

Telefono Nr.: 8 528 39523 

Elektroninis pastas: rastine@empc.lt 

Tinklapis: www.empc.lt 

{staigos vadovas: Direktore dr. Siiva Lengviniene 

EMPC strateginis veiklos +;kslas - teikti kokybiskas mokymo paslaugas, atsizvelj -ant j 
visuomenes lukescr is ir paslaugij vartotojij poreikius. Profesinio mokymo paslaugp poreikis 
darbo rinkoje kasmet auga ir mokyklai tenka susidurti su diaejanciais reikalavimas kiamij 
paslaugij kokyb,-. 

EPMC jkurtas 1967 m. spalio 1 d., kuomet pradejo veikti 39-oji miesto profesine 
tecJuukos mokykla, kur' i vadovavo direktorius Edvardas Paulauskar Pagrin mis mokyklos 
uzdavinys buvo rengti specialistus Lietuvos valstybinei rajoninei elektrinei arba Lietuvos 
VRE. Tais metais 107 moksleiviai pradcii i mokyt specialybiij: saltkalvio-silumii nko, 

elektros tiekimo linijij elektromonterio, stociij, pastociij remonto elektrosaltkalvio. Nuo 1969 
m. mokykloje greta profesinio mokymo mokiniai galejo jgyti ir bendrqjj viaurinj 
issilavinim^. Kasmet mokiniij skaicius didejo, buvo jvestos kitos (gretutines) specialybes, 
reikalingos energetinei sistemai: silummii matavimij ir automatikos elektromonterio — 1970 
m., blokij sistemos agregatij masinisto padejejo -1972 m., relines apsaugos ir automatikos 

elektromonterio - 1973 m., blokij s itemos agregatij valdymo masinisto - 1^79 m. 

1969 m. sausio 16 d. mokyklos - .rektorium pradt d dirbti fiv kos specialistas Pranas 
Venckus ir vadovavo ;l. 1993 m. Tuo k'kotarpiu mokykla keitesi, garsejo pasiekimais. Cia 
veike daug meno saviveiklos, technmes kurybos, dalykiniij bureliij, sporto kolektyvij. Salyje 
buvo zinomi sios mokyklos liaudies sokiij, mergaiciij ansamblio kolektyvai, rank akai, 
irkluotojai, netruko sveciij is Bulgar os, Vengr "os, Mongoluos, Baltarusijos, Latvijos ir k;iu 
saliij. 

1971 m. j mokykl^ pradeta priimti merginas mokytis siluminhj matavimij ir 
automatikos remonto specialybes. 1975 m. mokytoio Antano Vytauto Navikausko iniciatyva 
jrengt programuoto mokymo, Kiek veliau uzsienio kalbij iingatonims, saltkalvystes 
technologijos kabinetai. Mokykla garsino mokvtojij parasyti aleebros, geometrijos, 
mformatikos vadoveUai. 
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Vadovaujantis LiCtuvos Respublikos kulturos ir svietimo ministerijos jsakymu, 1990 m, 
rugsejo 3 d. mokykla tapo Flektrenq energetiki{ mokykla. Pradeta moky s 4 specialybip: 
elsktrosaltkalviij, elektromonterip, v,r.ruotc 4, stalip, statybininkij, nkuotc "14, dazytojp, 
namij ukio mc" strp, kulinanj-konditeriij, tekstiles meno dirbiniij gamintojij, audejij. 1991 m. 

a idarytos vnkarinio vidurinio lavinimo klases, joms vadovavo direktoriaus pavaduotoja Stase 
Juze Peckaityte. 

Nuo 1993 m. mokyklos direktoriumi pradejo dirbti mokytojas Antanas Vytautas 
Navikauskas. Mokykla pradejo kurti naujij profesijp programas: 1996 m. buvo priimta 
pirmoji sekretorip grupe, 1997 m. - kompiuterines jrangos derintojij, 1998 m. - biuro 
komersantp. Vairavimo kursams organizuoti irengta automobiliij laboratorija. Nuo 1994 m. 
iki siol mokykloje organizuojamos Kaziuko muges, kuriose gaHma t^gyti mokinip, mokytoip 
ir liaudies meistru darbp. 

Nuo 1995 m. mokyklos skvrius veikia Praviemskip pataisos namuose - atvirojoje 
koloniioje. Skyriuje pagal pagi ndinio profesinio mokymo programas rengNmi staliai, 
baldziai, siuvin 14 gamintoj: , suvirintojai elektra rankimu budu, kompiuterio operatoriai, 
zeldinip tvarkytojai. 

1999 m. mokykla dalyvavo respublikiniame profilinio mokymo eksperimente. o 2003 
m. sausio 21 d. buvo leista jvesti profilinj mokym^ Elektremj energetikp mokyklos 

suaugusipiij klasese. 

2004 m. mokyklos pavadinimas pakeistas j Elektrenq profesinio mokymo centru. 2005 
m. mokykla tampa vies^ja jstaiga. 

Nuo 2007 m. mokyklai vadovauja direktore Silva Lengvimene. Dnektores iniciatyva 
2009-2011 m. m. jgyvendintas projektas „Viesosios jstaigos Elektrenp profesinio mokymo 
centro pastatp energe+11 0 ukio modenizav nas". Projekto metu mokykloje buvo pagerinta 
pastatp ir mvlx eriniij sistemp bukle - pastato isore tapo estetiska, patraukli ir modemi. 

Vadovaujant direktor( S. Lengvinienei mokykla parenge pro kt^ „Vs{ Elektrenp 
proiesinio mokymo centro pletra kuriant energe :kos sektorinj praktinio mokymo centr^" ir 
gavo jam fmansavimp. Projektas buvo vykdomas nuo 2011 m. iki 2015 m. Jgyvendinant 
projektq. pastatyt du nauji pastatai: Energetikos sektorin;? prakl.'ao mokymo centras ir 
mokomoji automobilip diagnosi :kos laboratorija , rekonstruota dalis esamo mokyklos pastato 
patalpij. Energetikos sektoriniame praktii- o mokymo centre jrengtos 5 laboratory os, 
skaitykla, amfiteatme sale. Ant pastato stogo jrengta saules fotovoltine elektros generavimo 
sistema (elektrine) prijungta prie isttinio elektros paskirstymo nklo r saules .Jumos 
snriiikimo : rangp gnndit 0 sildymo kombinuotai sistema- papildyti. Atsinaujinancios 
energy os istekhy sistema pritaikyta energetiniam efektyvm.mi ir moksleiv \ praktiniam 
mokymui. 

2011 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokykloje iteigtas pimnaz> »s 
skynus, Paskutiu des'mtme^ praaetos jgyvendinti pirminio profesinio mokymo programos: 
2009-2010 m. m. bankiniy operacijy tvarkytoiO ir logisto ekspeditoriaus, 2010-2011 m. m. 
zeldiniy tvarkytoio, 2011-2012 m. m. kompiuteunio projektavimo operatoriaus, konditerio, 

interjero apipavidalintojo, 2013-2014 m. m. aplinkotvarkos darbuotojo, masazuotojo, 2014- 
2015 m. m. automatimy sistemu eksploatavimo mechatroniko, automobiliy 
elektromechaniko, 2015-2016 m. m. sporto klubo veiklos organ :ato ,aus, 2016-2017 m. m. 
garso ir vaizdo tech kos operatoriaus Nuo 2016-2017 m m. jsteigta 9-oji gimnazijos klase. 
2017-2018 m. m. pradetos jgyvendinti ziniatinklio h reneiniy tech nio aptamavimo 
darbuotojo modulines mokvmo programos. 
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EPMC administracij^ sudaro direktcre, pavaduotoja ugdymui ir pavaduotojas 
afrasirukturai. EPMC vyr. finans unke yra atsakinga uz mokyklos fmansines ataskaitas, 

gimnazijos skyrius vedeja kurucia gimnazines klases, profesinio mokymo skyriaus vedeja 
yra atsakinga uz profesinio mokymo vykdymq, ir organizavim^, sektorinio praktii □ mokymo 
centre vadove kuruca praktinio mokymo vykdym^ sektorin'dme centre. Kiti administracijos 
specialistai kuruoia kitas sritis: viesieii r'rkimai, personalas. tikine dalis. projektai. 

airektore dr. Silva Lengviniene 

V direktoriaus pavaduotoja ugdymui L aa Ahsauskiene 

direktouaus pavaduotojas infrastrukturai Eugeniius Paulauskas 

Vyr. finansininke Rufina Rinkeviciene 

profesinio mokymo skyriaus vedeja Birute Misiuniene 

gimnazijos skyriaus vedeja Jolanta Eieksiene 

energetikos sektorinio praktim'o mokvmo centro vadove Lina 
Triponiene 

II poskyris. Darbuotojai 

2018 metq sausio 1 dienai mokykloje dirbo 115 darbuotojij, o 2018 m. gruodzio 31 
dien^ - 112 darbuotojij, S jij pedagogic personal^ metij pabaigai sudaro 72 darbuotojai. 
Siame skaiciuje yra jtraukta ir pedagoge, esanti vaiko prieziuros atostogose, Duomenys 
sfRinkti vertinant pedagogij pagrindines pareigas. Daugiausia mokykloje airba mokytojij, 
turinciij mokvtoio ir vyresniojo mokvtojo kvalifikacines kategorijas (zr. grafika apie 
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moKytojij Kvalifikacines katego jas zemiau). Atkreiptinas demesys, kad 2018 metais vienam 

profesnos mokvtoiui buvo suteikta vyr. mokytoio kvalifikacine kategorija. 

Atestiionj, turincii} mokytojo kvalifikacine kategonja 
skaicius 

Atestuon}. Uuinciu vyr. mokyfojo kvahfikacing 
kategonjt) skaicius 

Atestuotij. tiuiucii} mokytojo metodimnko 
kvalifikacine kategonja skaicius 

Atestuotu. turincui mokytojo eicspeito kvalifikacinf 
kategoiij!) skaicius 

Neatestuotij mokytoju skaicius 

0 5 10 lb 

Profesijos mokytojai ■ Beudrojo ugdynio moky tojai 

20 

20 

23 

25 

Profesijos mokytojai, kurie 2018 metais kele kvalifikaoij^, yra pateikiami lenteleje 
zemiau. Analogiskai lenteleje yra pateikiami ir duomenys del bendrojo ugdymo mokytoju bei 
svietimo pagalbos specialistp kva fikacijos kelimo. 

Tobulinusip 
kvalifikacijp 

Skaicius Procentaliai nuo bendro 
skaiciaus jstaigoje 

Iki 5 dienp 5 ir daugiau 
dienp per metu 

Iki 5 dient) 5 ir daugiau 
dienq per metus 

Profesijos 
mokytojai 

43 8 84 16 

Bendrojo 
ugdymo 
mokytojai 

16 5 76 24 

Svietimo 
pagalbos 
specialistai 

2 

Ill poskyris, Mokymo programos 

2018-2019 m. m. buvo vykdoma 41 pirminio profesinio mokymo programa, is jp 
jgyvendinama 11 modulii lj mokymo programp. 

Is licencijos buvo isbrauktos daugiau kaip 3 metus nevykdomos pirminio profesinio 
moKymo programos; pardavejo (valst. kodas 330034101 ir 440034101), sandelininko - 
operatoriaus (valst. kodas 330034729) ir staliaus (valst. kodas 330058209). 
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Mokinn- sKaicius pagal vvkdomas profesinio modulines mokymo Drogramas 2019 m. 

sausio 1 d.: 

M44061108 

M4?101302 

V144071501 

M44041502 

M43101303 

M43041701 

M44101303 

M4406113ft 

M32061101 

M430d1103 

M43021201 

M44041202 

M44071304 

M4408110? 

M44071401 

M43073202 

Ch 

15 

15 

10 

10 

4 

10   1 

10 15 20 25 

Mokimu skaicius pagal vykdomas t^stines profesinio mokymo modulines programas 
2019 m. sausio 1 d,- 

T43021102 

T43071304 

14 1714' L 

2019-2020 m. m. planuo/ama pradeti vykdy i; as modulines mokymo programos: 
Fi/inio aktyvumo instruktoriaus, Masazuot^o, Automobilip elektros jrengimij remontininko , 
Baldziaus (III lygmens) , Str" aus (III lygmens) , Siuvejo (III lygmens) , Suvirintojo (III 
lygmens). 

2018 m. EPMC licencija buvo papildyta naujomis pirminio ir testinio profesinio 
mokymo programomis: 
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Valstybinis 
kodas 

Programos pavadinimas Priezastys 

132061201 Kompiute: fniw pro-ektav no 
operatoriaus moduline profesinio 
mokymo programa 

jvesta t^sbne mokymo forma 

P43021101 

P42021101 

T43021102 

Reng^x j techninio aptarnavimo 
moduline profesinio mokymo 
programa 

Paruosta nau. a moduline programa. 
pakeiciant buvus ;os pavad ump bei 
perkeliant kompetencijas moduliais ir 
pap: dant program^ pasirenkamai siais 
moduliai:- 

M43071501, 
M44071501 

Suvirintojo moduline profesinio 
mokymo programa 

fvesta nauja moduline mokymo forma 

M43061101, 
M44061108 

Zimaanklio programuotoio moduline 
profesinio mokymo programa 

Jvesta nauja mokymo programa, 
pasirenkant modu1' mokymo formp 
ir siekiant atliepti darbo nnkos 
poreikms 

2017-2018 moksio metois EPMC mokesi 22 asmenys pagal darbo rinkos formaliqjo 
testimo profesinio mokymo programas. 1 asmuo pameistrystes forma mokesi pagal 
neformaliqj^ Picp kepejo mokymo program^. Sip asmenp mokymas buvo finansuojamas 
azimtumn tamybos lesomis. 

2017-2018 m. m. padidejo absolventp ir asmenp, jgijusip kvalifikacijp, skaicius nuo 
411 (2016-2017 m.m.) iki 427 asmenp. Pirminio profesinio mokymo suvestine yra 
pateik:ama P^eduose, taciau zen^au yra pateikiamas palyginimas tarn baigiamojo kurso 
mokinip skaiuiaus ir jgiiusip kvalifikacijp mokinip skaiciaus. 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Baigiamojo— 
kurso mokiniq 
skaicius 469- 

411 

2016-2017 

-Baigiamojo— 
kurso mokmiq 
skaicius 487 

427 

2017-2018 
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VSj EI.EKTRl.iNlJ PROFESIiNlO MOKYMO CENTRAS 

IV poskyris. Mokiniai 

2018 m. rugsejo 1 d. mokiniij skaicius buvo 872. Vienas 10-os klases mokinys turi 
specialiiyi| ugdymosi poreikiij. 2017-2018 mokslo metais „nubyrejo" 80 mokinip. 
Dazmausios „nubyrejimo" prezastys: 

PerejomokytisiKitas 
mokyk'as (3) 

Pakeite gyvenam^ vietq (1) 

Del va'kq auginimo (0) 

Del ligos (C 

Del nepazangumo (12) 

Del pamokq nelankymo (12) 

Del sunkiq materialiniq sqlygq 
(0) 

Isvyko) uzsienj (35) 

Vidutiniska 1 mokinys per mokslo metus praleido 16 pamoku, 14 is J14 be pateisinamp 
priezascip. 

Dazniausios pamoki} praleidimo priezastys: 

neturejimas motyvacijos mokytis; 

• problemos seimoje; 

• neigiama draugp jtaka; 

tingejimas ir nenoras anks! rytais keltis; 

• tevp atsakomybes stoka. 

Priemones lankomumui gerinti: 

• neatvykus mokiniui j mokyklp informuojami tevai; 

• neatvykus j mokyklp ne daugiau kaip 3 dienas - reikia pristatyti grupes vadovui 
tevp rastelj, 0 neatvykus j mokyklp daugiau nei 3 dienas - reikia pri tatyti gydytojo pazymp, 
kurioje nurodyta mokyklos nelankymo priezastys; 

• bendradarbiai ama su mokyklos admin, tracija, dirbanciais mokytojais, socialiniu 
pedagogu, psichologu iskilusioms mokinio mokyklos nelankymo problemoms spr^sti; 

• mokykloje jkurtos poilsio zonos. 

2017-2018 m. m. pazangumas buvo 1 proeentu didesnis, todel yra steb nos teigiamos 
tenuenc os. Pagrinam'o ugdymo programoje pazangumas 2017-2018 m.m. buvo 87 proc , o 
vidurinio ugdymo programoje - 92 proc., lyginant su 2016-2017 m.m. buvo 86 proc. ir 9] 
proc. 
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VS| ELEIvTRENV PROFESINIO MOKYMO CEN'l HAS 

Lenteleje pateikidim 2018 m. valstybir 4 brandos egzaminp rezultatai rodo, kick 
moJdniij laike egzatnin^, bei kiek jj islaike egzanuna. PaDi'doma. nuroayta procentine 

islaikymo verte kiek ■ enam egzamk.ui. 
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Gralike zemiau pateikiam valstyb.nip brandos egzaminij rezultatai pagal mokomuosius 
dalykus ^ gautus vertinimus. Grafike yra nurodytas islaikiusiipu asmenp skaicius pagal 
ivertinimo procentus. 
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MoKyklmip brandos egzan-np suvesime yra pateikiama palyginant aviejij metp 

rezultatus praejusms metus f einamuos'us. Yra pateikiamas l?ikiusiij ir islaikiusip egzaminus 
skaicius. 
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i Lietuvii| kalba ir literatura a Menai • Technologijos 

9-10 klasese moKiniij sKaicius 2018 m. palyginus su 2017 m. pakito nezymiai. 
Pastebima tendenu.a, kad dalis sios ugdymo pakopos mofciaij del jvairhj priezascip 
(mokymosi sunkuma. nukrokiimatas, motyvacija r kt.) j EPMC mokytis ateina mokslo metu 
eigoje. 

25 

20 

15 

10 

22 23 

11 12 
•9 klase 

10 klase 

Mokiniq skaicius 2016-2017 Mokiniij skaicius 2017-2018 

Duomenys apie pagrindinj ir vidurinj issi avinima igijusiij asmenp ska .4 pateikiami 
lenteleje 

Pagrmdinio ir vidurmio issilavimmc jgijimas pateikiamas lenteleje zemiau. 
Atkreiptinas demesys j augantj dvy';ktos klases mokiniij skaiciij. Tai yra s'etina su EPMC 
tikslu - savo vykdoma veiMi pritraukti dek'ancius igyti profesijq ir tuo pacm 'gyti brandos 
atestatus bei pasiruosP brandos egzaminams 
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VS} ELEKTRENV PROFESINIO MOKYMO CEM RVS 

Mokslo 
metai 

Desimtokq 
skaicius 

m. m. 
pabaigoje 

Pagrindinio issilavinimo 

Dvyliktokq 
skaicius 

m. m. 
pabaigoje 

Brandos 
atestatus 
gavusiq 
mokiniq 
skaicius 

Brandos 
atestatus 
gavusiq 
mokiniq 
dalis 
(proc.) 

pazymejimus 
gavusiq 
mokiniq 
skaicius 

pazymejimus 
gavusiq 
mokiniq 
dalis (proc.) 

2017- 
2018 

24 21 88 45 31 69 

2016- 
2017 

0 0 43 39 92 

Mokim^, lankanciii neformaliojo ugdymo burelius jstaigoje 2018 - 2019 m. m., skaicius 
yra 251 ir tai sudaro 31.1 proc. nuo visp besimokanciiyvj EPMC. 

Is skirtp 2459 valandp netormaliajam ugdymui 2018- 2019 m. m., buvo panaudota 
1442 val. 

Mokiniai aktyvia. lalyvavo tarptautiniuose projektuose ir stazuotese (zr. lentel^). 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Salis Dalyviai 

Mokiniq 
skaicius 

Profesija 

1. Inovacijos statybq aiksteldj j 

2017-1-LT01-KA102- 
034857 

Vok let i 5 Statybos verslo 
paslaugq teikejai, 
apdailininkai 
(statybininkai), 
elektros ' enginiq 
elektromechanikai 

Jungtine 
Karalyste 

6 Apda ininka 
(statybAi ikai), 

elektros jreng.. y 
elektromechanikai 

2. |gudzi4 palete 

2017-1 -LT01 -KA102-034845 

Jungtine 
Karalyste 

8 Kompiuterines 
irangos de- ntojai, 
kompiuter 3 
projektavimo 
operatoriai, sporto 
klubo veiklos 
organizatoriai 

3. Gero apetito 

2017-1-LT-KA102-034920 

Italy a 4 Konditenai, vireiai, 
padavtjdi ir barmenai 

3. 

Nuo idejos iki verslo 

2017-1 -LT01 -KA102-034872 

Jungtine 
Karalyste 

3 Automobiliq 
elektromechani ka 
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VSj ELEKTRENV PROFESINIO iMOKYMO CEM RAS 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Salis Dalyviai 

Mokiniy 
skaicius 

Profesija 

4. ES jgtidziy panorama 

2018-1-LT01-KA102-046668 

Malta 9 Statybos verslo 
paslaugy teikejai, 
apdailininkai 
(statybininkail, 
elektros jrenginiy 
elektromechanikai 

Jungtine 
Karalyste 

7 Automobiliy 
elektromecham :a 

Cekija 6 Kompiutemes 
ranges derintojai, 
kompiuterii ro 
proj jktavimo 
operatoriai 

5. Papildomas zimy bagazas Malta 6 SeKretores, elektros 
f.-engn.. 4 
elektromechaniKa. 

Is viso mokiniu: 54 

2017-2018 mokslo metals mokiniai dalvvavo keturiuose nacionaliniuose 
konkursuose, konkursy pasi.ekimai yra pateikiami zemiau. 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Dalyviy 
skaicius 

Pasiekimai 

1. Nac.onalir's Logisto-ekspecdoriaus protesinio 
meistriskumo konkursas „Krauk ir vezk VII" 

3 mokiniai TV vieta 

2, Nacionalinis profesinio meistriskumo komorrsas 
„Finansai + Verslas + Derybos" 

2 mokiniai II vieta 

3. Naciona1inis automatiniy sistemy 

eksploatavimo mechatroniky profesinio 
meistriskumo konkursas 

3 mokmiai V vieta 

4. Nacionalinis profes. do meistriskumo Konkursas 
„Masazuotojas 2018" 

2 mokiniai Pauekos rastai 

V poskyris. EPMC aplinkos analize per ekonominius, socialinius ir kitus 

veiksnius 

Politiniai veiksniai. Pagindinius valstybes pori- kius ^ar< 'ja Valstybes pazangos 
strategy a „Lietuvos pazangos strategy a „Lietuva 2030"", iskelusi sumanios J ; etuvos vizy^, 
Visuomene turi tapti veiklj solida1 , nuolat besimokanti. Kiekvienas asmuo - atviras kaitai, 
kurybingas ir atsakingas. Tik taip Lietuvos Respublika gaiety atsirasti tarp 10 pazangiausiy 
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VS| ELEKTRENy PROFESIMO MOKYMO CEN TKAS 

Europos Sqjungos valstybiij narip, o kiekvienas asmuo taptu savarankiskai kurianciu savo 
sekm? sqmoningu p;1ieciu, jsiliejanci i j tok' i pat asmenij nacionai ir pasaulin? 
bendruomen?, pazangi^ ekonor^ik^ ir savitq. nacionalin? kulturq. Todel svietimo politika ir 
uumatomos svietimo kaitos kryptys turi sutelkti svietimo bendruomenq; ir visus Lietuvos 
zmones (sol anunas) nuolat kryptingp lavintis (mokymasis) siekiant asmenines ir salies 
sekmes (veiklumas), uztikrinant lygias gaiimybes. Butina profesinj mokym^ labiau pritaikyti 
prie darbo rinkos poreikip, stiprin+: spsajas tarp skirtingp mokymosi pakopp, uztikrinti 
zmonems skirtingose gyvenimo situacijose lengvai prieinamp t^st ij profesinj mokymp, remti 
sunkumus patiriancius asmenis, diegti laiikscias, mokymosi rezultatp vertinimu bei 
pupazinimu g md; amas sistemas, kuriomis butp remiami individualaus mokymosi budai, 
skatinti tarpvalstybinj idrump. 

2017 m. birzelio 28 d. Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministras patvirtino 
Mokymosi visp gyvenima plerros 2017-2020 metp veiksmp planp. Veiksmp planas 
skiriamas tris sky ius: 1 sKyrms. Mokymosi visp gyver tnp pletros 2017-2020 metp veiksmp 
piano tikslai, uzdavinia: priemones ir veiksmai. 2 skyrius. Mokymosi visp gyvenimp pletros 
2017-2020 metp veksmp piano priemones jgyvendinancip ir 2014-2020 metp Europos 
spjungos investicijp veiksmp programos lesomis fmansuojamp projektp sprasas. 3 skyrius. 

Mokjmosi visp gyvenimp pletros 2017-2020 metp veiksmp piano 2.2 priemones „Profesinip 
mokymo jstaigp t;riklo pertvarka ir modemizavimas, kad butp tenkinami darbo rinkos 
pore'kiai ir uztik.mtos mokymosi a sp gyvenimp ganmybes „ 2.2.1.2 veiksmo .,sektorinip 
praktinio mokymo centrii nfrastrukturos pletra", projektp sprasas. Veiksmp planas skiriamas 
j kelis tikslus. P:rmasis tikslas yra orientuojamas j galimyb? pasiekti tokj pedagoginip 
bendruomeni i lygj, kai jp dauguma sudaro apmpstantys, nuolat tobulejantys ir rezultatyviai 
dirbantys profesionalus mokytoit.; destyti ai. Antrasis tikslas - garantuojant svietimo 
sistemos veiksmingump, sukun paskatp ir vienodp splygp mokylis visp gyvenima sistemp. 
grjstp veiksminga pagalba atpazjstant save ir renkantis kelip veiklos pasaulyje. 

Ekonominiai veiksniai. S'.uo ir ankstesn r Europos Spjungos finansines paramos 
taikotarpiu profesinio mokymo sritis buvo labiau: ai finansuojama svietimo sritis. Siekta, kad 
profesinio mokymo sistema taptp patrauklesne, gyvybingesne ir veiksmingesne. Ypac 
sparciai profesinio mokymo sistema buvo modemizuojama atnaujinant ir pletojant 
infrastrukturp, Kuriant ir tobulinant mokymo priemones, diegiant mokymo kokybes valdymo 
mechanizmus ir tobulinant mokytojp kva.Yikac p. Kuriamas 41 sektorinis praktinio mokymo 
centras, aprupintas naujausiomis technolog: amis prak ' am mokymui. Sukurtas ir 
jgyvendinamas profesijos mokytojp technologinip kompetenc 4 atnaujinimo modelis. 
Kvalifikaci^os tobulinnnas vyksta jmonese orgai 'zuojant stazuotes, parengtos kompetencijp 
atnaujinimo nrogramos. 

Socialiniai, socialiniai demografiniai veiksniai. 2018 m. sausio - birzelio menesiais 
nemokamo pavezejimo paslauga naudojosi 43 mokinia' palyginimui 2017 m. rugsejo - 
gruodzio menesiais nemokamo paveze mo paslauga naudojosi 31 mokiniai. Socialines 
paramos teilEmo bud.-' kaip parama drabuz. is, avalyne ar maistu nebuvo teikta ne vienam 
mokiniui. Visgi, 2018 m. m. 34 mokiniams buvo skirta materialine parama (625 eur), 
vadovaujantis EPMC stipend p ir materialines paramos skyi mo mokiniui, kuris mokosi 
pagal pirminio profesinio mokymo programas siekdamas *yti pirmpjp kvalifikacijp tvarkos 
aprasu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2011 m. gruodzio 5 d. jsakymu Nr. 1V-51. 
Papildomai 2b mok.n iams buvo sumaii itas bendrabuc ) mokestis 50 proc. (1755 eur). 2017 
-2018 mokslo metais nemokamas maitinimas buvo teik" imas 12 mokinip. 

Gyventojp skaiciaus kaita id krti veiksii. . (pavyzdziui, svietimo politikos sprendimai 
jvesti p .ivalomp priesmokyklim ugdvma, oopuliarinti profesinio mokymo programas) leme. 
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VSj ELEKTRENy PROFES1NIO MOKYMO CENTR/VS 

kad mazejo mokinii4 bendrojo ugdymo ir aukstosiose mokyklose (nuo 2012 m. iki 2016 m. - 
quo 11 Ik. 22 proc.), o kimokyklin ) ugdymo ir profesinio mokymo jstaigose daugejo (12 
proc. ir 7 proc.). Per artimiaurjius penker'is metus labiausiai gali kisti vidui mo ugdymo 

lygmens (prognozuojamas mazejimas) pagrmdinio ugdymo lygmens mokiniij skaicius 
(tiketina, jis dides). Isaugo profesinio mokymo prieinamumas ir paslaugij jvairove, 

profesinio mokymo sistema aktyviai pritaikoma asmenims, tur itiems specialiiyp ugdymosi 
poreik p Beveik visos profesir i mokymo istaigos yra pasirasiusios bendradarbiavimo 
sutar. s su uzsienio profesinici mokymo jstaigomis ir daug jp aktyvia naudojasi tarptautinio 

mobilumo programp gali nybemis. |vai uose Leonardo da Vinci mobilumo projektuose 
dalyvauja ap e 1300 profesinio mokymo staigp mokinip. Ta au tik apie 33 proc. jaunuolip 
(Europos Spjungos vidurkis - 50 proc.) renkasi profesinj mokym^, o kiti po bendrojo ugdymo 
mokyklos iskart renkasi studijas aukstosiose mokyklose ar be profesinio pasireng no ateina \ 
darbo i ikp. Daugiau nei penktada is uzimtp gyventqip (22,9 proc.) dirba neturedami 
kvalifikacijos, t. y. yra pabaig^ tik pratiiiio, pag.mdinio ar \. lurin » ugdymo programas. 
'Lartu tai atskleidzia ir suaugusiipp jtrauk^mo j profesinj mokvmp ir jp kvalifikacijos 

tobulinimo svarbp sudarant splygas pripazint: jii neformaliojo svietimo ar savisvietos budu 
igytas kompetencijas. 

Seimos krize ir dalies gyventojp sunki socialine padetis didina socialinius svietimo 
sistemos jsipareigojimus. Dideja nedamiose seimose augancip vaikp bei socialiai 
problemiskp mokinip sk; cius. Nemaz; jaunuoli^ patenka j jvairias r zikos grupes: vartoja 
dlkoholp narkc' nes medziagas, smurtauja arba tampa smurto aukomis, vengia lankyti 
mokyklp Nors ir vykdoma nemazai prevencinip programp, taciau jos yra skirtos mokyklinio 

amziaus mokiniams. Tuo tarpu baigusiems 1 durini iss .avinimp ir profesinese mokyklose 
be; :mokantiems asmenims prevencinip programp net nera suKurta. Tuo tarpu profesines 
mokyklos nera jtrauktos j prevencir 4 programp Wslines grupes (fnokosi 16 m. ir vyresnio 
amziaus). Nerimp kelia ir mokinip sveikatos rodikliai, nes besimokantiems profesinese 
mokyklose reikaP igos ne tik teorines zinios bet ir fb ae istverme. Dar viena problema, kad 
darbdavk vis dar nereikalauja kvalifikacijp patw t nancm dokumentp, 0 iaunuoliai baig^ 
pagriiid' ies bei vidurines bendrqio la1 mo mokyklas, del jvairip sunl 4 soc.alinip padecip, 
eina dirbti nekvalifikuotp, mazai apmokam darbp milsp salies ar uzsienio darbo rinkose. 

Technologiniai veiksniai. Svietimo politics svarbu sudaryti splygas svietimo 
bendruomenei gauti reikiamp mtorma* jp, kurti, bendrauti ir bendradarl auti, keistis 
'nformacija su kitomis institucijomis, tuo mazinant „pop erizmp", uzl ' cr iant duomenp 
integralump, der iti jveirip institucijp ku .amas informacines sistemas, teikti metodin? 
pagalbp ip kui - .ne, remiam.s sa es siekiu j informacin? visuomen^, toliau uzsitikrinti 
reikiamp finansavimp, Europos strukturinip fondp lesomis jgyvendim reikiamus pletros 
projektus 

[nformacinip ir komur1 cacinip technologijp progresp jtakoja salies kursas j informacin^ 
visuomen^, siekiamybe Svietimo valdymp grjsd duomenim-s, ES finansuojamp programp, 
skabnanc 4 ir remiancip IKT naudoj np sviel ne, plati pasiula bei didesnis jaunesniosios 
kartos kompiuterinis rastingumas. 

Situac a darbo rinkoje ir perspektyviausios specialybes. Naujausiais LDB Vili .aus 
apskiities 2018 u idarbinimo galimybip barometro duomenimis, regione dideles galimybes 
isidarbinti dailidems ir sta^ ams, elektromechanikams, IT ir ry^_p sistemp jrengikams ir 
taisytojams, statybminkams, suvirintojams. Elektrenp sav valdybeje yra daug logistikos 
jmonip, kuriems reikalingi logistikos specMistai, regione ispletota sporto ir reabilitacinip 
jstaigp infrastruktura, kunems nuolat reikalingi masazo. pagyvenusip zmomp prieziuros 
specialistai. 
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2018 m. birzelio 21 dien^ Seimas prieme atnaujint^ Nacionalines energetines 
nepr'klausomybes strategy^ (NENS). Joie numatoma, kad Lhtuva ate '"e vis^ reikalingq, 
elektr^ pasigamins pati, be to, bus skiriamas didelis demesys „zar )sios" energetikos pletrai. 
Taip pat aptartos silumos gamybos persoektyvos. Strategy oje numatytos keturios pagrindines 
Lietuvos energeb kos poP cos kryptys - energetinis saugumas, zaliosios energetikos pletra, 
tausus energijos vartojimas bei konkurencingumas ir inovacijos. Naujajame energetikos 
politikos dokumente ypac svarbus vaidmuo sk: -imas mazajai energetikai ir aktyviam 
elektros energijos vartotojy j: draukimui j energijos gamyb^. Gyventojams, nusprendusiems 
patiems pasigaminti sau reikaling^ elektros energy q. is atsinau, inanely istekliy, bus 
sudaromos palankios sylygos bei cunamos 'a ios paramos priemones. Planuojama, kad iki 
2030 m. salyje turety buti ne maz m kaip 500 tukst. gam' lanciy vartotojy, {informacija 
paimra is https://www.delfi.lt/verslas/energetika/seimas-pritare-lietuvos-energetikos- 

strategijai.d?id:^7836()197}. Jau vien sis dokumentas suponuoja atituikamy darbuotojy 
paklausy, todel skubiai turi but ruosiama ir tokiy darbuotojy pasiula. Atkreiptinas demesys, 
kad sio'j si:tyje fketina atsiras r laisvy darbuoto j, d busiy termofikacijoje ar kitose ne 
atsmaujinancios energe' kos srityse. Taigi, sie darbuotojai privalo islikti konkurencingi darbo 
dnkoie, Ciaprofesme mokyklai atsiveria perkvalifikavimo galimybes. 

Atsizvelgiant j tai, kad energetinis saugumas yra visos salies prioritetas, tiketina, kad 
poreikis tol (ems darbuotojams bus milzii skas, o darbo rinka skubiai reaguos j tokius 
pokycius. Jau dabar yra ruosiama teisine baze, j galinanb tiek iuridinius tiek fizinius asmenis 
jdarbinti aisinaujinancius steklius savo ukiuose. 

VI poskyris. Renginiai, EPMC aktyvumas 

Dalyvavimas parodoje „Studijos 2018". EPMC mokytoia ir molaniai parodoje 
STLTDIJOS 2018 profesijas pnstate penkiose zonose. 

Inzinerines pramones ir energetikos srities zonoje profesijos mokytojai Vytautas 
Brazinskas, Arvydas Valentinavicius, Kristma Korovkina, mokiniai - Lukas Vezelis, 
"Viamamas Kazakevicius, lukas Valatkevicius, Rimvydas Gudelis pristate ir 
susidomejusiems leido isbandyti elektros variklius bei mobilias saules fotoelektros 
generavimo sistemas. 

Ti iwiiriri'"ira¥TfiR«rRnTtf! profesyos moKytojai Marius Budenas, \7Iktoras Misiovic, mokinys 
Dovydas Norkunas kviete pasipraktikuoti prie sviesy valdymo pulto ir ji konfiguruoti 

Sveikatos sektorii| praktiskai pristaie busimos masazuotojos Ruta Petrauskaite, 
Chramenene, Nijole MaEii Tune, Dovile Moroziene su mokytoja Irena Cerniukiene. 

Edita 

Medienos apdirbimo srityje staliaus profesijy pristate busrmieji stal^: Karolis Viktas, 
Deiviaas Dauguaas, Mantas Sunanovic, kurie, vadovaujami mokytojy Gedimino Palioko r 
Visvaldo Vaitkaus, parodos metu demonstravo, kaip pasigaminti minksta baldy, ir kviete 
visus besidonfneius mokytis staliaus profesijos 

ITWffiTffBfnKffl savo profesinj meist^sKumy rode mokytojy Danguoies Bulaukienes ir 

Danutes fumulienes paruostos mokmes: Monika Tomkeviciute, Erika Porozova, G itare 
Tomkeviciute .r Inga Gasiun te. Musy mokyklos stala puose tauti re atributika ismarginti 
gaminiai. | parody uzsuk? sveciai jalcjo Valentino Cenai arba Vasario 16-ajai pasigaminti ir 
savaip dekoruoti konditerijos gamiruus. 
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Atvirij durij dienos organizavimas. EPMC, noredamas regiono mokiniams pristatyti 

kuo fVairesnj studijp programij spektrq, At\ rp dunj dienqje pr state ne tik savo mokykloje 
vykdomas mokymo progrartiLS, bet ir auksti |u mokyklij, kolegijij atstovus. Renginyje 
apsilanke astuonip bendrojo lav limo mokyklp vyresniijjij klasip mokiniai. 

Kolektyvas pasiiinko nestandartm atvirp durp c 2nos organizavimo bud^. Beje, 
jprastinj budq. naudoja EPMC metp eigoje : | jj noi atvyksta k;jp mokyklp mokiniai. 
Naujo formato Atvirp durp d^ na issisk'ria tuo, kad j EPMC atvyksta ne tik kitu mokyklij 
mokiniai, bet ir aukstpiu mokyklu atstovai. 

Atviri| durq diena, ,Issirink sau ateitj" mokykloje vyko 2018-05-03 

Renginio 
dalyviai: 

ISM xmi i/ersitetas, 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 

Vilniaus kolegija, 

Kauno kolegija, 

aB „Lietuvos energijos gamyba". 

Renginyje 
apsilanke: 

apie 150 besidommancip vyresniijj4 klasip mokimp is Kaisiadorip 
Algndo Brazausko gimnazijos, Rudiskip gimnazijos, Ziezmarip 
gimnazijos, Vievio gimnazi os, Lentvario Motieiaus 5 melionio 
gimnazijos, Lentvario Hemiko Senkeviciaus gimnazijos, Kietaviskip ir 
'Vzuolyno paerindii .4 mokyklp, pavieniu asmenp. 

Renginio veiklos: 

„jJazniaus'os sportai'nno klaidos irlkaip 4 isvengf" (Vilmaus kolegija, lektorus T. Puzara), 

„Reciau vartojamij augalp m ybine verte ir panaudojimas maisto gamyboie" (Vilniaus 
kolegija, lektore J. Savickiene), 

„Vaizdas - garsas" (VGTU, doc. dr. Remigijus Venckus), 

„Makaronv} tiltp projektavimas" (VGTU, doc. dr. G. Ambrasas), 

Mechatroni1 ;os kuryl nes dirbtuves (VGTU, studentai), 

„K4 pasirinitti: samdom^ darb^ ar nuosav^ versl^?" (Kauno kolegija, lektore A. Arminiene), 

„Interiero diiaino specialybes pristatymas ir pri1Akymas'! (Kauno kolegija, aestytoja G. 
Suticne), 

„Automobilio variklm sandara" (EPMC, mokytojas G. Pucinskas), 

„Sportimai zaidimai" (EPMC, mokytojas R. Kazarev), 

„Informacines technologijos jdomiai" (EPMC, mokytc "as M. Budenas),BKrokodilij 
programa" (EPMC, mokytoja B. Pavloviene), 

„PhotosJiop linksmai" (EPMC, mokytoja D. Straksiene). 

Mokin ij grupe aj. s Lietuvos energ os perspektyvas diskutavo su „Lietuvos energijos 
gamyba" AB atstova- > Vidmantu Vovei 1 ir Aidu Lukoseviciumi. 

Busimieji mokyklos kulinarai su profesijos mokytojais profesinio meistriskumo mokesi is 
Lietuvos restoramj vyriausivpj virejp ir konditei.4 asociacijos prezidento, nacionalines 
Lietuvos virejp nnktmes nario, restorano „Siesta" virtuves sefo Jaroslavo Orsevski. 
Mokiniai mokesi pagaminti lasisos uzkandj su morkp ir obuolip kremais, agurkij panna cotta. 
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su agurkq putomis r grikiij traskuc'ais; kiaukenos ispjov^ su petrazoliq ir salienj kremais, 
kriauserms, polenta ir garstyciij paaazu; erienos nugarin? pamco dziuveseliuose su sepijp 
rasalij; taip pat buvo mokomasi garuinti tiulj, kempines, zele su elastiku, tatma 

Kiti EPMC renginiai. Dalyvauta Respublik__iese akcijose „Atmintis gyva, nes 
hudija", veiksmo savaiteje „Be patyciij", Elektrenp seniunijos organizuojampje akcijo;e 
„Papuoskime Elektrenp miesto aikst? Kaledij eglutemis". Uz tai EPMC apdovanota 
padekomis. Dalyvauta Panevezio muzikiniame teatre organizuotame Respublikiniame dainij 
konkurse „Laisvespavasaris 2018", respubbkincse konferencijose. 

EPMC puoselejdmos lietuviu liaud. :s paproc-n ir tradicijos. Dalyvauta projekto 
„Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo issaugojimas ir puoselejimas" Dzukiios regiono 

vaizytuvese ir skovota Il-a vieta. Organizuota Uzgaveniij svente, Kaziuko muge, visus 2017- 
2018 m. m. EPMC bendruomenes nariai bei Elektrenp savivaldybes gyventojai aude 
mokykloje Lietuvos simtmeciui pamineti skirta trispalv^ juostq, aktyvia; dalyvavo miesto 
renginiuose. 

EPMC orgar, zuoti tradiciniai renginiai, skirl valstybei svarbioms datoms pamineti - 
Vasario 16-oji, Kovo 11-oii, pazintines ekskursijos, profesinio informavimo ir orientavimo 
renginiai, ,, Karjeros dienos 2018" renginiai, Pyragij diena, gimnazisti} - pirmakursiij 
krikstynos, Zemes dienai skirti renginiai, ,,Jaunojo verslininko" konkursas, Mokslo mety 
pabaigimo svente, Rugsejo 1-osios svente, anghf kalbos konkursas, „ Olympio" konkursas, 
„ Fizika - be patyciy", sporto varzybos - sachmaty, saskiij, smiginio, tinklinio, krepsinio 
futbolo, kale dine popiete. 

EPMC gimna )s skyriaus mokytojai kartu su mokiniais vykde 2017-2018 m.m. 
ngalaikius projektus - „Diena fiziko akimis", „Kalbos kultura mokykloje", „Elektreny 
savivaldybes miesti} ir kaimij pristatymas anghf kalba", ,,Lankytinos vietos Elektrenif 
savivaldybeje", „Zalioji ekonomika ir literatura" ir juos pristate mokyklos bendruomenei. 
Organizuotas projektas ,,Padekime zemei - padesime sau 

Dalyvauta nejormaliojo suaugusiijif svietimo ir tfstinio mokymosi programif, ktnos 
buvo finansuojamos s Elektrenij savivaldybes 1 mdzeto, konkurse. 

Gautas finansavimas ir vykdytos sios programos Elektrenif savivaldybes 
gyventojams: 

1. „Laikas - pinigai: laiko ir asmeninio biudzeto valdymas"; 

2. „Svarbiausi jsitraukimo j darbo rinKp aspektai"; 

3. „Vidurzemio juros saliij virtuve"; 

4. „PraktL:;ai italiskos ir prancuziskos konditer'os mokyma ; 

5. „Tradicines lietuviskos virtuves ypatumai, patiekalai"; 

6. „Kompiuterine braizyba pradedantiesiems"; 

7. „ finklalapip kurimo pagrindai". 

Seminaruose dalyvavo 95 Elektrenp savivaldybes gyventojai. 

EPMC profes os mokytojij parasytos kvalifikacijos tobulinimo programos, kurioms 
gauta Elektrenif savivaldvbes Svietimo paslaugif centra akreditacija ir vykdytas 
kvalifikaciios kelimas pagal sms svietuno programas: 
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1. „Stilingas sodas"; 

2. „Advento vainiko pynimas"; 

3. ,,Verbi} risimas"; 

4. ,,Margucii4 marginimo seminaras". 

Seminaruose dalyvavo 104 Elektrenij savivaldybes gyventojai. 

2018 metq lapkr _io 20 d. EPMC vyko seminaras tema „Alternalyvus energijos 
saltiniai ir mechanines pavaros. Realm pavyzdziaiSiuos mokymus vede specialiai | juos 
atvyk^s Christian Remillard, Festo CA (Kanada) ekspertas, kun^ pristate jrangq, specialiai 
s)am tixslui atgabent^ is Kanados. Lektorius supazmd io su veio ir sanies energijos, kaip 
alternatyvip energijos saltii, q naudojimo b i mechaninip pavarp instaliavimo, jranga. 

Per 2018 metus buvo jgyvendintas paramos budu gautas projektas del mokomosios 
vejo jegaines. „Lietuvos energijos" paramos fondas skyre param^ EPMC projektui - 
mokomor.ios vejo jeganies jrengimui. EPMC papilde vykdom^ modu'm^ Elektriko 
profesinio mokymo program^ nauju pasirenkamuc,:u moduliu „Ve i energijos elektrinip 
montavimas". Paramos sutartimi buvo finansuotas praktinio mokymo centre jrengtas 
fotovoltines/vejo energijos mokomasis stendas. lauke instaliuota vejo jegaine su 
meteorologine stotimi. Pap domai buvo j igytas ir mobilus elektros gamybos is vejo 
energijos tyrimo laboratorinis stendas. Visa atsinai inancios energijos istekliq sistema yra 
pritaikyta energetiniam efektyvinimui ir moksleivii^ prak niam mokymui, o papildoma 
mokymo baze nterakty/ioje klaseje pades mok dams siuolail ska ir energetiskai efektyviai 
matuoti, vertinti ir analizuoti veJ j energetikos rodmenis. 

2018 metp spalio 29 d. vakar^ suki ". „Sveskj ne j tunyst(j" a _daryta jaunimo fiesta 
„Svieciam 2018", \ kuri^ atvyko jaunimas is Lietuvoje veikiancip atvirp jaunimo centrij bei 
kiti| su jaunimu dirbanciij organiza jq (is Kauno, Druskir' ikp, Birzp, Utenos, Vyzuonp) 
Renginys buvo organizuojamas su Elektrenuose veikiancius Jaun no centru. Viesiyij rysip 
akcija buvo nukreipta j jaun .14 bei jam aktualias temas. EPMC tikslas buvo supazindinti su 
materialine baze, d rbanc iis mokytojris, pristatyt tuimias programas. Renginyje dalyvavo 
Girvydas Duoblys (Pilietiniij iniciatywj vadovas), Giedrius Savicxas (aktorius) bei kun [as 
K^stutis Dvareckas („As Esu" bendruomenes vadovas). Veiklas renginio metu pad o vesti 
Elektrc tuj. „Versmes" gimnazijos mokytOj^, LiMSA (I ;etuvos medicines studentp asociacija) 
atstoves. 

2018 metp geguzes 16 uen^ EPMC Energet :os sektorinio praktij. ) moxyme centre 
vyko jau Antrasis mechatronikos profesijos mokytojij ir destytoji} suvaziavimas, ku iame 
dalyvavo net desimt Lietuvos mokymo v ta ^14 ir jp atstovp: Kauno technologijos universiteto 
mechatronikos instituto direktorius Prof. Habil. Dr. Vytautas Ostasevicius, \ilniaus 
Gedimino technikos universiteto Mechatronikos ir robotikos katedros vedejas Prof. Dr. 
Vytautas Bucinskas, Visagino TVPMC Energetikos sektorinio prakt d 3 mokymo centro 
vadovas Gintautas Dervinis, Klaipedos Valstybines kolegijos Elektros ir mechanikos 
inzinerijos katedros lektore Dr. Valda Sneideriene, Kauno Technikos kolegijos Elektronikos 
ir elektros minerijos krypties studi .j program^ departamento lektorius Valdas Paulauskas, 
Panevezio kolegijos Mechatronikos centro direktorius Donatas Pelenis, Elektremj profesinio 
mokymo centro Energetixos sektorinio praktinio mokymo centro mechatro kij profesijos 
mckytoja Zana Kaminskiene, Vilrdaus TVPMC Energetikos ir mechatronikos dirbtuviq 
vedejas Anatolij Ivanov, Panevezio profesinio mokymo centro Mechatronikos skyriaus 
mokyto'os Leonora Baltreniene ir Danute Augiene. Renginio metu dalyviai d^ ikutavo apie 

mechatronikos profesijos viesinim^, popuharumo didinim^ b'-i kylancip mokymo -.ssukiii 
sprenuimus. Suvaziavimo metu kiekviena mokvmo staiea pristate savo turima iranga ir 
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veikl^, susijusiq. su mechatronikij ir pramones automa':kos sric'u mokymu. Buvo aptartos 
mokymo r mokymosi problemos bei pasiekimai, issukiai. 

II SKYRIUS. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 

fGYVENDINIMAS 

I poskyris. Misija, vizija ir vertybes 

MISIJA. Nuolat besimokantis, atviras kaitai, kurybingas ir atsakingas zmogus 
modemiame bei konkurencingame profesinio mokymo centre gauna kvalifikuot^ profesinj 
mokym^ ir kokybisk^ vidur ugdyma, a1 ikanc as siuolaikinj mokslo, technology^, 
ekonomiKOs ir kulturos lygj, padedancias iam .^virtinti ir konkuruoti darbo rinkoje. 

VIZIJA. Tvar , verzli, atvira ugdymo insucucij.i, suteik.anti k,. ;kvienam visuomenes 
aariui galimyb^ igyti siuolaikiskas profesijas r mokytis v gyvenima. 

VERTYBES: 

• Atvirumas - kitokiam poziuriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, 
bendradarbiavimui, naujovems, kaitai. 

• Kurybisknmas- genemojant vertingas idejas ir jas jgyvendinant, issukius 
vertinant kaip naujas galimybes savo sekmei kurti. 

o Atsakomybe- uz savo veiksmus, moralines normas, aktyvus rupinimasis ne tik 
savimi. bet ir savo aplinka, bendruomene, savo salimi. 

II poskyris. Strateginiij tikslq vykdymas 

Siekiant jgyvendinti efektyv | EPMC pletra nustatvti sie jstaigos veiklos prioritetai ir 
tikslai: 

Prioritetai Tikslai 

I prioritetas. Mokymo ir 
mokymosi stiprinimas 

1.1. Uztikrinti profesinio mokymo, benarojo lavini no ii 
mokymo^sil proceso kokyb^ 

1.2. Teikti pagalb^ mokiniams mokantis ir jsidarbinant 

1.3. Skaunn mokyklos bendruomenes tobu'inira^si ir 
aktyvomy 

II prioritetas. Viesqjij paslaugij 
te dmas ir tikslingas mokymo 
bazes atnaujinimas 

2.1. Plesti viesyjy paslaugy teikima 

2.2. TikslingC atnaujinti mokymo baz^ ir inventoryj 

Atsizvelgiant : nauj-as Profesinio mokymo jstatymo redakcijos nuostatas, ypatingas 
demesys kreif amas PM t_.iklo pertvarkai. EPMC numato akty/iai dalyvauti jgyvendinant 
rmklo pokycius. Vienu is svarbiy :staigos pletros +iksly yra numatomas galimas kitos 
profesinio mokymo jstaigos prijungimas prie EPMC. Sis galimas svarbus pokytis ir jo 
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poveikis EMPC ateiciai bus nagrinejamas ivvkus SMM raosiamos tinklo pertvarkos realioms 
veikloms 

Rizikos veiksniai. Rizikos valdymas yra vienas is svarbiausii} tvaraus veiklos 
orgamzavuio ir sekmingo pokyc.:} jgyvend'-nmo uzdaviniq. Didel? reiksm? turi aiskus 
pagrindima rizikos veiksnia warumimas bei pagrindmuj rizikos valdymo priemonip. 
pasirinkimas. Zemiau pateikiama rizikos veiksniq, bendrq visam jstaigos veiklos 
organizavimo procesui, analize. Buvo isskirti keli esminiai veikloje vykstantys arba galintys 
ivyk" rizikos veiksniai, analizuojama ji} daka EPMC veiklos organizavimo procesui bei jij 

pasireiskimo tikimybe. 

Eil. 
Nr. 

Rizika ir jos aprasymas Rizikos suvaldymo priemones 

1 Profesinio mokymo t iklo pertvarka 

panes EPMC ta apimum kad pr,.: jos 
bus prijungta kita profesinio mokymo 
jstaiga. 

Vykstanti profes: a moKymo 1 nklo 
pertvarkr yra ruosiamasi, analizuojami 
galimi scenarijai, pervertinamos 

strategines kryptys del galimai 
prijungiamo naujo/kito profesinio 
mokymo centre. 

2 Zmogiskigij isteklip trukumas, 

pasireiskiantis per profesijos mokytoji4 
trukum^ del didel' > kruvio esantiems 
darbuotojams bei del tokio pobudzm 
kvalifikacijos trukumo darbo nkoie. 

Zmogisk^ii isteklii4 klausimas yra 

valdomas, mosiantis kieb ena nauja' 
profesijai is anksto, 0 turimoms ir 
esamoms profesijoms, perziurint' poreik 
darbo r ikoje ir pasiruo. "ant pakaitinius 
profesijos mokytojus. 

3 Modulin 4 mokymo programi4 j /edunas 4 
mokymo procesa gali uzsidelsti del 
aukstesnuj insLtucijp ar lygiagrech4 

instituciji4 sprendimi4 delsimo r/arba 
darbo grupii} nesutarimij bei kiU4 gaumij 
aplinkybiij, kurioms esant mokymo 

programos negales buti pradetos 
jgyvendinti. 

Jau is anksto mosiamos modulines 
programos EPMC zmogiSKi^jij isteklii4 
pagalba, 0 toms programoms, kurioms 
jtakos EPMC neturi. vis tick skiriant 
atskirus asmenis dalyvauti suzinant ar 
gaunant informacij^ del modulines 
programos turinio ir formos. 

4 Bendrabucio hKusiij |riji4 pastato siemj 
apsiltinimas nebus ivykdytas del 
trukstami} ir/arba neskinu fmansiniij lesp. 

Ruosiami uzklausimai likusrq. trijrj sieni4 
apsiltinimo finansavimui sspr^su 

5 Eiatinio darbo apmoKejimo moaeiio 
jvedimas ir jgyvendinimas pagal 

numatytus teises aktus pritaikytas EPMC 
valdymo modelyje ir taikytinas visam 
pedagoginiam personalu 

Jau nuo 2018 metp pradzios pedagoginis 
personalas yra : rformuqiamas apie visus 
etatinio ruosimo darbo grupes veiksmus, 
priimamus sprend aus. 

Sir} rizikos vtiksnia vertinimo grafikas yra pateikiamas 2018 metij rugsejo 1 
dienos ataskaitoje. Z ''os spalvos zona reiskia, kad rizikoe pasireisk mo 1 nybe ir jtaka 
EPMC veiklai yra m'^'mal ir priemonip rizikos suvaldymui nereikia, nebent svarstytina 
galimvbe riboti tos rizikos atsiradima apskritai arba prartinti jos oasireiskimo tikimyb? prie 

24 



VS{ ELEKTRENy PROFESINIO MOKYMO CEM RAS 

nulio. Geltonoje zonoje atsiradusi rizika turi buti stebima ir ieskoma budij, kaip jos 
paslreiskim^ sumazinti iki nu1i'o arba bent jau perkelti j zali^ zon^. Galiausiai, rizikos, 

esancios raudonoje zonoje privalo buti analizuojamos ii eskoma ip sprendimo variantij. Sioje 
zonoje atsiradu! :os rizikos yra nepriklausomos nuo £PMC, todel jos yra laikinai tik stebimos. 

ai 

aj > 
u 
Q. 

O 
E 

■<U 

0 12 3 4 
Rizikos pasireiskimo tikimybe 

Kokybes uztikrinimo veiksniai. Pet 2018 metus buvo atliekama Ugdymo kokybes 
gerinimo analize remianns veiklos kokybes ven nu. Efektyvios ugdymo kokybes tikslas 
(siekiamybe) - uztikrinti stabilij, tolygp ir prognozuojam^ nustatytos kokybes ugdymo 
paslaueos teikimq.. 

2017 - 2018 m. m. gruodzio - kovo menesiais Vsj EPMC buvo vykdomas veiklos 
Kokybes jsivertinimas. Tyrimas buvo atliktas IQUES online Lietuva s temoje. Dalyvauti 
e.ektronineje apklausoje buvo pakviesti 71 (pemai 65) bendrojo lavinimo, profesijos 
mokytojai ir adm^ .stracijos darbuotojai. Pilnai atsakytp (jskaitant is dalies atsakytus) 

klausimynp sugrizo 56 (2016-2017 m.m. - 54), kas sudarytu 78,9% (2016-2017 m.m. - 84,6 
% ) (5,7% maziau negu 2016-2017 m.m.). 2014-2015 m.m. apklausti 45 mokytojai, anketij 
sugrjzo 31, viso - 68,9 %. 

Dalyvauti apklausoje el. pastu buvo pakviesti 105 (2016-2017 m.m. - 394) 
moksleiviai. ] ilna atsakytp klausimymj 2017-2018 m.m. (jskai ant is dalies atsakytus) 
sugrjzo 66 (pernai 2016-2017 m.m. - 134), kas sudaryti} 62,9% (pemai 2016-2017 m.m. - 
34,0 %) (siemet 28.9% daugiau nei 2016-2017 m.m.). 2014-2015 m.m. apklaust: 82 mokiniai, 
mketp sugrjzo 60, viso - 73,2 %. Siemet apklausq 16% (2016-2017 m.m. - 50,6 %) nonau 

vykde mokytojai nei mokiniai (2014-2015 m.m. - 8% noriau). 2017-2018 m.m. veiklos 
kokybes jsivertinimq. athko mokyklos veiklos kokybes sivertinimo darbo grupes nares. 

2017 - 2018 m. m. jvertinus anksciau tirtas veiklos kokybes jsivertinimo sritis buvo 
nutarta EnagrmeU 2 -qq sritj „lTgdymas (-is) ir mokmiij patirtys ". Tyrimo b1:slas - istin 
ugdymo(-si) ir mokinip patirciij efektyvuma EPMC. Respondentais buvo pasirinkti 
atsitiktiniai mokvklos I - III kursu moksleiviai. pedagogai ir adminlstracijos darbuotojai. 
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Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybemis. EPMC 2018 
metais nauiai pasirasyta ir vykdoma naujos 4 bendradarbiavtmo sutartys su; 

• Vilkijos zemes ukio mokykla; 

UA.B ,,Akvamarmas"; 

UAB„Ms'^ 

Obenip medelynu. 

Is viso su socialiniais partneriais pasirasytos ir vykdomos 83 bendradarbiavimo 
sutartys . 

2018 metais mokykloje buvo organizuotos edukacines veiklos (pamokos, paskaitos, 
seminarai. ir kt. renginiai) pas darbdavius ir soc alin is partnerius, darbdavip atstovai vertino 
mok lius profesinio meistriskumo konkursuose, dalyvavo asmens |gj tp kompetencijp 
vertinime. 

EPMC bendradarbiauja su regiono bendroio lavinimo mokyklomis, organizuoja 
Amatp dienas, kurip metu mokinius informuoja apie Elektrenp profesinio mokymo centre 
vykdomas profesim > mokymo programas, priemimo tvarkp, mokymosi splygas, isidarbinimo 
galimybes. 

Siekiant informuoti apie EPMC vykdomas mokymo programas, mokymosi splygas 
bei Kartu ger'nti profesinio mokymo w: izdi, dalyvauta tarptautin -'e parodoje „Studijos 
2018". 

EPMC akiyviai bendradarbiauja su Trakp teritorine darbo b: za: mokykloje vyksta 
paskaitos bedarb ams, vykdomos t^stinio profesir 3 mokymo programos. 

EPMC yra atvira bendruomenei - mokyklos interneto svetaineje www.epmc.lt 
publikuojama aktua nformacija mokytojams, mok ims, tevams: priemimas, mokyklos 
veikla, profesinis nformavimas, svietimo pagalba, kokybes polpika, ugdymas karjerai, 
prcjektai, tyrimp toedziaga, ttikiama informacija a] e darbo rinkos mokymo programas, 
nuolat atnaujinama nauj ;np skiltis. Sukurtas EPMC jvaizdis socialiniame tinkle „Facebook". 

Kiekvienais metai.i EPMC organizuoja tradicin? Ka uko mug$, kurioje prekiauja 
Elektrenp ir aplinkinip savivaldyb.p amat mka k'tp mokyklp ir musp mokyklos mokiniai. 

EleKtrenp savdvaldybes administrac a, seniu ij i, po cijos komisa ;atas, Elektrenp 
komunalinis tikis noriai pi ima mokyklos mol us j baigiampjp praktikp, sip institucijp 
darbuotoja dalyvauja ir vert ia mokinius asmens ' gytp kompetencijp jsivertinimo metu. 

Nuolat bendradart ipjama su Elektrenp savivaldybes administracijos Svietimo, 
kulturos ir sporto sky :umi organizuojant mo1rin i brandos egzam rus, sprendr ant svietimo 
politikos formavimo klausimus, vykdant vadovp atestacijp. 

Elektrenp savivaldybeje metoc veiklp vykdo Elektrenp savivaldybes svietimo 
paslaugp centras EPMC bendradarbiauja, talkina ir dalyvauja organizuojant 11-12 klasip 
mol: rnp dalykines olimpiadas, konkursus, organizuojant mokytojp metodinq; veiklp, 
kvalifikacijos tobu inimp, pasidalr mp gerpja darbo patiHimi. Su Centru bendradarbiaujt ma 
organ^iuojant mo] nip paveze mp apmokant mokyklos mokiniams keliones islaidas. 
Elektrenp sa^waldybes Svietimo paslaugp centro pedagogine - psichologine tamyba 
konsultuoja specialipjp poreikip mokinius ugdymo klausimais ir teikia nedagogin? pagalbp. 
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Vyksta intensyvus bendradarbia/imas su Elektrenij savivaldybes ugdymo jstaigomis: 
jvairiil ugdymo koncentrq mok'niai a sus metus k^ sciami j Amatij dienas, kuriij metu su 

musij mokyklos mokiniais dalyvauja praktiniuose uzsiemimuose. Kart^ per metus 
organizuoiama Atv 14 duri} diena. 

EPMC mokytojai, adir stracnos darbuot jai dalyvavo nacionaliniame svietimo 
projekte „Lyderii4 laikas 3" ir priklause Pieti| Lietuvos srautui kartu su Alytaus miesto, 
Alytaus rajono, Birstono, Druskininki|, Elektrenij, Kai^iadoriij rajono, Kalvarijos, Kauno 
miesto, Kauno rajono, Kazlp Kudos, Lazd 14 rajono, Marijampoles, Salcininkrj, Trakij ir 
Varenos rajonij savivaldybemis. Projekto metu gyvendinti pokycio projektai, 4 kuriuos 
jsitrauke EPMC, Elektrenij „Versmes" gimnazijos, Elektremj pradines mokyklos, Elektrenij 
,Azuolyno" progimnazijos bendruomenes, vykdytos bendros veiklos. 

QI SKYRIUS. BIUDZETO LESIJ PANAIJDOJIMAS 

EPMC daHnink 14 pasiskirstymas pateikiamas lenteleje. 

V 
LR Svietimo, mokslo ir sporto ministerija UAB "Anupriskiq parkas" 

• inaso verte fmansiniij metij • jnaso verte fmansinii4 meti4 
pradzioje ir pabaigoje 0.29 Eur. pradzioje ir pabaigoje 289.62 

Eur. 

. turinti balsavimo teis? j 3 balsus * turmtis balsavimo teis? i 1 balsa 

• Viesosios jstaigos islaidi} ismokoms su viesosios jstaigos ilalininkgi» susijusiems 
asmenims, nurodytiems jstatymo 3 straipsn a 3 dalyje, nebuvo. 

• AtasKaitiniu laikotarjaiu ismoki4 su :esosiosista 40s kolegialiq organp nariais ir 
dalininkais susiiusiems asmenims nebuvo. 

EPMC gautos lesos ir 114 panaudoiimas is valstybes biudzeto yra pateikiamas lenteleje 
zemiau. 

Ei 
1. 
N 
r. 

Valstybes 
funkcija 

Ekonomines 
klasifikacijo 
s straipsnis 

Straipsnio pavadinimas 

Gautos 
lesos, 

Eur. 

Panaudotos 
lesos, 

Eur. 

1 09.03.01.01 2.1.1.1.1.01 Darbo uzmokestit. 1154000.00 1154000.6o~l 

2 2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo jmokos 359600.00 359600.00 

3 2.2.1.1.1.05 Kysip paslaugos 4600.00 4600.00 

4 2.2.1.1.1.06 Transporto islaikymas 10000.00 10000.00 

5 2.2.1.1.1.07 Apranga ir paxalyne 1500.00 1500.00 

6 2.2.1.1.1.11 Komandiruotes 1400.00 1400.00 

27 



VS| ELEKTRENV PROFESIMO MOKYMO CENTRAS 

Ei 
1. 
N 
r. 

Valstybes 
funkcija 

Ekonomines 
klasifikacijo 
s straipsnis 

Straipsnio pavadinimas 

Gautos 
lesos, 

Eur. 

Panaudotos 
lesos, 

Eur. 

7 
2.2.1.1.1.15 Ilgala" o mateual.turto 

einamasis remontas 
60000.00 60000.00 

8 2.2.1.1.1.16 Kvalrfikacijos krunas 4500.00 4500.00 

9 2.2.1.1.1.20 Komunalines paslaugos 51000.00 51000.00 

10 
2.2.1.1.1.21 Informaciniy technol.prekiy ir 

paslaugr sig: mas 
7000.00 7000.00 

11 
2.2.1.1.1.23 Ukinio mventoriaus 

jsig imas 
217000.00 217000.00 

12 2.2.1.1.1.30 Kity prekiy ir paslaugy 101400.00 101400.00 

13 2.7.2.1.1.02 Socialine parama natura 600.00 600.00 

14 
2.7.3.1.1.01 Darbdaviy soc.parama 

pinigais 
4000.00 4000.00 

15 2.8.1.1.1.01 SO )endijoms 47000.00 47000.00 

16 3.1.1.3.1.02 Kity masiny ir jrenginiy 

tsigijimas 
30000.00 30000.00 

Viso: 2053600.00 2053600.00 

17 09.08.01.01 2.2.1.1.1.30 K'tos paslaugos 3066.71 3066.71 

Is viso: 2056666.71 2056666.71 

Papndomai pagal program^ „Valstybines svietimo strategy os jgyvencT.iimas" buvo 
skirta ir panaudota kompetencijy vertinimo organizavifnui - 3.0 tukst. Eur. 

EPMC turejo ir kity finansavimo saltiniy: 

• Is ES lehf projeklif vykdymui gauta 205.7 tukst. Eur (Erasmus +) ir panaudota 
205.4 tuksi. Eur. 

• Is Kitif saltinhf (2% paramos lesos) gauta ir panaudota 0.4 tukst. Eur, gauta ir 
panaudota parama 36.2 tukst. Eur is Lietuvos energijos paramos fondo — Vejo 
jegaines rnokomoio stendo ireneimni 

EPMC jsigijo ilgalaikio turto uz 71870.47 Eur, kai tuo tarpu praejusn metais buvo 
jsigyta turto uz 58217.26 Eur, is jy nebaigta statyba sudare 50764.92 EUr, kuri perduota 
SMM ir padidinat bendrabucio pastato verte. 

Zemiau yra pateikiamas EPMC synaudy pasiskirstvmas lyginant su praejusiais 
metais. Duomenvs pateikiami tukst. Eur. 
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2000 

1500 

1COO 

500 

2330.8 

2070.6 
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84277 
718 

/o 67 

Pagrindine veikla Kitaveikla isjijdarDo Sgnauaos valdymo 
uzmokesCiui ir soc. islaidoms 

Draudimui 

2016-2017 

l 2017-2018 

Atkreiptinas demesys, kad EPMC vadovo darbo uzmoicescio pastovio ji dalis sudare 
19506.50 Eur. kintamoji dalis - 4451,9° Eur. 

EPMC gautij pj ,ami4 struktura atspindima grafike zemiau. Grafike yra 
einamijjp ir praei asip metij duomenys 

pateikiairi 
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Visos pajamos, tukst. 
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Uz suteiktas mokymo 
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50 
35.4 

Uzkitasteiktas 
paslaugas 

Gauta pajamg, tukst eurg 

2016-2017 ■2017-2018 

Bendrai gautos pa imos paaugo lyginant su pratiasiais metais 14,3 proc.. Sis augimas 
atsirado del paaugusip kitp teikti| paslaugp. Sute- du paslaugp aprasymas pagal pajamu 
druktura (tukst.Eur): 
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• Maitinimo pajamos 115.7 tukst. eur 

• Komunalines paslaugos r elektros energija 18.9 (privatizuoti butai) tukst. eur 

• Mokinii} apgyvendinimas bendrabutyje 2.6 tukst. eur 

• Uz suteiktos koraunalines paslaugos gyvenant bendrabutyje 11.6 tukst. Eur 

Lenteleje zemiau yra pateikiamas vadovaujamas pareigas einanciij asmemj 
atlypmimas per ataskaitimus metus neatskaicius mokesciit 

Eil. 
Nr. 

Pareigij 
(pareigybes) 
pavadinimas 

Bazinis 
atlyginimas 

Priemokos Priedai Premijos Kitos 
ismokos** 

Is viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Direktore 23958.49 23958.49 

2. Direktores 
pavaduoto.as 

ugdymui 

21253.29 680.55 1419.08 23352.92 

3. Direktores 
pavaduotoias 
nfrastruktura" 

19493.55 1419.08 20912.63 

64705.33 680.55 2838.16 68224.04 

PABAIGOS ZODIS 

EPMC veikla per 2018 metus buvo d lamiska ir tai rodo ne tik vykusieji jvairaus 
profiho renginia bet ir duomenys, lyginan su praejusiais metais. Daugely' sricuj 
pastebunos rysl os aug no tendencijos. Uzmegzt nauji rysiai, vystomos mokymo kryptys 
atsinaujinancioje energetikoje, keiciamas jprastas renginip formatas, vystoma modemaus ir 
perspektyvaus mokymo ideja per nestandartui is metodus - tai :k da s sioje ataska .je 
pazymimij jvykiij EPMC veikloje. Ataskaita pate: ia atsakymus j veiklos uzduotis apie 
darbuotojus ir jp kvalifikac mokymo programas ir iu buvu us bei busimus pokycius, 
mokE' is be (14 pazangum^, EPMC supancios aplinkos anai, per ekonominius, socia inius 
ir kitus vi iksnius, renginius ir kitas organizuotas veiklas. Ataskaitoje yra aptarta r strate^ 0 

veiklos piano vykdymo dalis, kurioje esn 16 kryptis sk lama strategim'i t'kslij vykdymui, 
rizikij tikimybes maymimui ir kokybes uz krinimui. Biudzeto lesp panaudojimas yra 
pateikiamas ataskaitos pabaigoje, akcentuojant lesg panaudoiimo veikloje efektyvumg per 

s^naudu mazinimo ir pajamu augimo skatinima 
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PR1EDAI 

2018-5019 m. m. vykdomos pirminio 
profesinio mokymo programos 

Valstybinis kodas Mokiniq skaicius 
2019.01.01 

Apdauinuiku (statybiniiiko) moduline 
profesinio mokymo programa 

M43073202 10 

Apdailininko (statybmnikoi mokymo 
programa 

210073201 18 

Aplinkotvarkos darbuotoio mokvmo 
programa 

330081206 19 

Automaumq sistemq eksploatavimo 
mechatroniko moduline profesin' i mokymo 
programa 

M44071401 17 

Automatiniq sistemq eksploatavimo 

mechatroniko mokymo programa 
330071404 9 

Automobiliq elektromechaniko mokymo 
programa 

440071612 41 

Baldziaus mokymo programa 210072201 10 

Bankiniq operacijq tvarkytojo mokymo 
programa 

330041201 14 

Dekorat}o o zeldin no ir apluiKos 

tvarkymo verslo darbuotojo modu ne 
profesinio mokymo programa 

M44081103 14 

Elektriko moduline profesinio mokymo 
programa 

M44071304 16 

Elektros jrenginiq elektromechatuKO 
mokymo programa 

330071304 30 

Finansiniq paslaugq teikejo moduline 
profesinio mokymo programa 

M44041202 21 

Garso ir vaizdo techmzns operatoriaus 
mokymo programa 

440021105 11 

Interjero apina. idal itoio moduline 
profesin ) mokymo programa 

M43021201 13 

Interjero apipavidalintojo mokymo 
programa 

330021202 39 

Kompiuterines jrangos derintojo moduline 
profes^.i) mokymo programa 

M43061103 21 

Kompiuterines uangos derintojo mokymo 
programa 

330071402 13 

Kompiutennio projektavimo operator.aus M32061101 11 
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2018-2019 m. m. vykdomos pirminio 
profesinio mokymo programos 

Valstybinis kodas Mokinii} skaicius 

2019.01.01 

moduline profesimo mokymo programa 

Kompiuterimo projektavimo operatoriaus 
moduline profesinio mokymo programa 

M44061111 10 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus 
mokymo nrograma 

330061101 21 

Konduerio moduline profesinio mokymo 
programa 

M44101301 21 

Konditerio mokymo programa 330101307 10 

Logisto ekspedicoriaus moduline profesm o 
mokymo programa 

M43041701 13 

Logisto ekspeditoriaus moKymo programa 330041704 37 

Masazuotojo mokymo programa 440091501 40 

PadavfcjO ir barmeno moduline profesinio 
mokymo programa 

M43101303 10 

Padavejo ir barmeno mokymo programa 330101304 14 

Pagrindimo ugdymo programa 201001101 35 

Sekreioriaus moduline profesuuo moKymo 
programa 

M44041502 15 

Sekretoriaus mokymo programa 330041501 11 

Siuvinip gamintojo mokymo programa 210072314 6 

Sporto kluoo veiktos organizatoriaus 
mokymo programa 

330041712 18 

Sporto klubo veiklos organizatoriaus 
mokymo programa 

440041704 13 

Stanaus mokymo programa 210073208 20 

Sta- aus mokymo programa 210073212 13 

Statyoos verslo paslaugij teikejo mokymo 
programa 

330041711 19 

Suvirintojo elektra rankiniu budu mokymo 
programa 

210071504 14 

Su- irigtojo moduline profesinio mokymo 

programa 
M44071501 15 

Virejo modu'me profesinio mokymo 
programa 

M43101302 21 

Virejo mokymo programa 330101306 20 
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2018-2019 m. m. vykdomos pirminio 
profesinio mokymo programos 

Valstybinis kodas Mokiniij skaicius 

2019.01.01 

w 
Ziniatinkiio programuotojo moduline 
profesinio mokymo programa 

M44061108 16 

Is viso 739 

Tame tarpe 2018-2019 m. m. pradetos vykdyti pirminio profesinio modulines mokymo 
programos:  

Programos pavadinimas Valstybinis kodas 

Apdailininko (statybinuikoj modm-ne profesinio mokymo 
programa 

M43073202 

Amomatii q sistemij eksploatavimo mechaxroniko moduline 

profesinio mokymo programa 
M44071401 

Dekoratyvinio zeldinimc ir aplinkos tvarkymo verslo 
darbuotojo modubne profesinio mokymo programa 

M44081103 

ElektriKo moduline profesinio mokymo programa M44071304 

Interjero apipa^'daf xtojo moduline profesinio mokymo 
programa 

M43021201 

Kompiute. nes jrangos derintojo moduline profesinio moKymo 
programa 

M43061103 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus moduline profesinio 
mokymo programa 

M44061111 

Logisto ekspeditoriaus moduline profesinio mokymo 
programa 

M43041'701 

Padaveio ir barmeno moduline profesinio mokymo programa M43101303 

Suv'rmxojo moduline profesm'O mokymo programa M44071501 

Ziniatinkiio programuotojo moduline profesinio mokymo 
programa 

M44061108 

Pimrms profesinis mokvmas 2018 m. lenteleje zen iau. 

Baigiamojo 
kurso 
mokiniij 
skaicius 

Is jtj jgijo kvalifikacijq 

Eil. 
Nr. 

Mokymo programos 
pavadinimas ir 
valstybinis kodas 

Mokiniij 

skaicius 
Proc. Kvalifikacijos 

jvertinimo vidurkis 

Teorine 
dalis 

Praktine 
dalis 

1. Apdailiuiiikas 
(statybininkas) 210073201 

7 7 100 7 7 
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Baigiamojo 
kurso 
mokinii} 
skaicius 

1 s jq fgijo kvalifikacij^ 

Eii. 
Nr. 

Mokymo programos 
pavadmimas ir 
valstybinis kodas 

Mokinii} 
skaicius 

Proc. Kvalifikacijos 
jvertinimo vidurkis 

Teorine 
dalis 

Praktine 
dalis 

2. Staiybos verslo paslaugu 
teikejas 330041711 

9 9 100 9 9 

3. Aplinkotvarkos 
darbuotojas 330081206 

25 24 96 9 9 

4. Interjero apioavidalintojas 
330021202 

14 14 100 10 10 

5. Elektros jrengmiij 
elekti omechanikas 
330071304 

14 12 86 8 9 

6. Automobini} 
elektromechanikas 
440071612 

16 16 100 8 9 

7 Automatiniij sistemij 
eksploatav aio 
mechatroniKas 330071404 

10 9 90 9 9 

8. Kompiuterines jrangos 
derintojas 330071402 

9 9 100 7 7 

9. Kompiuterinio 
projektavimo operatorius 
330061101 

7 7 100 8 8 

10. Bankium operaciji} 
tvarkytojas 330041201 

22 22 100 8 9 

11. Finans i .j paslaugij 

ted'.ejas M440412023 
12 10 83 7 8 

12. Logistas ekspeditorius 
330041704 

12 11 92 8 9 

13 Sekretor'as 330041501 14 8 57 10 9 

14. Sekretonus M44041502 10 6 60 9 9 

15. Padavejas ir barmenas 
330101304 

5 5 100 8 8 

16 Virejas 330101306 15 13 87 9 9 

17. Konditeris 330101307 11 11 100 8 9 

18. Masazuotoias 440091501 35 35 100 10 9 

19. Sporto klubo vexklos 
organizatorius 330041712 

14 14 100 10 9 
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Baigiamojo 
kurso 
mokiniq 
skaicius 

Is jq jgijo kvalifikacijq 

Eil. 
Nr. 

Mokymo programos 
pavadinimas ir 
valstybinis kodas 

Mokiniij 
skaicius 

Proc. Kvalifikacijos 
jvertinimo vidurkis i 

Teorine 

dalis 
Praktine 

dalis 

r20 Garso ir vaizdo rechnikos 
operatorius 440021307 

22 19 86 9 10 

21. Stalius 210073212 12 12 100 5 7 

22. Stalius 210073208 41 34 83 7 8 

23. Paldzius 210072201 42 34 81 8 8 

24. S iuv mi 14 gammtoj as 
210072314 

20 14 70 9 9 

25. Suvirintojas elektra 
rankiniu budu 210071510 

27 22 82 7 8 

26. Zeldmiif tvarkytojas 
210081202 

20 17 85 8 8 

27. Kompiuterinio 
projekta";mo operatorius 
440061101 

42 33 79 7 8 
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