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Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2016-2020 strateginiame veiklos 

plane buvo numatyti keturi veiklos prioritetai: 

 Reflektuojanti, nuolat tobulėjanti ir rezultatyviai dirbanti pedagoginė bendruomenė. 

 Duomenų analize ir įsivertinimu grįsta švietimo kokybės kultūra (ugdymo rezultatų analizė, 

kiekvieno mokytojo ir grupės veiklos įsivertinimas). 

 Švietimo aprėptis, užtikrinanti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes individualių 

gebėjimų mokiniams. 

 Mokytis visą gyvenimą sistema, grįsta pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos 

pasaulyje. 

2016-2020 m. pirmojo veiklos prioriteto pirmas uždavinys Tobulinti pedagogų profesines ir 

bendrąsias kompetencijas bei dalijimąsi gerąja patirtimi įgyvendintas 89 proc.  

Dvejiems profesijos mokytojams ir vienai bendrojo ugdymo mokytojai buvo suteikta vyresniosios 

mokytojos kvalifikacija, dvejoms bendrojo ugdymo mokytojoms – mokytojos metodininkės 

kvalifikacija, vienai – profesijos mokytojai – mokytojos ekspertės kvalifikacija. 2 mokytojams 

pritrūko kompetencijas įrodančių rodiklių pagrindimo ir jų atestacija neįvyko, 1 profesijos 

mokytojas pakeitė darbovietę ir jo planuota atestacija neįvyko. 

Per 2016-2020 m. laikotarpį gimnazijos ir profesinio mokymo skyrių mokytojų kasmetinis 

kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas svyravo nuo 80 iki 100 proc.  

Per numatytą laikotarpį organizuotos 7 profesijos mokytojų stažuotės verslo įmonėse, 7 – 

sektoriniuose praktinio mokymo centruose.  

2020-02-19 organizuota konferencija „Ugdymo (si) sėkmės istorija“. Konferencijoje dalyvavo 

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos bei Viešosios įstaigos Kelmės 

profesinio rengimo centro mokytojai. 10 mokytojų iš Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir 

verslo mokyklos skaitė pranešimus šioje konferencijoje.  

Per 2016-2020 m. laikotarpį priimta 10 profesijos mokytojų, savo atitinkamų sričių specialistų, 

kurie sėkmingai dirba ir dėsto mokomuosius dalykus virėjo, motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, slaugytojo padėjėjo, automobilių 

mechaniko modulinėse profesinio mokymo programose.  

Abiejų skyrių mokytojai įgyta gerąja patirtimi periodiškai dalijosi metodinių grupių 

susirinkimuose. Kiekvienais kalendoriniais metais vidutiniškai buvo organizuota nuo 8 iki 10 



susirinkimų gimnazijos skyriaus ir profesinio mokymo skyriaus mokytojų metodinėse grupėse.  

Pirmojo veiklos prioriteto antras uždavinys Tobulinti valdymo kokybę per 2016-2020 m. 

laikotarpį įgyvendintas 100 proc. Nuo 57 iki 59 proc. administracijos darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose ugdė bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Dalyvavo projekto 

„Lyderių laikas 3“ įgyvendinimo Raseinių rajone komandos darbe bei mokymuose. 

Atliktas vadybinės veiklos įvertinimas naudojant IQES online sistemą, kuriame dalyvavo 

pedagoginiai darbuotojai. Anketavimo būdu buvo atliktas vadybinės veiklos įsivertinimas. Vienu ir 

kitu atveju buvo aptarti veiklos privalumai ir trūkumai. 

Per 2016-2020 m. laikotarpį vykdyti metiniai pokalbiai su: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

gimnazijos skyriaus, bibliotekos, mokyklos valgyklos vedėjomis, projektų vadove bei mokomųjų 

dirbtuvių vedėju - veikla įvertinta, numatytos veiklos užduotys kitiems kalendoriniams metams.  

2016, 2017 m. išorės audito metu įvertinta mokyklos veiklos kokybė pagal ISO 9001:2008 

standarto reikalavimus. Nuo 2018 m. mokyklos veiklos kokybė vertinama pagal ISO 9001:2015 

standarto reikalavimus. Kasmet atliekamų išorės auditų ataskaitose pripažinta, kad veikla vykdyta 

tinkamai. Pažeidimų, neatitikčių nerasta.   

Antrojo veiklos prioriteto pirmas uždavinys Užtikrinti veiksmingą mokyklos veiklos vertinimą, 

įsivertinimą ir planavimą įgyvendintas 100 proc. Kasmet, per 2016-2020 m. laikotarpį, mokinių 

pažangumo ir lankomumo analizė buvo svarstoma mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinių 

grupių susirinkimuose, vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Fiksuotos mokinių sėkmės, 

problemos, pasiekimai. Priimti bendri susitarimai dėl mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatų 

gerinimo. Brandos egzaminų, PUPP laikymo, Asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatų 

analizė pristatyta mokytojų tarybos posėdžiuose. Visa ataskaita pateikta einamųjų mokslo metų 

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos Bendrojo ugdymo ir profesinio 

mokymo vykdomų programų įgyvendinimo plane.  

Kasmet atlikta technologijų mokyklinio brandos egzamino rezultatų analizė bei numatytos gairės 

kitiems mokslo metams. Kasmet stebėtos ir aptartos mokytojų dalykininkų pamokos. Kasmet 

parengtos naujos pasirenkamųjų dalykų, modulių programos kitiems mokslo metams ir atlikta jų 

analizė. Kasmet atlikta Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių, prevencinių ir kitų programų į 

ugdymo turinį analizė, Socialinės veiklos organizavimo analizė bei pateikti siūlymai kitiems 

mokslo metams. 2020 m. II-ų gimnazijos klasių mokiniai buvo atleisti nuo jos atlikimo (Lietuvos 

Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymas 2020 m. kovo 31 d. Nr. V-480). 

Kasmet atlikta integruotų technologijų dalyko pagrindiniame ugdyme vykdymo analizė. Priimti 

nutarimai kitiems mokslo metams. 2020 m. atsižvelgus į švietimo sistemos pokyčius pagrindinio 

ugdymo pirmos gimnazijos klasės mokiniai pasirinko mokytis profesijos modulį ,,Baro 

paruošimas, jo priežiūra ir svečių aptarnavimas“. Ikiprofesinis mokymas vykdomas antroje 

gimnazijos klasėje (korekcija nevykdyta). Kasmet atlikta lietuvių kalbos ugdymo per visų dalykų 

pamokas analizė ir numatytos gairės lietuvių kalbos ugdymui kitais mokslo metais. Kasmet 

išanalizuotas kultūrinės, pažintinės veiklos organizavimas bei pateikti pasiūlymai rengiant kitų 

mokslo metų ugdymo planą. Per 2016-2020 m. laikotarpį vesta ir aptarta 17 integruotų pamokų. 

Kasmet technologijų dėstymo kokybė aptarta gimnazijos ir profesinio mokymo skyrių metodinių 

grupių susirinkimuose. Kasmet mokytojų tarybos posėdžiuose aptarti atsiliepimai apie mokinių 

parengimo kokybę iš socialinių partnerių, įmonių, kuriose mokiniai atlieka praktiką ar dirba. 

Priimti sprendimai kitiems mokslo metams. Kasmet mokyklos administracijos darbuotojai stebėjo 

ir aptarė naujai pradėjusių dirbti mokytojų ir mokytojų, kurie ruošėsi kelti kvalifikacinę kategoriją, 

pamokas. Kasmet buvo atliktas ir aptartas mokytojų tarybos posėdžiuose dalinis ir visiškas metinės 

veiklos plano įvertinimas. Mokyklos tarybos veiklos rezultatai kasmet aptarti mokyklos tarybos 

posėdžiuose. Mokinių tarybos veiklos rezultatai reguliariai aptarti mokinių tarybos susirinkimuose, 

su Mokinių tarybos ataskaita mokyklos bendruomenė kasmet buvo supažindinta elektroninėje 

erdvėje naudojantis „Mano dienynas“ pagalba.  

Mokykloje įgyvendinamų prevencinių programų: „Savu keliu“, „Sveikatos, lytiškumo ir rengimo 

šeimai programa“- įgyvendinimas pristatytas Mokytojų tarybos posėdyje. Programų įgyvendinimo 

analizė pateikta einamųjų mokslo metų Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo 



mokyklos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo vykdomų programų įgyvendinimo plane 

(dokumentai buvo viešinami mokyklos interneto svetainėje, adresu www.rtvm.lt). 

2020 m. nuotolinio mokymo laikotarpiu mokyklos administracija  dažnai lankėsi įvairių bendrojo 

ugdymo ir profesinio mokymo mokomųjų dalykų vaizdo pamokose (stebėtas mokinių lankomumas 

ir aktyvumas pamokose).  

Mokytojų tarybos posėdžiuose savo veiklos ataskaitas pateikė: direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas, socialinis pedagogas, bibliotekos vedėjas, 

profesinio mokymo ir gimnazijos skyrių metodinės grupės, grupių vadovų metodinė grupė. 

Esant poreikiui atnaujinti vykdomų profesinio mokymo programų mokymo planai ir programų 

turinys.  

Bibliotekos veikla buvo vykdoma pagal patvirtintą metinį veiklos planą. Kasmet atlikta apklausa 

apie bibliotekos veiklos efektyvumą. Jos rezultatai pristatyti mokytojų tarybos posėdyje.  

Diagnostiniai visų bendrojo ugdymo dalykų testai atlikti einamųjų mokslo metų rugsėjo mėnesį.  

Tvarkaraščiai atitinka higienos normas ir Ugdymo plano reikalavimus.  

Profesinio mokymo diplomų išdavimas svyravo nuo 94,2 proc. iki 100 proc. nuo visų mokinių, 

siekusių įgyti kvalifikaciją, skaičiaus. Pagrindinį išsilavinimą įgijo 100 % mokinių nuo visų 

mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą. Vidurinį išsilavinimą įgijo nuo 92 proc. iki 97,6 

proc. mokinių nuo visų mokinių, baigusių vidurinio ugdymo programą.  

Kasmet atlikti tyrimai apie patyčias ir mokinių adaptaciją. Mokykloje įgyvendinama prevencinė 

programa „Savu keliu“. 

2020 m. buvo numatytas nuotolinio mokymo nuostatų parengimas ir įteisinimas. Nuotolinio 

mokymosi tvarkos aprašas patvirtintas 2020-03-24 Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir 

verslo mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-17. 

Nuo 2020-03-30 vykdant nuotolinį mokymą mokymosi medžiaga mokiniams buvo pateikiama 

Google Classroom, Zoom platformose, o nuo 2020-09-01 nuotolinio ugdymo procesas 100 proc. 

perkeltas į Moodle bei Zoom platformas. Ugdymo procesas visiems mokiniams nuotoliniu būdu 

buvo organizuotas nuo 2020-03-16 iki 2020-05-28; nuo 2020-10-12 iki 2020-12-31.  

2016-2020 m. laikotarpiu pameistrystės forma buvo ugdomi 4 mokiniai. Visi mokinai – asmenys, 

siųsti mokytis iš Užimtumo tarnybos.  

Panaudota 100 % konsultacijoms skirtų valandų. 

Programoje „Savu keliu“ dalyvauja visi pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokiniai. 

„Sveikatos,  lytiškumo bei rengimo šeimai programoje“ dalyvauja pirmos gimnazijos  klasės ir I 

kurso Gimnazijos skyriaus mokiniai, ją įgyvendino mokytoja, turinti kompetencijų, reikalingų šios 

programos įgyvendinimui. IG skirta 38 val., 1k. skirta 43 val. Programa įgyvendinta 100 %.  

Periodinis tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos žinių patikrinimas vyko 2020 m. sausio 29 d. 

Trečiojo veiklos prioriteto antras uždavinys Kurti patrauklią bendruomenę, atvirą visuomenei 

mokyklą įgyvendintas 100 proc. 2017, 2018 m. mokykloje buvo suorganizuoti visuotiniai tėvų 

susirinkimai. 2019 m. suorganizuoti atskirų klasių/ grupių tėvų susirinkimai, kurie buvo 

efektyvesni už visuotinį tėvų susirinkimą. 2020 m. mokykloje tėvų susirinkimai nesuorganizuoti 

(bendraujama su tėvais nuotoliniais būdais). 

Kasmet suorganizuota „Atvirų durų“ diena. 2017 m. suorganizuota karjeros diena „Matuojuosi 

profesiją 2017“ Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos bei kitų rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. 2017-2020 m. vasario mėnesį suorganizuoti kasmetiniai 

regioniniai profesinio meistriškumo konkursai pagal atskiras profesinio mokymo programas, 

kuriuose varžėsi profesinių mokyklų mokinių komandos iš: Dieveniškių, Smalininkų, Tytuvėnų, 

Kėdainių, Vilkijos, Mažeikių bei Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos, taip 

pat 2020 m. virėjų konkurse dalyvavo mokinių komanda iš Raseinių Prezidento Jono Žemaičio 

gimnazijos. 

 Organizuota 14 pamokų - susitikimų su potencialiais darbdaviais.  

Parengti straipsniai apie sėkmės istorijas: https://www.rtvm.lt/varzesi-busimieji-specialistai/, 

https://www.rtvm.lt/studijos-2019/.  

Nuolat, pagal poreikį, priimamos mokinių delegacijos iš mūsų ir kitų rajonų bendrojo ugdymo 

http://www.rtvm.lt/
https://www.rtvm.lt/studijos-2019/


mokyklų. Kiekvienais metais virėjų specialybės mokiniai kartu su profesijos mokytojais dalyvavo 

Litexpo parodose „Studijos“.  

2017 m. mokykloje priimtos 9 Darbo biržos vykdomo projekto „Atrask save“ dalyvių grupės 

siųstos iš Tauragės, Kėdainių, Jurbarko, Raseinių rajonų. 2017 m. gegužės 9 d. mokiniai, kurie 

dalyvavo projektinėse stažuotėse, kartu su bibliotekos vedėja dalyvavo rajoniniame Raseinių 

Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos organizuotame renginyje, skirtame Erasmus 

projektinei veiklai paminėti. IG klasės mokiniai viešėjo UAB „Danspin“, susipažino su įmonės 

veikla.  

Bendradarbiaujama su Kauno/ Šiaulių teritorinės užimtumo tarnybos Raseinių, Kelmės skyriais, 

Tauragės teritorinės užimtumo tarnybos Jurbarko skyriumi, Kėdainių teritorine užimtumo tarnyba. 

Bendradarbiaujama su Visuomenės sveikatos biuru: suorganizuota akcija mokyklos mokiniams 

„Pūsk balionus, o ne dūmus“; skaitytos paskaitos mokyklos mokiniams apie rūkymo, alkoholio 

žalą.  

2017 m. atnaujintos iki 2010 m. sudarytos bendradarbiavimo sutartys su rajono bendrojo ugdymo 

įstaigomis, policija, Visuomenės sveikatos biuru ir kt. socialiniais partneriais. 2020 m. naujai 

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su: Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centru, 

Raseinių rajono Blinstrubiškių socialinės globos namais. 

Kasmet, išskyrus 2020 m., vyko Pasaulinės žemės dienos minėjimas. Renginyje dalyvavo Dubysos 

regioninio parko vyr. ekologas. Kasmet mokykloje vyko susitikimai su policijos pareigūnais, kurie 

skaitė paskaitas mokiniams aktualiomis temomis. Įvyko renginys, skirtas pirmos pagalbos teikimo 

žinių atnaujinimui.  

2017 m. mokykloje veiklą vykdė verslo praktinio mokymo firma „VIVAT ECO“, kuri yra 

Lietuvos verslo praktinio mokymo firmų tinklo „Simulith“ narė. 21-oje tarptautinėje IB mugėje 

„VIVAT ECO“ apdovanota aukso medaliu.  

Kasmet, išskyrus 2020 m., suorganizuotos Kaziuko mugės, kuriose svečiavosi ir savo gaminiais 

prekiavo mūsų mokyklos mokiniai, Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrius, 

Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyrius, Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos 

skyrius, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Vilkijos žemės ūkio mokykla, Raseinių ir 

Kauno krašto tautodailininkai.  

2018 m. mokykloje vyko du filmavimai, susiję su profesijos mokymu: TV3 laida „Atrask save“ ir 

TV6 laida „Nuo amato iki verslo“. Abi laidos buvo rodomos per televiziją. 

Mokykloje vykstantys renginiai viešinami mokyklos Facebook-e ir internetinėje svetainėje 

www.rtvm.lt, rajono spaudoje. 

Naudojantis elektroniniu dienynu dėl iškilusių problemų su kiekvienu mokytoju/mokiniu bendrauta 

individualiai. Naujai pradėję dirbti mokytojai yra supažindinami ir apmokomi dirbti su elektroniniu 

dienynu. Naudojant elektroninį dienyną pagerėjo komunikavimas tarp mokinių, mokytojų, 

mokyklos administracijos, tačiau komunikavimui su mokinių tėvais ši priemonė nėra itin efektyvi, 

dėl paskelbto šalyje karantino  mokykloje nesilankė kitų mokyklų mokiniai, neorganizuotos 

pamokos – susitikimai su potencialias darbdaviais.  

Trečiojo veiklos prioriteto trečias uždavinys Įgyvendinti materialinių išteklių apsirūpinimo 

programas, tobulinti estetinę edukacinę aplinką įgyvendintas 100 proc. 2017 m. vadovėlių ir 

mokomųjų priemonių užsakymui išnaudota 1500 eurų. Įrengtas praktinio mokymo kabinetas 

pardavėjo specialybės mokiniams ruošti. Atnaujinti I, III aukštų fojė. Atlikti remonto darbai 306 

mokomajame kabinete. Naujų projektų įgyvendinimas, skirtas gerinti mokyklos infrastruktūrai, 

nevyko, nes 2017 m. nebuvo skelbiami šio pobūdžio projektai.  

2018 m. mokomųjų priemonių įsigyta motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo, 

automobilių mechaniko, virėjo  modulinėms profesinio mokymo programoms. Įsigytas 3D 

spausdintuvas, mokomuosiuose kabinetuose atnaujinti IKT įrenginiai, įsigyti kompiuteriniai stalai, 

kėdės. Sporto salei - atnaujintas sporto inventorius, biliardinis stalas, žaidybiniai futbolo stalai. 

Atlikti daliniai remonto darbai ir įrengta praktinio mokymo kompiuterinė klasė pritaikyta 

automobilių mechaniko, tarptautinių vežimų vairuotojo, motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojo specialybių mokiniams mokyti; atnaujinta II aukšto fojė. Siena prie 



sporto salės įėjimo. Bibliotekoje įrengta diskusijų zona. 

2019 m. mokomųjų priemonių ir vadovėlių užsakymui išleista 1000 €. Atlikti remonto darbai ir 

įrengtos praktinio mokymo, pritaikytos pardavėjų specialybės mokiniams. Naujų projektų 

įgyvendinimui pasirašyta sutartis „VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos profesinio 

mokymo (si) infrastruktūros plėtra“ iš ES lėšų. 

2020 m. mokomųjų priemonių ir vadovėlių įsigijimui išleista 500 €. Atlikti remonto darbai ir 

įrengta praktinio mokymo erdvė, pritaikyta slaugytojo padėjėjo ir socialinio darbuotojo padėjėjo 

specialybių mokiniams.  

2020 m. įgyvendinamas projektas „VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos profesinio 

mokymo(si) infrastruktūros plėtra“ (Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0017).  

Ketvirtojo veiklos prioriteto pirmas uždavinys Užtikrinti rengiamų specialybių patrauklumą, ir 

profesinio ir vidurinio mokymo kokybę, orientuotą į darbo rinkos bei mokymosi visą 

gyvenimo poreikius, patrauklumą įgyvendintas 93,2 proc.  

Per 2017 m. iš darbo biržos atvyko mokytis 28 mokiniai. Pagal formalias tęstinio profesinio 

mokymo programas mokėsi 25 asmenys. Visi asmenys įgijo profesinio mokymo diplomus. 3 

mokinės atvyko mokytis pagal neformalią profesinio mokymo programą ir sėkmingai ją baigė. 

Per 2018 m.  iš darbo biržos atvyko mokytis 20 mokinių. Pagal formalias tęstinio profesinio  

mokymo programas mokėsi 16 asmenų. Visi asmenys baigė mokslą ir įgijo profesinio mokymo 

diplomus. 4 mokinės atvyko mokytis pagal neformalią profesinio mokymo programą ir sėkmingai 

ją baigė. 

Per 2019 m. iš Užimtumo tarnybos iš viso atvyko mokytis 38 asmenys. Asmenys buvo ugdomi ir 2 

jų dar tęsė mokslą 2020 m. pagal formalias dalykines tęstinio profesinio mokymo programas. 

Kvalifikaciją per 2019 m. įgijo 18 asmenų, 1 jų (virėjas) mokėsi pameistrystės būdu. 1 asmuo 

nebaigė mokslo dėl atsiradusių sveikatos problemų. 10 asmenų buvo ugdomi ir įgijo kompetenciją 

pagal virėjo modulinės tęstinio profesinio mokymo programos modulį.  

Per 2019-2020 m. m. iš Užimtumo tarnybos iš viso atvyko mokytis 9 mokiniai. Jie buvo ugdomi 

pagal formalias modulines tęstinio profesinio mokymo programas.  2 virėjos mokėsi pameistrystės 

būdu. 2020-2021 m. m. atvyko mokytis 8 apskaitininko ir 9 slaugytojo padėjėjo mokiniai, kurie 

tęsia mokslą 2021 m.  

Nuo 2018 m. mokykloje organizuojamas tęstinis profesinis mokymas modulinėse profesinio 

mokymo programose ir asmenims, kurie įstoja į mokyklą per LAMA BPO ir siekia įgyti antrą 

kvalifikaciją. 

2017 m. finansuotas projektas iš ES fondo ,,Profesiniam mobilumui - giluminį lygmenį: ne vien tik 

veiklos kiekybė, bet ir nauja tarptautinės patirties kokybė“. Projekte dalyvavo 22 pirminio 

profesinio mokymo programų 2–3 kursų mokiniai bei 2 profesijos mokytojai. 

2018 m. finansuotas projektas iš ES fondo „Įtraukties į darbo rinką didinimas  bei  įgūdžių dirbti  

profesinės įvairovės sąlygomis skatinimas  per  europinio  mobilumo prieinamumą“. Projekte 

dalyvavo 22 pirminio  profesinio  mokymo programų 2–3 kursų  mokiniai  bei 1 profesijos 

mokytojas ir projektų vadovė. 

2019 ir 2020 m. 22 mokiniams ir 2 mokytojams buvo numatyta dalyvauti ES švietimo programose 

ir projektuose, projektai buvo pateikti vertinimui, bet nelaimėti ir veikla neįgyvendinta.  

2020-11-24/ 2022-05-24 mokykla, kaip socialinis partneris, dalyvauja Kauno technikos profesinio 

mokymo centro vykdomame ES projekte „Praktinių įgūdžių tobulinimas Variklinių transporto 

priemonių remonto SPMC“. Projekto nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0022. 

Dėl dalyvavimo ES projektuose (pagal atskiras profesijas), socialinio partnerio teisėmis, 

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus PMC „Žirmūnai“, Marijampolės PRC, Šiaulių 

PRC, Klaipėdos Ernesto Galvanausko PMC.  

Per 2016-2020 m. laikotarpį licencija gauta: apskaitininko ir kasininko modulinei tęstinio 

profesinio mokymo programai, apskaitininko pirminei ir tęstinei modulinei profesinio mokymo 

programai, pardavėjo pirminei ir tęstinei modulinei profesinio mokymo programai, motorinių 

transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo tęstinei modulinei profesinio mokymo 

programai, virėjo tęstinei modulinei profesinio mokymo programai, automobilių mechaniko 

http://kautech.lt/
http://kautech.lt/


pirminei ir tęstinei modulinei profesinio mokymo programai, padavėjo ir barmeno tęstinei 

profesinio mokymo programai, konditerio pirminei ir tęstinei profesinio mokymo programai, 

slaugytojo padėjėjo ir socialinio darbuotojo padėjėjo modulinėms pirminio ir tęstinio profesinio 

mokymo programoms. Visos programos yra vykdomos. 

Ketvirtojo veiklos prioriteto antras uždavinys Taikyti inovatyvius mokymo(si) metodus ir IT 

įgyvendintas 100 proc. Profesijos mokytojai savo pamokose per 2016-2020 m. laikotarpį naudojo 

nuo 21 iki 27 kompiuterinių programų. Dalis programų specialiai pritaikytos atskiroms profesinio 

mokymo programoms. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 
(toliau – užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Diegti 

pameistrystės 

mokymo 

formą 

Dalis 

mokinių 

mokomi 

pameistrystės 

būdu 

Besimokančių 

pameistrystės 

mokymo forma 

mokinių skaičius 

100 proc. didesnis 

lyginant su 2019 

metais 

2019 metais 1 mokinys siųstas Užimtumo 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Šiaulių KAD Raseinių skyriaus mokėsi 

pameistrystės mokymo forma, 2020 

metais – 3 mokiniai. 

1.2. Veikianti 

vidinės 

kokybės 

vadybos 

sistema 

Palaikymas 

ISO 

9001:2015/L

ST EN ISO 

9001:205 

standarto 

Atliktas išorinis 

auditas 

2020-07-13 atliktas priežiūros auditas, 

sutartis Nr. ER/LT/020/19-Q. Šio audito 

metu neatitikčių nenustatyta. Atsižvelgus 

į šio audito etapo rezultatus, audito 

komandos vadovo išvada: Viešosios 

įstaigos Raseinių technologijos ir verslo 

mokykla 

Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas 

tęsiamas. 

1.3.Suaugusiųjų 

tęstinio 

profesinio 

mokymo 

organizavimas 

Vykdomas 

tęstinis 

profesinis 

mokymas 

Asmenų 

dalyvavusių 

tęstiniame 

profesiniame 

mokyme 2020 

metais 3 

procentais 

didesnis, lyginant 

su 2019 metais. 

Tęstiniame profesiniame mokyme 2019 

m. mokėsi, įgijo kvalifikaciją, 

kompetenciją 83 mokiniai, 31 asmuo iš 

Užimtumo tarnybos. Iš viso : 114 

mokinių. 

Tęstiniame profesiniame mokyme 2020 

m. mokėsi, įgijo kvalifikaciją, 

kompetenciją 90 mokinių, 15 asmenų iš 

Užimtumo tarnybos.  

Iš viso : 105 mokiniai. 

Rodiklis nepasiektas dėl Covid-19 

situacijos. 

1.4. Stiprinti 

materialinę 

praktinio 

mokymo bazę 

Įsigyta 

mokymo 

priemonių, 

įrengimų 

praktiniam 

mokymui 

Įsigyti įrengimai 

virėjo, konditerio 

ir vairuotojų 

praktiniam 

mokymui. 

Motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojo modulinei 

profesinio mokymo programai įsigyta 

įrangos ir priemonių už 80 768,81 Eur. 

Virėjo modulinei profesinio mokymo 

programai ir konditerio modulinei 



profesinio mokymo programai įrangai ir 

priemonėms įsigyti paskelbti viešųjų 

pirkimų konkursai. 

1.5. Mokinių, 

baigusių 

profesinio 

mokymo 

įstaigą, 2020 

m. 

įsidarbinimas 

pagal įgytą 

kvalifikaciją 

Įsidarbinimas 

pagal įgytą 

kvalifikaciją 

yra ne 

mažesnis nei 

šalies 

vidurkis 

5 procentais 

didesnis mokinių 

įsidarbinimas 

pagal įgytą 

kvalifikaciją 

skaičius, lyginant 

su 2019 metais 

2019 metais mokyklą baigė 145 

mokiniai, iš jų, pagal įgytą specialybę, 

dirba 53 mokiniai. Tai sudaro 37% nuo 

visų baigusių mokinių. 

2020 m. mokyklą baigė 97 mokiniai, iš 

jų, pagal įgytą specialybę, dirba 41 

mokinys. Tai sudaro 42% nuo visų 

baigusių mokinių. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Suaugusiųjų tęstinio profesinio 

mokymo organizavimas 

Dėl Covid-19 situacijos nuo 2020 m. kovo 16 d. 

tęstinis profesinis mokymas buvo sustabdytas 

Užimtumo tarnybos siunčiamiems asmenims iki 

2020 metų  birželio mėnesio.  Kontaktinio 

mokymo vykdyti mokykla negalėjo ir nuo 2020 

metų rugsėjo 24 dienos, rajone paskelbus 

ekstremalią situaciją dėl Covid-19. 

Nekontaktiniu būdu vykdomas mokymas 

nepaklausus, kadangi asmenys siekia įgyti 

praktinių gebėjimų ir įgūdžių, o neturint 

galimybių mokytis kontaktiniu būdu įgyti 

kompetencijas visa apimtimi neįmanoma.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Užtikrinti kokybišką nuotolinį mokymą Siekiant užtikrinti kokybišką nuotolinį 

mokymą parengti vidiniai teisės aktai:  

 Darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos 

aprašas; 

 Ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. 

Įsigyta kompiuterinė įranga, skirta 

nuotolinio mokymo įgyvendinimui 

(vaizdo kameros, nešiojami 

kompiuteriai, grafinės planšetės, 15 vnt. 

Eduka licencijų). 

3.2. Didinti profesinio mokymo pasiūlą Papildyta licencija programomis 

vykdyti profesinį mokymą  

 Slaugytojo padėjėjo; 

 Socialinio darbuotojo padėjėjo. 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. į minėtas 

programas priimti 33 mokiniai, 9 asmenys 

siųsti Užimtumo tarnybos. 

3.3. Stiprinti materialinę praktinio mokymo bazę Įrengta praktinio mokymo bazė slaugytojo 

padėjėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo 

modulinei profesinio mokymo programai, 

įsigyta įrangos ir priemonių už 8683,23 



Eur. 
3.4. Vykdyti veiklas, susijusias su valstybės turto 

perdavimu valdyti patikėjimo teise 

2020 m. lapkričio 9 d. pasirašyta valstybės 

turto patikėjimo sutartis Nr. S-1402. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

7.2. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 



(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         

__________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      

(data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         

__________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 


