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2021 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2021 METŲ PRIORITETAI IR UŽDAVINIAI 

 

Veiklos prioritetai: 

• Kokybiško mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stiprinimas. 

• Tikslingas edukacinių aplinkų atnaujinimas. 

• Ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas. 

 

I. Kokybiško mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stiprinimas 

1 tikslas: Teikti kokybiškas mokymosi visą gyvenimą paslaugas, nuosekliai planuojant, vykdant ugdymo(si) / mokymo(si) veiklas ir vertinant 

pasiektus rezultatus 

Uždaviniai Priemonės uždaviniams 

įgyvendinti 

Planuojamos 

lėšos 

priemonėms 

įgyvendinti 

Įgyvendinimo 

terminas, 

atsakingas 

darbuotojas 

Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijai Kriterijų 

reikšmės 

 

Pasiekto kriterijaus 

reikšmė 

1.1. Tobulinti 

ugdomosios 

veiklos 

organizavimo 

kokybę ir 

veiksmingumą. 

1.1.1.  Planuoti mokymo (si) 

procesą. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

gimnazijos ir 

profesinio 

mokymo skyrių 

vedėjai 

1.1.1.1. Priimtų į I ir II 

gimnazijos klases mokinių 

skaičius. 

 

30/10 

 

1.1.1.2. Įvykdytas mokinių 

į profesinio  mokymo 

programas priėmimo planas. 

 

+ 

 

1.1.2.  Analizuoti mokinių 

pasiekimų rezultatus. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

gimnazijos ir 

1.1.2.1. Gimnazijos 

skyriaus mokinių metinis 

pažangumas proc. 

 

96 

 

 

 



3 

                                                                                                                                                               VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 

profesinio 

mokymo skyrių 

vedėjai 

1.1.2.2. Gimnazijos 

skyriaus mokinių įgijusių 

pagrindinį išsilavinimą proc. 

nuo II gimnazijos skyriaus 

klasės mokinių skaičiaus. 

 

97 

 

 

 

1.1.2.3. Gimnazijos 

skyriaus mokinių įgijusių 

vidurinį išsilavinimą proc. 

nuo II kurso mokinių 

skaičiaus. 

 

95 

 

 

1.1.2.4. Mokinių, įgijusių 

kvalifikaciją, dalis 

procentais nuo visų 

baigiamųjų kursų mokinių 

skaičiaus. 

 

95 

 

 

1.1.2.5. Įgyjamų 

kompetencijų vertinimo 

didėjimas balais. 

 

0,3 

 

 

1.1.2.6. Mokinių 

mokymosi pažangumas 

procentais. 

 

95 

 

 1.1.3. Vykdyti mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

veiklas, kurios užtikrintų 

kokybišką ugdymą. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2021 m. 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

gimnazijos ir 

profesinio 

mokymo skyrių 

1.1.3.1. Suteikta aukštesnė 

kvalifikacinė kategorija. 

 

3 

 

1.1.3.2. Organizuotų 

kvalifikacijos kėlimo 

seminarų skaičius. 

 

1 
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vedėjai 1.1.3.3. Pedagoginiai 

darbuotojai kėlė 

kvalifikaciją (vidutinis 

valandų skaičius per metus). 

 

40 

 

1.1.3.4. Mokytojų 

įvykdžiusių 5 dienų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą, skaičius 

procentais nuo bendro 

mokytojų skaičiaus.  

 

35 

 

1.1.4. Parengti Gimnazijos ir 

Profesinio mokymo skyrių 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo planai, paremti 

mokytojų apklausos 

duomenimis ir analize. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2021 m. 

Gimnazijos ir 

profesinio 

mokymo skyrių 

vedėjai 

1.1.4.1. Skyrių mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

planai. 

 

2 

 

 

1.1.4.2. Atlikta mokytojų 

apklausa kvalifikacijos 

tobulinimo klausimais. 

 

1 

 

1.1.4.3. Atlikta apklausos 

analizė. 

 

1 

 

1.1.5. Organizuoti profesijos 

mokytojų stažuotes verslo 

įmonėse. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2021 m. 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1.1.5.1. Profesijos 

mokytojų dalyvavusių 

stažuotėse verslo įmonėse 

skaičius. 

 

1 

 

1.1.6. Organizuoti profesijos 

mokytojų stažuotes 

sektoriniuose praktinio 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

2021m. 

Profesinio 

mokymo 

1.1.6.1. Profesijos 

mokytojų dalyvavusių 

stažuotėse sektoriniuose 

1  
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mokymo centruose. ištekliai skyriaus 

vedėjas 

praktinio mokymo 

centruose skaičius. 

 1.1.7. Organizuoti 

pasidalijimo gerąja darbo 

patirtimi renginiai skyriuose. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2021 m. 

Gimnazijos ir 

profesinio 

mokymo skyrių 

vedėjai 

1.1.7.1. Įvykusių renginių 

skaičius. 

 

1/1 

 

1.1.8. Organizuoti  mokytojų 

metodinių grupių 

susirinkimus ugdomosios 

veiklos tobulinimo 

klausimais. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2021 m. 

Bendrojo 

ugdymo, 

profesijos 

mokytojų, 

grupių vadovų 

metodinių 

grupių 

pirmininkai  

1.1.8.1. Įvykusių 

susirinkimų skaičius 

ugdomosios veiklos 

tobulinimo klausimais. 

 

1/1/1 

 

1.1.9. Rengti ir/ar atnaujinti 

profesinio mokymo 

programas. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2021 m. 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1.1.9.1. Parengtų naujų 

programų skaičius. 

Pagal 

poreikį 

 

1.1.9.2. Atnaujintų  (turinio 

prasme) profesinio mokymo 

programų skaičius, 

atsižvelgiant į darbdavių 

pasiūlymus. 

Pagal 

poreikį 

 

1.1.10.  Rengti neformaliojo 

profesinio mokymo 

programas. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2021 m. 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1.1.10.1.  Parengtų 

neformaliojo mokymo 

programų skaičius. 

1 

 

 

 

 

1.1.10.2.  Įveiklintų 

neformaliojo mokymo 

programų skaičius. 

 

1 

 

1.1.11.  Lanksčiai organizuoti Biudžeto 2021 m. 1.1.11.1. Mokinių,   
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mokymo procesą. lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių vedėjai 

mokomų pagal modulines 

profesinio mokymo 

programas pameistrystės 

mokymo forma, proc. 

palyginus su visų mokinių, 

mokomų pagal profesinio 

mokymo programas 

skaičiumi. 

1 

   1.1.11.2. Parengtas 

nuotolinio mokymo aprašas. 

1 

 

 

1.1.11.4. Mokytojų, 

naudojančių virtualią 

mokymosi aplinką 

MOODLE, proc. nuo viso 

mokytojų skaičiaus. 

 

40 

 

1.1.11.5. Patalpintos 

virtualioje mokymosi 

aplinkoje MOODLE 

mokymo dalykų temų 

mokomosios medžiagos 

pameistrystės mokymo 

forma mokomiems ir 

tęstinio mokymo programos 

mokiniams, dalis (proc.). 

 

 

30 

 

1.1.12. Plėsti 

pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių programų ir 

neformalaus ugdymo 

programų pasiūlą. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas 

1.1.12.1. Pasiūlos 

padidėjimas proc. 

2  
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1.1.13. Kurti 

motyvuojančią bendrojo 

ugdymo dalykų ir profesinio 

mokymosi aplinką. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos 

Skyrių  vedėjai 1.1.13.1. Integruotų, 

netradicinių ar atvirų 

pamokų pagrįstų 

šiuolaikiškais ugdymo 

metodais skaičius, tenkantis 

1 mokytojui. 

 

1 

 

 

 

1.1.13.2. Mokinių 

kūrybinių darbų parodų 

skaičius, tenkantis 1  

bendrojo ugdymo 

mokytojui. 

 

1 

 

1.1.14. Kryptingai 

vykdyti profesinį orientavimą 

I–II gimnazijos klasių 

mokiniams. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas, I-II 

gimnazijos 

klasių 

auklėtojai 

1.1.14.1. Mokinių, po II 

gimnazijos klasės 

pasirenkančių profesinį 

mokymą mokykloje, proc. 

nuo bendro II gimnazijos 

klasės mokinių skaičiaus. 

 

70 

 

1.1.15. Inicijuoti ir 

vykdyti profesinio 

meistriškumo konkursus 

atskirų specialybių 

mokiniams mokykloje 

(tvirtinant metodinės grupės 

darbo planą, numatyti 

profesinio meistriškumo 

konkursus, datas ir t.t.). 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1.1.15.1. Visų vykdomų 

profesinio mokymo 

programų meistriškumo 

konkursų skaičius. 

 

+ 

 

 

1.1.15.2. Konkrečios 

specialybės mokinių, 

dalyvavusių mokykloje 

profesinio meistriškumo 

konkursuose proc. 

 

35 

 

1.1.16. Inicijuoti ir/ar 

dalyvauti nacionaliniuose, 

regioniniuose profesinio 

meistriškumo konkursuose. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1.1.16.1. Nacionaliniuos

e, regioniniuose profesinio 

meistriškumo konkursų, 

kuriuose dalyvavo 

mokyklos mokytojai ir 

mokiniai, skaičius. 

1  
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1.1.17. Užtikrinti 

mokinių lankomumą ugdymo 

proceso metu. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Klasių, grupių 

vadovai 

1.1.17.1. Nepateisintų 

pamokų skaičius, tenkantis 1 

mokiniui. 

 

45 

 

1.1.17.2. Mokinių, 

nutraukusių mokymo 

sutartis, skaičiaus 

mažėjimas procentais 

lyginant su praėjusiais 

metais.  

 

5 

 

 

1.1.17.3. Vaiko gerovės 

komisijos posėdžių skaičius 

per metus,  svarstant 

nelankymo priežastis. 

 

4 

 

1.1.18. Vykdyti praktinį 

mokymą mokiniams 

sektoriniame praktinio 

mokymo centre. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1.1.18.1. Mokinių, 

atlikusių praktinį mokymą 

SPMC, skaičius. 

 

35 

 

1.1.19. Įvertinti profesinio 

mokymo paslaugų teikimą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1.1.19.1. Atlikta 

darbdavių apklausa apie 

mokinių turimas 

kompetencijas atliekant 

praktiką (visų vykdomų 

profesinio mokymo 

programų). 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.19.2. Atlikta 

absolventų apklausa apie 

įgytas kompetencijas ir 

kvalifikaciją. 

 

1 

 

1.2. Užtikrinti 

mokyklos 

veiklos 

1.2.1.  Rengti mokyklos 

metinį veiklos planą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktoriaus 

įsakymu 

1.2.1.1. Parengtas, 

suderintas mokyklos 

taryboje (savivaldos 

 

+ 
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administravimo 

kokybę. 

sudaryta darbo 

grupė 

institucijos) ir direktoriaus 

patvirtintas mokyklos 

metinis veiklos planas. 

1.2.2.  Rengti mokyklos 

profesinio mokymo vykdomų 

programų įgyvendinimo ir 

bendrojo ugdymo planą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktoriaus 

įsakymu 

sudaryta darbo 

grupė 

1.2.2.1. Parengtas mokyklos 

profesinio mokymo 

vykdomų programų ir 

bendrojo ugdymo 

įgyvendinimo planas, 

kuriam yra pritarusi 

mokyklos taryba (savivaldos 

institucija) ir patvirtintas 

direktoriaus. 

 

+ 

 

1.2.3.  Rengti mokyklos 

metodinių grupių metų 

veiklos planus. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

1.2.3.1. Parengti ir suderinti 

metodinių grupių metų 

veiklos planai. 

 

+ 

 

1.2.4.  Rengti mokyklos 

direktoriaus metų veiklos 

ataskaitą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius 

1.2.4.1. Parengta mokyklos 

direktoriaus metų veiklos 

ataskaita pateikta svarstymui 

ir vertinimui mokyklos 

tarybose (kolektyvinio 

valdymo organe, savivaldos 

institucijoje), bendruomenei, 

dalininkų susirinkimui. 

 

+ 

 

1.2.5.  Tobulinti mokytojų 

veiklos kokybės vertinimą ir 

įsivertinimą. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

gimnazijos  ir 

profesinio 

mokymo 

skyrių vedėjai 

1.2.5.1. Mokytojų, 

pristačiusių savo veiklą 

metodinėse grupėse, proc. 

palyginus su visų mokytojų 

skaičiumi. 

 

50 

 

 

 

 

1.2.5.2. Mokytojų, per 

mokslo metus stebėjusių 

bent 1 kito mokytojo 

pamoką ar praktinį 

užsiėmimą, proc. nuo viso 

 

 

20 
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mokytojų skaičiaus. 

1.2.5.3. Parengtas kiekvieno 

mokytojo veiklos planas ir 

ataskaita profesiniam 

tobulėjimui ir veikloms 

mokyklos bendruomenei. 

 

+ 

 

1.2.6. Vykdyti darbuotojų, 

išskyrus mokytojus ir 

pagalbos mokiniui 

specialistus, kasmetinį 

veiklos vertinimą ir 

įsivertinimą. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

padalinių 

vadovai 

1.2.6.1. Laiku ( iki sausio 31 

d.) įvertinti darbuotojai ir 

jiems paskirtos užduotys 

metams. 

 

+ 

 

1.2.7.  Atlikti veiklos ir 

profesinio mokymo 

programų įgyvendinimo 

kokybės įsivertinimą pagal 

sritis. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1.2.7.1. Įsivertintų veiklos ir 

profesinio mokymų 

programų skaičius pagal 

strategines vertinimo sritis. 

 

5/1 

 

1.2.8.  Planuoti ir įgyvendinti 

kokybės valdymo sistemos 

ISO 9001:2015 palaikymo 

priemones. 

Mokyklos 

finansinės 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

atstovas 

kokybės 

vadybos 

sistemai 

1.2.8.1. Įgyvendintų ISO 

9001:2015 kokybės 

valdymo sistemos 

palaikymo priemonių 

skaičius. 

 

2 

 

 

1.2.8.2. Atliktas ISO  

9001:2015 kokybės 

valdymo sistemos 

monitoringas. 

 

1 
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1.2.8.3. Pratęstas ISO 

9001:2015 kokybės 

valdymo sistemos sertifikato 

galiojimas. 

 

1 

 

1.2.9.  Vykdyti korupcijos 

prevencijos veiklą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją, 

Korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė 

1.2.9.1. Sukurta korupcijos 

prevencijos politika. 

 

1 

 

1.2.9.2. Atlikta pasirinktos 

veiklos srities antikorupcinė 

analizė ir vertinimas. 

 

1 

 

1.2.10.  Užtikrinti 

mokyklos vidaus kontrolės 

politikos įgyvendinimą. 

Mokyklos 

finansinės 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius 

1.2.10.1. Atnaujintas vidaus 

kontrolės politikos aprašas.  

 

1 

 

1.2.10.2. Parengta 

informacija (ataskaita) apie 

vidaus kontrolės 

įgyvendinimą mokykloje. 

 

1 

 

II. Tikslingas edukacinių aplinkų atnaujinimas 

2 tikslas: Tikslingas edukacinių aplinkų, profesinio mokymo bazės atnaujinimas, tobulinimas bei naudojimas 

2.1. Moderni

zuoti 

profesinio 

mokymo bazę, 

atsižvelgiant į 

darbo rinkos 

poreikius. 

2.1.1.  Atnaujinti teorinio ir 

praktinio mokymo klases. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius 

2.1.1.1. Atnaujintų 

kabinetų/patalpų skaičius. 

1  

2.1.2.  Atnaujinti, tobulinti 

mokymo(si) priemonės. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

mokymo ir 

gimnazijos 

2.1.2.1. Atnaujintų 

mokymo priemonių skaičius. 

 

2 

 

2.1.2.2. Sukurtų mokymo 

priemonių skaičius. 

 

2 
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skyrių vedėjai 

2.1.3.  Planuoti ir vykdyti 

viešuosius pirkimus. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius 

2.1.3.1. Parengtas viešųjų 

pirkimų planas. 

 

+ 

 

2.1.3.2. Parengtos ketinamų 

sudaryti pirkimų sutarčių 

produktų ir paslaugų 

specifikacijos. 

 

+ 

 

2.1.4. Turtinti mokomųjų 

dirbtuvių, laboratorijų, 

teorinio mokymo klasių 

materialinę bazę. 

Mokyklos 

finansinės 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėja, viešųjų 

pirkimų 

organizatorius 

2.1.4.1. Įsigyta baldų, 

įrangos mokomosioms 

dirbtuvėms, teorinėms 

klasėms (tūkst. Eur). 

 

2000 

 

2.1.5.  Įsigyti mokomųjų 

priemonių ir mokymo 

medžiagų mokymo 

programoms įgyvendinti. 

Biudžeto 

lėšos 

Direktorius, 

profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėja, viešųjų 

pirkimų 

organizatorius 

2.1.5.1. Įsigyta priemonių ir 

mokymo medžiagų (tūkst. 

Eur) 

 

1000 

 

2.1.6.  Plečiant naudingą 

bendradarbiavimą su verslo 

įmonėmis, gauti paramą 

profesiniam mokymui 

medžiagomis ir įranga. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

2.1.6.1. Gautų materialinės 

paramos ir lėšų vertė Eur. 

1000  

2.2. Gerinti 

mokymosi 

aplinkos 

2.2.1.  Tobulinti mokymo(si) 

procesą skaitmeniniais 

ištekliais. 

Biudžeto 

lėšos 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

2.2.1.1. Parengtas 

aprūpinimo skaitmeniniais 

ištekliais planas. 

 

1 
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patrauklumą. mokymo ir 

gimnazijos 

skyrių vedėjai 

2.2.1.2. Įsigyta 

skaitmeninių išteklių  pagal 

planą. 

 

+ 

 

2.2.2.  Turtinti edukacinių 

erdvių materialinę bazę. 

Biudžeto 

lėšos 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

gimnazijos 

skyriaus  

vedėjas 

2.2.2.1. Įsigyta baldų, 

įrangos (Eur). 

 

1000 

 

 

2.2.3.  Modernizuoti 

mokyklos sporto bazę. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

projektų 

vadovas 

2.2.3.1. Pateikta paraiška 

sporto rėmimo fondui. 

 

1 

 

2.2.4.  Sudaryti patrauklias 

gyvenimo sąlygas 

bendrabutyje. 

Biudžeto 

lėšos 

Direktorius 2.2.4.1. Suremontuotų 

kambarių skaičius. 

1  

2.2.4.2. Įsigyta baldų, 

minkšto inventoriaus (Eur). 

 

500 

 

III. Ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas 

3 tikslas. Mokyklos įvaizdžio ir viešųjų ryšių plėtojimas 

3.1. Įvairiapu

sių 

bendradarbiavi

mo ryšių 

didinimas. 

3.1.1.  Bendradarbiauti su 

švietimo įstaigomis. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

3.1.1.1. Atnaujintų 

bendradarbiavimo sutarčių  

skaičius. 

 

3 

 

 

3.1.1.2. Pasirašytų naujų 

bendradarbiavimo sutarčių 

skaičius. 

 

1 

 

3.1.1.3. Organizuotų 

bendrų veiklų skaičius. 

1  
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3.1.2.  Plėtoti socialinę 

partnerystę. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

3.1.2.1. Dalyvavimas 

socialinių partnerių 

organizuojamuose 

renginiuose, įstaigos 

atstovavimas. 

 

2 

 

3.1.2.2. Bendradarbiavimas 

su vietos darbdaviais, 

Užimtumo tarnybomis, 

kitomis suinteresuotomis 

šalimis (renginių, veiklų 

skaičius per metus). 

 

1 

 

 

 

 

3.1.2.3. Mokinių 

dalyvavusių ir susipažinusių 

su būsima profesija 

socialinių partnerių įstaigose 

procentas nuo bendro 

mokinių skaičiaus. 

 

50 

 

3.1.3.  Gerinti profesinio 

mokymo prieinamumą ir 

patrauklumą, atvirumą 

bendruomenei. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

3.1.3.1. Organizuotų 

priemonių, vykdant praktinį 

mokymą kitoms 

institucijoms, skaičius per 

metus. 

 

1 

 

3.1.3.2. Įvykdytų 

neformalių profesinio 

mokymo veiklų skaičius 

bendruomenei per metus. 

2   

3.1.5. Rengti projektus su 

regiono ir šalies mokyklomis. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Direktorius, 

pavaduotojas 

3.1.5.1.Įgyvendintų projektų 

skaičius. 

1  
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mokyklos 

lėšos 

ugdymui, 

projektų 

vadovas 

3.1.5.2.Projektuose 

dalyvavusių dalyvių 

mokinių skaičius. 

10  

3.2. Kurti 

patrauklią ir 

veiksmingą 

Mokyklos 

viešinimo 

sistemą. 

3.2.1.  Formuoti patrauklų 

informacijos apie mokyklos 

veiklą pateikimą internetinės  

svetainės ir socialinės  

paskyros pagalba. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

3.2.1.1. Mokyklos 

internetinio puslapio 

lankytojų skaičiaus 

didėjimas procentais. 

2 

 

 

 

 

3.2.1.2. Mokyklos 

socialinės paskyros 

lankytojų skaičiaus 

didėjimas procentais. 

2 

 

 

 

 

3.2.1.3. Mokyklos 

socialinėje paskyroje 

talpinamos informacijos 

dažnis kartą per savaitę. 

 

+ 

 

3.2.2.  Informacijos apie 

mokyklos veiklą 

prieinamumo didinimas, 

pasitelkiant naujus 

informacinius kanalus. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokyklos 

lėšos 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai, 

viešinimo darbo 

grupė 

3.2.2.1. Sukurta 

informacijos viešinimo 

darbo grupė. 

 

+ 

 

3.2.2.2. Parengtas 

informacijos viešinimo 

aprašas. 

 

+ 

 

 

3.2.2.3. Viešinamų 

informacinių žinučių ir 

straipsnių skaičius. 

Pagal 

poreikį 

 

3.3. Formuot

i  pozityvų 

3.3.1. Plėsti socialinės, 

psichologinės ir pedagoginės 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

3.3.1.1. Parengtas socialinio 

pedagogo veiklos planas. 

1  
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požiūrį į 

mokyklą. 

pagalbos paslaugų teikimą. pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai, vaiko 

gerovės 

komisija, 

socialinis 

pedagogas 

3.3.1.2. Mokinių 

konsultavimas ir pagalbos 

teikimas socialiniais ir 

psichologiniais klausimais. 

 

Pagal 

poreikį 

 

 

3.3.1.3. Vykdytų 

prevencinių programų 

skaičius. 

 

2 

 

3.3.1.4. Mokinių, gavusių 

socialinę paramą, proc. nuo 

viso mokinių skaičiaus. 

 

2 

 

3.3.2. Kurti saugią 

mokymo(si) aplinką. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, vaiko 

gerovės 

komisija, 

socialinis 

pedagogas 

3.3.2.1. Atliktas patyčių 

masto tyrimas. 

1  

3.3.2.2. Patyčias patiriančių 

mokinių skaičiaus 

mažėjimas procentais. 

 

2 

 

3.3.2.3. Atliktas adaptacinis 

tyrimas. 

 

1/1 

 

3.3.2.4. Adaptacinius 

sunkumus patiriančių 

mokinių skaičiaus 

mažėjimas procentais. 

 

2 

 

3.3.3. Pilietinės, 

tautinės, kultūrinės bei 

socialinės savimonės 

formavimas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas, dalykų 

mokytojai 

3.3.3.1. Asmenų 

dalyvavusių „Konstitucijos 

egzaminas“, „Europos 

egzaminas“, lietuvių 

kalbos diktantas ir 

panašiuose nacionaliniuose 

renginiuose skaičius. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.2. Mokyklos 

inicijuotų, vykdytų 

pilietinių, kultūrinių, 

 

2 
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tautinių akcijų, renginių 

skaičius. 

3.3.4. Profesinio 

mokymo(si) galimybių 

pristatymas bendrojo 

ugdymo dalyviams. 

 Pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

3.3.4.1. Atvykusių į 

mokyklą bendrojo 

ugdymo mokyklų mokinių 

skaičius. 

 

20 

 

 

3.3.4.2. Mokyklos 

veiklos ir mokymo(si) 

galimybių pristatymas 

gimnazijose ir 

progimnazijose. 

 

5 
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