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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS
2021-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos (toliau – Įstaiga) 2021-2024 strateginio plano tikslas – efektyviai organizuoti
Įstaigos veiklą, parinkti tinkamas Įstaigos veiklos kryptis, prioritetus, įgyvendinant mokymo ir ugdymo veiklai keliamus reikalavimus, numatyti bei
planuoti veiklos ir ugdymo kaitos pokyčius.
Įstaigos 2021-2024 metų strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame įvardinta Įstaigos vizija, misija, strateginiai prioritetai,
strateginiai tikslai, uždaviniai bei priemonės jiems pasiekti, vertinimo kriterijai, resursai, atsakingi asmenys.
VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2021-2024 metų strateginis planas parengtas remiantis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos įstatais, Valstybinės Švietimo 20132022 metų strategijos nuostatomis, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“,
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„Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu“, „Nacionalinės pažangos programa”, Įstaigos kokybės vadybos sistemos audito ataskaitomis,
Įstaigos bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis, „Europa 2030”.
Planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės principais.
Siekiant įgyvendinti 2021-2024 m. strateginio veiklos plano tikslus, bus telkiamos visos mokyklos bendruomenės pastangos. Pagrindiniai
partneriai – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Raseinių rajono savivaldybė, UAB „Teisininkas“, Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnyba, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Raseinių rajono policijos komisariatas, Raseinių rajono ugdymo įstaigos, Užimtumo tarnyba prie LR SADM.
II. MOKYKLOS PRISTATYMAS
Pavadinimas
Steigėjas
Dalininkai
Teisinė forma
Teisinis statusas
Tipas
Paskirtis
Mokomoji kalba
Pagrindinė veiklos rūšis
Įkūrimo data
Adresas
Telefonai
Elektroninis paštas

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, UAB „Teisininkas“, Raseinių rajono savivaldybė
Viešoji įstaiga
Juridinis asmuo, kodas 190805997
Profesinė mokykla
Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą (31313101)
Lietuvių
Pagrindinė veiklos rūšis – profesinis mokymas, kodas 85.32, kitos: bendrasis vidurinis ugdymas, kodas – 85.3
(priklauso ir pagrindinis ugdymas), kitas mokymas – kodas 85.5.
Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos įsteigimo data – 2006-11-02. Akreditavus vidurinio
ugdymo programą atlikta vidinė reorganizacija: bendrojo lavinimo skyrius pertvarkytas į gimnazijos skyrių.
Muziejaus g. 8, LT – 06122 Raseiniai.
(8 428) 70315, 8 683 02204
rastine@rtvm.lt

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla seniausia šiuo metu ne tik Raseinių krašte, bet ir Lietuvoje veikianti mokykla. 1907 m.
kovo 21 d. buvo patvirtintas Leono Kontrimo Paverkšnių I kategorijos Žemesniosios žemės mokyklos statusas, o gruodžio 12 d. mokykla pradėjo
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veikti. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui mokykla evakuota į Rusiją, ten uždaryta. 1920 m. spalio 15 d. buvo atgaivinta - Raseinių žemesnioji
žemės ūkio mokykla. 1944 m. mokyklos veiklą nutraukė sovietinė okupacija. Raseinių žemės ūkio mokykla atkurta tik 1953 m. 1968 m. pradėta naujos
mokyklos, bendrabučio ir gamybinės praktikos pastatų statyba. Mokykla tapo vidurine ir 1972 m. pirmą kartą buvo laikomi brandos egzaminai, išleista
pirmoji laida mokinių, kartu su profesija įgijusių ir vidurinį išsilavinimą. 2001 m. mokyklai, vienai iš pirmųjų profesinių mokyklų Lietuvoje,
patvirtintas dabartinis jos statusas - technologijos ir verslo mokykla.
Mokyklos pavadinimų kaita:
1907

Leono Kontrimo žemesnioji žemės ūkio mokykla

1920

Raseinių žemesnioji žemės ūkio mokykla

1953

Raseinių žemės ūkio mechanizacijos mokykla

1965

Kaimo profesinė technikos mokykla Nr. 10 (KPTM-10)

1967

Darbo raudonosios vėliavos ordino Kaimo profesinė technikos mokykla Nr. 10 (KPTM-10)

1975

Darbo raudonosios vėliavos ordino Vidurinė kaimo profesinė technikos mokykla Nr. 10 (KPTM-10)

1984

Darbo raudonosios vėliavos ordino Raseinių 70-oji vidurinė profesinė technikos mokykla (VPTM-70)

1989

Raseinių žemės ūkio mokykla

2001

Raseinių technologijos ir verslo mokykla

2006

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla (steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
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III. IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ
Politiniai - teisiniai
veiksniai

•

Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybine 2013-2022 metų strategija, Lietuvos

pažangos strategija „Lietuva 2030“, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo įstatymu, Neformaliojo vaikų švietimo konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Raseinių rajono strategija 2021-2030 metams, Įstaigos
įstatais, Įstaigos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais;
•

Vykdoma profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarka, kuri sukelia didelę psichologinė įtampa bendruomenėse

dėl neaiškios situacijos pertvarkant profesinio mokymo įstaigų tinklą;
•

Mokymo programų išgryninimas profesinėse mokymo įstaigose sudaro galimybę netekti licencijuotų profesinio

mokymo programų, kyla jau įrengtos praktinės mokymo bazės panaudojimo klausimai;
•

Teisiniai sprendimai, valstybės strateginių prioritetų pokyčiai, galintys reikšmingai pakeisti veiklą, sumažintas

finansavimas gali stipriai apsunkinti nustatytų rodiklių pasiekiamumą.
Ekonominiai
veiksniai

•

Verslo įstaigų vangus bendradarbiavimas su profesinio mokymo įstaigomis dėl darbuotojų mokymo turi

tiesioginę įtaką formaliam darbuotojų mokymui, ypatingai pameistrystės mokymosi forma;
•

Iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų neužtenka švietimo tikslams įgyvendinti, todėl mokymo infrastruktūrai

plėtoti, naujoms mokymo priemonėms kurti ir technologiniam atsinaujinimui būtina ieškoti galimybių pritraukti finansavimą
iš ES struktūrinių fondų ar kitų paramos programų;
•

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo skiriamos lėšos sudaro galimybes atnaujinti

mokymo infrastruktūrą, įsigyti naujas technologijas;
•

ERASMUS+ programa, tarptautinių projektų finansavimas ir projektų įgyvendinimas sudaro galimybes
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tobulinti dalykines mokytojų kompetencijas, didina mokinių mobilumą bei stiprina jų praktinius įgūdžius;
•

Dėl mažų atlyginimų į mokyklą dirbti ateina labai mažai pedagoginį išsilavinimą įgijusio jaunimo, sudėtinga

pritraukti profesijos mokytojus iš verslo įmonių;

Socialiniai veiksniai

•

Teikiant paraiškas ES lėšoms gauti, siekiama atnaujinti mokyklos sporto aikštyną;

•

Ypač mažai lėšų skiriama praktiniam mokinių mokymui.

•

Visuomenės senėjimas;

•

Socialinių tinklų plėtra ir virtualus bendravimas daro įtaką visuomenės įpročiams ir santykiams, todėl nuolat

reikia peržiūrėti ir tobulinti taikomas komunikacijos priemones;
•

Didėja socialinių ir psichologinių problemų turinčių šeimų skaičius. Dalis mokinių gyvena nepilnose šeimose, o

kai kuriuos mokinius, jų tėvams išvykus dirbti į užsienį, augina seneliai. Dėl šių priežasčių aktyviai bendradarbiaujame su
socialiniais partneriais: Raseinių r. savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrium, Raseinių socialinių paslaugų
centru, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija ir kitomis institucijomis. Tam būtinas
socialinės, pedagoginės bei psichologinės pagalbos gerinimas;
•

Šalyje toliau mažėja gyventojų skaičius, nepalanki Lietuvos demografinė padėtis dėl migracijos ir neigiamo

natūralaus prieaugio sąlygoja mokyklinio amžiaus mokinių skaičiaus mažėjimą ir tai turi įtakos mokinių grupių/klasių
komplektavimui ;
•

Profesinio mokymo srityje pasikeitė dokumentai dėl suaugusiųjų mokymosi. Pastarieji pokyčiai teisinėje

sistemoje turėjo neigiamos įtakos mokymo įstaigoms, bei asmenims, siekiantiems įgyti kvalifikaciją. Atsirado rizika, kad gali
sumažėti profesinio mokymo paslaugų prieinamumas gyventojams, kurių pajamos yra mažos;
•

Mokinių, gaunančių finansinę ir kitokią paramą nuolat mažėja, todėl išlieka rizika, kad nepakankama finansinė

parama gali būti iškritimo iš švietimo sistemos priežastimi.
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Technologiniai
veiksniai

•

Mokinių vykimas į sektorinius praktinio mokymo centrus ir galimybė pasinaudoti turima sektorinių praktinio

mokymo centrų (SPMC) baze yra ribotas, kadangi papildomas finansavimas (mokytojų darbo apmokėjimas, kelionės,
pragyvenimo, maitinimo ir kt. išlaidos) valstybės mastu nėra išspręstas;
•

Valstybės IT technologijų skyrimas mokykloms neužtikrina mokyklos IT poreikių ir jų panaudojimo plėtros;

•

Vis daugiau įvairių institucijų teikiamų paslaugų yra perkeliama į elektroninę erdvę, o kibernetiniai išpuoliai

reikalauja vis daugiau dėmesio IT saugai;
•

Informacinių technologijų nuolatinis tobulėjimas verčia neatsilikti nuo naujausių tendencijų, nuolat stebėti jų

dinamiką ir diegti vis naujas jų panaudojimo galimybes ugdymo procese.
Edukaciniai
veiksniai

•

Gerų, patyrusių mokytojų išėjimas į pensiją, o jaunų specialistų nebuvimas ir/ar nenoras dirbti mokyklose daro

įtaką ugdymo proceso kokybei;
•

Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema labiau orientuota į bendrųjų ir pedagoginių kompetencijų

tobulinimą. Mokytojai savo kompetencijas dažniausiai tobulina auditorijose, klausydamiesi paskaitų; stažuočių įmonėse
organizuojama mažai;
•

Spartus interneto prieigos abonentų ir naudotojų skaičiaus didėjimas kuria prielaidas plėtoti nuotolinį mokymą,

mokymosi metu naudoti tokias priemones, kaip vaizdo konferencijas, vaizdo pamokas ir pan. Informacinių ir ryšio
technologijų plėtra leidžia pagerinti profesinio mokymo prieinamumą, užtikrinti geresnę mokymosi medžiagos sklaidą,
mokymosi procese reikalingos informacijos paieškos galimybes ir pan.
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IV. VIDAUS IŠTEKLIŲ ANALIZĖ
Valdymas, teisinė bazė, organizacinė struktūra
Įstaiga vadovaujasi viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos įstatais, patvirtintais viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir
verslo mokyklos Dalininkų susirinkimo 2019 m. gruodžio 3 d. posėdžio protokolo Nr. IN-6 2 nutarimu, įregistruotais juridinių asmenų registre 2020 m.
sausio 21 d. Aukščiausias valdymo organas – dalininkų susirinkimas, kuris tvirtina Įstaigos įstatus, veiklos ir finansines ataskaitas, mokytojų
atestacijos programą ir kt. dokumentus, priima sprendimus dėl Įstaigos reorganizavimo ar pertvarkymo ir kitais klausimais. Kolegialų valdymo organą
– Įstaigos tarybą ir vienasmenį valdymo organą - direktorių, kurį skiria dalininkų susirinkimas. Įstaigos direktoriaus įsakymais patvirtintos įvairios
tvarkos, taisyklės, kiti Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai.

1 paveiksliukas. Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos valdymo struktūra
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Įstaigoje veikia 3 savivaldos institucijos, kurios telkia mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Įstaigos
valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus:
•

Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija. Tarybą sudaro Mokyklos tėvų susirinkimo deleguoti tėvai, Mokytojų tarybos deleguoti
mokytojai, Mokinių tarybos deleguoti mokiniai ir vietos bendruomenės deleguoti bendruomenės atstovai.

•

Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą
sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai, visi mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

•

Mokinių taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija mokinių savivaldos teisėms įgyvendinti. Ją sudaro grupių susirinkimų deleguoti
atstovai.

Įstaigos struktūroje yra išskirti du ugdymą organizuojantys skyriai:
•

gimnazijos skyrius, organizuojantis ugdymo veiklą pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Skyriui vadovauja Gimnazijos skyriaus
vedėjas;

•

profesinio mokymo skyrius, organizuojantis ugdymo veiklą pagal profesinio mokymo programas. Skyriui vadovauja Profesinio mokymo
skyriaus vedėjas.

Žmogiškieji ištekliai
Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. – 67. Vadovai - 3 ( vienam suteikta II vadybinė kategorija, dviem – I vadybinė kategorija). Bendrojo
ugdymo mokytojų – 14, profesijos mokytojų – 18, bendrabučio auklėtojas – 1, socialinis pedagogas – 1, kitų administracijos ir ūkio darbuotojų – 30.
Bendrojo ugdymo mokytojų kvalifikacinės kategorijos: 1 mokytojas, 7 vyresnieji mokytojai, 6 mokytojai metodininkai. Profesijos mokytojų
kvalifikacinės kategorijos: 2 neatestuoti mokytojai, 10 mokytojų, 3 vyresnieji mokytojai, 2 mokytojai metodininkai, 1 mokytojas ekspertas.
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Materialiniai ištekliai
Bendras mokyklos plotas 8872,67 kv. m. Mokyklos pastatų kompleksą sudaro 15 statinių (iš jų 193 vietų bendrabutis ir du mokomosios
paskirties pastatai), vairavimo mokymo aikštelė, stadionas. Visi pastatai teisiškai įregistruoti valstybės įmonėje „Registrų centras“.
Mokomajame korpuse yra 32 kabinetai, virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno, pardavėjo, apskaitininko, socialinio darbuotojo padėjėjo,
slaugytojo padėjėjo praktinio mokymo praktinio mokymo bazės, sporto ir aktų salės, biblioteka, šaudykla, valgykla. Praktinio mokymo korpuse yra
automobilių mechanikų, motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo, sandėlio operatoriaus praktinio mokymo bazės. Technologinė
įranga, naudojama profesiniam mokymui, yra nuolat atnaujinama. Visuose teorinio mokymo kabinetuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos
mokytojui ir sudarytos sąlygos naudotis daugialype terpe.
Mokykla turi 24,71 ha žemės (pieva, sodas, dirbama žemė).
Siekiama, kad Įstaigos patalpos atitiktų higienos normas. Reikalinga visų pastatų renovacija, rekonstrukcija atliekant pamatų hidroizoliaciją,
apšiltinant pastato sienas, atnaujinant šildymo, ventiliacijos, vandentiekio ir nuotėkų sistemas, oro vėdinimo sistemas, elektros instaliacijos sistemas bei
patalpas pritaikant neįgaliesiems.
Reikėtų modernizuoti kabinetus, atnaujinti sporto aikštyną ir sporto salę, ieškoti pakankamo finansavimo bei paramos, kad esamas ir būsimas
erdves mokyklos bendruomenė galėtų kurti bei puošti kūrybiškai, užtikrinant švarą, tvarką ir estetiškumą.
Apskaita
Apskaitos sistema Įstaigoje atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus statistikos reikalavimus. Yra parengta ir įgyvendinama buhalterinės
apskaitos politika, atitinkanti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymų reikalavimus ir visos finansinės
ataskaitos skelbiamos mokyklos internetiniame puslapyje. Naudojamasi viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema
VSAKIS. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojantis internetine bankininkyste. Buhalterinė apskaita
tvarkoma naudojantis finansų valdymo ir apskaitos sistema FVA IS, Labbis Bonus, VBAMS sistemomis. Dokumentų apskaita ir archyvavimas
atliekamas vadovaujantis Lietuvos Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymais.
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Ryšių sistema
Kompiuteriais ir internetine prieiga aprūpinti visi administracijos bei pedagoginiai darbuotojai. Įstaigoje yra įrengtos 3 kompiuterių klasės – 50
kompiuterizuotų darbo vietų. Bibliotekoje – skaitykloje įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams ir mokytojams. Įstaigoje veikia intranetas,
vietinis telefonų tinklas. Įstaiga priklauso LITNET (Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas) tinklui.
Mokinių pažangumo ir lankomumo apskaita vykdoma naudojant elektroninį dienyną „Mano dienynas“. Informacijai pateikti yra sukurta
internetinė svetainė https://rtvm.lt/ , kurioje pateikiami visi svarbiausi dokumentai ir naujienos. Taip pat sukurta socialinio tinklo Facebook paskyra
https://www.facebook.com/Raseiniutechnologijosirverslomokykla/ . Mokymo(-si) proceso lankstumui užtikrinti yra naudojama virtuali mokymo(-si)
aplinka Moodle https://rtvm.vpma.lt/ . Naudojamasi mokinių, mokytojų duomenų registrais, informacinėmis sistemomis KELTAS (egzaminų duomenų
perdavimo IS), LAMABPO (bendrajam priėmimui organizuoti IS), ŠVIS (švietimo valdymo IS), SMPKR (studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų
registras), PMiS (profesinių mokyklų IS), VTIPS (valstybės turto informacinė paieškos sistema), VSAKIS (Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo IS), e. statistika (elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistema), CVPIS (centrinė viešųjų pirkimų IS), CPO
(centrinė perkančioji organizacija), e. pristatymas (elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinė
sistema). Įstaigoje išplėtota ryšių sistema, leidžia komunikuoti įvairiose grandyse tiek išorėje, tiek viduje.
Mokinių bei darbuotojų saugumui užtikrinti yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros KET kabinete, mokomojo autoserviso patalpose ir praktinio
mokymo vairavimo aikštelėje.
Priešgaisrinėje perspėjimo sistemoje apie kilusį pavojų ir evakuaciją naudojamas signalas – trys ilgi elektriniai skambučiai.
Planavimo sistema
Planavimo sistemą sudaro mokyklos strateginis planas, metinis veiklos planas, kuris rengiamas kiekvieniems kalendoriniams metams, profesinio
mokymo vykdomų programų įgyvendinimo ir bendrojo ugdymo planas, mokyklos savivaldos institucijų planai, neformaliojo švietimo programos,
metodinių grupių planai, mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas, padalinių darbo planai. Įstaigos strateginį planą bei metinį veiklos planą
sudaro direktoriaus įsakymais patvirtintos darbo grupės. Strateginis planas yra tvirtinamas Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo), kiti planai
tvirtinami Įstaigos direktoriaus įsakymais pritarus Įstaigos tarybai (savivaldos institucijai). Visuotinis dalininkų susirinkimas ir Įstaigos taryba
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(savivaldos institucija) pritaria direktoriaus patvirtintam Įstaigos vykdomų programų įgyvendinimo planui. Veikianti planavimo sistema parodo
Įstaigos bendruomenės bendradarbiavimą ir veiklų derinimą, o tai leidžia kryptingai siekti strateginių tikslų įgyvendinimo.
Kiekvienų metų pabaigoje rengiamos veiklos planų ataskaitos.
Vidaus kontrolė
Mokykloje įgyvendinama visapusiška kontrolės sistema. Ja siekiama užtikrinti veiklos rezultatyvumą, ekonomiškumą, skaidrumą, strateginio ir
kitų veiklos planų įgyvendinimą. Kalendorinių metų pradžioje vyksta metiniai pokalbiai su darbuotojais, pristatomos metodinių grupių, veiklos plano
ataskaitos. Mokslo metų pabaigoje vykdomas kokybės vadybos sistemos priežiūros išorės ir vidaus auditas bei ugdymo plano įgyvendinimo analizė.
Mokykloje nuosekliai vykdoma finansų apskaitos kontrolė: einamoji kontrolė atliekama lėšų naudojimo metu, o paskesnioji kontrolė atliekama
panaudojus lėšas. Jos metu tikslinami jau atlikti susiję veiksmai, siekiant nustatyti, ar teisėtai ir pagal paskirtį panaudotos lėšos ir materialinės vertybės,
ar nebuvo įstatymų pažeidimų ir piktnaudžiavimų.
2016 m. liepos 9 d. mokyklai suteiktas sertifikatas, patvirtinantis, kad mokykloje įdiegta Kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2015/ LST
EN ISO 9001:2015 standartą, Kokybės vadybos sistemos taikymo sritis: pirminis ir tęstinis, formalusis ir neformalusis profesinis mokymas pagal
profesinio mokymo programas (įskaitant šių programų rengimą) bei ugdymas pagal pagrindinio ugdymo II-os dalies ir vidurinio ugdymo programas.
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V. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS
SSGG ANALIZĖ
Stiprybės
Silpnybės
• Pedagogų profesinė patirtis ir išsilavinimas;
• Mokinių motyvacijos, iniciatyvos ir atsakomybės už mokymąsi
• Optimalus pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programų stoka;
pasirinkimas;
• Pasyvus tėvų požiūris į vaikų mokymosi rezultatus;
• Valdymo demokratiškumas;
• Nepakankamos darbuotojų ES užsienio kalbos, dokumentų valdymo,
• Įdiegta kokybės vadybos sistema užtikrina kokybišką procesų projektų rengimo ir naujų technologinių gebėjimų kompetencijos;
valdymą;
• Nepakankamai užtikrinamas finansavimas praktinio mokymo
• Gaunamos papildomos lėšos yra naudojamos infrastruktūros įrangos eksploatavimui bei praktinio mokymo medžiagų įsigijimui;
gerinimui;
• Nepakankamas bendradarbiavimas su regiono darbdaviais.
• Bendradarbiavimas su Užimtumo tarnybos Raseinių skyriumi, Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmais ir kitais socialiniais partneriais;
• Tradicijų kūrimas ir savitos kultūros puoselėjimas;
• Bendruomenės dalyvavimas planuojant ir įsivertinant veiklą.
Galimybės
Grėsmės
• Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas (dalykinių, pedagoginių, • Mokinių skaičiaus mažėjimas rajono bendrojo ugdymo įstaigose
psichologinių žinių gilinimas);
didina tarpusavio konkurenciją;
• Mokyklos įsivertinimo išvadų panaudojimas tolimesniam veiklos • Didėjančios išteklių kainos riboja mokymo bazės atnaujinimo
planavimui, profesinio mokymo programų vykdymo kokybės galimybes;
įgyvendinimui;
• Senstantis pedagoginis personalas ir sparti technologijų kaita kelia
• Lanksčių mokymosi būdų diegimas, sudarant sąlygas asmenims iššūkius nuolatiniam mokytojų kompetencijų tobulinimui;
savarankiškai valdyti karjerą;
• Žemėjantis stojančiųjų, pagrindinį išsilavinimą įgijusių, mokinių
• Mokymosi visą gyvenimą ir darbo patirties integralumo plėtojimas, žinių ir gebėjimų lygis.
diegiant pameistrystės formą;
• Naujų formalių ir neformalių profesinio mokymo programų
rengimas.
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VI. STRATEGINĖS PLĖTROS KRYPČIŲ PERSPEKTYVŲ APIBENDRINIMAS
1. Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla, remdamasi šalies raidos vizija, nubrėžta Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva
2030“, atsižvelgdama į šalies švietimo politikos ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo strategines nuostatas
modernizuoti profesinio praktinio mokymo bazę, siekti, kad profesinis mokymas būtų patrauklus jaunam žmogui ir prieinamas įvairaus amžiaus
žmonėms, naudingas regionų plėtrai, prisidėtų prie žmonių gerovės kūrimo, Raseinių rajono savivaldybės strateginės veiklos planu iki 2023 m. ir
atsižvelgdama į savo stipriąsias puses bei įvertindama galimybes, numato šią prioritetinę strateginę kryptį – profesinio mokymo praktinių mokymo
bazių infrastruktūros plėtrą.
Raseinių rajone dominuoja transporto, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų veiklos, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, didmeninės
ir mažmeninės prekybos, sektoriai. Esant šių sektorių mokymo programų paklausai bei augant profesinį parengimą įgijusių specialistų paklausai – jų
pasiūlos didinimas yra neišvengiamas ir itin reikalingas, spartėjančiam paslaugų sektoriaus vystymuisi ir plėtrai.
Siekiant kokybiško praktinio mokymo, atitinkančio darbo rinkos poreikius, bei atsirandant naujoms modernioms technologijoms, įrankiams,
infrastruktūrą (mokymo priemones ir įrangą) būtina nuolat atnaujinti kokybiškam praktiniam mokymui vykdyti. Inovatyvių technologijų diegimas
sukurtų didesnę mokymo proceso pridėtinę vertę bei didintų profesinio mokymo prieinamumą skirtingoms socialinėms grupėms ir užtikrintų darnaus
vystymosi švietimo strateginius tikslus.
2. Remdamasi Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginiu plėtros planu, kuriame vienu iš plėtros prioritetų yra pasirinkta „Darni
aplinka gyventi“ ir kurio tikslai ir uždaviniai nukreipti į: rajono gyventojų užimtumo skatinimą bei gerinimą, nusikalstamumo mažinimą, sveiko
gyvenimo būdo propagavimą, įvairių sporto šakų plėtojimą ir į rajono sporto srities veiklų rėmimą, Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo
mokykla antra savo strateginės plėtros kryptimi pasirenka mokyklos sporto aikštynų renovaciją ir sporto bazės atnaujinimą.
Renovuoti aikštynai ir apsirūpinimas modernia įranga leis ekonomiškiau naudoti sportinei veiklai skirtas lėšas bei sudarys geresnes darbo sąlygas
mokyklos bendruomenei, pagerins ugdymo kokybę. Sudarys sąlygas sportuoti bei turiningai leisti laisvalaikį kiekvienam mokykloje besimokančiam
mokiniui. Leis aktyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, su rajono bendruomene organizuojant sportinius renginius.
Įvairesni bendradarbiavimo būdai su socialiniais partneriais plės mokyklos galimybes įgyvendinti savo misiją.
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS FILOSOFIJA
Mokykla kiekvienam: besimokančiam ir dirbančiam, vieta atrasti, atsiskleisti ir įprasminti save.
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VIZIJA
Bendraujanti, nuolat besimokanti ir besikeičianti mokykla, kurioje dirba atsakingas mokytojas, ugdantis atsakingą ir siekiantį asmeninės pažangos
mokinį.
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS MISIJA
Teikti kokybišką profesinį mokymą ir bendrąjį ugdymą, padedant mokiniui įgyti būtinas kompetencijas, formuojant mokymosi visą gyvenimą nuostatą
bei savarankiškai, atsakingai priimti sprendimus.
VERTYBĖS:
Asmeninė ir socialinė atsakomybė
Bendradarbiavimas
Mokymas ir mokymasis
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VII. MOKYKLOS STRATEGINIAI PRIORITETAI, VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI
I PRIORITETAS. 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:
1.1. Tobulinti ugdomosios veiklos organizavimo kokybę;
1.2. Užtikrinti mokyklos veiklos administravimo kokybę.
Taikoma mokyklos veiklos sritims: Valdymas ir žmogiškieji ištekliai; Vidinės veiklos kokybės užtikrinimo sistema.
II PRIORITETAS. TIKSLINGAS EDUKACINIŲ APLINKŲ ATNAUJINIMAS
2 tikslas: Tikslingas edukacinių aplinkų, profesinio mokymo bazės atnaujinimas, tobulinimas bei naudojimas.
Uždaviniai:
2.1. Modernizuoti profesinio mokymo bazę, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius;
2.2. Gerinti mokymosi aplinkos patrauklumą.
Taikoma mokyklos veiklos sričiai: Subalansuota ir kryptinga materialinės bazės plėtra, finansiniai ištekliai.
III PRIORITETAS. RYŠIŲ SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PLĖTOJIMAS
3 tikslas: Mokyklos įvaizdžio ir viešųjų ryšių plėtojimas.
Uždaviniai:
3.1. Įvairiapusių bendradarbiavimo ryšių didinimas;
3.2. Kurti patrauklią ir veiksmingą Mokyklos veiklos viešinimo sistemą;
3.3. Formuoti pozityvų požiūrį į Mokyklą.
Taikoma mokyklos veiklos sričiai: Ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje.
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VIII. 2021–2024 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO VEIKSMAI
I PRIORITETAS. 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.
Taikoma mokyklos veiklos sritims: Mokymas ir mokymasis užtikrinant įvairių lygių švietimo prieinamumą; valdymas ir žmogiškieji ištekliai;
vidinės veiklos kokybės užtikrinimo sistema.
Uždaviniai
1.1. Tobulinti
ugdomosios
veiklos
organizavimo
kokybę
ir
veiksmingumą.

Planuojamos
Priemonės uždaviniams
lėšos
įgyvendinti
priemonėms
įgyvendinti
1.1.1. Planuoti mokymo (si) Biudžeto
procesą.
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

1.1.2. Analizuoti
mokinių Žmogiškieji
pasiekimų rezultatus.
ištekliai

Įgyvendinimo
terminas,
atsakingas
darbuotojas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
gimnazijos ir
profesinio
mokymo
skyrių vedėjai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
gimnazijos ir
profesinio
mokymo
skyrių vedėjai

Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai
2021
2022
2023
m.
m.
m.
1.1.1.1. Priimtų į I ir II 30/10
30/10
30/10
gimnazijos klases mokinių
skaičius.
1.1.1.2. Įvykdytas mokinių į +
+
+
profesinio
mokymo
programas priėmimo planas.
1.1.2.1. Gimnazijos skyriaus 96
mokinių metinis pažangumas
proc.
1.1.2.2. Gimnazijos skyriaus
mokinių, įgijusių pagrindinį 97
išsilavinimą, proc. nuo II
gimnazijos skyriaus klasės
mokinių skaičiaus.
1.1.2.3. Gimnazijos skyriaus 95
mokinių, įgijusių vidurinį
išsilavinimą, proc. nuo II
kurso mokinių skaičiaus.

2024
m.
30/10

+

96

96

96

97

97

97

95

95

95
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1.1.3. Vykdyti
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo
veiklas, kurios užtikrintų
kokybišką ugdymą.

1.1.4. Parengti Gimnazijos ir
Profesinio mokymo skyrių
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo planai, paremti
mokytojų
apklausos
duomenimis ir analize.

Biudžeto
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

Biudžeto
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

2021-2024 m.
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
gimnazijos ir
profesinio
mokymo
skyrių vedėjai

2021-2024 m.
Gimnazijos ir
profesinio
mokymo
skyrių vedėjai

1.1.2.4. Mokinių,
įgijusių
kvalifikaciją, dalis procentais
nuo visų baigiamųjų kursų
mokinių skaičiaus.
1.1.2.5. Įgyjamų
kompetencijų
vertinimo
didėjimas balais.
1.1.2.6. Mokinių mokymosi
pažangumas procentais.
1.1.3.1. Suteikta aukštesnė
kvalifikacinė kategorija.
1.1.3.2. Organizuotų
kvalifikacijos
kėlimo
seminarų skaičius.
1.1.3.3. Pedagoginiai
darbuotojai kėlė kvalifikaciją
(vidutinis valandų skaičius
per metus).
1.1.3.4. Mokytojų,
įvykdžiusių
5
dienų
kvalifikacijos
tobulinimo
programą, skaičius procentais
nuo
bendro
mokytojų
skaičiaus.
1.1.4.1. Skyrių
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo
planai.
1.1.4.2. Atlikta
mokytojų
apklausa
kvalifikacijos
tobulinimo klausimais.
1.1.4.3. Atlikta
apklausos
analizė.

95

95

95

95

0,3

0,4

0,5

0,5

95

95

95

95

3

2

2

1

1

2

2

2

40

40

40

40

35

40

45

50

2/1/1

2/1/1

2/1/1

2/1/1
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1.1.5. Organizuoti profesijos Biudžeto
mokytojų stažuotes verslo lėšos,
įmonėse.
žmogiškieji
ištekliai
1.1.6. Organizuoti profesijos
mokytojų
stažuotes
sektoriniuose
praktinio
mokymo centruose.

Biudžeto
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

1.1.7. Organizuoti
Biudžeto
pasidalijimo gerąja darbo lėšos,
patirtimi renginiai skyriuose. žmogiškieji
ištekliai
1.1.8. Organizuoti mokytojų
metodinių
grupių
susirinkimus
ugdomosios
veiklos
tobulinimo
klausimais.

Biudžeto
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

1.1.9. Rengti ir/ar atnaujinti Biudžeto
profesinio
mokymo lėšos,
programas.
žmogiškieji
ištekliai

2021-2024 m.
Profesinio
mokymo
skyriaus
vedėjas
2021-2024 m.
Profesinio
mokymo
skyriaus
vedėjas
2021-2024
m.
Gimnazijos ir
profesinio
mokymo
skyrių vedėjai
2021-2024
m. Bendrojo
ugdymo,
profesijos
mokytojų,
grupių
vadovų
metodinių
grupių
pirmininkai
2021-2024
m.
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
profesinio

1.1.5.1. Profesijos mokytojų, 1
dalyvavusių stažuotėse verslo
įmonėse, skaičius.

2

2

2

1.1.6.1. Profesijos mokytojų, 1
dalyvavusių
stažuotėse
sektoriniuose
praktinio
mokymo centruose, skaičius.

2

2

2

1.1.7.1. Įvykusių
skaičius.

1/1

1/1

1/1

1.1.8.1. Įvykusių
1/1/1
susirinkimų
skaičius
ugdomosios
veiklos
tobulinimo klausimais.

2/2/2

2/2/2/

2/2/2

1.1.9.1. Parengtų
naujų Pagal
programų skaičius.
poreikį
1.1.9.2. Atnaujintų (turinio
prasme) profesinio mokymo
programų
skaičius,
atsižvelgiant į darbdavių

Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

renginių 1/1
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1.1.10. Rengti
profesinio
programas.

neformaliojo Biudžeto
mokymo lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

1.1.11. Lanksčiai organizuoti Biudžeto
mokymo procesą.
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

mokymo
skyriaus
vedėjas
2021-2024
m.
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
profesinio
mokymo
skyriaus
vedėjas
2021-2024
m.
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
skyrių
vedėjai

pasiūlymus.
1.1.10.1. Parengtų
1
neformaliojo
mokymo
programų skaičius.
1.1.10.2. Įveiklintų
neformaliojo
mokymo 1
programų skaičius

2

2

2

2

2

2

1.1.11.1. Mokinių, mokomų
pagal modulines profesinio
mokymo
programas
pameistrystės mokymo forma,
proc. palyginus su visų
mokinių, mokomų pagal
profesinio
mokymo
programas skaičiumi.
1.1.11.2. Parengtas nuotolinio
mokymo aprašas.
1.1.11.3. Nuotolinis mokymas
įteisintas įstatuose.
1.1.11.4. Mokytojų,
naudojančių
virtualią
mokymosi
aplinką
MOODLE, proc. nuo viso
mokytojų skaičiaus.
1.1.11.5. Patalpintos
virtualioje
mokymosi
aplinkoje MOODLE mokymo

1

1

1

1

1

+

40

45

50

50

30

35

35

40
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1.1.12. Plėsti pasirenkamųjų
dalykų, dalykų modulių
programų ir neformalaus
ugdymo programų pasiūlą.
1.1.13. Kurti motyvuojančią
bendrojo ugdymo dalykų ir
profesinio mokymosi aplinką.

Žmogiškieji
ištekliai,
biudžeto
lėšos
Žmogiškieji
ištekliai,
biudžeto
lėšos

1.1.14. Kryptingai vykdyti Žmogiškieji
profesinį orientavimą I – II ištekliai,
gimnazijos klasių mokiniams. biudžeto
lėšos

1.1.15. Inicijuoti ir vykdyti
profesinio
meistriškumo
konkursus
atskirų
specialybių
mokiniams
mokykloje
(tvirtinant
metodinės grupės darbo
planą, numatyti profesinio
meistriškumo
konkursus,

Žmogiškieji
ištekliai,
biudžeto
lėšos

Gimnazijos
skyriaus
vedėjas

dalykų temų mokomosios
medžiagos
pameistrystės
mokymo forma mokomiems
ir tęstinio mokymo programos
mokiniams, dalis (proc.).
1.1.12.1. Pasiūlos padidėjimas 2
proc.

1.1.13.1. Integruotų,
netradicinių ar atvirų pamokų
pagrįstų
šiuolaikiškais
ugdymo metodais skaičius,
tenkantis 1 mokytojui.
1.1.13.2. Mokinių kūrybinių
darbų
parodų
skaičius,
tenkantis 1 bendrojo ugdymo
mokytojui.
Gimnazijos
1.1.14.1. Mokinių, po II
skyriaus
gimnazijos
klasės
vedėjas, I – II pasirenkančių
profesinį
gimnazijos
mokymą mokykloje, proc.
klasių
nuo bendro II gimnazijos
auklėtojai
klasės mokinių skaičiaus.
Profesinio
1.1.15.1. Visų
vykdomų
mokymo
profesinio mokymo programų
skyriaus
meistriškumo
konkursų
vedėjas
skaičius.
1.1.15.2. Konkrečios
specialybės
mokinių,
dalyvavusių
mokyklos
profesinio
meistriškumo
Skyrių
vedėjai

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

70

70

70

70

+

+

+

+

35

35

40

40
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datas ir t.t.)
1.1.16. Inicijuoti
ir/ar
dalyvauti
nacionaliniuose,
regioniniuose
profesinio
meistriškumo konkursuose.

Žmogiškieji
ištekliai,
biudžeto
lėšos

1.1.17. Užtikrinti
mokinių Žmogiškieji
lankomumą ugdymo proceso ištekliai
metu.

1.1.18. Vykdyti
praktinį
mokymą
mokiniams
sektoriniame
praktinio
mokymo centre.
1.1.19. Įvertinti profesinio
mokymo paslaugų teikimą.

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

Pavaduotojas
ugdymui,
profesinio
mokymo
skyriaus
vedėjas
Klasių,
grupių
vadovai

Profesinio
mokymo
skyriaus
vedėjas
Profesinio
mokymo
skyriaus
vedėjas

konkursuose proc.
1.1.16.1. Nacionaliniuose,
regioniniuose
profesinio
meistriškumo
konkursų,
kuriuose dalyvavo mokyklos
mokytojai
ir
mokiniai,
skaičius.
1.1.17.1. Nepateisintų
pamokų skaičius, tenkantis 1
mokiniui.
1.1.17.2. Mokinių,
nutraukusių mokymo sutartis,
skaičiaus
mažėjimas
procentais
lyginant
su
praėjusiais metais.
1.1.17.3. Vaiko
gerovės
komisijos posėdžių skaičius
per
metus,
svarstant
nelankymo priežastis.
1.1.18.1. Mokinių, atlikusių
praktinį mokymą SPMC,
skaičius.

1

1

2

2

45

30

20

15

5

5

5

5

4

4

4

4

35

40

45

50

1

1

1

1

1

1

1.1.19.1. Atlikta darbdavių 1
apklausa
apie
mokinių
turimas
kompetencijas
atliekant
praktiką
(visų
vykdomų profesinio mokymo
programų).
1.1.19.2. Atlikta absolventų
apklausa
apie
įgytas 1
kompetencijas ir kvalifikaciją.
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1.2. Užtikrinti 1.2.1. Rengti
mokyklos Žmogiškieji
mokyklos
metinį veiklos planą.
ištekliai
veiklos
administravimo
kokybę.
1.2.2. Rengti
mokyklos Žmogiškieji
profesinio mokymo vykdomų ištekliai
programų įgyvendinimo ir
bendrojo ugdymo planą.

1.2.3. Rengti
mokyklos
metodinių
grupių
metų
veiklos planus.
1.2.4. Rengti
mokyklos
direktoriaus metų veiklos
ataskaitą.

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

1.2.5. Tobulinti
mokytojų Biudžeto
veiklos kokybės vertinimą ir lėšos,
įsivertinimą
žmogiškieji
ištekliai

Mokyklos
direktoriaus
įsakymu
sudaryta
darbo grupė

1.2.1.1. Parengtas, suderintas
mokyklos
taryboje
(savivaldos institucijos) ir
direktoriaus
patvirtintas
mokyklos metinis veiklos
planas.
Mokyklos
1.2.1.2. Parengtas mokyklos
direktoriaus
profesinio mokymo vykdomų
įsakymu
programų ir bendrojo ugdymo
sudaryta
įgyvendinimo planas, kuriam
darbo grupė
yra pritarusi mokyklos taryba
(savivaldos institucija) ir
patvirtintas direktoriaus.
Metodinių
1.2.1.3. Parengti ir suderinti
grupių
metodinių
grupių
metų
pirmininkai
veiklos planai.
Mokyklos
1.2.1.4. Parengta mokyklos
direktorius
direktoriaus metų veiklos
ataskaita pateikta svarstymui
ir
vertinimui
mokyklos
tarybose
(kolektyvinio
valdymo organe, savivaldos
institucijoje), bendruomenei,
dalininkų susirinkimui.
Direktoriaus 1.2.1.5. Mokytojų,
pavaduotojas pristačiusių
savo
veiklą
ugdymui,
metodinėse grupėse, proc.
gimnazijos ir palyginus su visų mokytojų
profesinio
skaičiumi.
mokymo
1.2.1.6. Mokytojų,
per
skyrių
mokslo metus stebėjusių bent
vedėjai
1 kito mokytojo pamoką ar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

50

60

70

80

20

30

40

50
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1.2.6.Vykdyti
darbuotojų,
išskyrus
mokytojus
ir
pagalbos
mokiniui
specialistus,
kasmetinį
veiklos
vertinimą
ir
įsivertinimą.
1.2.7. Atlikti
veiklos
ir
profesinio
mokymo
programų
įgyvendinimo
kokybės įsivertinimą pagal
sritis.

Biudžeto
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

Mokyklos
direktorius,
padalinių
vadovai

Biudžeto
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

1.2.8. Planuoti ir įgyvendinti
kokybės valdymo sistemos
ISO 9001:2015 palaikymo
priemones.

Mokyklos
finansinės
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

Pavaduotojas
ugdymui,
profesinio
mokymo
skyriaus
vedėjas
Mokyklos
direktorius,
atstovas
kokybės
vadybos
sistemai

1.2.9. Vykdyti
korupcijos Žmogiškieji
prevencijos veiklą.
ištekliai

Mokyklos
direktorius,

praktinį užsiėmimą, proc. nuo
viso mokytojų skaičiaus.
1.2.1.7. Parengtas kiekvieno +
mokytojo veiklos planas ir
ataskaita
profesiniam
tobulėjimui
ir
veikloms
mokyklos bendruomenei.
1.2.1.8. Laiku (iki sausio 31 +
d.) įvertinti darbuotojai ir
jiems paskirtos užduotys
metams.

+

+

+

+

+

+

1.2.1.9. Įsivertintų veiklos ir 5/1
profesinio mokymų programų
skaičius pagal strategines
vertinimo sritis.

5/1

5/1

5/1

1.2.1.10. Įgyvendintų
ISO
9001:2015 kokybės valdymo
sistemos
palaikymo
priemonių skaičius.
1.2.1.11. Atliktas
ISO
9001:2015 kokybės valdymo
sistemos monitoringas.
1.2.1.12. Pratęstas
ISO
9001:2015 kokybės valdymo
sistemos
sertifikato
galiojimas.
1.2.1.13. Sukurta korupcijos
prevencijos politika.

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

+

+

+
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1.2.10. Užtikrinti mokyklos Mokyklos
vidaus kontrolės politikos finansinės
įgyvendinimą.
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

asmuo
atsakingas už
korupcijos
prevenciją,
Korupcijos
prevencijos
darbo grupė
Mokyklos
direktorius

1.2.1.14. Atlikta pasirinktos
veiklos srities antikorupcinė
analizė ir vertinimas
1

1.2.1.15. Atnaujintas vidaus 1
kontrolės politikos aprašas.
1.2.1.16. Parengta informacija
(ataskaita)
apie
vidaus
kontrolės
įgyvendinimą 1
Mokykloje.

1

1

1

+

+

+

1

1

1

II PRIORITETAS. TIKSLINGAS EDUKACINIŲ APLINKŲ ATNAUJINIMAS
2 tikslas: Tikslingas edukacinių aplinkų, profesinio mokymo bazės atnaujinimas, tobulinimas bei naudojimas.
Taikoma mokyklos veiklos sričiai: Subalansuota ir kryptinga materialinės bazės plėtra, finansiniai ištekliai.
Uždaviniai

Priemonės uždaviniams
įgyvendinti

Planuojamos Įgyvendinimo
Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
lėšos
terminas,
Vertinimo kriterijai
Kriterijų reikšmės
priemonėms
atsakingas
2021
2022
2023
įgyvendinti
darbuotojas
m.
m.
m.
2.1. Modernizuoti 2.1.1. Atnaujinti teorinio ir Biudžeto
Mokyklos
2.1.1.1. Atnaujintų
1
1
1
profesinio
praktinio mokymo klases.
lėšos,
direktorius
kabinetų/patalpų skaičius
mokymo
bazę,
žmogiškieji
atsižvelgiant
į
ištekliai
darbo
rinkos
poreikius.
2.1.2. Atnaujinti, tobulinti Žmogiškieji Pavaduotojas 2.1.2.1. Atnaujintų mokymo 2
2
2
mokymo (si) priemonės.
ištekliai
ugdymui,
priemonių skaičius.
profesinio
2.1.2.2. Sukurtų
mokymo

2024
m.
1

2
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2.1.3. Planuoti ir vykdyti Žmogiškieji
viešuosius pirkimus.
ištekliai

2.1.4. Turtinti
mokomųjų
dirbtuvių,
laboratorijų,
teorinio mokymo klasių
materialinę bazę.

Mokyklos
finansinės
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

2.1.5. Įsigyti
mokomųjų Biudžeto
priemonių
ir
mokymo lėšos
medžiagų
mokymo
programoms įgyvendinti.

2.2. Gerinti
mokymosi

2.1.6. Plečiant
naudingą
bendradarbiavimą su verslo
įmonėmis, gauti paramą
profesiniam
mokymui
medžiagomis ir įranga.
2.2.1. Tobulinti
mokymo
(si) procesą skaitmeniniais

Žmogiškieji
ištekliai

Biudžeto
lėšos

mokymo
ir
gimnazijos
skyrių vedėjai
Viešųjų
pirkimų
organizatorius

Direktorius,
profesinio
mokymo
skyriaus
vedėja,
viešųjų
pirkimų
organizatorius
Direktorius,
profesinio
mokymo
skyriaus
vedėja,
viešųjų
pirkimų
organizatorius
Direktorius,
profesinio
mokymo
skyriaus
vedėjas
Pavaduotojas
ugdymui,

priemonių skaičius.

2

2

2

2

2.1.3.1. Parengtas viešųjų +
pirkimų planas.
2.1.3.2. Parengtos
ketinamų sudaryti pirkimų
sutarčių
produktų
ir +
paslaugų specifikacijos.
2.1.4.1. Įsigyta
baldų, 2000
įrangos
mokomosioms
dirbtuvėms,
teorinėms
klasėms (tūkst. Eur)

+

+

+

+

+

+

3000

3000

3000

2.1.5.1. Įsigyta priemonių 1000
ir mokymo medžiagų (tūkst.
Eur)

2000

2000

2000

2.1.6.1. Gautų materialinės 1000
paramos ir lėšų vertė Eur.

1000

1000

1000

2.2.1.1. Parengtas
1
aprūpinimo skaitmeniniais

1

1

1
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aplinkos
patrauklumą.

ištekliais

2.2.2. Turtinti edukacinių Biudžeto
erdvių materialinę bazę.
lėšos

2.2.3. Modernizuoti
mokyklos sporto bazę.
2.2.4. Sudaryti
gyvenimo
bendrabutyje.

Žmogiškieji
ištekliai

patrauklias Biudžeto
sąlygas lėšos

2.2.5. Racionalizuoti
mokyklos
patalpas
pastatus.

Biudžeto
ir lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

profesinio
mokymo
ir
gimnazijos
skyrių vedėjai
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
gimnazijos
skyriaus
vedėjas
Direktorius,
projektų
vadovas
Direktorius

Direktorius

ištekliais planas.
2.2.1.2. Įsigyta
skaitmeninių išteklių pagal +
planą.
2.2.2.1. Įsigyta
baldų, 1000
įrangos (Eur)
2.2.2.2. Įrengta mokymosi
erdvė – „Tylos erdvė“.

+

+

+

1000

1000

1000

1

1

2.2.3.1. Pateikta paraiška 1
sporto rėmimo fondui.

1

1

1

2.2.4.1. Suremontuotų
1
kambarių skaičius.
2.2.4.2. Įsigyta
baldų,
minkšto inventoriaus (Eur). 500
2.2.5.1. Atiduotų
Turto valdymo
fondui
nereikalingų
pastatų
skaičius.

1

1

1

1000
1

1000
-

1000
-
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III PRIORITETAS. RYŠIŲ SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PLĖTOJIMAS
3 tikslas. Mokyklos įvaizdžio ir viešųjų ryšių plėtojimas.
Taikoma mokyklos veiklos sričiai: Ryšiai su socialiniais partneriais
Uždaviniai
3.1. Įvairiapusių
bendradarbiavimo
ryšių didinimas.

Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijai
2021
2022
2023
m.
m.
m.
3.1.1.1. Atnaujintų
3
3
5
bendradarbiavimo sutarčių
skaičius.
3.1.1.2. Pasirašytų naujų
bendradarbiavimo sutarčių 1
1
1
skaičius.
3.1.1.3. Organizuotų
bendrų veiklų skaičius.
1
1
2
Mokyklos
3.1.2.1. Dalyvavimas
2
2
2
direktorius,
socialinių
partnerių
pavaduotojas organizuojamuose
ugdymui,
renginiuose,
įstaigos
skyrių vedėjai atstovavimas.
3.1.2.2. Bendradarbiavimas 1
2
2
su
vietos
darbdaviais,
Užimtumo
tarnybomis,
kitomis
suinteresuotomis
šalimis (renginių, veiklų
skaičius per metus).
3.1.2.3. Mokinių,
dalyvavusių ir susipažinusių 50
50
50
su
būsima
profesija
socialinių
partnerių
įstaigose, procentas nuo

Planuojamos Įgyvendinimo
Priemonės uždaviniams
lėšos
terminas,
įgyvendinti
priemonėms
atsakingas
įgyvendinti
darbuotojas
3.1.1. Bendradarbiauti
su Žmogiškieji Mokyklos
švietimo įstaigomis.
ištekliai
direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
skyrių vedėjai

3.1.2. Plėtoti socialinę
partnerystę.

Žmogiškieji
ištekliai

2024
m.
5

1

2
2

3

50
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3.1.3. Gerinti
profesinio Žmogiškieji
mokymo prieinamumą ir ištekliai
patrauklumą,
atvirumą
bendruomenei.

3.1.4. Rengti tarptautinius
projektus.

3.1.5. Rengti projektus su
regiono ir šalies
mokyklomis.

3.2. Kurti
patrauklią
ir
veiksmingą
Mokyklos
viešinimo sistemą.

Erasmus +
programos
bei
kitų
tarptautinių
programų
lėšos
Žmogiškieji
ištekliai,
mokyklos
lėšos

3.2.1. Formuoti patrauklų
Žmogiškieji
informacijos apie mokyklos ištekliai
veiklą
pateikimą
internetinės
svetainės ir
socialinės
paskyros
pagalba.

Mokyklos
direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
skyrių vedėjai

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
projektų
vadovas
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
projektų
vadovas
Mokyklos
direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
skyrių vedėjai

bendro mokinių skaičiaus.
3.1.3.1. Organizuotų
priemonių, vykdant praktinį
mokymą
kitoms
institucijoms, skaičius per
metus.
3.1.3.2. Įvykdytų
neformalių
profesinio
mokymo veiklų skaičius
bendruomenei per metus.
3.1.4.1. Įgyvendintų
projektų skaičius.
3.1.4.2. Projektuose
dalyvavusių
dalyvių
mokinių skaičius.
3.1.5.1. Įgyvendintų
projektų skaičius.
3.1.5.2. Projektuose
dalyvavusių
dalyvių
mokinių skaičius.
3.2.1.1. Mokyklos
internetinio
puslapio
lankytojų
skaičiaus
didėjimas procentais.
3.2.1.2.
Mokyklos
socialinės
paskyros
lankytojų
skaičiaus
didėjimas procentais.
3.2.1.3. Mokyklos
socialinėje
paskyroje
talpinamos
informacijos

1

1

1

1

2

2

3

3

-

1

1

1

-

10

10

10

1

2

2

2

10

10

10

10

2

5

5

5

2

5

5

5

+

+

+

+
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3.2.2. Informacijos apie
mokyklos veiklą
prieinamumo didinimas,
pasitelkiant naujus
informacinius kanalus

3.3. Formuoti
pozityvų požiūrį į
Mokyklą.

Žmogiškieji
ištekliai,
mokyklos
lėšos

3.3.1. Plėsti
socialinės, Žmogiškieji
psichologinės
ir ištekliai
pedagoginės
pagalbos
paslaugų teikimą.

3.3.2. Kurti saugią
mokymo(si) aplinką.

Žmogiškieji
ištekliai

dažnis kartą per savaitę.
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.
Mokyklos
3.3.1.1. Parengtas socialinio
direktorius,
pedagogo veiklos planas.
pavaduotojas 3.3.1.2. Mokinių
ugdymui,
konsultavimas ir pagalbos
skyrių
teikimas socialiniais ir
vedėjai, vaiko psichologiniais klausimais.
gerovės
3.3.1.3. Vykdytų
komisija,
prevencinių programų
socialinis
skaičius.
pedagogas
3.3.1.4. Mokinių, gavusių
socialinę paramą, proc. nuo
viso mokinių skaičiaus.
Mokyklos
3.3.2.1. Atliktas
patyčių
direktorius,
masto tyrimas.
pavaduotojas 3.3.2.2. Patyčias patiriančių
ugdymui,
mokinių
skaičiaus
vaiko gerovės mažėjimas procentais.
komisija,
3.3.2.3. Atliktas adaptacinis
socialinis
tyrimas.
pedagogas
3.3.2.4. Adaptacinius
sunkumus
patiriančių
mokinių
skaičiaus
Mokyklos
direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
skyrių
vedėjai,
viešinimo
darbo grupė

+

+
Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

1

1

1

1

Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

Pagal
poreikį

2

2

2

2

2

3

4

5

1

1

1

1

2

3

4

5

1/1

1

1

1

2

3

4

5
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3.3.3. Pilietinės,
tautinės, kultūrinės bei
socialinės savimonės
formavimas.

3.3.4. Profesinio
mokymo(si) galimybių
pristatymas bendrojo
ugdymo dalyviams.

Žmogiškieji
ištekliai

mažėjimas procentais.
3.3.3.1. Asmenų
dalyvavusių „Konstitucijos
egzaminas“, „Europos
egzaminas“, lietuvių
kalbos diktantas ir
panašiuose nacionaliniuose
renginiuose skaičius.
3.3.3.2. Mokyklos
inicijuotų,
vykdytų
pilietinių,
kultūrinių,
tautinių akcijų, renginių
skaičius.
Pavaduotojas 3.3.4.1. Atvykusių į
ugdymui,
mokyklą bendrojo
skyrių vedėjai ugdymo mokyklų mokinių
skaičius.
3.3.4.2. Mokyklos
veiklos ir mokymo(si)
galimybių pristatymas
gimnazijose ir
progimnazijose.
Pavaduotojas
ugdymui,
gimnazijos
skyriaus
vedėjas,
dalykų
mokytojai

10

15

20

25

2

3

4

5

20

30

40

50

5

5

5

5

IX. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR KOREGAVIMAS
Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vykdoma viso proceso metu ir visais lygiais. Su Strateginio plano įgyvendinimo rezultatais mokyklos
bendruomenę Strateginio planavimo rengimo ir stebėsenos grupė supažindina kartą per metus susirinkimo metu. Tokiu būdu bendruomenė galės stebėti
ir vertinti, kaip įgyvendinamas mokyklos strateginis tikslas ir teikti siūlymus. Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ar
Mokykla įgyvendina strateginį tikslą, ar darbuotojai vykdo pavestas veiklas, ar vykdomos priemonės yra veiksmingos ir atitinkamai patikslina
strateginį planą.
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Strateginio plano neatsiejama dalis yra metinių veiklos planų įgyvendinimas.
Plano įgyvendinimo kriterijai:
Planas įgyvendintas gerai:
1. Trejų metinių planų įgyvendinimas įsivertintas gerai.
2. 90 procentų sėkmės rodiklių įgyvendinta.
Planas įgyvendintas patenkinamai:
1. Trejų metinių planų įgyvendinimas įsivertintas patenkinamai.
2. 2/3 sėkmės rodiklių įgyvendinta.
Planas įgyvendintas blogai:
1. Trejų metinių planų įgyvendinimas įsivertintas blogai.
2. 2/3 sėkmės rodiklių neįgyvendinta.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO KOREGAVIMAS
Strateginis veiklos planas gali būti koreguojamas :
1. Kiekvieno įgyvendinimo etapo pabaigoje, atsižvelgiant į įgyvendinto metinio veiklos plano įsivertinimą.
2. Kiekvieno įgyvendinimo etapo pabaigoje, atsižvelgiant į vidinio įsivertinimo ir išorinių mokyklos tikrinimų išvadas.
3. Pasikeitus šalies švietimo politikai arba pasikeitus valstybinėms strateginėms programoms.
_____________________________________________

