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2021 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

2021 METŲ PRIORITETAI IR UŽDAVINIAI 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2021-2024 strateginio  veiklos plano  įgyvendinimo 2021 metų veiklos  plane buvo 

numatyti trys veiklos prioritetai: 

 Kokybiško mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stiprinimas. 

 Tikslingas edukacinių aplinkų atnaujinimas. 

 Ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas. 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2021-2024 strateginio  veiklos plano  įgyvendinimo 2021 metų veiklos  planą pavyko 

įgyvendinti 79 proc. 

Norint pasiekti VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2021-2024 strateginio  veiklos plano  įgyvendinimo 2021 metų veiklos  

plano tikslus buvo suformuluoti 3 tikslai. 

Pirmo veiklos prioriteto pirmas tikslas Teikti kokybiškas mokymosi visą gyvenimą paslaugas, nuosekliai planuojant, vykdant 

ugdymo(si)/ mokymo(si) veiklas ir vertinant pasiektus rezultatus įgyvendintas 83,2 proc.  

  Pirmą šio tikslo uždavinį Tobulinti ugdomosios veiklos organizavimo kokybę ir veiksmingumą, kuriam įgyvendinti buvo numatyta 19 

priemonių, pavyko įgyvendinti 85 proc. Iš viso į I-ą ir II-ą gimnazijos klases priimta 40 mokinių: į I-ą - 38 mokiniai; į II-ą - 2 mokiniai. Priėmimo 

planas į profesinio mokymo programas 2021-2022 m. m. buvo 190 mokinių. Priimta 178 mokinių: 153 mokiniai priimti į pirminio ir tęstinio profesinio 

mokymo programas ir 25 mokiniai (iš I-ų gimnazijos klasių) pasirinko virėjo pirminės profesinio mokymo programos modulį. Tai sudaro 94% nuo 

visų planuotų priimti mokinių skaičiaus. Metinis gimnazijos skyriaus mokinių pažangumas 95,7%. Visi II-ų gimnazijos klasių mokiniai įgijo 

pagrindinį išsilavinimą. Profesinio mokymo baigiamojo kurso programose mokėsi ir jas baigė 120 mokinių. 113 mokinių laikė asmens įgytų 

kompetencijų vertinimą ir įgijo kvalifikaciją. Tai sudaro 94,1% nuo visų programas baigusių mokinių. Įgytų kompetencijų vertinimo pokytis lyginant 

su 2019-2020 m. m. yra +10,77%. Mokinių pažangumas profesiniame mokyme – 100%. 1 profesijos mokytojas įgijo mokytojo kvalifikaciją. Per 2021 
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m. gimnazijos ir profesinio mokymo skyrių mokytojai kėlė kvalifikaciją 40 ir daugiau valandų per metus. 87% mokyklos mokytojų įvykdė 5 dienų 

kvalifikacijos tobulinimo programą. Kvalifikacijos tobulinimas įvardintas gimnazijos ir profesinio mokymo skyrių mokytojų perspektyviniuose 2021 

m. veiklos planuose bei 2021 m. gimnazijos ir profesinio mokymo skyrių veiklos planų prieduose.  Atlikta mokytojų apklausa ir apklausos analizė 

kvalifikacijos tobulinimo klausimais. 2 profesijos mokytojai dalyvavo stažuotėse verslo įmonėse. 3 profesijos mokytojai dalyvavo stažuotėse 

sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Gimnazijos ir profesinio mokymo skyriuose buvo organizuoti pasidalijimo gerąja darbo patirtimi renginiai. 

Gimnazijos, profesinio mokymo ir klasių/ grupių vadovų metodinėse grupėse buvo organizuoti mokytojų susirinkimai ugdomosios veiklos tobulinimo 

klausimais. 2021 m. iš viso parengta 10 modulinių profesinio mokymo programų. Iš jų 6 yra įgyvendinamos 2021-2022 m. m., 4 – neįgyvendinamos. 

2021 m. birželio mėnesį gauta KPMPC ekspertinio vertinimo ataskaita, kurioje teigiama, kad mokymo įstaiga yra pasirengusi vykdyti mokymą 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. 2021 m. rugsėjo mėnesį nuotolinis mokymas įteisintas mokyklos įstatuose. 97% mokyklos mokytojų 

naudojasi Moodle aplinka. 50 % mokomosios medžiagos yra patalpinta Moodle aplinkoje, tęstinio profesinio mokymo programose besimokantiems 

mokiniams. 2021–2022 m. m. mokiniams buvo pasiūlyta 17 pasirenkamųjų dalykų, modulių programų, t. y. 30,8% daugiau lyginant su praėjusiais 

mokslo metais. 90% mokyklos mokytojų vedė integruotas, netradicines, atviras pamokas, kurios buvo pagrįstos šiuolaikiškais ugdymo metodais. 78% 

bendrojo ugdymo mokytojai organizavo mokinių kūrybinių darbų parodas. 77,5%  mokyklos mokinių, kurie įgijo pagrindinį išsilavinimą 2021 m., 

pasirinko tolimesnį profesinį mokymą mokykloje. 2021 m. kovo mėnesį vyko mokinių kūrybinių darbų konkursas „Profesijos dirbtuvės“. Konkurse 

dalyvavo 22,4% mūsų mokyklos visų specialybių mokinių. Taip pat į konkursą įsijungė ir mokiniai iš 18 skirtingų Lietuvos ugdymo įstaigų. 2021 m. 

buvo dalyvauta Šiaulių PRC prekybos skyriaus organizuotame respublikiniame konkurse „Profesionaliausias prekybininkas“, Mažeikių politechnikos 

mokyklos Viekšnių skyriaus organizuotame apskaitininkų respublikiniame konkurse (užimta I-a vieta), tarptautiniame „Jaunojo automechaniko 2021“ 

konkurse, finaliniame etape (užimta V-a vieta). 2020-2021 m. m. vienam mokiniui teko 30,98 praleistų pamokų, iš jų - 19,46 nepateisintų pamokų. 

Mokymosi sutartį su mokykla nutraukė 51 mokinys, tai yra 27,14% mažiau nei 2019-2020 m. m. 2021 m. vyko 10 Vaiko gerovės komisijos posėdžių, 

kuriuose buvo svarstomas mokinių pažangumas ir lankomumas. 36 mokyklos mokiniai atliko praktinį mokymą SPMC: E. Galvanausko profesinio 

mokymo centre, Klaipėdoje; Šiaulių PRC. Atliktos apklausos: darbdavių apklausa apie mokinių turimas kompetencijas atliekant praktiką realioje darbo 
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vietoje (visų vykdomų profesinio mokymo programų) ir absolventų apklausa apie įgytas kompetencijas ir kvalifikaciją. Apklausų rezultatai aptarti 

profesinio mokymo skyriaus mokytojų metodinės grupės susirinkime. 

 2021 m. nebuvo organizuota kvalifikacijos kėlimo seminarų.  

 Mokinių, mokomų pagal modulines profesinio mokymo programas pameistrystės mokymo forma, 2021 m. mokykloje nebuvo.  

 Parengta tvarka neformalių programų naudojimui, tačiau nebuvo sukurta nė viena neformalaus mokymo programa, neformalaus mokymo 

programose per 2021 m. nesimokė nė vienas mokinys. 

 Iš darbdavių nebuvo gauta pasiūlymų atnaujinti  (turinio prasme) profesinio mokymo programų. 

                    Pirmo tikslo antras uždavinys Užtikrinti mokyklos veiklos administravimo kokybę, kuriam įgyvendinti buvo numatyta 10 priemonių 

įgyvendintas 81,3%. Parengtas, suderintas mokyklos taryboje (savivaldos institucijos) ir direktoriaus įsakymu patvirtintas mokyklos metinis veiklos 

planas 2021 metams. 

                   Parengtas 2021-2022 m. m. mokyklos profesinio mokymo vykdomų programų ir bendrojo ugdymo įgyvendinimo planas, kuriam yra 

pritarusi mokyklos taryba (savivaldos institucija). Planas patvirtintas direktoriaus įsakymu.  Parengti ir suderinti gimnazijos skyriaus, profesinio 

mokymo skyriaus, klasių/ grupių vadovų metodinių grupių 2021 m. veiklos planai. Parengta mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaita pateikta 

svarstymui ir vertinimui mokyklos tarybose (kolektyvinio valdymo organe, savivaldos institucijoje), bendruomenei, dalininkų susirinkimui. 97% 

mokyklos mokytojų pateikė perspektyvinių planų įgyvendinimo ataskaitas. 30% mokyklos mokytojų stebėjo bent 1 kito mokytojo pamoką/ praktinį 

užsiėmimą.  Parengtas kiekvieno mokytojo veiklos planas ir ataskaita profesiniam tobulėjimui ir veikloms mokyklos bendruomenei. 2021 m. sausio 

mėnesį vyko darbuotojų, išskyrus mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, kasmetinis veiklos vertinimas ir įsivertinimas už 2020 m. Suplanuotos 

užduotys 2021 m. Kasmetinio išorės audito metu įvertinta mokyklos veiklos kokybė pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Veikla vykdoma 

tinkamai. Pažeidimų nerasta. Kokybės valdymo sistemos sertifikatas galioja iki 2022-07-08. Sukurta „Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir 

verslo mokyklos korupcijos prevencijos programa 2021–2023 metams“. 2021 m. birželio – rugsėjo mėnesiais atlikta pasirinktos veiklos srities 

antikorupcinė analizė ir vertinimas. 

 Neatliktas veiklos ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės įsivertinimas pagal sritis (mokyklos administracijos darbuotojai 
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dalyvavo mokymuose 2021 m. kovo mėnesį. Kiti mokymai numatyti 2022 m. sausio-vasario mėnesiais). Įsivertinimas bus atliktas 2022 m.  

 Liko neatnaujintas vidaus kontrolės politikos aprašas ir neparengta informacija (ataskaita) apie vidaus kontrolės įgyvendinimą mokykloje. 

 Antro veiklos prioriteto antras tikslas Tikslingas edukacinių aplinkų, profesinio mokymo bazės atnaujinimas, tobulinimas bei naudojimas 

įgyvendintas 69 proc.  

 Antro tikslo pirmas uždavinys Modernizuoti profesinio mokymo bazę, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, kuriam įgyvendinti buvo 

numatytos 6 priemonės, įgyvendintas 88 proc. Per 2021 m. atnaujinta automobilių mechaniko specialybei skirta teorijos klasė, atnaujinta teorijos/ 

praktikos klasė skirta slaugytojo padėjėjo specialybei mokyti, atnaujintas II-o aukšto koridorius (naujai išdažytos sienos, atnaujinta grindų danga). 2 

profesijos mokytojos atnaujino savo srities specialybei mokyti skirtas mokymo priemones (apskaitininko ir slaugytojo padėjėjo). 2 profesijos 

mokytojos pristatė savo srities specialybei mokyti sukurtas metodines priemones (pardavėjo ir virėjo). Parengtas viešųjų pirkimų planas ir pristatytas į 

ŠMSM. Kiekvieną kartą vykdant pirkimus buvo parengiamos ketinamų sudaryti pirkimų sutarčių produktų ir paslaugų specifikacijos. Per 2021 m. 

pagal poreikį teorinėms klasėms buvo įsigyta IT įrangos už 4121 eurą, naujų vadovėlių už 514 eurų.  

 Per 2021 m. negauta materialinės paramos iš verslo įmonių. 

Antrojo tikslo antras uždavinys Gerinti mokymosi aplinkos patrauklumą, kuriam įgyvendinti buvo numatytos 4 priemonės, įgyvendintas 50 

proc. 

2021 m. parengtas aprūpinimo skaitmeniniais ištekliais planas, o  išteklių įsigijimas nukeltas į 2022 m. 2021 m. sporto rėmimo fondui buvo 

pateikta paraiška, kuri įvertinta teigiamai. Šiuo metu vyksta Sporto rėmimo fondo ir Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 

lėšomis finansuojamo sporto projekto Nr. SRF-SĮĮ-2021-1-0033 įgyvendinimas. Pagal poreikį mokyklos bendrabučiui buvo įsigyta trūkstamo 

inventoriaus už 330 eurų.  

 Mokyklos bendrabutyje per 2021 m. nebuvo suremontuotas nė vienas kambarys, nes apgyvendinus afganistaniečių šeimas, remonto darbai 

buvo sustabdyti. 
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       Trečio veiklos prioriteto trečias tikslas Mokyklos įvaizdžio ir viešųjų ryšių plėtojimas įgyvendintas 84 proc.  

       Trečio tikslo pirmas uždavinys Įvairiapusių bendradarbiavimo ryšių didinimas, kuriam įgyvendinti buvo numatytos 5 veiklos, įgyvendintas 64,3 

proc. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su „Atrask Raseinius“, šios įstaigos darbuotojai dažnai mokiniams veda netradicines pamokas. Kartu su 

kitomis švietimo įstaigomis mokykla organizavo netradicines veiklas: „Kalėdinių meduolių kepimas“ su VšĮ „Akademija gamtoje“ darželinukais/ 

mokiniais, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos konditerių specialybės mokiniai mūsų mokykloje mokėsi kepti šakočius. Dalyvauta socialinių 

partnerių organizuotuose renginiuose: Raseinių krašto istorijos muziejuje, VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre, Raseinių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kartu su Raseinių krizių centru organizuotame seminare, ekskursijoje UAB Danspin. Bendradarbiauta su 

Raseinių Jaunųjų maltiečių atstovais. Vyko bendradarbiavimas su vietos darbdaviais, Užimtumo tarnybos, Raseinių skyriumi: įvyko 7 netradicinės 

pamokos su darbdaviais (apskaitininko, automobilių mechaniko, konditerio, padavėjo-barmeno, virėjo) specialybių mokiniams. Pamokos vyko išorėje, 

pas darbdavius, ir viduje, mokykloje. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo 2 Užimtumo tarnybos, Raseinių skyriaus organizuotuose 

nuotoliniuose renginiuose, kuriuose buvo pristatytos mokymosi galimybės mokykloje Užimtumo tarnybos klientams. 43,3% I-o kurso mokinių, kurie 

mokosi pirminio profesinio mokymo programose, modulyje „Įvadas į profesiją“ su būsima profesija susipažino socialinių partnerių įstaigose. Gerinant 

profesinio mokymo prieinamumą ir patrauklumą, atvirumą bendruomenei mokykla organizavo vairavimo simuliatoriaus praktinius mokymus mokymo 

centro „Vairuojame“ mokiniams. Pasitelkus socialinę paskyrą per 2021 m. organizuotos 2 neformalios profesinio mokymo veiklos bendruomenei: 

filmuota medžiaga „Velykinės Bobos gaminimas“ ir „Kalėdinio slyvų kekso receptas“. 

 Nebuvo atnaujinta bendradarbiavimo sutarčių su švietimo įstaigomis.  

 Nebuvo parengta bendrų projektų su regiono ir šalies mokyklomis. 

     Trečio tikslo antras uždavinys Kurti patrauklią ir veiksmingą Mokyklos viešinimo sistemą, kuriam įgyvendinti buvo suplanuotos 2 veiklos, 

įgyvendintas 100 proc. 

+453% padidėjo mokyklos socialinės paskyros lankytojų skaičius. Mokyklos socialinėje paskyroje talpinamos informacijos dažnis – 3 kartai 

per savaitę. Sukurta informacijos viešinimo darbo grupė. Parengtas „Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos viešinimo 

tvarkos             aprašas“. Iš viso per 2021 m. paviešinta 90 žinučių mokyklos svetainėje ir 160 žinučių  mokyklos socialinėje paskyroje. 
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 Nėra techninės galimybės išmatuoti rodiklį „Mokyklos internetinio puslapio lankytojų skaičiaus didėjimas procentais“. 

      Trečio tikslo trečias uždavinys Formuoti  pozityvų požiūrį į mokyklą, kuriam įgyvendinti buvo suplanuotos 4 veiklos, pavyko įgyvendintas 87 

proc. 

 

Parengtas 2021 m. VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos socialinio pedagogo veiklos planas. Socialinis pedagogas nuolat, pagal poreikį, 

konsultuoja mokinius, teikia pagalbą socialiniais ir psichologiniais klausimais (pagal savo kompetenciją). Mokykloje vykdomos 2 prevencinės 

programos: „Savu keliu“ ir „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“. Atliktas patyčių masto tyrimas. Lyginant 2019 m. 

ir 2021 m. atliktų tyrimų rezultatus (2020 m. tyrimas nebuvo atliktas dėl nuotolinio mokymosi proceso)  patyčių mastas sumažėjo 7,5%. Atliktas 

adaptacinis tyrimas. Lyginant 2019 m. ir 2021 m. atliktų tyrimų rezultatus (2020 m. tyrimas nebuvo atliktas dėl nuotolinio mokymosi proceso)  

adaptacinius sunkumus patiriančių mokinių skaičius sumažėjo 25%. Formuojant pilietinę, tautinę, kultūrinę, socialinę savimonę 46 mokyklos mokiniai 

dalyvavo nacionaliniame konkurse „Europos egzaminas“, buvo inicijuotos 5 akcijos/ renginiai: Laisvės gynėjų dienos minėjimas,  Vasario 16-osios - 

valstybės atkūrimo dienos minėjimas, Kovo 11-osios - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, akcija „DAROM 2021“, dalyvauta 

pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“. Per 2021 m. mokykloje svečiavosi ir su virėjo profesija susipažino 8 darželinukai/ mokiniai ir dvi 

auklėtojos/ mokytojos iš švietimo įstaigos VšĮ „Akademija gamtoje“. Kiti vizitai perkelti į 2022 m. pavasarį. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2021 

m. balandžio mėnesį nuotoliniu būdu dalyvavo bendrojo ugdymo įstaigų klasių valandėlėse ir pristatė mokyklos veiklas bei mokymosi galimybes VšĮ 

Raseinių technologijos ir verslo mokykloje. Bendrauta su: Raseinių „Šaltinio“ progimnazijos 8-okais, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 

10-okais, Viduklės Simono Stanevičiaus bei Ariogalos gimnazijų II-ų gimnazijos klasių mokiniais, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 10-okais. 

 Nebuvo gauta nė vieno prašymo dėl socialinės paramos skyrimo.  
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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 

Įvykdyta. Iš viso priimta 40 

mokinių: 

į I-ą gimnazijos klasę priimti 38 

mokiniai; 

į II-ą gimnazijos klasę priimti 2 

mokiniai. 

1.1.1.2. Įvykdytas 

mokinių į profesinio  

mokymo programas 

priėmimo planas. 

 

+ 

Įvykdyta iš dalies. Priėmimo 

planas 2021-2022 m. m. buvo 190 

mokinių (2020-10-30 dalininkų 

protokolo Nr. IN-2). 

 Iš viso priimti 178 mokiniai: 153 

mokiniai priimti į pirminio ir 

tęstinio profesinio mokymo 

programas ir 25 mokiniai (iš I-ų 

gimnazijos klasių) į virėjo 

pirminės profesinio mokymo 

programos vieną modulį. Tai 

sudaro 94% nuo visų planuotų 
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priimti mokinių skaičiaus. 

1.1.2.  Analizuoti 

mokinių pasiekimų 

rezultatus. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

gimnazijos ir 

profesinio 

mokymo 

skyrių vedėjai 

1.1.2.1. Gimnazijos 

skyriaus mokinių 

metinis pažangumas 

proc. 

 

96 

 Įvykdyta. Metinis gimnazijos 

skyriaus mokinių pažangumas 

95,7%. 

1.1.2.2. Gimnazijos 

skyriaus mokinių 

įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą proc. nuo 

II gimnazijos skyriaus 

klasės mokinių 

skaičiaus. 

 

97 

 

 

Įvykdyta 100%. Visi II gimnazijos 

klasių mokiniai įgijo pagrindinį 

išsilavinimą. 

https://rtvm.lt/ataskaitos/  

1.1.2.3. Gimnazijos 

skyriaus mokinių 

įgijusių vidurinį 

išsilavinimą proc. nuo 

II kurso mokinių 

skaičiaus. 

 

95 

Įvykdyta iš dalies, 92%. 87,03% 

gimnazijos skyriaus mokinių įgijo 

vidurinį išsilavinimą. 

https://rtvm.lt/ataskaitos/   

1.1.2.4. Mokinių, 

įgijusių kvalifikaciją, 

dalis procentais nuo 

visų baigiamųjų kursų 

mokinių skaičiaus. 

 

95 

 

Įvykdyta iš dalies. Profesinio 

mokymo baigiamojo kurso 

programose mokėsi ir jas baigė 

120 mokinių. 113 mokinių laikė 

asmens įgytų kompetencijų 

vertinimą ir įgijo kvalifikaciją. Tai 

sudaro 94,1% nuo visų programas 

baigusių mokinių. 

1.1.2.5. Įgyjamų 

kompetencijų 

vertinimo didėjimas 

balais. 

 

0,3 

 

Įvykdyta. Pokytis lyginant su 

2019-2020 m. m. įgytų 

kompetencijų vertinimo yra 

+10,77%. 

https://rtvm.lt/ataskaitos/
https://rtvm.lt/ataskaitos/
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1.1.2.6. Mokinių 

mokymosi 

pažangumas 

procentais. 

 

95 

Įgyvendinta. Mokinių pažangumas 

profesiniame mokyme – 100%. 

 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 vedėjai 

1.1.3.1. Suteikta 

aukštesnė 

kvalifikacinė 

kategorija. 

 

3 

Įvykdyta iš dalies, 67%.  1 

profesijos mokytojas įgijo 

mokytojo kvalifikaciją, 2 

mokytojai pateikė prašymus 

atestaciją nukelti į 2022 m.  

1.1.3.2. Organizuotų 

kvalifikacijos kėlimo 

seminarų skaičius. 

 

1 

Neįvykdyta. 

1.1.3.3. Pedagoginiai  

darbuotojai kėlė 

kvalifikaciją (vidutinis 

valandų skaičius per 

metus). 

 

40 

Įvykdyta 100%. Per 2021 m. 

gimnazijos ir profesinio mokymo 

skyrių mokytojai kėlė kvalifikaciją 

40 ir daugiau valandų per metus.  

1.1.3.4. Mokytojų 

įvykdžiusių 5 dienų 

kvalifikacijos 

tobulinimo programą, 

skaičius procentais 

nuo bendro mokytojų 

skaičiaus.  

 

35 

Įvykdyta, 87%. Gimnazijos 

skyriaus mokytojai įvykdė 5 dienų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą, tai sudaro 77%.  

Kvalifikacijos tobulinimo 

ataskaitos pristatytos gimnazijos 

skyriaus metodinės grupės 

susirinkime 2021-12-21, protokolo 

Nr. 20. 

94% profesinio mokymo skyriaus 

mokytojų tobulino kvalifikaciją, 

bent 5 dienas.  

Kvalifikacijos tobulinimo 

ataskaitos pristatytos profesinio 

mokymo skyriaus metodinės 
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grupės susirinkime 2022-01-06, 

protokolo Nr. 10. 

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 

 

Įvykdyta. Kvalifikacijos 

tobulinimas įvardintas gimnazijos 

skyriaus mokytojų 

perspektyviniuose 2021 m. veiklos 

planuose bei 2021 m. gimnazijos 

skyriaus veiklos plano 1 priede.  

Profesinio mokymo skyriaus 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas įvardintas profesinio 

mokymo skyriaus mokytojų 

perspektyviniuose 2021 m. veiklos 

planuose bei 2021 m. profesinio 

mokymo skyriaus veiklos plano 2 

priede. 

1.1.4.2. Atlikta 

mokytojų apklausa 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

klausimais. 

 

1 

Įvykdyta. 

1.1.4.3. Atlikta 

apklausos analizė. 

 

1 

Įvykdyta. 
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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 Įvykdyta. 2 profesijos mokytojai 

dalyvavo stažuotėse verslo 

įmonėse: 

Maisto ruošimo technologijų 

mokytoja stažavosi A. Taraškienės 

firmoje „3 5 15“ 30 val., 2021 m. 

rugpjūčio 16-20 d. 

Buhalterinės apskaitos mokytoja 

stažavosi  UAB „POKERIKA“ 20 

val. 2021 m. spalio 5-29 d. ir UAB 

„MEDIEVA“ 20 val. nuo 2021 m. 

lapkričio 15 d. iki 2021 m. 

gruodžio 15 d. 

1.1.6. Organizuoti 

profesijos mokytojų 

stažuotes sektoriniuose 

praktinio mokymo 

centruose. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2021m. 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1.1.6.1. Profesijos 

mokytojų dalyvavusių 

stažuotėse 

sektoriniuose 

praktinio mokymo 

centruose skaičius. 

1 
Įvykdyta. 3 profesijos mokytojai 

dalyvavo stažuotėse sektoriniuose 

praktinio mokymo centruose: 2 

automobilių mechanikų profesijos 

mokytojai 2021 m. lapkričio 5 d. 

dalyvavo 16 val. mokymuose 

Vilniaus automechanikos ir verslo 

mokyklos Sektorinio praktinio 

mokymo centre „Sudėtingesnių 

elektroninių sistemų komponentų 

gedimų nustatymo metodika“.  

Transporto vadybos profesijos 

mokytojas 2021 m. balandžio 4 d. 

dalyvavo Klaipėdos E. 
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Galvanausko profesinio rengimo 

centre, kuris vykdo projektą  iš ES 

fondų. 

 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 

 Įvykdyta. 2021 m. gruodžio 14 d. 

organizuota gimnazijos skyriaus 

mini konferencija „Sėkmės potyris 

pamokoje“. Pranešimus parengė 9 

mokytojai. 2021-12-14 gimnazijos 

skyriaus mokytojų metodinės 

grupės susirinkimo protokolo Nr. 

19. Profesinio mokymo skyriaus 

gerosios patirties pasidalijimas 

vyko 2021 m. gruodžio 21 d. 

2021-12-21 profesinio mokymo 

skyriaus mokytojų metodinės 

grupės susirinkimo protokolo Nr. 

8. 

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 

Įvykdyta. Ugdomoji veikla aptarta 

metodinių grupių susirinkimuose: 

2021-11-30 gimnazijos skyriaus 

mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas tema „Hibridinės 

pamokos link“; 2021-11-30 

protokolo Nr. 18. 

 

Profesinio mokymo skyriaus 

metodinės grupės susirinkimas, 

2021-06-28 protokolo Nr. 5. 

Klasių/ grupių vadovų metodinės 
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grupės susirinkimai: 2021-02-24, 

protokolo Nr. 2; 2021-03-23, 

protokolo Nr. 3; 2021-06-28, 

protokolo Nr. 4. 

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 

Įgyvendinta. 2021 m. iš viso 

parengta 10 modulinių profesinio 

mokymo programų. Parengtos ir 

yra vykdomos: socialinio 

darbuotojo padėjėjo modulinės 

pirminio ir tęstinio profesinio 

mokymo programos; 

Pardavėjo-kasininko modulinės 

pirminio ir tęstinio profesinio 

mokymo programos; 

III lygmens virėjo modulinė 

pirminio profesinio mokymo 

programa; 

II lygmens virėjo modulinė 

pirminio profesinio mokymo 

programa (skirta ir mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių). 

Parengtos, bet 2021-2022 m. m. 

nevykdomos ekspeditoriaus ir 

sandėlio operatoriaus modulinės 

pirminio ir tęstinio profesinio 

mokymo programos. 

1.1.9.2. Atnaujintų  

(turinio prasme) 

profesinio mokymo 

programų skaičius, 

atsižvelgiant į 

darbdavių pasiūlymus. 

Pagal 

poreikį 

Neįvykdyta. Nebuvo poreikio. 



15 

                                                                                                                                                               VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 

 

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 

 

 

 

Neįvykdyta. Parengta tvarka 

neformalių programų naudojimui. 

1.1.10.2.  Įveiklintų 

neformaliojo mokymo 

programų skaičius. 

 

1 

Neįvykdyta. 

1.1.11.  Lanksčiai 

organizuoti mokymo 

procesą. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2021 m. 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių vedėjai 

1.1.11.1. Mokini

ų, mokomų pagal 

modulines profesinio 

mokymo programas 

pameistrystės 

mokymo forma, proc. 

palyginus su visų 

mokinių, mokomų 

pagal profesinio 

mokymo programas 

skaičiumi. 

 

1 

Neįvykdyta. 

   1.1.11.2. Parengt

as nuotolinio mokymo 

aprašas. 

1 

 

Įvykdyta. 2020-03-24 parengtas 

„Viešosios įstaigos Raseinių 

technologijos ir verslo mokyklos 

ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas”. 

2021-06-10 gauta KPMPC 

ekspertinio vertinimo ataskaita Nr. 

MK-52, kurioje teigiama, kad 

mokymo įstaiga yra pasirengusi 

vykdyti mokymą nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo 

būdu. 

2021-07-22 mokyklos įstatams 

buvo pritarta mokyklos dalininkų 
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susirinkime, protokolo Nr. IN-5.  

2021-09-14 įteisintas nuotolinis 

mokymas mokyklos įstatuose 

(įteisinimas įstatuose buvo 

planuotas 2022 m.). 

1.1.11.4. Mokytojų, 

naudojančių virtualią 

mokymosi aplinką 

MOODLE, proc. nuo 

viso mokytojų 

skaičiaus. 

 

40 

Įvykdyta. 97% mokytojų naudojasi 

Moodle aplinka. 

 

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 

Įvykdyta. 50 % mokomosios 

medžiagos yra patalpinta Moodle 

aplinkoje, tęstinio profesinio 

mokymo programose 

besimokantiems mokiniams. 

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. Pasiūlo

s padidėjimas proc. 

2 Įvykdyta. 2020–2021 m. m. 

mokiniams buvo pasiūlyta 13, o 

2021–2022 m. m. – 17 

pasirenkamųjų dalykų, modulių 

programų. Tai yra padidėjimas 

30,8% . 
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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. Integru

otų, netradicinių ar 

atvirų pamokų 

pagrįstų šiuolaikiškais 

ugdymo metodais 

skaičius, tenkantis 1 

mokytojui. 

 

1 

 

 

Įvykdyta iš dalies, 90%. 13 iš 13 

gimnazijos skyriaus mokytojų ir 

14 iš 17 profesinio mokymo 

skyriaus mokytojų vedė vieną ir 

daugiau 

integruotas/netradicines/atviras 

pamokas.  

1.1.13.2. Mokini

ų kūrybinių darbų 

parodų skaičius, 

tenkantis 1  bendrojo 

ugdymo mokytojui. 

 

1 

Įvykdyta iš dalies, 77%. 

Gimnazijos skyriaus mokytojai 

organizavo 10 

kūrybinių/tiriamųjų/projektinių 

darbų/parodų. 1 mokytojui tenka 

0,8 darbo.  

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. Mokini

ų, po II gimnazijos 

klasės pasirenkančių 

profesinį mokymą 

mokykloje, proc. nuo 

bendro II gimnazijos 

klasės mokinių 

skaičiaus. 

 

70 

Įvykdyta. Iš viso baigė ir pagrindinį 

išsilavinimą įgijo 40 mokinių. 27+4 

(su individualizuota mokymo 

programa)  pasirinko profesinį 

mokymą mokykloje. Tai sudaro 

77,5%. 

1.1.15. Inicijuoti ir 

vykdyti profesinio 

meistriškumo konkursus 

atskirų specialybių 

mokiniams mokykloje 

(tvirtinant metodinės 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1.1.15.1. Visų 

vykdomų profesinio 

mokymo programų 

meistriškumo 

konkursų skaičius. 

 

+ 

 

Įvykdyta. 2021 m. kovo 9 d. vyko 

mokinių kūrybinių darbų 

konkursas „Profesijos dirbtuvės“ . 

Dalyvavo mūsų mokyklos visų 

specialybių mokiniai. Konkurse 

taip pat dalyvavo  mokiniai iš 18 

skirtingų Lietuvos ugdymo įstaigų. 
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grupės darbo planą, 

numatyti profesinio 

meistriškumo konkursus, 

datas ir t.t.). 

1.1.15.2. Konkre

čios specialybės 

mokinių, dalyvavusių 

mokykloje profesinio 

meistriškumo 

konkursuose proc. 

 

35 

Įvykdyta iš dalies, 64%. Profesinio 

meistriškumo konkurse dalyvavo 

57 mokiniai, t. y. 22,4% nuo visų 

mokinių, besimokančių profesinio 

mokymo programose, skaičiaus.  

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. Nacion

aliniuose, 

regioniniuose 

profesinio 

meistriškumo 

konkursų, kuriuose 

dalyvavo mokyklos 

mokytojai ir mokiniai, 

skaičius. 

1 
Įvykdyta. 2021-03-25  dalyvauta 

Šiaulių PRC prekybos skyriaus 

organizuotame respublikiniame 

konkurse „Profesionaliausias 

prekybininkas“. Dalyvavo P(T)-

2019 grupės mokinė.  

2021-03-31 dalyvauta Mažeikių 

politechnikos mokyklos Viekšnių 

skyrius organizuotame 

apskaitininkų respublikiniame 

konkurse. Dalyvavo A(T)-2020 

grupės mokinė. Užimta I-a vieta. 

2021-06-26,27 dienomis 

vykusiame tarptautiniame 

„Jaunojo automechaniko 2021“ 

konkurse, finaliniame etape, 

dalyvavo 3AM1-2019  grupės 

mokinys, kuris užėmė V-ą vietą. 

1.1.17. Užtikrinti 

mokinių lankomumą 

ugdymo proceso metu. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Klasių, grupių 

vadovai 
1.1.17.1. Nepatei

sintų pamokų skaičius, 

tenkantis 1 mokiniui. 

 

45 

Įvykdyta. Vienam mokiniui tenka 

30,98 praleistų pamokų, iš jų - 

19,46 nepateisintų pamokų. 
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1.1.17.2. Mokini

ų, nutraukusių 

mokymo sutartis, 

skaičiaus mažėjimas 

procentais lyginant su 

praėjusiais metais.  

 

5 

 

Įgyvendinta. 2019-2020 m. m. 

mokymosi sutartys dėl įvairių 

priežasčių buvo nutrauktos su 70 

mokinių. 

 2020-2021 m. m. mokymosi 

sutartis su mokykla nutraukė 51 

mokinys, tai yra 27,14% mažiau 

nei 2019-2020 m. m. 

1.1.17.3. Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdžių skaičius per 

metus,  svarstant 

nelankymo priežastis. 

 

4 

Įvykdyta. 2021 m. vyko 10 Vaiko 

gerovės komisijos posėdžių, 

kuriuose buvo svarstomas mokinių 

pažangumas ir lankomumas. 

1.1.18. Vykdyti praktinį 

mokymą mokiniams 

sektoriniame praktinio 

mokymo centre. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1.1.18.1. Mokini

ų, atlikusių praktinį 

mokymą SPMC, 

skaičius. 

 

35 Įvykdyta. 36 mokiniai atliko 

praktinį mokymą SPMC: 

2021-04-04 MKV(M)-2020 grupės 

5 mokiniai ir 2021-12-03 19 

mokinių iš MKVM(T)-2021 

grupės turėjo praktinius 

užsiėmimus E. Galvanausko 

profesinio mokymo centre, 

Klaipėdoje; 

2021-04-12 7 mokiniai iš 1A(v)-

2020 grupės turėjo praktinius 

užsiėmimus Šiaulių PRC; 

2021-04-14 5 mokiniai iš P(T)-

2019 grupės turėjo praktinius 

užsiėmimus Šiaulių PRC. 
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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 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta. Apklausa atlikta ir 

aptarta profesinio mokymo 

skyriaus mokytojų metodinės 

grupės susirinkime 2021-06-28,  

protokolo Nr.5. 

1.1.19.2. Atlikta 

absolventų apklausa 

apie įgytas 

kompetencijas ir 

kvalifikaciją. 

 

1 

Įvykdyta. Apklausa atlikta 2021 

m.  gegužės mėn.  

Aptarta profesinio mokymo 

skyriaus mokytojų metodinės 

grupės susirinkime 2021-06-28, 

protokolo Nr. 5. 

1.2. Užtikrinti 

mokyklos 

veiklos 

administravimo 

kokybę. 

1.2.1.  Rengti mokyklos 

metinį veiklos planą. 

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. 

 

+ 

Įvykdyta. Parengtas „Viešosios 

įstaigos Raseinių technologijos ir 

verslo mokyklos 2021-2024 metų 

strateginio veiklos plano 2021 

metų veiklos planas“. Planas 

suderintas  mokyklos taryboje 

(savivaldos institucijos) ir 2021-

05-03 patvirtintas direktoriaus 

įsakymu Nr. V-33. 

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 

 

+ 

Įvykdyta. Parengtas „VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo mokyklos 

2021-2022 m. m. profesinio 

mokymo vykdomų programų ir 

bendrojo ugdymo įgyvendinimo 

planas“. Planui pritarta mokyklos 

taryboje (savivaldos institucija) ir 

2021-08-31 patvirtintas 

direktoriaus įsakymu Nr. V-51. 
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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. 

 

+ 

Įvykdyta. Atsižvelgus į 2021 m. 

VšĮ Raseinių technologijos ir 

verslo mokyklos veiklos planą, 

2020 m. gimnazijos skyriaus plano 

įgyvendinimo analizę ir  

perspektyvinius 2021 m. mokytojų 

veiklos planus gimnazijos skyriaus 

metodinės grupės 2021-06-16 

susirinkime patvirtintas 2021 metų 

gimnazijos skyriaus veiklos 

planas; protokolo Nr. 7. 

Profesinio mokymo skyriaus 2021 

m. metodinės grupės veiklos 

planas parengtas ir patvirtintas 

2021-02-01 protokolo Nr. 2. 

Plano korekcija atlikta 2021-09-

15, protokolo Nr. 6 

Klasių/ grupių vadovų metodinės 

grupės veiklos planas 2021 m. 

parengtas ir patvirtintas 2021-01-

11 klasių/ grupių vadovų 

metodinės grupės susirinkime, 

protokolo Nr. 1. 

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), 

 

+ 

Įvykdyta. 2021-01-20 parengta ir 

viešai pateikta susipažinimui 

mokyklos direktoriaus metų 

veiklos ataskaita.  

https://rtvm.lt/wp-

content/uploads/2021/01/2020-m.-

A.-Dragunaites-veiklos-

vertinimas.pdf  

2021-03-17 direktoriaus ataskaitai 

https://rtvm.lt/wp-content/uploads/2021/01/2020-m.-A.-Dragunaites-veiklos-vertinimas.pdf
https://rtvm.lt/wp-content/uploads/2021/01/2020-m.-A.-Dragunaites-veiklos-vertinimas.pdf
https://rtvm.lt/wp-content/uploads/2021/01/2020-m.-A.-Dragunaites-veiklos-vertinimas.pdf
https://rtvm.lt/wp-content/uploads/2021/01/2020-m.-A.-Dragunaites-veiklos-vertinimas.pdf
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bendruomenei, 

dalininkų 

susirinkimui. 

pritarta mokyklos dalininkų 

susirinkime, protokolo Nr. IN-2. 

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 

 

 

 

Įvykdyta. Iš viso perspektyvinių 

planų įgyvendinimo ataskaitas 

pateikė 97% mokyklos mokytojų: 

13 - gimnazijos skyriaus 

mokytojų, t. y. 100 %. 

Profesinio mokymo skyriuje 

perspektyvinių planų 

įgyvendinimo ataskaitas pateikė 

16 iš 17 profesinio mokymo 

skyriaus mokytojų, t. y. 94 %. 

1.2.5.2. Mokytojų, per 

mokslo metus 

stebėjusių bent 1 kito 

mokytojo pamoką ar 

praktinį užsiėmimą, 

proc. nuo viso 

mokytojų skaičiaus. 

 

 

20 

 

 

Įvykdyta. 30% mokyklos 

mokytojų stebėjo bent 1 kito 

mokytojo pamoką: 3  gimnazijos 

skyriaus mokytojai (23%). 

Aptarta 2021-12-21 gimnazijos 

skyriaus metodinės grupės 

susirinkime, protokolo  Nr. 20. 

5  - profesinio mokymo skyriaus 

mokytojai (29%).  Aptarta 2021-

12-22 profesinio mokymo skyriaus 

metodinės grupės susirinkime, 

protokolo  Nr. 9. 
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1.2.5.3. Parengtas 

kiekvieno mokytojo 

veiklos planas ir 

ataskaita profesiniam 

tobulėjimui ir 

veikloms mokyklos 

bendruomenei. 

 

+ 

Įgyvendinta. Gimnazijos skyriaus 

mokytojų perspektyviniai veiklos 

planai pristatyti 2021-06-16 

gimnazijos skyriaus mokytojų 

metodinės grupės susirinkime, 

protokolas Nr. 7, ataskaitos - 

2021-12-21, protokolo Nr. 20. 

Profesinio mokymo skyriaus 

mokytojų perspektyviniai veiklos 

planai pristatyti profesinio 

mokymo skyriaus metodinės 

grupės susirinkime 2021-01-06, 

protokolo Nr. 1, ataskaitos - 2022-

01-06, protokolo Nr. 10. 

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. 

 

+ 

Įvykdyta. 2021 m. sausio mėnesį 

vyko darbuotojų, išskyrus 

mokytojus ir pagalbos mokiniui 

specialistus, kasmetinis veiklos 

vertinimas ir įsivertinimas už 2020 

m. Suplanuotos užduotys 2021 m. 

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 

Neįvykdyta. Atsakingi mokyklos 

administracijos darbuotojai 

dalyvavo mokymuose 2021 m. 

kovo 22, 26, 30 d. Kiti mokymai 

numatyti 2022 m. sausio-vasario 

mėn. 

1.2.8.  Planuoti ir 

įgyvendinti kokybės 

Mokyklos 

finansinės 

lėšos, 

Mokyklos 

direktorius, 

atstovas 

1.2.8.1. Įgyvendintų 

ISO 9001:2015 

kokybės valdymo 

 

2 

 

Įgyvendinta. Per 2021 m. pagal iš 

anksto parengtą KVS audito planą 

skirtinguose skyriuose atlikti 4 
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valdymo sistemos ISO 

9001:2015 palaikymo 

priemones. 

žmogiškieji 

ištekliai 

kokybės 

vadybos 

sistemai 

sistemos palaikymo 

priemonių skaičius. 

vidaus auditai.  

1.2.8.2. Atliktas ISO  

9001:2015 kokybės 

valdymo sistemos 

monitoringas. 

 

1 

Įvykdyta. 2021-06-17 kasmetinio 

išorės audito metu įvertinta 

mokyklos veiklos kokybė pagal 

ISO 9001:2015 standarto 

reikalavimus. Veikla vykdoma 

tinkamai. Pažeidimų nerasta. 

1.2.8.3. Pratęstas ISO 

9001:2015 kokybės 

valdymo sistemos 

sertifikato galiojimas. 

 

1 

Įvykdyta. ISO 9001:2015 kokybės 

valdymo sistemos sertifikatas 

galioja iki 2022-07-08. 

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 

Įvykdyta. Sukurta „Viešosios 

įstaigos Raseinių technologijos ir 

verslo mokyklos korupcijos 

prevencijos programa 2021–2023 

metams“. Dokumentas patvirtintas 

2021 m. balandžio 12 d. 

direktoriaus įsak. Nr. V-27 

1.2.9.2. Atlikta 

pasirinktos veiklos 

srities antikorupcinė 

analizė ir vertinimas. 

 

1 

Įvykdyta. Atlikta pasirinktos 

srities antikorupcinė analizė ir 

vertinimas nuo 2021 birželio 

mėnesio iki 2021 rugsėjo mėnesio.   

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 

Neįvykdyta.  

1.2.10.2. Parengta 

informacija (ataskaita) 

apie vidaus kontrolės 

įgyvendinimą 

1 Neįvykdyta.  



25 

                                                                                                                                                               VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 

 

mokykloje. 

 

II. Tikslingas edukacinių aplinkų atnaujinimas 

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

 

2.  

2.1. Modernizuoti 

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 Įvykdyta. Atnaujintas 

110 kabinetas, 

automobilių 

mechaniko specialybei 

skirta teorijos klasė; 

atnaujinta teorijos/ 

praktikos klasė skirta  

slaugytojo padėjėjo 

specialybei mokyti; 

atnaujintas II-o aukšto 

koridorius (naujai 

išdažytos sienos, 

atnaujinta grindų 

danga). 

2.1.2.  Atnaujinti, 

tobulinti mokymo(si) 

priemonės. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

mokymo ir 

gimnazijos 

skyrių vedėjai 

2.1.2.1. Atnaujintų mokymo 

priemonių skaičius. 

 

2 

Įvykdyta. 2 profesijos 

mokytojos atnaujino 

savo srities specialybei 

mokyti skirtas 

mokymo priemones 

(apskaitininko ir 

slaugytojo padėjėjo). 

Aptarta profesijos 

mokytojų metodinės 

grupės susirinkime 
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2021-12-22, protokolo 

Nr. 9  

2.1.2.2. Sukurtų mokymo 

priemonių skaičius. 

 

2 

Įvykdyta. 2 profesijos 

mokytojos pristatė 

savo srities specialybei 

mokyti sukurtas 

metodines priemones 

(pardavėjo ir virėjo). 

Aptarta profesijos 

mokytojų metodinės 

grupės susirinkime 

2021-12-22, protokolo 

Nr. 9 

2.1.3.  Planuoti ir vykdyti 

viešuosius pirkimus. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius 

2.1.3.1. Parengtas viešųjų 

pirkimų planas. 

 

+ 

Įvykdyta. Parengtas 

viešųjų pirkimų planas 

ir pristatytas į ŠMSM. 

2.1.3.2. Parengtos ketinamų 

sudaryti pirkimų sutarčių 

produktų ir paslaugų 

specifikacijos. 

 

+ 

Įvykdyta. Kiekvieną 

kartą vykdant pirkimus 

yra parengiamos 

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 

Įvykdyta. Pagal poreikį 

įsigyta IT įrangos už 

4121 eurą.  

2.1.5.  Įsigyti mokomųjų 

priemonių ir mokymo 

medžiagų mokymo 

programoms įgyvendinti. 

Biudžeto 

lėšos 

Direktorius, 

profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėja, viešųjų 

2.1.5.1. Įsigyta priemonių ir 

mokymo medžiagų (tūkst. 

Eur) 

 

1000 

Įvykdyta. Pagal poreikį 

įsigyta naujų vadovėlių 

už 514 eurų. 
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pirkimų 

organizatorius 

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 Neįvykdyta. Per 2021 

m. negauta 

materialinės paramos iš 

verslo įmonių. 

2.2. Gerinti 

mokymosi aplinkos 

patrauklumą. 

2.2.1.  Tobulinti 

mokymo(si) procesą 

skaitmeniniais ištekliais. 

Biudžeto 

lėšos 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

mokymo ir 

gimnazijos 

skyrių vedėjai 

2.2.1.1. Parengtas 

aprūpinimo skaitmeniniais 

ištekliais planas. 

 

1 

Įvykdyta. Parengtas 

aprūpinimo 

skaitmeniniais 

ištekliais planas. 

Patvirtintas gimnazijos 

skyriaus mokytojų  

metodinės grupės 

susirinkime 2021-11-

11, protokolo Nr. 17  

2.2.1.2. Įsigyta 

skaitmeninių išteklių  pagal 

planą. 

 

+ 

Neįvykdyta. 

Skaitmeninių išteklių 

įsigijimas nukeltas į 

2022 m. 

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 

 

Neįvykdyta. 

2.2.3.  Modernizuoti 

mokyklos sporto bazę. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

projektų 

vadovas 

2.2.3.1. Pateikta paraiška 

sporto rėmimo fondui. 

 

1 

Įvykdyta. 2021 m. 

sporto rėmimo fondui 

pateikta paraiška Nr. 

SRF-SĮĮ-2021-0033. 

2.2.4.  Sudaryti 

patrauklias gyvenimo 

Biudžeto 

lėšos 

Direktorius 2.2.4.1. Suremontuotų 

kambarių skaičius. 

1 Neįvykdyta. 

Apgyvendinus 
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sąlygas bendrabutyje. mokyklos bendrabutyje 

afganistaniečių šeimas 

darbai buvo sustabdyti. 

2.2.4.2. Įsigyta baldų, 

minkšto inventoriaus (Eur). 

 

500 

Įvykdyta. Pagal poreikį 

330 eurų buvo įsigyta 

trūkstamo inventoriaus.   

 

III. Ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas 

3 tikslas. Mokyklos įvaizdžio ir viešųjų ryšių plėtojimas 

 

3.  

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 

 

Neįvykdyta. 

3.1.1.2. Pasirašytų naujų 

bendradarbiavimo sutarčių 

skaičius. 

 

1 

Įvykdyta. 2021-11-10 

pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su „Atrask 

Raseinius“. 

3.1.1.3. Organizuotų 

bendrų veiklų skaičius. 

1 Įvykdyta. 2021-12-07 

Kalėdinių meduolių 

kepimas su VšĮ 

„Akademija gamtoje“ 

mokiniais. 

2021-12-01 

Smalininkų 

technologijų ir verslo 

mokyklos konditerių 

specialybės mokiniai 

mūsų mokykloje 

mokėsi kepti šakočius.  



29 

                                                                                                                                                               VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 

 

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 

Įvykdyta. 2021-05-18 

dalyvauta Raseinių 

krašto muziejuje 

vykusioje dr. Daivos 

Šeškauskaitės 

autorinės parodos 

„Lietuviškos apeigos ir 

simboliai“ pristatyme 

ir paskaitoje „Stiprybės 

semiuosi iš Lietuvos“, 

skirtos Marijos 

Gimbutienės metams.  

 

Su UAB Danspin 

bendradarbiaujama 

įgyvendinant DofE 

projektą. 2021-11-15 

organizuota ekskursija 

UAB Danspin įmonėje. 

021-12-02 dalyvauta 

VšĮ Raseinių neįgaliųjų 

užimtumo ir paslaugų 

centro organizuotame 

renginyje.  

 2021-12-10 dalyvauta 

socialinių partnerių  

organizuotame 

seminare „Lyčių 

lygybės ugdymas: nuo 

problemos iki 

sprendimo būdų“. 

Raseinių rajono 
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savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras kartu su 

Raseinių krizių centru. 

2021-12-22 

Bendradarbiavimas su 

Raseinių Jaunųjų 

maltiečių atstovais, III 

kurso virėjo 

specialybės mokiniai 

kepė kūčiukus 

vienišiems žmonėms. 

3.1.2.2. Bendradarbiavimas 

su vietos darbdaviais, 

Užimtumo tarnybomis, 

kitomis suinteresuotomis 

šalimis (renginių, veiklų 

skaičius per metus). 

 

1 

 

 

 

Įvykdyta. Įvyko 7 

netradicinės pamokos 

su darbdaviais 

(apskaitininko, 

automobilių 

mechaniko, konditerio, 

padavėjo-barmeno, 

virėjo) specialybių 

mokiniams. Pamokos 

vyko išorėje, pas 

darbdavius, ir viduje, 

mokykloje. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

dalyvavo 2 UŽT 

organizuotuose 

nuotoliniuose 

renginiuose, kuriuose 

buvo pristatytos 

mokymosi galimybės 
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mokykloje Užimtumo 

tarnybos klientams.  

3.1.2.3. Mokinių 

dalyvavusių ir susipažinusių 

su būsima profesija 

socialinių partnerių įstaigose 

procentas nuo bendro 

mokinių skaičiaus. 

 

50 Įvykdyta iš dalies. 45 I-

o kurso mokiniai, kurie 

mokosi pirminio 

profesinio mokymo 

programose modulyje 

„Įvadas į profesiją“ su 

būsima profesija 

susipažino socialinių 

partnerių įstaigose. Tai 

sudaro 43,3% nuo visų 

mokinių, kurie mokosi 

I-ame kurse. 

 

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 

Įvykdyta. Vairavimo 

simuliatoriaus 

praktiniai mokymai 

mokymo centro 

„Vairuojame“ 

mokiniams.  

3.1.3.2. Įvykdytų 

neformalių profesinio 

mokymo veiklų skaičius 

bendruomenei per metus. 

2  
Įvykdyta. 2021-03-31 

Velykinės Bobos 

gaminimo filmuotos 

medžiagos 

pasidalijimas su 

bendruomene 

https://www.facebook.

com/watch/?ref=search

&v=390528584287084

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3905285842870844&external_log_id=ec1b0225-cbd6-4f6e-b7d7-a0ab31072a0d&q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla%20velykin%C4%97%20boba
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3905285842870844&external_log_id=ec1b0225-cbd6-4f6e-b7d7-a0ab31072a0d&q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla%20velykin%C4%97%20boba
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3905285842870844&external_log_id=ec1b0225-cbd6-4f6e-b7d7-a0ab31072a0d&q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla%20velykin%C4%97%20boba
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4&external_log_id=ec

1b0225-cbd6-4f6e-

b7d7-

a0ab31072a0d&q=v%

C5%A1%C4%AF%20

raseini%C5%B3%20te

chnologijos%20ir%20v

erslo%20mokykla%20

velykin%C4%97%20b

oba  

2021-12-22 Kalėdinio 

slyvų kekso recepto 

pasidalijimas su 

bendruomene 

https://www.facebook.

com/search/top?q=v%

C5%A1%C4%AF%20

raseini%C5%B3%20te

chnologijos%20ir%20v

erslo%20mokykla  

3.1.5. Rengti projektus su 

regiono ir šalies mokyklomis. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokyklos 

lėšos 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

projektų 

vadovas 

3.1.5.1.Įgyvendintų projektų 

skaičius. 

1 Neįgyvendinta. 

3.1.5.2.Projektuose 

dalyvavusių dalyvių 

mokinių skaičius. 

10 Neįgyvendinta. 

3.2. Kurti 

patrauklią ir 

veiksmingą 

Mokyklos 

3.2.1.  Formuoti patrauklų 

informacijos apie mokyklos 

veiklą pateikimą internetinės  

svetainės ir socialinės  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

3.2.1.1. Mokyklos 

internetinio puslapio 

lankytojų skaičiaus 

didėjimas procentais. 

2 

 

 

 

Nėra galimybės 

analizuoti duomenų. 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3905285842870844&external_log_id=ec1b0225-cbd6-4f6e-b7d7-a0ab31072a0d&q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla%20velykin%C4%97%20boba
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3905285842870844&external_log_id=ec1b0225-cbd6-4f6e-b7d7-a0ab31072a0d&q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla%20velykin%C4%97%20boba
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3905285842870844&external_log_id=ec1b0225-cbd6-4f6e-b7d7-a0ab31072a0d&q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla%20velykin%C4%97%20boba
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3905285842870844&external_log_id=ec1b0225-cbd6-4f6e-b7d7-a0ab31072a0d&q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla%20velykin%C4%97%20boba
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3905285842870844&external_log_id=ec1b0225-cbd6-4f6e-b7d7-a0ab31072a0d&q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla%20velykin%C4%97%20boba
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3905285842870844&external_log_id=ec1b0225-cbd6-4f6e-b7d7-a0ab31072a0d&q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla%20velykin%C4%97%20boba
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3905285842870844&external_log_id=ec1b0225-cbd6-4f6e-b7d7-a0ab31072a0d&q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla%20velykin%C4%97%20boba
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3905285842870844&external_log_id=ec1b0225-cbd6-4f6e-b7d7-a0ab31072a0d&q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla%20velykin%C4%97%20boba
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3905285842870844&external_log_id=ec1b0225-cbd6-4f6e-b7d7-a0ab31072a0d&q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla%20velykin%C4%97%20boba
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3905285842870844&external_log_id=ec1b0225-cbd6-4f6e-b7d7-a0ab31072a0d&q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla%20velykin%C4%97%20boba
https://www.facebook.com/search/top?q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla
https://www.facebook.com/search/top?q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla
https://www.facebook.com/search/top?q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla
https://www.facebook.com/search/top?q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla
https://www.facebook.com/search/top?q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla
https://www.facebook.com/search/top?q=v%C5%A1%C4%AF%20raseini%C5%B3%20technologijos%20ir%20verslo%20mokykla
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viešinimo 

sistemą. 

paskyros pagalba. vedėjai 3.2.1.2. Mokyklos socialinės 

paskyros lankytojų skaičiaus 

didėjimas procentais. 

2 

 

 

 

Įvykdyta. +453% 

padidėjo mokyklos 

socialinės paskyros 

lankytojų skaičius. 

3.2.1.3. Mokyklos 

socialinėje paskyroje 

talpinamos informacijos 

dažnis kartą per savaitę. 

 

+ 

Įvykdyta. 3 kartai 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. 

 

+ 

Įvykdyta. Sukurta 

informacijos viešinimo 

darbo grupė. 

Patvirtinta  2021 m. 

lapkričio 12 d. 

direktoriaus įsak. Nr. 

V-81. 

3.2.2.2. Parengtas 

informacijos viešinimo 

aprašas. 

 

+ 

 

Įvykdyta. Parengtas 

„Viešosios įstaigos 

Raseinių technologijos 

ir verslo mokyklos 

viešinimo tvarkos 

aprašas“. Patvirtintas 

2021 m. gruodžio 1 d. 

direktoriaus įsak. Nr. 

V-85. 

3.2.2.3. Viešinamų 

informacinių žinučių ir 

straipsnių skaičius. 

Pagal 

poreikį 

Įvykdyta. Iš viso 90 

žinučių mokyklos 

svetainėje ir 160 

žinučių  mokyklos 

socialinėje paskyroje. 

3.3. Formuot

i  pozityvų 

požiūrį į 

3.3.1. Plėsti socialinės, 

psichologinės ir pedagoginės 

pagalbos paslaugų teikimą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

Parengtas socialinio 

pedagogo veiklos planas. 

1 Įvykdyta. Parengtas 

2021 m. VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo 

mokyklos socialinio 
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mokyklą. vedėjai, vaiko 

gerovės 

komisija, 

socialinis 

pedagogas 

pedagogo veiklos 

planas. Planui pritarta 

mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdyje 2021-01-11, 

protokolo Nr. 1. 

3.3.1.1. Mokinių 

konsultavimas ir pagalbos 

teikimas socialiniais ir 

psichologiniais klausimais. 

 

Pagal 

poreikį 

 

Įvykdyta. Mokyklos 

socialinis pedagogas 

nuolat, pagal poreikį, 

konsultuoja mokinius, 

teikia pagalbą 

socialiniais ir 

psichologiniais 

klausimais (pagal savo 

kompetenciją). 

3.3.1.3. Vykdytų 

prevencinių programų 

skaičius. 

 

2 

Įvykdyta. Mokykloje 

vykdomos 2 

prevencinės 

programos: „Savu 

keliu“ ir „Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai 

bendroji programa“. 

3.3.1.4. Mokinių, gavusių 

socialinę paramą, proc. nuo 

viso mokinių skaičiaus. 

 

2 

Neįvykdyta. Nebuvo 

gauta nė vieno 

prašymo dėl socialinės 

paramos skyrimo.  

3.3.2. Kurti saugią 

mokymo(si) aplinką. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, vaiko 

3.3.2.1. Atliktas patyčių 

masto tyrimas. 

1 Įvykdyta. Atliktas 

patyčių masto tyrimas. 

Su tyrimo rezultatais 

mokyklos 
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gerovės 

komisija, 

socialinis 

pedagogas 

bendruomenė 

supažindinta 

https://www.manodien

ynas.lt/1/lt/page/messa

ge_new/message/7379

39  

3.3.2.2. Patyčias patiriančių 

mokinių skaičiaus 

mažėjimas procentais. 

 

2 

Įvykdyta. Lyginant 

2019 m. ir 2021 m. 

atliktų tyrimų 

rezultatus (2020 m. 

tyrimas nebuvo atliktas 

dėl nuotolinio 

mokymosi proceso)  

patyčių mastas 

sumažėjo 7,5%. 

 

 

 

3.3.2.3. Atliktas adaptacinis 

tyrimas. 

 

1/1 

Įvykdyta. Atliktas 

adaptacinis tyrimas. Su 

tyrimo rezultatais 

mokyklos 

bendruomenė 

supažindinta 

https://www.manodien

ynas.lt/1/lt/page/messa

ge_new/message/7379

39  

3.3.2.4. Adaptacinius 

sunkumus patiriančių 

mokinių skaičiaus 

mažėjimas procentais. 

 

2 

Įvykdyta. Lyginant 

2019 m. ir 2021 m. 

atliktų tyrimų 

rezultatus (2020 m. 

tyrimas nebuvo atliktas 

https://www.manodienynas.lt/1/lt/page/message_new/message/737939
https://www.manodienynas.lt/1/lt/page/message_new/message/737939
https://www.manodienynas.lt/1/lt/page/message_new/message/737939
https://www.manodienynas.lt/1/lt/page/message_new/message/737939
https://www.manodienynas.lt/1/lt/page/message_new/message/737939
https://www.manodienynas.lt/1/lt/page/message_new/message/737939
https://www.manodienynas.lt/1/lt/page/message_new/message/737939
https://www.manodienynas.lt/1/lt/page/message_new/message/737939
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dėl nuotolinio 

mokymosi proceso)  

adaptacinius sunkumus 

patiriančių mokinių 

skaičius sumažėjo 

25%. 

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 

 

 

 

 

 

Įvykdyta. 2021-05-07 

konkurse „Europos 

egzaminas“ dalyvavo 

46 mokiniai. 

3.3.3.2. Mokyklos 

inicijuotų, vykdytų 

pilietinių, kultūrinių, 

tautinių akcijų, renginių 

skaičius. 

 

2 

Įvykdyta. Įvyko 5 

renginiai/ akcijos: 

1. Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas „Atmintis 

gyva, nes liudija“.  

https://rtvm.lt/musu-

laisve-uzaugo/  

2. Vasario 16-osios - 

valstybės atkūrimo 

dienos minėjimas. 

3. Kovo 11-osios - 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 

minėjimas. 

https://rtvm.lt/musu-laisve-uzaugo/
https://rtvm.lt/musu-laisve-uzaugo/
https://rtvm.lt/musu-laisve-uzaugo/
https://rtvm.lt/musu-laisve-uzaugo/
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https://rtvm.lt/graziausio

s-musu-spalvos-tau-

lietuva/ 

4. Akcija „DAROM 

2021“. 

5.  Dalyvavimas 

pilietinėje iniciatyvoje 

„Atminties kelias“.   

https://rtvm.lt/tolerancijo

s-pamoka-minint-zydu-

genocido-diena/ 

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 

 

Įvykdyta iš dalies, 

40%.  

2021-12-07 mokykloje 

svečiavosi ir su virėjo 

profesija susipažino 8 

darželinukai/ mokiniai 

ir dvi auklėtojos/ 

mokytojos iš švietimo 

įstaigos VšĮ 

„Akademija gamtoje“. 

3.3.4.2. Mokyklos 

veiklos ir mokymo(si) 

galimybių pristatymas 

gimnazijose ir 

progimnazijose. 

 

5 

Įvykdyta. Nuotoliniu 

būdu dalyvauta 

bendrojo ugdymo 

įstaigų klasių 

valandėlėse ir 

pristatytos mokyklos 

veiklos bei mokymosi 

galimybės VšĮ 

https://rtvm.lt/graziausios-musu-spalvos-tau-lietuva/
https://rtvm.lt/graziausios-musu-spalvos-tau-lietuva/
https://rtvm.lt/graziausios-musu-spalvos-tau-lietuva/
https://rtvm.lt/tolerancijos-pamoka-minint-zydu-genocido-diena/
https://rtvm.lt/tolerancijos-pamoka-minint-zydu-genocido-diena/
https://rtvm.lt/tolerancijos-pamoka-minint-zydu-genocido-diena/
https://rtvm.lt/tolerancijos-pamoka-minint-zydu-genocido-diena/
https://rtvm.lt/tolerancijos-pamoka-minint-zydu-genocido-diena/


38 

                                                                                                                                                               VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 

 

Raseinių technologijos 

ir verslo mokykloje. 

2021 m. balandžio 

mėn. bendrauta su 

Raseinių „Šaltinio“ 

progimnazijos 8-okais, 

Raseinių Viktoro 

Petkaus pagrindinės 

mokyklos 10-okais, 

Viduklės Simono 

Stanevičiaus, 

Ariogalos gimnazijų II-

ų gimnazijos klasių 

mokiniais, Kelmės 

„Aukuro“ pagrindinės 

mokyklos 10-okais. 

 


