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2022 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

2022 METŲ PRIORITETAI IR UŽDAVINIAI 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2021-2024 strateginio  veiklos plano  įgyvendinimo 2022 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 2022 metų veiklos  planas įgyvendintas 

93 proc. 

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

ugdymo(si)/ mokymo(si) veiklas ir vertinant pasiektus rezultatus įgyvendintas 98 proc.  

 Pirmo tikslo uždavinys Tobulinti ugdomosios veiklos organizavimo kokybę ir veiksmingumą, kuriam įgyvendinti buvo numatyta 19 

priemonių, įgyvendintas 95,6 proc. Iš viso į I-ą ir II-ą gimnazijos klases priimta 47 mokiniai: į I-ą – 45 mokiniai; į II-ą - 2 mokiniai. Priėmimo planas į 

profesinio mokymo programas 2022-2023 m. m. buvo 169 mokiniai. 169 mokiniai priimti į pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas. Tai sudaro 

100 proc. nuo visų planuotų priimti mokinių skaičiaus. Metinis gimnazijos skyriaus mokinių pažangumas 98,3 proc. Pažangūs buvo 168 mokiniai. Visi 

II-ų gimnazijos klasių mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą įgijo 97,87 proc. mokinių nuo visų baigusių vidurinio ugdymo 

programą. 2021-2022 m. m. profesinio mokymo baigiamojo kurso programose mokėsi 162 mokiniai. Kvalifikaciją 2021 m. gruodžio mėn. įgijo 15 

mokinių, o 2022 m. - įgijo 137 mokiniai. Tai sudaro 96,5 proc. nuo visų programas baigusių mokinių. Dėl pasikeitusios vertinimo tvarkos teorinės dalies 

egzaminas vertintas tik „Išlaikyta“ arba „Neišlaikyta“, todėl skaičiuotas tik praktinės dalies Asmens įgytų kompetencijų vertinimo vidurkis  -  9,4. 

Praktinės dalies vidurkis, lyginant su 2020-2021 m. m. praktinės dalies Asmens įgytų kompetencijų vertinimo vidurkiu, padidėjo 0,97 proc. Mokinių 

pažangumas profesiniame mokyme – 100 proc.  

Vienas profesijos mokytojas įgijo mokytojo kvalifikaciją, vienam profesijos mokytojui suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė 

kategorija, dvejiems bendrojo ugdymo mokytojams suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. Per 2022 m. gimnazijos ir profesinio mokymo 
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skyrių mokytojai kėlė kvalifikaciją 40 ir daugiau valandų per metus. 56 proc. mokyklos mokytojų įvykdė 5 dienų kvalifikacijos tobulinimo programą. 

Kvalifikacijos tobulinimas įvardintas Gimnazijos ir Profesinio mokymo skyrių mokytojų perspektyviniuose 2022 m. veiklos planuose bei 2022 m. 

Gimnazijos ir Profesinio mokymo skyrių veiklos planų prieduose.  Atlikta mokytojų apklausa ir apklausos analizė kvalifikacijos tobulinimo klausimais. 

2 profesijos mokytojos dalyvavo stažuotėse verslo įmonėse. 4 profesijos mokytojai dalyvavo stažuotėse sektoriniuose praktinio mokymo centruose. 2 

profesijos mokytojos kelia savo kvalifikaciją ir mokosi auštosiose šalies mokyklose pagal savo darbo sritis. Gimnazijos ir Profesinio mokymo skyriuose 

buvo organizuoti pasidalijimo gerąja darbo patirtimi renginiai, susirinkimai. Gimnazijos, profesinio mokymo ir klasių/ grupių vadovų metodinėse grupėse 

buvo organizuoti mokytojų susirinkimai ugdomosios veiklos tobulinimo klausimais. 2022 m. iš viso parengtos 8 modulinės profesinio mokymo 

programos. Iš jų 6 yra įgyvendinamos 2022-2023 m. m., 2 – neįgyvendinamos, nes licencija buvo gauta jau prasidėjus 2022-2023 m. m. Turinio prasme 

atnaujintų profesinio mokymo programų 2022 m. nebuvo, tačiau, atsižvelgiant į rajono darbdavių poreikį, naujai buvo įregistruota šaltkalvio modulinė 

profesinio mokymo programa; į Užimtumo tarnybos poreikį - kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa. Parengtos ir įveiklintos 2 

neformaliojo profesinio mokymo programos, kuriose mokosi I-ų gimnazinių klasių mokiniai: „Transporto priemonių važiuoklės techninis aptarnavimas 

ir priežiūra“ ir „Blynų gaminimo technologija“. 0,7 proc. mokinių, nuo visų mokinių, besimokančių pagal profesinio mokymo programas skaičiaus, 

mokosi pameistrystės būdu: 1 automobilių mechaniko specialybės mokinys mokosi pameistrystės būdu ir 1 mokinys, siųstas iš UŽT, apskaitininko 

profesinio mokymo programoje. 88 proc. mokyklos mokytojų naudojasi Moodle aplinka. 40 proc. mokomosios medžiagos yra patalpinta Moodle 

aplinkoje, tęstinio profesinio mokymo programose ir pameistrystės būdu besimokantiems mokiniams. 2022–2023 m. m. mokiniams buvo pasiūlyta 19 

pasirenkamųjų dalykų, modulių programų, t. y. 11,8 proc. daugiau lyginant su praėjusiais mokslo metais. 1,78 pamokos tenka vienam mokyklos 

mokytojui, kuris vedė integruotas, netradicines, atviras pamokas, kurios buvo pagrįstos šiuolaikiškais ugdymo metodais. 1,26 renginio tenka bendrojo 

ugdymo mokytojui organizavusiam mokinių kūrybinių darbų parodas. 69,4 proc.  mokyklos mokinių, kurie įgijo pagrindinį išsilavinimą 2022 m., 

pasirinko tolimesnį profesinį mokymą mokykloje. 2022 m. lapkričio - gruodžio mėnesiais vyko visų devynių, mokykloje vykdomų profesinio mokymo 

programų, profesinio meistriškumo konkursai, kuriuose dalyvavo 35 proc. ir daugiau visų specialybių mokinių. 2022 m. buvo dalyvauta: Lietuvos jaunųjų 

automobilių vairuotojo varžybose „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“, kurias organizavo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija ir Smalininkų 

technologijų ir verslo mokykla, užimta II vieta; Respublikiniame socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio meistriškumo konkurse „Mano misija – 

padėti“, organizatorius - Biržų technologijų ir mokymo centras, užimta III vieta; dalyvauta I ir II etapuose tarptautiniame profesinio meistriškumo 

konkurse „Geriausias jaunasis automechanikas 2022“, kurį organizavo bendrovė „Inter Cars Lietuva“; dalyvauta respublikiniame profesinio 
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meistriškumo konkurse „Profesionaliausias prekybininkas“, organizatorius - Šiaulių profesinio rengimo centras;  dalyvauta respublikiniame apskaitininko 

profesinio meistriškumo konkurse „Link balanso“; organizatorius - Rokiškio profesinio rengimo centras; dalyvauta respublikiniame apskaitininko 

profesinio meistriškumo konkurse „Apskaita – verslo pagrindas“, organizatorė - Panevėžio kolegija; dalyvauta  Tauragės profesinio mokymo centro 

organizuotame konkurse  „Jaunasis automechanikas“; dalyvauta lietuvių kalbos konkurse „Olympis“; dalyvauta respublikiniame profesinių mokyklų 

matematikų konkurse „Matematika išmaniai“ (organizatorius Karaliaus Mindaugo PRC); dalyvauta respublikiname gamtamokslių konkurse „Aš žemės 

kalbą suprantu“ (organizatorius Karaliaus Mindaugo PRC).  

2022 m. spalio 25 – lapkričio 18 dienomis dalyvauta nacionaliniame antikorupcijos konkurse „Skaidrumą kuriame kartu“. Jame dalyvavo 

visi mokyklos I-II gimnazijos klasių ir I-III kurso mokiniai bei klasių/ grupių vadovai. 2022 m. gegužės mėnesį mokyklos mastu buvo organizuota 

paskaita ir viktorina, skirta antikorupcijai. Joje dalyvavo visi mokyklos mokiniai. 

2021-2022 m. m. vienam mokiniui teko 41,25 praleistų pamokų, iš jų – 12,54 nepateisintų pamokų. Mokymosi sutartį su mokykla nutraukė 

50 mokinių, tai yra 2 proc. mažiau nei 2020-2021 m. m. 2022 m. vyko 15 Vaiko gerovės komisijos posėdžių, kuriuose buvo svarstomas mokinių 

pažangumas ir lankomumas. Praktinį mokymą sektoriniuose praktinio mokymo centruose  atliko 51 apskaitininko, pardavėjo – kasininko, automobilių 

mechaniko, tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus specialybės mokinys. Atliktos apklausos: darbdavių apklausa apie mokinių turimas 

kompetencijas atliekant praktinį mokymą realioje darbo vietoje (visų vykdomų profesinio mokymo programų) ir absolventų apklausa apie įgytas 

kompetencijas. Apklausų rezultatai aptarti profesinio mokymo skyriaus mokytojų metodinės grupės susirinkime. 

2022 m. organizuoti 2 kvalifikacijos kėlimo seminarai visiems mokyklos mokytojams: seminaras „Atnaujintas ugdymo turinys“ ir 

seminaras (mokymai) „Interaktyvaus ekrano galimybių panaudojimas ugdymo procese“. 

• Vietoj planuotų 70 proc. tik 69,4 proc. mokinių po II gimnazijos klasės pasirinko profesinį mokymą mokykloje. 

• Vietoj planuotų 5 proc. tik 2 proc. sumažėjo mokinių, nutraukusių mokymo sutartis su mokykla, skaičius. 

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

įgyvendintas 100 proc. Parengtas, suderintas mokyklos taryboje (savivaldos institucijos) ir direktoriaus įsakymu patvirtintas mokyklos metinis veiklos 

planas 2022 metams. Parengtas 2022-2023 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 2022 m. veiklos planai. Parengta mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita, pateikta 
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svarstymui ir vertinimui Mokyklos tarybai (kolegialaus valdymo organui), Mokyklos tarybai (savivaldos institucijai), bendruomenei, dalininkų 

susirinkimui.  

94 proc. mokyklos mokytojų pateikė perspektyvinių planų įgyvendinimo ataskaitas. 47 proc. mokyklos mokytojų stebėjo bent 1 kito 

mokytojo pamoką/praktinį užsiėmimą.  Parengtas kiekvieno mokytojo veiklos planas ir ataskaita profesiniam tobulėjimui ir veikloms mokyklos 

bendruomenei. 2022 m. sausio mėnesį vyko darbuotojų, išskyrus mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, kasmetinis veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas už 2021 m. Suplanuotos užduotys 2022 m. Taip pat 2022 m. sausio mėnesį buvo vykdomi individualūs mokyklos vadovo pokalbiai su 

mokyklos mokytojais. 

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

Pažeidimų nerasta. ISO 9001:2015 kokybės valdymo sistemos sertifikatas, po pakartotinio sertifikavimo, pratęstas ir galioja iki 2025-07-08. 

             Sukurta ir 2022 m. įgyvendinama „Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos korupcijos prevencijos programa 2021–2023 

metams“. 2022 m. anketavimo būdu buvo siekiama įsivertinti atsparumo korupcijai reikalavimų vykdymo lygį mokykloje. Rezultatai ir analizė pristatyti 

Mokytojų tarybos posėdyje. Profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės įsivertinimas buvo atliktas anketavimo būdu: po kiekvieno baigto 

modulio mokiniai vertino modulio dėstymo kokybę. Atnaujinto vidaus kontrolės politikos aprašo projektas buvo įtrauktas į vieną iš 2022 m. vykusių 

visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkę, tačiau dalininkai šio klausimo nesvarstė. 2022 m. ŠMSM pateikta ataskaita už 2022 m. apie vidaus 

kontrolės įgyvendinimą mokykloje. 

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

naudojimas įgyvendintas 82 proc.  

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

numatytos 6 priemonės, įgyvendintas 83,3 proc. 

2022 m. įsigyta: įrangos už 150000 Eur konditerių klasei; profesiniam mokymui skirtų priemonių už 4769 Eur (indų, keptuvių, automobilių 

mechanikams skirtų raktų komplektų, projektorių ir kt.); mokymui skirtų medžiagų už 9400 Eur (virėjų, konditerių ir padavėjų profesijos mokiniams - 

maisto produktų, vairavimo mokymui – kuro, medžiagų, reikalingų darbui automobilių mechaniko specialybės mokiniams). Įsigyta programinės įrangos 

už 1390 Eur, kompiuterių už 4800 Eur, spausdintuvų už  570 Eur.  
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2 profesijos mokytojos atnaujino savo srities specialybei mokyti skirtas mokymo priemones (apskaitininko). 6 profesijos mokytojai ir 6 

bendrojo ugdymo mokytojai metodinių grupių susirinkimuose pristatė savo srities specialybei ar mokomajam dalykui mokyti sukurtas metodines 

priemones. Parengtas viešųjų pirkimų planas ir pristatytas į ŠMSM. Kiekvieną kartą vykdant pirkimus buvo parengiamos ketinamų sudaryti pirkimų 

sutarčių produktų ir paslaugų specifikacijos. 2022 m. negauta materialinės paramos iš verslo įmonių praktiniam mokinių mokymui. 

Antrojo tikslo antras uždavinys Gerinti mokymosi aplinkos patrauklumą, kuriam įgyvendinti buvo numatytos 5 priemonės, įgyvendintas 

70 proc.  

2022 m. parengtas aprūpinimo skaitmeniniais ištekliais planas. Poreikio duomenys pateikti mokyklos viešųjų pirkimų specialistui ir įtraukti 

į mokyklos viešųjų pirkimų planą. Įsigyta skaitmeninių išteklių pagal 2022 m. planą už 7460 Eur. II-ame mokyklos aukšte įrengta nauja edukacinė erdvė 

„Tylos erdvė“. 2022 m. už 1080 Eur Gimnazijos skyrius įsigijo naujos įrangos, mokymui skirtų priemonių. 

2022 m. vyko Sporto rėmimo fondo ir Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos lėšomis finansuojamo sporto projekto 

Nr. SRF-SĮĮ-2021-1-0033 įgyvendinimas. Įgyvendintas Erasmus+ projektas „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“ 

(Nr. 2021-1-LT01-KA122-VET-000016237). Įgyvendintas ES projektas „VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) 

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

2022 m. naujai pradėti įgyvendinti: Erasmus+ projektas „Kompetencijos – sumanaus žmogaus vertybinis pamatas“ (Nr. 2022-1-LT01-

KA122-SCH-000073756); Erasmus+ projektas „Kompetencijos augina esamą ir būsimą profesionalą“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-000073757). 

                      2022 m. į projektus buvo išvykę 26 mokyklos mokiniai ir 3 profesijos mokytojai. 

2022 m. tęsiamas „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinės programos įgyvendinimas. Šios programos 

tęstinumui 2022 m. rėmėjas, UAB „Danspin“,  sumokėjo 7-iems mokyklos mokiniams metinį nario mokestį, 203 Eur. 

2022 m. gegužės 20 d. mokykla respublikiniu mastu organizavo konkursą „Raštingiausias būsimasis darbuotojas“. Konkurse dalyvavo 26 

mokiniai iš įvairių šalies profesinių mokyklų ir 2 mokiniai iš VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos. Iš viso – 28 dalyviai. 

2022 m. mokyklos bendrabutyje suremontuota 18 kambarių, 4 virtuvės ir 4 dušai, esantys mokyklos bendrabučio IV-V aukštuose. Įsigyti 2 

šaldytuvai už 650 Eur. 

• 2022 m. nepateikta paraiška sporto rėmimo fondui dėl mokyklos sporto bazės modernizavimo.  

Trečio veiklos prioriteto trečias tikslas Mokyklos įvaizdžio ir viešųjų ryšių plėtojimas įgyvendintas 99 proc.  
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Trečio tikslo pirmas uždavinys Įvairiapusių bendradarbiavimo ryšių didinimas, kuriam įgyvendinti buvo numatytos 5 veiklos, 

įgyvendintas 96,7 proc. Dalyvauta socialinių partnerių organizuotuose renginiuose: Raseinių krašto istorijos muziejuje, VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo 

ir paslaugų centre. Vyko bendradarbiavimas su vietos darbdaviais, nevyriausybinėmis organizacijomis. Gruodžio mėnesį mokykloje organizuota 

Apsikrito stalo diskusija, kurioje dalyvavo 13 rajono darbdavių. Įvyko  netradicinės pamokos su darbdaviais, pamokos vyko išorėje, pas darbdavius, ir 

viduje, mokykloje. Dalyvauta 3 Užimtumo tarnybos, Raseinių ir Kelmės skyrių organizuotuose renginiuose, kuriuose buvo pristatytos mokymosi 

galimybės mokykloje Užimtumo tarnybos klientams.  

49,1 proc. 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 LT“ mokiniams. Vienas mokyklos profesijos mokytojas 2022 m. balandžio 

mėn. vedė mokymus (darbas su vairavimo simuliatoriumi) UAB „Rigveda“ instruktoriams. Periodiškai dalijamasi gerąja darbo patirtimi su Mažeikių 

politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus apskaitos specialybės mokiniais ir mokytojais: vykdomos hibridinės pamokos, kuriose mokomasi dirbti su 

buhalterinės apskaitos programa „ Rivile GAMA“. 

2022-04-29 direktoriaus įsakymu Nr. V-64 patvirtintas „Komunikacijos planas“. Jame numatyti būdai ir priemonės, reikalingi tikslinėms 

mokinių grupėms, norinčioms rinktis ir mokytis pagal profesinio mokymo programų atskirus modulius.  

2022 m. vykdytos 3 neformalios profesinio mokymo veiklos bendruomenei: mokymai mokyklos bendruomenei „Priešgaisrinės saugos 

reikalavimai“ (viena profesijos mokytoja vedė mokymus kaip suteikti pirmą pagalbą nukentėjusiam asmeniui įvairiose situacijose), viena profesijos 

mokytoja periodiškai ruošia padalomąją medžiagą mokyklos bendruomenei „Verta žinoti“. Gegužės mėnesį organizuotas renginys, skirtas Buhalterių 

dienai paminėti, kuriame dalyvavo apskaitininko specialybės absolventai ir mokyklos bendruomenė. 

Pasirašytos 4 naujos bendradarbiavimo sutartys su: Ernesto Galvanausko profesinio rengimo centru, svečių namais Vaiduoklis, UAB 

GHOST B&B, Jordanas Kenstavičius vykdantis veiklą pagal individualią veiklos pažymą Nr. 193972 („Karpynė”), UAB „Brosta”, atnaujinta 

bendradarbiavimo sutartis su Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąja biblioteka.  

Mokinių, dalyvavusių ir susipažinusių su būsima profesija socialinių partnerių įstaigose planuotas procentas 50 proc. nuo bendro mokinių 

skaičiaus, įgyvendintas tik 49,1 proc. 
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Trečio tikslo antras uždavinys Kurti patrauklią ir veiksmingą Mokyklos viešinimo sistemą, kuriam įgyvendinti buvo suplanuotos 2 

veiklos, įgyvendintas 100 proc.  

              2021 m. nebuvo techninių galimybių įvertinti lankytojų skaičiaus mokyklos internetiniame puslapyje. 2022 m. mokyklos puslapis turėjo 3596 

unikalius lankytojus. +121,1 proc. padidėjo mokyklos socialinės paskyros lankytojų skaičius. Mokyklos socialinėje paskyroje talpinamos informacijos 

dažnis – 2 kartai per savaitę. Iš viso per 2022 m. paviešintos 76 žinutės mokyklos svetainėje ir 136 žinutės  mokyklos socialinėje paskyroje.  

Trečio tikslo trečias uždavinys Formuoti  pozityvų požiūrį į mokyklą, kuriam įgyvendinti buvo suplanuotos 4 veiklos, įgyvendintas 100 

proc.   

                   Parengtas 2022 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). 2022 m. vykdytos 4 prevencinės 

programos: Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai; „Savu keliu”; Antikorupcinio ugdymo; Nacionalinio saugumo. Atliktas patyčių masto tyrimas. 

Lyginant 2021 m. ir 2022 m. atliktų tyrimų rezultatus patyčių mastas sumažėjo 22,4 proc. Atliktas adaptacinis tyrimas. Lyginant 2021 m. ir 2022 m. 

atliktų tyrimų rezultatus adaptacinius sunkumus patiriančių mokinių skaičius sumažėjo 1,2 proc. 2022 m. kas ketvirtį, esant stipendijų fondo ekonomijai,  

mokyklos mokiniams skirtos skatinamosios stipendijos. Skatinamąsias stipendijas gavo apie 11 proc. mokyklos mokinių. 

                Formuojant pilietinę, tautinę, kultūrinę, socialinę savimonę 21 mokyklos mokinys dalyvavo nacionaliniame konkurse „Europos egzaminas“, 

buvo inicijuotos 4 akcijos/renginiai: Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“; Vasario 16-osios – Valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas – akcija, kurios metu, bendradarbiaujant kartu su Raseinių miesto seniūnija, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Raseinių miesto 

Nepriklausomybės aikštė buvo papuošta VšI Raseinių technologijos ir verslo mokyklos  pagaminta dekoracija - Gediminaičių stulpais. Mokyklos 

bendruomenės šventinis linkėjimas - QR kode; dalyvauta  pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“; bendradarbiaujant kartu su Raseinių rajono 

savivaldybe bei  Raseinių Jaunaisiais maltiečiais mokyklos bendruomenė dalyvavo akcijoje, kuri buvo skirta humanitarinės pagalbos teikimui į Ukrainą. 

Akcijos metu VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos bendruomenė surinko 1610 eurų. Už juos nupirktos ir išsiųstos į Ukrainą priemonės nuo 

karo kenčiantiems žmonėms; organizuota palaikymo akcija Raseinių mieste „Visa širdimi ir darbais su Ukraina“. Tikslas – išreikšti paramą nuo karo 

kenčiančiai Ukrainos šaliai bei padėti 20 ukrainiečių, kurie gyveno mokyklos bendrabutyje. Mokyklos mokiniai ir mokytojai šilta sriuba vaišino 

raseiniečius (įvairių organizacijų, įstaigų, savivaldybės darbuotojus, pavienius asmenis), kurie aukojo kenčiantiems nuo karo žmonėms. Akcijos metu  

surinkti 2573,64 eurai. 2022-03-15 pinigai bendru mokyklos bendruomenės ir ukrainiečių sutarimu padalinti - kiekvienam ukrainiečiui po 128,70 eurus 
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savarankiško gyvenimo pradžiai. Nuo 2022 m. kovo mėn. pradžios VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla vykdė daug bendrų veiklų su 

ukrainiečiais, kurie buvo apgyvendinami mokyklos bendrabutyje: organizavo krepšinio varžybas tarp jaunųjų krepšininkų iš Ukrainos ir Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazijos mokinių; vienas mokyklos kūno kultūros mokytojas kartu su ukrainiečių treneriais vedė  bendras krepšinio treniruotes 

ukrainiečių mokiniams, kitas – vedė sportinius užsiėmimus mažesniems vaikams; vienas profesijos mokytojas vedė praktinius užsiėmimus - mokė 

ukrainiečių mokytojus ir mokinius vairavimo su vairavimo simuliatoriumi bei lengvuoju mokomuoju automobiliu; virėjo specialybės mokiniai kartu su 

profesijos mokytojomis mokė ukrainiečius kepti šakočius, gaminti skruzdėlynus ir kt. patiekalus.  Rėmėja iš Amerikos dovanojo ukrainiečiams pažintinę 

kelionę po Klaipėdos kraštą, kurią padėjo įgyvendinti mokyklos bendruomenės nariai.                         

             2022 m. mokykloje lankėsi: 15 mokinių grupė iš Radviliškio Vaižganto progimnazijos; 14 mokinių grupė iš Kelmės „Aukuro“ pagrindinės 

mokyklos; 18 mokinių grupė iš Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos. Visos mokinių grupės lankėsi profesinio informavimo klausimu. Mokymosi 

galimybės VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje profesinio mokymo modulinėse programose ir atskiruose jų moduliuose 2022 m. buvo 

pristatytos susitikimuose Raseinių „Šaltinio“, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijų 8-okams, Viduklės Simono Stanevičiaus, Ariogalos, Betygalos, 

Nemakščių, Eržvilko, Veliuonos, gimnazijų II-ų gimnazijos klasių mokiniams, Girkalnio, Kelmės „Aukuro“, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinių 

mokyklų 10-okams, Užimtumo tarnybos klientams, Raseinių rajono verslo įmonių atstovams. 

           Mokyklos mokinių taryba organizavo: Valentino dienos paminėjimui skirtą popietę,  Gavėnios renginį (edukacinis užsiėmimas), Motinos dienai 

skirtą paminėjimą, rengė renginį, skirtą Tarptautinės Mokytojo dienos paminėjimui, organizavo Europos kovos su prekyba žmonėmis dienos paminėjimą. 

Mokinių tarybos iniciatyva mokykloje vyko kultūros paso edukacija: „Priklausomybės veidai“ (su klinikinės toksikologijos gydytoja Laima Gruzdyte), 

Kultūros paso edukacija: „Kas aš esu?“ (su lektoriumi Juliumi Žėku), Gerumo ir atjautos akcijos metu mokiniai vykdė akciją „Uždek žvakutę ant svetimo 

kapo“ ir tvarkė apleistus kapus miesto kapinėse, bendradarbiaujant su Moterų linijos atstovais vyko 5 užsiėmimai mokyklos merginoms, paminėta 

Tolerancijos diena, inicijuota Adventinė popietė, mokyklos mastu vykdyta akcija „24 geri darbai“. Visos veiklos viešintos mokyklos Facebook‘o 

paskyroje, mokyklos svetainėje, elektroniniame dienyne. 
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2022 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

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 

Planuojamo

s lėšos 

priemonėms 

įgyvendinti 

Įgyvendinimo 

terminas, 

atsakingas 

darbuotojas 

Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijai Krite

rijų 

reikš

mės 

 

Pasiekto kriterijaus reikšmė 

1. Tobulinti 

ugdomosios 

veiklos 

organizavimo 

kokybę ir 

veiksmingumą. 

1. Planuoti mokymo (si) 

procesą. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

gimnazijos ir 

profesinio 

mokymo 

skyrių vedėjai 

1. Priimtų į I ir II 

gimnazijos klases 

mokinių skaičius. 

 

30/10 

2022-10-01 duomenimis į IG 

klases priimtas 41 mokinys, į 

IIG – 2 mokiniai.  

Iš viso 43 mokiniai. 

2022-12-31 duomenimis į IG 

klases priimti 45 mokiniai, į 

IIG - 2 mokiniai.  

Iš viso 47 mokiniai.  
2. Įvykdytas mokinių į 

profesinio  mokymo 

programas priėmimo 

planas. 

 

+ 

Įvykdyta.  

Priėmimo planas 2022-2023 m. 

m. buvo 192 mokiniai (2021-

10-27 VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo 

mokyklos tarybos (KVO) 

protokolo Nr. 4).  

ŠMSM skirtos kvotos LAMA 

BPO sistemoje buvo 169 

mokiniams. Visos 169 vietos 

bendrojo priėmimo metu buvo 

užpildytos. 

 Iš viso priimti 169 mokiniai į 

pirminio ir tęstinio profesinio 

mokymo programas. 45 

mokiniams iš I-ų gimnazijos 

klasių, (2022-12-01 
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duomenimis) ikiprofesinis 

mokymas vykdomas pagal 2 

neformaliojo profesinio 

mokymo programas. 

2. Analizuoti mokinių 

pasiekimų rezultatus. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

gimnazijos ir 

profesinio 

mokymo 

skyrių vedėjai 

1. Gimnazijos skyriaus 

mokinių metinis 

pažangumas proc. 

 

96  

Įvykdyta.  

2021-2022 m. m. Gimnazijos 

skyriuje mokėsi 171 mokinys. 

Pažangūs buvo 168 mokiniai, 

t. y. - 98,3%. 

2. Gimnazijos skyriaus 

mokinių įgijusių 

pagrindinį išsilavinimą 

proc. nuo II gimnazijos 

skyriaus klasės mokinių 

skaičiaus. 

 

97  

Įvykdyta.  

2021-2022 m. m. pagrindinį 

išsilavinimą įgijo 100% 

mokinių nuo visų II 

gimnazijos skyriaus klasėse 

besimokiusių mokinių 

skaičiaus. 

3. Gimnazijos skyriaus 

mokinių įgijusių 

vidurinį išsilavinimą 

proc. nuo II kurso 

mokinių skaičiaus. 

 

95  

Įvykdyta.  

 2021-2022 m. m. vidurinį 

išsilavinimą įgijo 97,87 % 

mokinių nuo visų baigusių 

vidurinio ugdymo programą.  

4. Mokinių, įgijusių 

kvalifikaciją, dalis 

procentais nuo visų 

baigiamųjų kursų 

mokinių skaičiaus. 

 

95  

Įvykdyta.  

2021-2022 m. m. profesinio 

mokymo baigiamojo kurso 

programose mokėsi ir jas baigė 

162 mokiniai. 160 mokinių 

vieną kartą dalyvavo asmens 

įgytų kompetencijų vertinime, 

Kvalifikaciją 2021 m. gruodžio 

mėn. įgijo 15 mokinių, o 2022 

m. - įgijo 137 mokiniai.  

Likusieji į pakartotinį laikymą 

neatvyko, atsisakė pakartotinai 

dalyvauti asmens įgytų 

kompetencijų vertinime arba 
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antrą kartą neišlaikė teorijos 

egzamino. Tai sudaro 96,5% 

nuo visų programas baigusių 

mokinių.  

5. Įgyjamų 

kompetencijų vertinimo 

didėjimas balais. 

 

0,4  

Įvykdyta. 

Dėl pasikeitusios vertinimo 

tvarkos 2022 m. teorinės dalies 

egzaminas vertintas tik 

„Išlaikyta“ arba „Neišlaikyta“, 

todėl skaičiuotas tik praktinės 

dalies AĮKV vidurkis  -  9,4. 

Praktinės dalies vidurkis, 

lyginant su 2020-2021 m. m. 

praktinės dalies AĮKV 

vidurkiu, padidėjo +0,97%. 

6. Mokinių mokymosi 

pažangumas procentais. 

 

95 

Įvykdyta. 

Mokinių mokymosi 

pažangumas 100%.  
3. Vykdyti mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

veiklas, kurios užtikrintų 

kokybišką ugdymą. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2022 m. 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

gimnazijos ir 

profesinio 

mokymo 

skyrių vedėjai 

1. Suteikta aukštesnė 

kvalifikacinė kategorija. 

2 Įvykdyta. 

1. Mokytojo metodininko 

kvalifikacinė kategorija 

suteikta vienai profesijos 

(ekonomika ir verslo 

administravimas) mokytojai. 

2. Vyresniojo chemijos 

mokytojo kvalifikacinė 

kategorija suteikta vienai 

chemijos mokytojai. 

3. Vyresniojo matematikos ir 

informacinių technologijų 

mokytojo kvalifikacinė 

kategorija suteikta vienai 

matematikos ir informacinių 

technologijų mokytojai. 



13 
 

4. Mokytojo kvalifikacinė 

kategorija suteikta vienai  

profesijos mokytojai. 

2. Organizuotų 

kvalifikacijos kėlimo 

seminarų skaičius. 

 

2 

Įvykdyta. 

2022-06-08 vestas seminaras 

visiems mokyklos mokytojams 

„Atnaujintas ugdymo turinys“; 

2022-09-06 

vesti mokymai visiems 

mokyklos  mokytojams 

„Interaktyvaus ekrano 

galimybių panaudojimas 

ugdymo procese“. 

3. Pedagoginiai 

darbuotojai kėlė 

kvalifikaciją (vidutinis 

valandų skaičius per 

metus). 

 

40 

Įvykdyta. 

Gimnazijos skyriaus mokytojai 

kėlė kvalifikaciją vidutiniškai 

47 val. per metus. Gimnazijos 

skyriaus mokytojų metodinės 

grupės susirinkimas 2022-12-

20, protokolo Nr. 14. 

Profesinio mokymo skyriaus 

mokytojai kėlė kvalifikaciją 

vidutiniškai 60 val. per metus. 

Profesinio mokymo skyriaus 

metodinės grupės 

susirinkimas  2023-01-03, 

protokolo Nr. 1 

(priedas Nr. 13). 

4. Mokytojų 

įvykdžiusių 5 dienų 

kvalifikacijos 

tobulinimo programą, 

skaičius procentais nuo 

 

40 

Įvykdyta. 

18 mokytojų iš 32 tobulino 

kvalifikaciją bent 5 dienas per 

metus. Tai yra 56%.    

Gimnazijos skyriaus mokytojų 

metodinės grupės susirinkimas 
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bendro mokytojų 

skaičiaus.  

2022-12-20, protokolo Nr. 14; 

kvalifikacijos tobulinimo 

ataskaitos pristatytos profesinio 

mokymo skyriaus metodinės 

grupės susirinkime  2023-01-

03, protokolo Nr. 1 (priedas 

Nr.13). 

4. Parengti Gimnazijos ir 

Profesinio mokymo skyrių 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo planai, paremti 

mokytojų apklausos 

duomenimis ir analize. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2022 m. 

Gimnazijos ir 

profesinio 

mokymo 

skyrių vedėjai 

1. Skyrių mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo planai. 

 

2  

Įvykdyta. 

2022-01-07 gimnazijos 

skyriaus mokytojų metodinės 

grupės susirinkime, protokolo 

Nr. 1, pristatyti 2022 metų 

bendrojo ugdymo mokytojų 

perspektyviniai planai, atlikta 

apklausa ir analizė 

kvalifikacijos tobulinimo 

klausimais. 

Kvalifikacijos tobulinimas 

įvardintas profesinio mokymo 

skyriaus mokytojų metodinės 

grupės perspektyviniuose 2022 

m. veiklos planuose bei 2022 

m. profesinio mokymo 

skyriaus veiklos plano 

2.2  priede. 

2. Atlikta mokytojų 

apklausa kvalifikacijos 

tobulinimo klausimais. 

 

1 

3. Atlikta apklausos 

analizė. 

 

1 

5. Organizuoti profesijos 

mokytojų stažuotes verslo 

įmonėse. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2022 m. 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1. Profesijos mokytojų 

dalyvavusių stažuotėse 

verslo įmonėse skaičius. 

 

2 

Įvykdyta. 

Viena profesijos mokytoja 

stažavosi UAB „Ūkio 

administravimo paslaugos“ 

(nuo 2022-11-03 iki 2022-11-

08), 24 valandos, trišalė 

sutartis 03, 2022-10-31. 

Viena profesijos mokytoja 

stažavosi „VšĮ Raseinių 

neįgaliųjų užimtumo ir 
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paslaugų centras“ (nuo 2022-

11-03 iki 2022-11-07), 28 val., 

sutartis 08, 2022-10-31. 

6. Organizuoti profesijos 

mokytojų stažuotes 

sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2022 m. 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1. Profesijos mokytojų 

dalyvavusių stažuotėse 

sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose 

skaičius. 

2 Įvykdyta. 

4 profesijos mokytojai 

dalyvavo stažuotėse 

sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose:  

1. Viena profesijos 

mokytoja dalyvavo stažuotėje 

PMC „Žirmūnai“, Prekybos 

sektoriaus praktinio mokymo 

centre, 

2022-04-04/08, 2022-11-21/25; 

2. Vienas profesijos mokytojas 

dalyvavo stažuotėje 

Marijampolės PRC 2022-01-

17/21; 

3. Vienas profesijos mokytojas 

dalyvavo stažuotėje Kauno 

PRC 

2022-01-24/28; 

4. Vienas profesijos mokytojas 

dalyvavo stažuotėje 

Marijampolės PRC, du kartus 

per metus: 2022-11-14/18 ir 

2022-11-21/25.  
7. Organizuoti pasidalijimo 

gerąja darbo patirtimi renginiai 

skyriuose. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2022 m. 

Gimnazijos ir 

profesinio 

mokymo 

skyrių vedėjai 

1. Įvykusių renginių 

skaičius. 

 

1/1 

Įvykdyta. 

Profesinio mokymo skyriaus 

mokytojai gerąja darbo 

patirtimi dalijosi metodinės 

grupės susirinkimų metu: 

2022-02-23 susirinkimas, 

protokolo Nr. 3; 
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2022-03-30 susirinkimas, 

protokolo Nr. 4; 

2022-05-26 susirinkimas, 

protokolo Nr. 5; 

2022-11-10 susirinkimas, 

protokolo Nr. 10; 

2022-12-01 susirinkimas, 

protokolo Nr. 11. 

Gimnazijos skyriuje 2022-12-

20 įvyko mini konferencija, 

2022-12-20 susirinkimas, 

protokolo Nr. 14.  
8. Organizuoti  mokytojų 

metodinių grupių susirinkimus 

ugdomosios veiklos tobulinimo 

klausimais. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2022 m. 

Bendrojo 

ugdymo, 

profesijos 

mokytojų, 

grupių 

vadovų 

metodinių 

grupių 

pirmininkai  

1. Įvykusių susirinkimų 

skaičius ugdomosios 

veiklos tobulinimo 

klausimais. 

 

2/2/2 

Įvykdyta. 

Gimnazijos skyriuje: 

2022-02-07 susirinkimas, 

protokolo Nr. 2; 

 2022-03-30 susirinkimas, 

protokolo Nr. 4; 

2022-04-26 susirinkimas, 

protokolo Nr. 5; 

2022-05-31 susirinkimas, 

protokolo Nr. 6; 

2022-06-28 susirinkimas, 

protokolo Nr. 7; 

2022-11-22 susirinkimas, 

protokolo Nr. 13; 

2022-12-20 susirinkimas, 

protokolo Nr. 14. 

Profesinio mokymo skyriuje: 

2022-02-23 susirinkimas, 

protokolo Nr. 3; 

2022-06-30 susirinkimas, 

protokolo Nr. 6. 

Grupių vadovų metodinės 

grupės susirinkimuose: 
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2022-01-31, protokolo Nr. 1; 

2022-04-29, protokolo Nr. 4; 

2022-06-30, protokolo Nr. 6.  
9. Rengti ir/ar atnaujinti 

profesinio mokymo programas. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2022 m. 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1. Parengtų naujų 

programų skaičius. 

Pagal 

porei

kį 

Įvykdyta. 

2022 m. gautos licencijos 4 

naujų pirminio ir tęstinio 

profesinio mokymo programų 

vykdymui: 

1. slaugytojo padėjėjo (keitėsi 

programų valstybiniai kodai ir 

programų turinys, reikėjo 

naujai gauti licenciją šių 

programų vykdymui); 

2. transporto priemonių 

remontininko; 

3. kambarių tvarkytojo; 

4. šaltkalvio. 

Iš jų 6 yra įgyvendinamos 

2022-2023 m. m., 2 – 

neįgyvendinamos, nes licencija 

buvo gauta jau prasidėjus 

2022-2023 m. m. 

2. Atnaujintų  (turinio 

prasme) profesinio 

mokymo programų 

skaičius, atsižvelgiant į 

darbdavių pasiūlymus. 

Pagal 

porei

kį 

Įvykdyta. 

Turinio prasme atnaujintų 

profesinio mokymo programų 

nebuvo.  

Tačiau, atsižvelgiant į rajono 

darbdavių poreikį, naujai buvo 

įregistruota šaltkalvio 

profesinio mokymo programa; 

į Užimtumo tarnybos poreikį - 

kambarių tvarkytojo profesinio 

mokymo programa. 
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10. Rengti neformaliojo 

profesinio mokymo programas. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2022 m. 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1. Parengtų 

neformaliojo mokymo 

programų skaičius. 

2 

  

Įvykdyta.  

Parengtos 2 neformaliojo 

profesinio mokymo programos: 

1. „Transporto priemonių 

važiuoklės techninis 

aptarnavimas ir priežiūra“; 

2. „Blynų gaminimo 

technologija“. 

2. Įveiklintų 

neformaliojo mokymo 

programų skaičius. 

 

2 

Įvykdyta.  

Įveiklintos 2 neformaliojo 

profesinio mokymo programos, 

kuriose mokosi I gimnazinių 

klasių mokiniai: 

1. „Transporto priemonių 

važiuoklės techninis 

aptarnavimas ir priežiūra“; 

2. „Blynų gaminimo 

technologija“. 

11. Lanksčiai organizuoti 

mokymo procesą. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2022 m. 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių 

vedėjai 

1. Mokinių, mokomų 

pagal modulines 

profesinio mokymo 

programas 

pameistrystės mokymo 

forma, proc. palyginus 

su visų mokinių, 

mokomų pagal 

profesinio mokymo 

programas skaičiumi. 

 

1 

Įvykdyta. 

0,7% mokinių, nuo visų 

mokinių, besimokančių pagal 

profesinio mokymo programas 

skaičiaus, mokosi 

pameistrystės būdu: 

1 III-o kurso automobilių 

mechaniko specialybės 

mokinys mokosi pameistrystės 

būdu ir 1 mokinys, siųstas iš 

UŽT, mokosi pameistrystės 

būdu apskaitininko profesinio 

mokymo programoje. 
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2. Mokytojų, 

naudojančių virtualią 

mokymosi aplinką 

MOODLE, proc. nuo 

viso mokytojų 

skaičiaus. 

 

45 

Įvykdyta.  

88% mokytojų naudojasi 

virtualia mokymosi aplinka 

Moodle. 

  

3. Patalpintos virtualioje 

mokymosi aplinkoje 

MOODLE mokymo 

dalykų temų 

mokomosios medžiagos 

pameistrystės mokymo 

forma mokomiems ir 

tęstinio mokymo 

programos mokiniams, 

dalis (proc.). 

 

35 

Įvykdyta.  

40 % mokomosios medžiagos 

yra patalpinta Moodle 

aplinkoje, tęstinio profesinio 

mokymo programose ir 

pameistrystės būdu 

besimokantiems mokiniams. 

12. Plėsti pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių 

programų ir neformalaus 

ugdymo programų pasiūlą. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas 

1. Pasiūlos padidėjimas 

proc. 

2  Įvykdyta.  

2021–2022 m. m. buvo 

pasiūlyta 17 pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių, o 

2022–2023 m. m. - 19.  

Pasiūla padidėjo 11,8%. 

13. Kurti motyvuojančią 

bendrojo ugdymo dalykų ir 

profesinio mokymosi aplinką. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos 

Skyrių  vedėj

ai 

1. Integruotų, 

netradicinių ar atvirų 

pamokų pagrįstų 

šiuolaikiškais ugdymo 

metodais skaičius, 

tenkantis 1 mokytojui. 

 

1  

  Įvykdyta. 

Gimnazijos skyriuje pravesta 

19 integruotų, netradicinių, 

atvirų pamokų. Vienam 

mokytojui tenka  1,26 

renginio. 

Profesinio mokymo skyriuje 

pravestos 38 integruotos, 

netradicinės, atviros pamokos. 

Vienam mokytojui tenka 2,2 

renginio.  
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2. Mokinių kūrybinių 

darbų parodų skaičius, 

tenkantis 1  bendrojo 

ugdymo mokytojui. 

 

1 

Įvykdyta. 

Iš viso įvyko 19  mokinių 

kūrybinių darbų, parodų. 

1 bendrojo ugdymo mokytojui 

tenka 1,26 renginio. 

14. Kryptingai vykdyti 

profesinį orientavimą I–II 

gimnazijos klasių mokiniams. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas, I-II 

gimnazijos 

klasių 

auklėtojai 

1. Mokinių, po II 

gimnazijos klasės 

pasirenkančių profesinį 

mokymą mokykloje, 

proc. nuo bendro II 

gimnazijos klasės 

mokinių skaičiaus. 

 

70 

Įvykdyta iš dalies. 

69,4% mokinių po II gimnazijos 

klasės pasirinko profesinį mokymą 

mokykloje:  

iš IIGA klasės - 81%, iš IIGB - 53 

%. 

15. Inicijuoti ir vykdyti 

profesinio meistriškumo 

konkursus atskirų specialybių 

mokiniams mokykloje 

(tvirtinant metodinės grupės 

darbo planą, numatyti 

profesinio meistriškumo 

konkursus, datas ir t.t.). 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1. Visų vykdomų 

profesinio mokymo 

programų meistriškumo 

konkursų skaičius. 

 

+  

Įvykdyta.  

2022 m. lapkričio/ gruodžio 

mėnesiais vyko visų 9-ų 

mokykloje vykdomų profesinio 

mokymo programų profesinio 

meistriškumo konkursai.  

Aptarta profesinio mokymo 

skyriaus metodinės grupės 

susirinkime 2022-12-01, 

protokolo Nr.11.   

2. Konkrečios 

specialybės mokinių, 

dalyvavusių mokykloje 

profesinio meistriškumo 

konkursuose proc. 

 

35 

Įvykdyta. 

35% ir daugiau visų 

specialybių mokinių dalyvavo 

profesinio meistriškumo 

konkursuose: 

MKV(T)-2022, MKV(M)-2022 

(14 mokinių); 

1V-2022, 2V-2021, 3V-2020 

(16 mokinių); 

3A(v)-2020, A(P)-2022, A(T)-

2022, PK(P)-2022, PK(T)-

2022  (22 mokiniai); 
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1V(sį)-2022, 2V(sį)-2021 (14 

mokinių); 

3PB-2020 (2 mokinės); 

SP(P)-2022, SP(T)-2022 (8 

mokiniai); 

1TPR1-2022, 1TPR2-2022, 

2AM1-2021, 2AM2-2021, 

3AM1-2020, 3AM2-2020 (26 

mokiniai); 

SDP(P)-2021, SDP(T)-2021, 

SDP(P)-2022, SDP(T)-2022 

(10 mokinių). 

16. Inicijuoti ir/ar dalyvauti 

nacionaliniuose, regioniniuose 

profesinio meistriškumo 

konkursuose. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1. Nacionaliniuose, 

regioniniuose profesinio 

meistriškumo konkursų, 

kuriuose dalyvavo 

mokyklos mokytojai ir 

mokiniai, skaičius. 

1 Įvykdyta. 

Lietuvos jaunųjų automobilių 

vairuotojo varžybose 

„Saugokime jaunas gyvybes 

keliuose“, organizatoriai - VĮ 

Lietuvos automobilių kelių 

direkcija ir Smalininkų TVM. 

Užimta II vieta (dalyvavo 4 

mokiniai); 

respublikiniame socialinio 

darbuotojo padėjėjo profesinio 

meistriškumo konkurse „Mano 

misija – padėti“, organizatorius 

- Biržų TVMC. Užimta III 

vieta (dalyvavo 2 mokinės); 

dalyvauta tarptautiniame 

profesinio meistriškumo 

konkurse „Geriausias jaunasis 

automechanikas 2022“ 

dalyvauta I, II etapuose. 

Konkurso organizatorė 

-  bendrovė „Inter Cars 

Lietuva“; 
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dalyvauta respublikiniame 

profesinio meistriškumo 

konkurse „Profesionaliausias 

prekybininkas“, organizatorius 

- Šiaulių PRC (dalyvavo 1 

mokinė); 

dalyvauta respublikiniame 

apskaitininko profesinio 

meistriškumo konkurse „Link 

balanso“, organizatorius - 

Rokiškio PRC (dalyvavo 2 

mokinės); 

dalyvauta respublikiniame 

apskaitininko profesinio 

meistriškumo konkurse 

„Apskaita – verslo pagrindas“, 

Panevėžio kolegija (dalyvavo 4 

mokinės); 

dalyvauta  Tauragės PMC 

organizuotame 

konkurse  „Jaunasis 

automechanikas“ ( dalyvavo 2 

mokiniai).   
17. Užtikrinti mokinių 

lankomumą ugdymo proceso 

metu. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Klasių, 

grupių 

vadovai 

1. Nepateisintų pamokų 

skaičius, tenkantis 1 

mokiniui. 

 

30 

Įvykdyta.  

2021-2022  m. m. vienam 

mokiniui tenka 41,25 praleistų 

pamokų, iš jų - 12,54 

nepateisintų pamokų. 

2. Mokinių, nutraukusių 

mokymo sutartis, 

skaičiaus mažėjimas 

procentais lyginant su 

praėjusiais metais.  

 

5  

Neįvykdyta.  

2020-2021 m. m. mokymosi 

sutartis dėl įvairių priežasčių 

buvo nutraukęs 51 mokinys.  

2021-2022 m. m. mokymosi 

sutartis su mokykla nutraukė 
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50 mokinių, tai yra 2 % mažiau 

nei 2020-2021 m. m.  

3. Vaiko gerovės 

komisijos posėdžių 

skaičius per 

metus,  svarstant 

nelankymo priežastis. 

 

4 

Įvykdyta.  

2022 m. vyko 15 Vaiko 

gerovės komisijos posėdžių, 

kuriuose buvo svarstomas 

mokinių pažangumas ir 

lankomumas. 

18. Vykdyti praktinį mokymą 

mokiniams sektoriniame 

praktinio mokymo centre. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1. Mokinių, atlikusių 

praktinį mokymą 

SPMC, skaičius. 

 

40 

Įvykdyta.  

Į profesinio mokymo centrus 

praktikai buvo išsiųstas 51 

mokyklos mokinys: 

apskaitininko, pardavėjo – 

kasininko, automobilių 

mechaniko, tarptautinių 

vežimų vairuotojo 

ekspeditoriaus, specialybių 

mokiniai. 

19. Įvertinti profesinio 

mokymo paslaugų teikimą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

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  

2022-06-30,  protokolo Nr. 6. 

2. Atlikta absolventų 

apklausa apie įgytas 

kompetencijas ir 

kvalifikaciją. 

 

1 

Įvykdyta. 

Apklausa atlikta ir aptarta 

profesinio mokymo skyriaus 

mokytojų metodinės grupės 

susirinkime  

2022-06-30,  protokolo Nr. 6. 

1.2. Užtikrinti 

mokyklos 

veiklos 

1. Rengti mokyklos metinį 

veiklos planą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktoriaus 

įsakymu 

1. Parengtas, suderintas 

mokyklos taryboje 

(savivaldos institucijos) 

ir direktoriaus 

 

+ 

Įvykdyta. 

Parengtas „Viešosios įstaigos 

Raseinių technologijos ir 

verslo mokyklos 2021-2024 
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administravim

o kokybę. 

sudaryta 

darbo grupė 

patvirtintas mokyklos 

metinis veiklos planas. 

metų strateginio veiklos plano 

2022 metų veiklos planas“. 

Planas suderintas  mokyklos 

taryboje (savivaldos 

institucijos) ir 2022-01-17 

patvirtintas direktoriaus 

įsakymu Nr. V-2. 

2. Rengti mokyklos profesinio 

mokymo vykdomų programų 

įgyvendinimo ir bendrojo 

ugdymo planą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktoriaus 

įsakymu 

sudaryta 

darbo grupė 

2. Parengtas mokyklos 

profesinio mokymo 

vykdomų programų ir 

bendrojo ugdymo 

įgyvendinimo planas, 

kuriam yra pritarusi 

mokyklos taryba 

(savivaldos institucija) 

ir patvirtintas 

direktoriaus. 

 

+ 

Įvykdyta. 

Parengtas „VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo 

mokyklos 2022-2023 m. m. 

profesinio mokymo vykdomų 

programų ir bendrojo ugdymo 

įgyvendinimo planas“. Planui 

pritarta mokyklos taryboje 

(savivaldos institucija) ir 2022-

08-31 patvirtintas direktoriaus 

įsakymu Nr. V-172. 

3. Rengti mokyklos metodinių 

grupių metų veiklos planus. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

3. Parengti ir suderinti 

metodinių grupių metų 

veiklos planai. 

 

+ 

Įvykdyta. 

2022 m. gimnazijos skyriaus 

mokytojų metodinės grupės 

veiklos planas parengtas ir 

patvirtintas susirinkime, 

vykusiame 2022-01-07, 

protokolo Nr. 1;  

2022 m. profesinio mokymo 

skyriaus metodinės grupės 

planas parengtas ir patvirtintas 

susirinkime, vykusiame 2022-

01-28, protokolo Nr. 2. 

2022 m. grupių vadovų 

metodinės grupės veiklos 

planas parengtas ir patvirtintas 

susirinkime, vykusiame 2022-

01-31, protokolo Nr. 1. 
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4. Rengti mokyklos 

direktoriaus metų veiklos 

ataskaitą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius 

1. Parengta mokyklos 

direktoriaus metų 

veiklos ataskaita 

pateikta svarstymui ir 

vertinimui mokyklos 

tarybose (kolektyvinio 

valdymo organe, 

savivaldos institucijoje), 

bendruomenei, 

dalininkų susirinkimui. 

 

+ 

Įvykdyta.  

2022-01-20 parengta ir viešai 

pateikta susipažinimui 

mokyklos direktoriaus metų 

veiklos ataskaita. 

https://rtvm.lt/wp-

content/uploads/2022/01/2021-

m.-A.-Dragunaites-veiklos-

ataskaita.pdf     

2022 m. direktoriaus metų 

veiklos ataskaita bus parengta 

ir viešai pateikta susipažinimui 

2023 m. sausio mėn.  

5. Tobulinti mokytojų veiklos 

kokybės vertinimą ir 

įsivertinimą. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

gimnazijos  ir 

profesinio 

mokymo 

skyrių 

vedėjai 

1. Mokytojų, 

pristačiusių savo veiklą 

metodinėse grupėse, 

proc. palyginus su visų 

mokytojų skaičiumi. 

 

60 

  

Įvykdyta. 

93,75% gimnazijos skyriaus 

mokytojų ir 88% profesinio 

mokymo skyriaus mokytojų 

pristatė savo veiklas metodinių 

grupių susirinkimuose.  

2. Mokytojų, per 

mokslo metus 

stebėjusių bent 1 kito 

mokytojo pamoką ar 

praktinį užsiėmimą, 

proc. nuo viso mokytojų 

skaičiaus. 

 

30  

Įvykdyta.  

47% abiejų skyrių mokytojų 

stebėjo bent 1 kito mokytojo 

pamoką.  

Gimnazijos skyriaus mokytojų 

metodinės grupės protokolai: 

2022-02-23, protokolo Nr. 3; 

2022-09-27, protokolo Nr. 11; 

2022-11-22, protokolo Nr. 13; 

2022-12-20, protokolo Nr. 14. 

Profesinio mokymo skyriaus 

metodinės grupės protokolai:  

2022-03-30, protokolo Nr. 4 

(priedas Nr. 11); 

2022-02-23, protokolo Nr. 3 

(priedas Nr. 2); 

https://rtvm.lt/wp-content/uploads/2022/01/2021-m.-A.-Dragunaites-veiklos-ataskaita.pdf
https://rtvm.lt/wp-content/uploads/2022/01/2021-m.-A.-Dragunaites-veiklos-ataskaita.pdf
https://rtvm.lt/wp-content/uploads/2022/01/2021-m.-A.-Dragunaites-veiklos-ataskaita.pdf
https://rtvm.lt/wp-content/uploads/2022/01/2021-m.-A.-Dragunaites-veiklos-ataskaita.pdf
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2022-03-30, protokolo Nr. 

4(priedas Nr. 3); 

2023-01-03, protokolo Nr. 1 

(priedas Nr. 4); 

2023-01-03, protokolo Nr. 1 

(priedas Nr. 4); 

2023-01-03, protokolo Nr. 1 

(priedas Nr. 7).  
3.  Parengtas kiekvieno 

mokytojo veiklos planas 

ir ataskaita profesiniam 

tobulėjimui ir veikloms 

mokyklos 

bendruomenei. 

 

+ 

Įvykdyta. 

Gimnazijos skyriaus mokytojai 

parengė profesinio tobulėjimo, 

veiklų mokyklos bendruomenei 

planus bei ataskaitas ir pateikė 

juos skyriaus vedėjai 2 kartus 

per 2021-2022 m. m. 

(2021-12-31 ir 2022-08-31).  

Profesinio mokymo skyriaus 

mokytojai asmenines ataskaitas 

už 2021-2022 m. m.  vykdytas 

veiklas mokyklos 

bendruomenei pateikė 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

2022-08-31.  

Profesinio mokymo skyriaus 

mokytojų perspektyviniai 

planai ir ataskaitos pristatytos 

profesinio mokymo skyriaus 

metodinės grupės susirinkime, 

2023-01-03, Nr.1.   
6. Vykdyti darbuotojų, išskyrus 

mokytojus ir pagalbos 

mokiniui specialistus, 

kasmetinį veiklos vertinimą ir 

įsivertinimą. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

padalinių 

vadovai 

1. Laiku ( iki sausio 31 

d.) įvertinti darbuotojai 

ir jiems paskirtos 

užduotys metams. 

 

+ 

Įvykdyta. 

2022 m. sausio mėnesį vyko 

darbuotojų kasmetinis veiklos 

vertinimas ir įsivertinimas už 



27 
 

2021 m. Suplanuotos užduotys 

2022 m. 

Taip pat sausio mėnesį 

mokyklos direktorė vykdė 

individualius pokalbius su 

visais mokyklos mokytojais. 

7. Atlikti veiklos ir profesinio 

mokymo programų 

įgyvendinimo kokybės 

įsivertinimą pagal sritis. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

1. Įsivertintų veiklos ir 

profesinio mokymų 

programų skaičius pagal 

strategines vertinimo 

sritis. 

 

5/1 

Įvykdyta. 

Visų mokykloje vykdomų 

profesinio mokymo programų 

įgyvendinimo kokybės 

įsivertinimas 2022 m. buvo 

atliktas anketavimo būdu: po 

kiekvieno baigto modulio 

mokiniai vertino modulio 

dėstymo kokybę. 

Analizė aptarta profesijos 

mokytojų metodinės grupės 

susirinkime 2023-01-03, 

protokolo Nr. 1. 

8. Planuoti ir įgyvendinti 

kokybės valdymo sistemos ISO 

9001:2015 palaikymo 

priemones. 

Mokyklos 

finansinės 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

atstovas 

kokybės 

vadybos 

sistemai 

1. Įgyvendintų ISO 

9001:2015 kokybės 

valdymo sistemos 

palaikymo priemonių 

skaičius. 

 

2  

Įgyvendinta.  

Per 2022 m. pagal iš anksto 

parengtą KVS audito planą 

skirtinguose skyriuose atlikti 4 

vidaus auditai. 
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2. Atliktas 

ISO  9001:2015 

kokybės valdymo 

sistemos monitoringas. 

 

1 

Įvykdyta.  

2022-06-07,08 kasmetinio 

išorės audito metu įvertinta 

mokyklos veiklos kokybė pagal 

ISO 9001:2015 standarto 

reikalavimus. Veikla vykdoma 

tinkamai. Pažeidimų nerasta. 

.3. Pratęstas ISO 

9001:2015 kokybės 

valdymo sistemos 

sertifikato galiojimas. 

 

1 

Įvykdyta.  

ISO 9001:2015 kokybės 

valdymo sistemos sertifikatas, 

po pakartotinio sertifikavimo, 

pratęstas ir galioja iki 2025-07-

08. 

9.  Vykdyti korupcijos 

prevencijos veiklą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją, 

Korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė 

1. Sukurta korupcijos 

prevencijos politika. 

 

+ 

Įvykdyta. 

2021 m. sukurta ir 2022 m. 

įgyvendinama „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. 

2. Atlikta pasirinktos 

veiklos srities 

antikorupcinė analizė ir 

vertinimas. 

 

1 

Įvykdyta. 

2022 m. anketavimo būdu 

buvo siekiama įsivertinti 

atsparumo korupcijai 

reikalavimų vykdymo lygį 

mokykloje. Rezultatai ir 

analizė pristatyti Mokytojų 

tarybos posėdyje 
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2022-07-01, protokolo Nr. PT-

28. 

Nuo 2022-10-25 iki 2022-11-

18 mokyklos I-II gimnazijos 

klasių ir I-III kurso visi 

mokyklos mokiniai kartu su 

klasių/ grupių vadovais 

dalyvavo nacionaliniame 

konkurse „Skaidrumą kuriame 

kartu“, kuris buvo skirtas 

Tarptautinei antikorupcijos 

dienai paminėti. 

10. Užtikrinti mokyklos vidaus 

kontrolės politikos 

įgyvendinimą. 

Mokyklos 

finansinės 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius 

1. Atnaujintas vidaus 

kontrolės politikos 

aprašas.  

 

+ 

Neįvykdyta.  

Atnaujinto vidaus kontrolės 

politikos aprašo projektas 

2022-02-24 buvo įtrauktas į 

visuotinio dalininkų 

susirinkimo darbotvarkę. 

Susirinkimo data buvo perkelta 

į vėlesnę datą, tačiau ŠMSM 

atstovas telefonu paaiškino, 

kad, kol nėra parengto bendro 

ŠMSM dokumento dėl vidaus 

kontrolės politikos, tol nebus 

tvirtinami atskirų mokyklų 

vidaus politikos kontrolės 

aprašai.  

2022-12-31 dienai bendras 

ŠMSM dokumentas dėl vidaus 

kontrolės politikos dar nebuvo 

parengtas.  
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2. Parengta informacija 

(ataskaita) apie vidaus 

kontrolės įgyvendinimą 

mokykloje. 

 

1 

Įvykdyta.  

2022-03-01 ŠMSM pateikta 

ataskaita apie vidaus kontrolės 

įgyvendinimą mokykloje. 

 

II. Tikslingas edukacinių aplinkų atnaujinimas 

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

1. Modernizuoti 

profesinio mokymo 

bazę, atsižvelgiant į 

darbo rinkos 

poreikius. 

1. Atnaujinti teorinio ir 

praktinio mokymo klases. 

Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos direktorius 1. Atnaujintų 

kabinetų/patalpų 

skaičius. 

1 Įvykdyta.  

Atnaujinti: 114 

mokomasis teorijos 

kabinetas, informacinis 

centras, praktinio 

mokymo garažas, 

skirtas motorinių 

transporto priemonių 

vairuotojo ir sandėlio 

operatoriaus 

praktiniam mokymui, 

įrengtas persirengimo 

kambarys mokiniams 

mokomojo autoserviso 

patalpose. 

2. Atnaujinti, tobulinti 

mokymo(si) priemonės. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pavaduotojas 

ugdymui, profesinio 

mokymo ir gimnazijos 

skyrių vedėjai 

1. Atnaujintų mokymo 

priemonių skaičius. 

 

2 

Įvykdyta. 

2 profesijos mokytojos 

atnaujino savo 

mokomųjų dalykų 

mokymosi priemones. 

Aptarta profesinio 

mokymo skyriaus 

mokytojų metodinės 

grupės susirinkime  

2022-02-23, protokolo 

Nr. 3. 
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2. Sukurtų mokymo 

priemonių skaičius. 

 

2 

Įvykdyta. 

Parengtos 6 mokymo 

priemonės gimnazijos 

skyriaus mokytojų.  

 Aptarta gimnazijos 

skyriaus metodinės 

grupės susirinkimuose: 

2022-02-23, protokolo 

Nr. 3; 

2022-09-27, protokolo 

Nr. 11; 

2022-11-22, protokolo 

Nr. 13; 

2022-12-20, protokolo 

Nr. 14. 

Sukurtos 6 mokymo 

priemonės profesinio 

skyriaus mokytojų. 

Aptarta profesinio 

mokymo skyriaus 

metodinės grupės 

susirinkimuose: 

2022-05-26, protokolo 

Nr. 5; 

2022-11-10, protokolo 

Nr.10;  

2023-01-03, protokolo 

Nr.1. 

3. Planuoti ir vykdyti 

viešuosius pirkimus. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius 

1. Parengtas viešųjų 

pirkimų planas. 

 

+ 

Įvykdyta. 

Parengtas viešųjų 

pirkimų planas ir 

pristatytas į ŠMSM. 
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2. Parengtos ketinamų 

sudaryti pirkimų 

sutarčių produktų ir 

paslaugų 

specifikacijos. 

 

+ 

Įvykdyta. 

Kiekvieną kartą 

vykdant pirkimus yra 

parengiamos produktų 

ir paslaugų 

specifikacijos. 

4. Turtinti mokomųjų 

dirbtuvių, laboratorijų, 

teorinio mokymo klasių 

materialinę bazę. 

Mokyklos 

finansinės 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėja, viešųjų 

pirkimų organizatorius 

1. Įsigyta baldų, 

įrangos mokomosioms 

dirbtuvėms, teorinėms 

klasėms (tūkst. Eur). 

 

3000 

Įvykdyta. 

Įsigyta įrangos už 

150000 Eur konditerių 

klasei (planetarinė 

maišyklė, tešlos 

kočioklė, tešlos 

maišyklė, diržinė tešlos 

kočioklė, rūkykla, 

virtuvės kombainas, 

konvekcinė krosnis, 

anglimi kūrenama 

krosnis, kombinuota 

krosnis, profesionali 

indukcinė viryklė, 

konditerinė krosnis). 

5. Įsigyti mokomųjų 

priemonių ir mokymo 

medžiagų mokymo 

programoms įgyvendinti. 

Biudžeto lėšos Direktorius, profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėja, viešųjų 

pirkimų organizatorius 

1. Įsigyta priemonių ir 

mokymo medžiagų 

(tūkst. Eur) 

 

2000 

Įvykdyta. 

Įsigyta priemonių už 

3569 Eur: 2 

projektoriaus ekranai 

už 362 Eur; indai-260 

Eur; 

keptuvės-224 Eur; 

15 vnt.  indų 

komplektų už 2723 

Eur; raktų komplektai 

ir įrankiai automobilių 

mechanikams už 1200 

Eur.    
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Įsigyta medžiagų, 

skirtų praktiniam 

mokymui už 9400 Eur: 

virėjų, konditerių ir 

padavėjų barmenų 

specialybių mokiniams 

- maisto produktų už 

4500 Eur; 

vairavimo mokymui - 

kuro už 4000 Eur; 

automobilių 

mechanikų specialybės 

mokiniams nupirkta 

medžiagų už 900 Eur.  

6. Plečiant naudingą 

bendradarbiavimą su verslo 

įmonėmis, gauti paramą 

profesiniam mokymui 

medžiagomis ir įranga. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėjas 

1. Gautų materialinės 

paramos ir lėšų vertė 

Eur. 

1000 Neįvykdyta.  

Lėšų nebuvo gauta. 

2. Gerinti 

mokymosi aplinkos 

patrauklumą. 

1. Tobulinti mokymo(si) 

procesą skaitmeniniais 

ištekliais. 

Biudžeto lėšos Pavaduotojas 

ugdymui, profesinio 

mokymo ir gimnazijos 

skyrių vedėjai 

1. Parengtas 

aprūpinimo 

skaitmeniniais 

ištekliais planas. 

 

1 

Įvykdyta.  

Poreikio duomenys 

pateikti mokyklos 

viešųjų pirkimų 

specialistui ir įtraukti į 

mokyklos viešųjų 

pirkimų planą. 

2. Įsigyta skaitmeninių 

išteklių  pagal planą. 

 

+ 

Įvykdyta. 

Įsigyta: programinė 

įranga už 1390 Eur (10 

vnt.), kompiuteriai už 

4800 Eur (10 vnt.), 

spausdintuvai (3 vnt.) 

už  570 Eur, už 700 

Eur atnaujinta 

programinė įranga 
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„Autodata“, skirta 

automobilių 

mechanikų ir 

transporto priemonių 

remontininko 

specialybėms mokyti. 

2. Turtinti edukacinių 

erdvių materialinę bazę. 

Biudžeto lėšos Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, gimnazijos 

skyriaus  vedėjas 

1. Įsigyta baldų, 

įrangos (Eur). 

 

1000  

Įvykdyta. 

Už 200 Eur nupirkta 

licencija edukacinei 

programinei įrangai 

„moza Book“, įranga 

skirta bendrojo 

ugdymo 

mokomiesiems 

dalykams mokyti. 

Už 180 Eur įsigyta 

mokymo priemonių 

lietuvių kalbos ir 

literatūros mokymui.  

Už 400 Eur mokyklos 

rėmėjai skyrė 

sportinio inventoriaus 

fizinio ugdymo bazei. 

Už 300 Eur nupirkta 

kanceliarinių prekių 

(rašomojo popieriaus, 

spausdintuvų 

kasetėms).    
2. Įrengta mokymosi 

erdvė – „Tylos erdvė“. 

1 Įvykdyta.  

2022 m. gegužės - 

birželio mėnesiais II-

ame mokyklos aukšte 

įrengta „Tylos erdvė“.  

3. Modernizuoti mokyklos 

sporto bazę. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

projektų vadovas 

1. Pateikta paraiška 

sporto rėmimo fondui. 

 

1 

Nepateikta. 
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4. Sudaryti patrauklias 

gyvenimo sąlygas 

bendrabutyje. 

Biudžeto lėšos Direktorius 1. Suremontuotų 

kambarių skaičius. 

1 Įvykdyta. 

Suremontuota 18 

kambarių, 4 virtuvės ir 

4 dušai, esantys 

mokyklos bendrabučio 

IV-V aukštuose. 

2. Įsigyta baldų, 

minkšto inventoriaus 

(Eur). 

 

1000 

Įvykdyta.  

Pagal poreikį įsigyti 2 

šaldytuvai už 650 Eur.   
5. Racionalizuoti mokyklos 

patalpas ir pastatus. 

Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 1. Atiduotų Turto 

valdymo fondui 

nereikalingų pastatų 

skaičius. 

1 Įvykdyta. 

Parengti 4 nereikalingų 

pastatų perdavimo 

dokumentai ir pateikti 

Turto valdymo bankui. 

 

III. Ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas 

3 tikslas. Mokyklos įvaizdžio ir viešųjų ryšių plėtojimas 

1. Įvairiapusių 

bendradarbiavimo 

ryšių didinimas. 

1. Bendradarbiauti su 

švietimo įstaigomis. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

1. Atnaujintų 

bendradarbiavimo 

sutarčių  skaičius. 

 

3  

Įvykdyta.  

2022-12-20 

atnaujinta 

bendradarbiavimo 

sutartis su Raseinių 

Marcelijaus 

Martinaičio viešąja 

biblioteka  

2022-09-08, 

pasirašyta nauja 

bendradarbiavimo 

sutartis su svečių 

namais Vaiduoklis, 

UAB GHOST B&B; 

2022-09-12; 

2022-09-12, 

pasirašyta nauja 

bendradarbiavimo 

2. Pasirašytų naujų 

bendradarbiavimo sutarčių 

skaičius. 

 

1 
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sutartis su Jordanas 

Kenstavičius 

vykdantis veiklą 

pagal individualią 

veiklos pažymą Nr. 

193972 (“Karpynė”); 

2022-11-08,  

pasirašyta nauja 

bendradarbiavimo 

sutartis su UAB 

“Brosta”; 

2022-12-16 

pasirašyta nauja 

bendradarbiavimo 

sutartis su Ernesto 

Galvanausko 

profesinio rengimo 

centru. 

3. Organizuotų bendrų 

veiklų skaičius. 

1 Įvykdyta. 

2022-10-17 

mokykloje 

lankėsi  mokinių 

grupė iš Viduklės 

Simono Stanevičiaus 

gimnazijos. 2 

profesijos mokytojos 

supažindino mokinius  

su virėjo profesija. 

Viena profesijos 

mokytoja per visus 

mokslo metus 

reguliariai 

bendradarbiauja su 

Mažeikių 

politechnikos 
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mokyklos Viekšnių 

skyriumi.  

2. Plėtoti socialinę 

partnerystę. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

1. Dalyvavimas socialinių 

partnerių organizuojamuose 

renginiuose, įstaigos 

atstovavimas. 

 

2 

Įvykdyta. 

2022-04-14 Raseinių 

rajono ugdymo įstaigų 

geografijos, istorijos ir 

pilietiškumo pagrindų 

mokytojų edukacinė 

ekskursija po Raseinių 

miestą (organizatorius 

- ,,VšĮ Atrask 

Raseinius“); 

2022-12-01 integruota 

pamoka VšĮ Raseinių 

neįgaliųjų užimtumo 

ir paslaugų centre. 

Dalyviai – centro 

lankytojai ir mūsų 

mokyklos 2V(sį)-2021 

grupės mokiniai 

(iniciatorius - VšĮ 

Raseinių neįgaliųjų 

užimtumo ir paslaugų 

centras).   
2. Bendradarbiavimas su 

vietos darbdaviais, 

Užimtumo tarnybomis, 

kitomis suinteresuotomis 

šalimis (renginių, veiklų 

skaičius per metus). 

 

2 

  

Įvykdyta. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

dalyvavo 3 UŽT 

organizuotuose 

renginiuose (2022-03-

04 ir 2022-09-28 

Raseinių skyriuje bei 

2022-05-09 Kelmės 

skyriuje), kuriuose 

buvo pristatytos 
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mokymosi galimybės 

VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo 

mokykloje Užimtumo 

tarnybos klientams. 

2022-12-08 

mokykloje vyko 

„Apskrito stalo 

diskusija“, kurioje 

dalyvavo 13 rajono 

darbdavių. Aptartas 

profesinio mokymo 

programų turinys, 

priimti susitarimai dėl 

galimybės mokinių 

praktinius įgūdžius 

tobulinti įmonėse ne 

tik modulyje „Įvadas į 

darbo rinką“ 

laikotarpiu. 

3. Mokinių dalyvavusių ir 

susipažinusių su būsima 

profesija socialinių partnerių 

įstaigose procentas nuo 

bendro mokinių skaičiaus. 

 

50 

Įvykdyta iš dalies.  

54 I-o kurso mokiniai, 

kurie mokosi pirminio 

profesinio mokymo 

programose modulyje 

„Įvadas į profesiją“ su 

būsima profesija 

susipažino socialinių 

partnerių įstaigose. 

Tai sudaro 49,1% nuo 

visų mokinių, kurie 

mokosi I-ame kurse.  
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3. Gerinti profesinio mokymo 

prieinamumą ir patrauklumą, 

atvirumą bendruomenei. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

1. Organizuotų priemonių, 

vykdant praktinį mokymą 

kitoms institucijoms, 

skaičius per metus. 

 

1 

Įvykdyta. 

Sukurtas ir 2022-04-

29 direktoriaus įsak. 

Nr. V-64 patvirtintas 

„Komunikacijos 

planas“. Jame 

numatyti būdai ir 

priemonės, reikalingi 

tikslinėms mokinių 

grupėms, norinčioms 

rinktis ir mokytis 

pagal profesinio 

mokymo programų 

atskirus modulius. 

Plano ataskaita bus 

pristatyta 2023 m. 

sausio mėnesį 

vyksiančiame 

Mokytojų tarybos 

posėdyje. 

Vairavimo 

simuliatoriaus 

praktiniai mokymai 

mokymo centro 

„Vairuojame“ 

mokiniams; 

viena profesijos 

mokytoja reguliariai 

veda praktinius 

mokymus Mažeikių 

politechnikos 

mokyklos Viekšnių 

skyriaus apskaitininko 

specialybės 
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besimokantiems 

mokiniams.  

2. Įvykdytų neformalių 

profesinio mokymo veiklų 

skaičius bendruomenei per 

metus. 

2 Įvykdyta.  

2022-09-29 vyko 

mokymai visai 

mokyklos 

bendruomenei 

„Priešgaisrinės saugos 

reikalavimai“ 

(mokymų metu viena 

profesijos mokytoja 

vedė mokymus kaip 

suteikti pirmą pagalbą 

nukentėjusiam 

asmeniui įvairiose 

situacijose). 

Viena profesijos 

mokytoja periodiškai 

parengia mokyklos 

bendruomenei 

padalomąją 

medžiagą  „Verta 

žinoti“ mokyklos 

bendruomenei. 

 2022-05-13 

Buhalterių diena su 

apskaitininko 

profesijos 

absolventais, į kurią 

buvo pakviesta 

mokyklos 

bendruomenė. 
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Aptarta 2022-05-26 

profesinio mokymo 

skyriaus metodinės 

grupės susirinkime, 

protokolo, Nr.5.    
4. Rengti tarptautinius 

projektus. 

Erasmus+ 

programos 

bei kitų 

tarptautinių 

programų 

lėšos 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

projektų 

vadovas 

1. Įgyvendintų projektų 

skaičius.  

1 Įvykdyta. 

2022 m. vyko Sporto 

rėmimo fondo ir 

Viešosios įstaigos 

Raseinių 

technologijos ir verslo 

mokyklos lėšomis 

finansuojamo sporto 

projekto Nr. SRF-SĮĮ-

2021-1-0033 

įgyvendinimas. 

Įgyvendintas 

Erasmus+ projektas 

„Kompetencijų 

ugdymas dualinio 

mokymo ir 

pameistrystės keliu ES 

šalyse“ (Nr. 2021-1-

LT01-KA122-VET-

000016237). 

Įgyvendintas ES 

projektas „VšĮ 

Raseinių 

technologijos ir verslo 

mokyklos profesinio 

mokymo(si) 

infrastruktūros plėtra“ 

(Nr. 09.1.2-CPVA-K-

722-01-0017). 
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2022 m. naujai pradėti 

įgyvendinti:  

Erasmus+ projektas 

„Kompetencijos – 

sumanaus žmogaus 

vertybinis pamatas“ 

(Nr. 2022-1-LT01-

KA122-SCH-

000073756);   

Erasmus+ projektas 

„Kompetencijos 

augina esamą ir 

būsimą profesionalą“ 

(Nr. 2022-1-LT01-

KA122-VET-

000073757). 

2022 m. tęsiamas 

„The Duke of 

Edinburgh‘s 

International Award“ 

(DofE) tarptautinės 

programos 

įgyvendinimas. Šios 

programos tęstinumui 

2022 m. rėmėjas, 

UAB „Danspin“,  

sumokėjo 7-iems 

mokyklos mokiniams 

metinį nario mokestį, 

203 Eur.   
2. Projektuose dalyvavusių 

dalyvių mokinių skaičius. 

10 Įvykdyta. 

2022 m. projektuose 

dalyvavo 26 mokiniai. 
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5. Rengti projektus su regiono 

ir šalies mokyklomis. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokyklos 

lėšos 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

projektų 

vadovas 

1.Įgyvendintų projektų 

skaičius. 

2 Įvykdyta. 

2022-05-20 mokykla 

respublikiniu mastu 

organizavo konkursą 

„Raštingiausias 

būsimasis 

darbuotojas“. 

Konkurse dalyvavo 26 

mokiniai iš įvairių 

šalies profesinių 

mokyklų ir 2 mokiniai 

iš VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo 

mokyklos. Iš viso – 28 

dalyviai. 

2.Projektuose dalyvavusių 

dalyvių mokinių skaičius. 

10 

2. Kurti patrauklią ir 

veiksmingą Mokyklos 

viešinimo sistemą. 

1. Formuoti patrauklų 

informacijos apie mokyklos 

veiklą pateikimą 

internetinės  svetainės ir 

socialinės  paskyros pagalba. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

1. Mokyklos internetinio 

puslapio lankytojų skaičiaus 

didėjimas procentais. 

5 

  

Nėra galimybės 

palyginti duomenis. 

2021 m. nebuvo 

techninių galimybių 

įvertinti lankytojų 

skaičiaus mokyklos 

internetiniame 

puslapyje.  

2022 m. mokyklos 

puslapis turėjo 3596 

unikalius lankytojus.  

2. Mokyklos socialinės 

paskyros lankytojų skaičiaus 

didėjimas procentais. 

5 

  

Įvykdyta.  

2022 m. mokyklos 

socialinės paskyros 

lankytojų skaičius 

padidėjo +121,1%. 

3. Mokyklos socialinėje 

paskyroje talpinamos 

informacijos dažnis kartą 

per savaitę. 

 

+ 

Įvykdyta. 

Mokyklos socialinėje 

paskyroje talpinamos 
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informacijos dažnis - 

2 kartai per savaitę. 

2. Informacijos apie 

mokyklos veiklą 

prieinamumo didinimas, 

pasitelkiant naujus 

informacinius kanalus. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokyklos 

lėšos 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai, 

viešinimo darbo 

grupė 

1. Viešinamų informacinių 

žinučių ir straipsnių 

skaičius. 

Paga

l 

pore

ikį 

Įvykdyta. 

76 žinutės patalpintos 

mokyklos 

internetinėje 

svetainėje ir 136 - 

mokyklos socialinėje 

paskyroje. 

3. Formuoti  pozityvų 

požiūrį į mokyklą.  

1. Plėsti socialinės, 

psichologinės ir pedagoginės 

pagalbos paslaugų teikimą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai, vaiko 

gerovės 

komisija, 

socialinis 

pedagogas 

1. Parengtas socialinio 

pedagogo veiklos planas. 

1 Įvykdyta. 

2. Mokinių 

konsultavimas ir pagalbos 

teikimas socialiniais ir 

psichologiniais klausimais. 

 

Paga

l 

pore

ikį  

Įvykdyta.  

Mokyklos socialinis 

pedagogas nuolat, 

pagal poreikį, 

konsultuoja mokinius, 

teikia pagalbą 

socialiniais ir 

psichologiniais 

klausimais (pagal savo 

kompetenciją). 

3. Vykdytų 

prevencinių programų 

skaičius. 

 

2 

Įvykdyta. 

2022 m. vykdytos 

šios programos: 

„Sveikatos ir 

lytiškumo bei 

rengimas šeimai“; 

„Savu keliu“; 

„Antikorupcinis 

ugdymas“; 
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„Nacionalinis 

saugumas“. 

4. Mokinių, gavusių 

socialinę paramą, proc. nuo 

viso mokinių skaičiaus. 

 

3 

Įvykdyta. 

Mokinių, gavusių 

socialinę paramą, 

2022 m. nebuvo, nes 

nebuvo poreikio. 

Tačiau kas ketvirtį, 

esant stipendijų fondo 

ekonomijai, 2022 m.  

vidutiniškai apie 11% 

mokyklos mokinių 

buvo mokamos 

skatinamosios 

stipendijos. 

2. Kurti saugią mokymo(si) 

aplinką. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklos 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, vaiko 

gerovės 

komisija, 

socialinis 

pedagogas 

1. Atliktas patyčių masto 

tyrimas. 

1 Įvykdyta. 

2. Patyčias patiriančių 

mokinių skaičiaus 

mažėjimas procentais. 

 

3 

Įvykdyta.  

Lyginant 2021 ir 2022 

metų tyrimų rezultatus 

patyčių mastas 

sumažėjo 22,4%. 

3. Atliktas adaptacinis 

tyrimas. 

 

1 

Įvykdyta. 

4. Adaptacinius sunkumus 

patiriančių mokinių 

skaičiaus mažėjimas 

procentais. 

 

3 

Įvykdyta. 

Lyginant 2021 ir 2022 

metų mokinių 

adaptacijos tyrimo 

rezultatus - 

adaptacinius 

sunkumus patiriančių 

mokinių mažėjimo 
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skaičius procentais yra 

1,2%. 

3. Pilietinės, 

tautinės, kultūrinės bei 

socialinės savimonės 

formavimas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas, dalykų 

mokytojai 

1. Asmenų 

dalyvavusių „Konstitucijos 

egzaminas“, „Europos 

egzaminas“, lietuvių 

kalbos diktantas ir 

panašiuose nacionaliniuose 

renginiuose skaičius. 

 

15 

 

 

  

Įvykdyta. 

“Europos egzamine” 

dalyvavo  21 mokinys.  

2. Mokyklos inicijuotų, 

vykdytų pilietinių, 

kultūrinių, tautinių akcijų, 

renginių skaičius. 

 

3 

Įvykdyta. 

Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas „Atmintis 

gyva, nes liudija“; 

 Vasario 16-osios – 

Valstybės   

 atkūrimo dienos 

minėjimas; 

 Dalyvavimas  pilietin

ėje iniciatyvoje 

„Atminties    

 kelias“; 

2022-03-10 

organizuota 

palaikymo akcija 

Raseinių mieste „Visa 

širdimi ir darbais su 

Ukraina“. 

4. Profesinio 

mokymo(si) galimybių 

pristatymas bendrojo 

ugdymo dalyviams. 

 
Pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

1. Atvykusių iš bendrojo 

ugdymo mokyklų mokinių 

skaičius. 

 

30  

Įvykdyta. 

2022-03-16 mokykloje 

lankėsi 15 mokinių 

grupė iš Radviliškio 
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Vaižganto 

progimnazijos; 

2022-06-02 mokykloje 

lankėsi 14 mokinių 

grupė iš Kelmės 

„Aukuro“ pagrindinės 

mokyklos 

2022-10-17 mokykloje 

lankėsi Viduklės 

Simono Stanevičiaus 

gimnazijos 18 

mokinių grupė. 

Visos mokinių grupės 

lankėsi profesinio 

informavimo 

klausimu. 

2. Mokyklos 

veiklos ir mokymo(si) 

galimybių pristatymas 

gimnazijose ir 

progimnazijose. 

 

5 

Įvykdyta. 

 Bendrojo ugdymo 

įstaigų klasių 

valandėlėse pristatytos 

mokyklos veiklos bei 

mokymosi galimybės 

VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo 

mokykloje. 2022 m. 

bendrauta su Raseinių 

„Šaltinio“, Raseinių 

Viktoro Petkaus 

progimnazijų 8-okais, 

Viduklės Simono 

Stanevičiaus, 

Ariogalos, Betygalos, 

Nemakščių, Eržvilko, 

Veliuonos, gimnazijų 
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II-ų gimnazijos klasių 

mokiniais, Girkalnio, 

Kelmės „Aukuro“, 

Šimkaičių Jono 

Žemaičio pagrindinių 

mokyklų 10-okais. 

 

______________________________________________ 
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