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I. ĮVADAS
1.1.

Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos (toliau - Mokykla) strateginio plano tikslas

– efektyviai ir tikslingai organizuoti mokyklos veiklą, telkti mokyklos bendruomenę sprendžiant
aktualias profesinio

mokymo, pagrindinio ir vidurinio ugdymo problemas, numatyti, kaip bus

įgyvendinami mokymo ir ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas mokyklos veiklos
kryptis ir prioritetus, numatyti bei planuoti mokymo ir mokymosi kaitos pokyčius. Mokyklos 2016 2020 metų strateginį planą rengė Mokyklos direktoriaus 2015 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V1 – 77
sudaryta darbo grupė.
1.2.

Rengdama 2016 - 2020 metų strateginį planą, darbo grupė vadovavosi:

1.2.1. Valstybine švietimo strategija 2013 - 2022 m.
1.2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015 - 2017 m. strateginiu
veiklos planu.
1.2.3. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.
1.2.4. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu.
1.2.5. Mokyklų tinklo pertvarkos 2015 - 2016 metais bendruoju planu.
1.2.6. Lazdijų rajono savivaldybės 2014 - 2016 m. strateginiu veiklos planu.
1.2.7. Druskininkų savivaldybės 2015 - 2020 m. strateginiu plėtros planu.
1.2.8. Kalvarijos savivaldybės 2011 - 2017 metų plėtros strateginiu planu.
1.2.9. Mokyklos bendruomenės narių apklausų duomenimis, pasiūlymais, pageidavimais ir
rekomendacijomis.
1.2.10. KVS, vidaus ir išorės audito, SSGG tyrimų medžiaga.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1.
aukštojo

Mokykla įkurta 1960 m birželio 10 d. Lietuvos TSR ministrų tarybos valstybinio

ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto pirmininko įsakymu Nr. 236 „Dėl specialių

vidurinių mokyklų tinklo plėtimo ir jų medžiaginės bazės stiprinimo“.
2.2.

Mokyklos reorganizacijos:

2.2.1. Veisiejų žemės ūkio technikumas 1960 – 1975 m.
2.2.2. Veisiejų žemės ūkio valdymo mokykla 1975 – 1982 m.
2.2.3. Veisiejų 30-oji kaimo profesinė technikos mokykla 1982 – 1984 m.
2.2.4. Veisiejų 90-oji profesinė technikos mokykla 1984 – 1989 m.
2.2.5. Veisiejų žemės ūkio mokykla 1989 – 2002 m.
2.2.6. Veisiejų technologijos ir verslo mokykla nuo 2002 m. liepos 1 d.
2.3.

Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministerija, adresas A. Volano g. 2, Vilnius, LT-01516. Mokyklos adresas – Ryto g.
19, Kailinių k, Veisiejų sen. Lazdijų r. sav., LT - 67336.
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Mokykla turi licenciją vykdyti 47 formaliojo profesinio mokymo programas. 2001 m.

2.4.

mokykloje įsteigtas gimnazijos skyrius, o 2004 m. mokykloje buvo akredituota vidurinio ugdymo
programa. Mokykla sėkmingai integravosi ir į teikiančiųjų vidurinį išsilavinimą rajono mokyklų tinklą.
Tenkindama mokinių poreikius Mokykla organizuoja įvairiapusę projektinę, socialinę, prevencinę,
pažintinę, kultūrinę, ugdymo karjerai veiklą.
2014 metais Mokykloje sukurta, įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema,

2.5.

atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. 2014 m. sausio 24 d. Mokykloje
sertifikuotos profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo sritys (sertifikato registracija Nr. VST.14K.671).
Mokykloje siekiama visų veiklos sferų tobulėjimo, skiriamas ypatingas dėmesys veiklos kokybės
gerinimui įtraukiant į šį procesą visus bendruomenės narius. Mokykloje vykdoma visų procesų
kokybės kontrolė, rezultatų analizė, priimami ir įgyvendinami veiklos gerinimo sprendimai.
2015 m. spalio 1 d. duomenimis Mokykloje mokėsi 403 mokiniai, sudaryta 16 grupių.

2.6.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – profesinis mokymas. Sparčiai
keičiantis darbo rinkos poreikiams, darbo technologijoms, Mokykla kasmet rengia naujas profesinio
mokymo programas, keičia specialybių pasiūlą, atnaujina specialistų rengimo programų turinį ir
infrastruktūrą. Programų rengimas ir koregavimas vyksta atsižvelgiant į darbdavių rekomendacijas ir
pageidavimus.
2.7.

2015 - 2016 m.m. Mokykloje vykdomos 8 formaliojo profesinio mokymo programos,

vidurinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa ir neformalusis švietimas. Mokykla ruošia
darbo rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus darbininkus pagal apdailininko (statybininko), kaimo
turizmo organizatoriaus, virėjo, sekretoriaus, statybos verslo paslaugų teikėjo, padavėjo barmeno,
žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesinio mokymo programas. Teigiamus pokyčius Mokyklos
veikloje nulėmė sėkmingas ES struktūrinių fondų finansuotų projektų įgyvendinimas.
2.8.
asociacijų

Mokykla
narėmis,

bendradarbiavimo

aktyviai bendradarbiauja su švietimo

seniūnijomis,

darbo

biržomis

ir

įstaigomis,

kitomis

įmonėmis,

institucijomis.

darbdavių
Pagrindinės

formos: mokymo programų rengimas, įgytų asmens kompetencijų vertinimas,

profesinis orientavimas ir konsultavimas, tolesnės karjeros planavimas, darbo patirties sklaida,
kultūriniai renginiai, sporto varžybos, profesinio meistriškumo konkursai, parodos - mugės ir kt.
2.9.

2013 - 2015 mokslo metais Mokykloje buvo vykdomi šie projektai:

29.1. Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės projektas
„Stažuotė ES šalyse – sėkmingos karjeros pradžia“.
29.2. Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės projektas
„Virtuvė be sienų“, Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0696.
29.3. Kaimo plėtros programos projektas

„Universalios sporto aikštelės Veisiejų

TVM

sporto aikštyne rekonstrukcija“.
29.4. 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos projektas „Veisiejų
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technologijos ir verslo mokyklos statybininkų praktinio mokymo bazės modernizavimas“.
29.5. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektas „Profesinio mokymo kokybės
užtikrinimas Pietų Lietuvos regione“. Koordinatoriai – Alytaus PRC.
29.6. 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos Pilietinės visuomenės
instituto projektas „Kuriame Respubliką“.
29.7. Lenkijos ir Lietuvos jaunimo mainų programos projektas „Kaligrafija – raiškaus rašymo
menas“.
29.8. ERASMUS+

programos

Leonardo

da

Vinci 1

pagrindinio

veiksmo

projektas

„Darbuotojų įgūdžių tobulinimas: darbas su rizikos grupės vaikais“. Koordinatoriai – Daugų TVM.
29.9. ERASMUS+

programos Leonardo da Vinci paprogramės projektas „Kulinarinio

paveldo įvairovė“. Koordinatoriai – Varėnos TVM.
29.10. Lietuvos mokinių neformaliojo

švietimo

centro

projektas „Ugdymo

karjerai ir

stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme".
29.11. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projektas „Profesinio mokymo
kokybės išorinis vertinimas".
29.12. ERASMUS+ programos projektas „Sužinok! Išmok! Tobulėk!“, Nr. 2015-1-LT01-KA102013287.

29.13. ERASMUS+ programos projektas „Improving Lithuanian Hotel Services through Capacity
Building Practice“, Nr. 2015-1-LT01-KA102-013282. Koordinatoriai - VšĮ Europos namai.

29.14. ERASMUS+ programos projektas „Pastatų renovatorius“, Nr. 2015-1-LT01-KA102-013056.
Koordinatoriai - Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras.

29.15. ERASMUS+ programos projektas „Darbuotojų įgūdžių tobulinimas: darbas su rizikos
grupės vaikais“. Koordinatoriai – Daugų TVM.
29.16. ERASMUS+ programos projektas „Kulinarinio paveldo įvairovė“. Koordinatoriai –
Varėnos TVM.
III. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ
3.1. Politiniai veiksniai. Parengta ES bendra profesinio rengimo ir mokymo 2020 metų
vizija, 2010 metais pasirašytas Briugės komunikatas, kuriuo patvirtinti profesinio mokymo plėtotės ES
strateginiai tikslai 2011 – 2020 metams: didinti profesinio mokymo sistemos patrauklumą, užtikrinti
profesinio mokymo sistemos kokybę ir aktualumą, skatinti meistriškumą pirminio ir tęstinio profesinio
mokymo srityje, taikyti lanksčius mokymosi būdus, skatinti novatoriškumą, kūrybingumą bei verslumą
ir informacinių ir ryšio technologijų (IRT) naudojimą, tobulinti ryšius tarp profesinio mokymo ir darbo
rinkos, užtikrinti lengvai prieinamą ir į karjerą orientuotą tęstinį profesinį mokymą, užtikrinti lengvai
prieinamas, aukštos kokybės profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo paslaugas.
Lietuvos švietimo politika yra formuojama pagal ES švietimo gaires ir prioritetus. Lietuvos
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pažangos strategija „Lietuva 2030", Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo įstatymas, Valstybės švietimo strategija 2013 - 2022 metams įpareigoja siekti
pertvarkos profesinio mokymo sistemoje ir tęsti profesinio mokymo turinio reformą. Kuriami
sektoriniai praktinio mokymo centrai, centralizuotai rengiami nauji profesijų standartai, ruošiamos
modulinės

programos,

diegiama

profesijos

mokytojų

ir

dėstytojų

technologinių

kompetencijų

tobulinimo sistema.
3.2. Ekonominiai veiksniai (regiono strateginio vystymosi kryptys).
Lazdijų rajono savivaldybės strateginio vystymosi kryptys 2015-2017 m. (pagal Lazdijų
rajono savivaldybės 2014 - 2016 m. strateginį veiklos planą):


Sėkmingai plėtoti turizmo ir poilsio infrastruktūrą, sudaryti sąlygas plėstis verslui, derinti

paslaugų kokybę bei plėsti teikiamų paslaugų spektrą, pasinaudoti turizmo ir verslo teikiamomis
galimybėmis tam, kad gauti pajamų ir sukurti ilgalaikių darbo vietų.


Tobulinti turizmo infrastruktūrą ir plėsti turizmo paslaugų pasiūlą, siekiant didinti turistų

srautus bei mažinti sezoniškumo daromą įtaką.


Skatinti ūkininkų mokymą, naujų žemės ūkio technologijų diegimą, praktines išvykas,

varžybų organizavimą (įgyvendinant Kaimo plėtros programą).


Įgyvendinti projektą „5000 Aubrakų Lazdijams“. Pagrindinės projekto veiklos: ūkininkų

ir jų šeimos narių mokymas, mėsinės gyvulininkystės plėtra, racionalus mažo našumo žemių
panaudojimas mėsiniai gyvulininkystei.
Druskininkų savivaldybės strateginio vystymosi kryptys 2016-2020 m. (pagal Druskininkų
savivaldybės 2015-2020 m. strateginį plėtros planą):


Plėsti turizmo infrastruktūrą ir paslaugų įvairovę.



Sudaryti palankesnes sąlygas ūkininkavimui.



Siekti ES

paramos,

vystant turizmo

paslaugas,

puoselėjant

kulinarinį paveldą,

ūkininkavimą, amatus.
Kalvarijos savivaldybės strateginio vystymosi kryptys 2011-2017 m. (pagal Kalvarijos
savivaldybės 2011–2017 m. plėtros strateginį planą):


Plėsti

socialinių

paslaugų

sferą.

Mažėja

ikimokyklinio

ugdymo

įstaigų,

mokyklų

skaičius, didėja sveikatos priežiūros, pensionatų, globos ir rūpybos įstaigų poreikis, daugėja ir vienišų,
globos reikalaujančių žmonių skaičius.


Plėsti suaugusiųjų profesinio rengimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo pasiūlą

rajone. Darbdaviai ir darbo birža norinčiuosius mokytis siunčia į mokymo įstaigas kituose miestuose.
Kalvarijos suaugusiųjų mokykloje vyksta tik formalusis suaugusiųjų švietimas.
Kalvarijos Savivaldybės plėtros plane numatyti pagrindiniai uždaviniai: užtikrinti aukštos
kokybės švietimo prieinamumą kiekvienam, skatinti verslo įmonių steigimąsi ir plėtrą, plėtoti turizmo
ir poilsio infrastruktūrą, skatinti kaimo turizmo plėtrą. Numatytos priemonės tikslams pasiekti: kurti ir
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plėsti įstaigų, vykdančių suaugusiųjų mokymą (profesinių įgūdžių įgijimo ir tobulinimo tikslais) tinklą,
vykdyti suaugusiųjų mokymą, nukreiptą į profesinių įgūdžių įgijimą ir tobulinimą.
3.3.

Socialiniai

nesiliaujantis

demografiniai

emigracijos

srautas

turi

Nepalanki

veiksniai.
įtakos

Mokyklos

Lietuvos

mokinių

demografinė

skaičiui.

Mažėja

padėtis,
mokinių,

besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa. Didėja
nedarniose šeimose augančių vaikų bei socialiai problemiškų mokinių skaičius. Blogėja mokinių
sveikatos rodikliai.
3.4. Technologiniai veiksniai. Mokykla yra aprūpinta kompiuterine įranga. Per pastaruosius
3 metus ypač pagerėjo informacinių technologijų įtaka Mokyklos veiklos organizavimui ir ugdymo
procesui.

Informacinių

naudojamas

technologijų

kabinetai

dienynas

VERITUS.

elektroninis

kompiuterinės
kvalifikacijos

programos.
tobulinimo

Pedagogai nuolat
seminaruose.

aprūpinti

naujausiais

Ugdymo

tobulina

Mokykloje

IT

kompiuteriais.

Mokykloje

naudojamos

licencijuotos

procese
naudojimo

kompiuterizuotos

kompetencijas,

su

prieiga

prie

dalyvauja
interneto

kabinetų, administracijos, socialinio pedagogo, neformaliojo švietimo organizatoriaus, bendrabučio
auklėtojos darbo vietos, 12 vietų bibliotekos skaitykloje. Iš viso Mokykloje yra 89 kompiuteriai, iš jų
mokymui yra skirta 76 kompiuteriai, 17 spausdintuvų, 4 vaizdo grotuvai su televizoriais, 2 kopijavimo
aparatai, 3 vaizdo kameros, 6 fotoaparatai, 1 interaktyvi lenta, 26 multimedia projektoriai.
IV. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ
4.1. Valdymas, teisinė bazė. Veisiejų technologijos ir verslo mokykla (toliau – Mokykla)
Lietuvos juridinių asmenų registre įregistruota 1995 m. balandžio 26 d. Mokyklos savininko teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau –
ŠMM). Mokyklos valstybinį reguliavimą vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – LRV) bei
ŠMM. Mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministro
įsakymais, reglamentuojančiais Mokyklos veiklą, Mokyklos nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis.
4.2. Organizacinė struktūra. Mokyklos steigėjas - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija. Mokyklai vadovauja direktorius. Veiklą koordinuoja 2 pavaduotojai, 2 skyrių vedėjai.
Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba.
4.3. Planavimo sistema. Planavimo sistemą sudaro Mokyklos strateginis planas, Mokyklos
metinis veiklos planas, Mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planas bei kiti planai, padedantys
užtikrinti tinkamą ugdymo organizavimą ir siekti ugdymo kokybės. Veiklos programas metams rengia
savivaldos

institucijos,

koordinatorius,

metodinės

neformaliojo

grupės,

švietimo

bibliotekos

organizatorius,

vedėjas,
grupių

socialinis

auklėtojai,

pedagogas,
bendrabučio

karjeros
auklėtoja.

Planavimo procese dalyvauja ne tik administracijos darbuotojai, bet ir mokytojai, mokiniai, socialiniai
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partneriai, mokinių tėvai. Planavimo formos ir procedūros nuolat tobulinamos, siekiant kuo didesnio
visos mokyklos bendruomenės veiklos efektyvumo.
4.4. Žmogiškieji ištekliai.
Darbuotojų skaičius – 78.
Pedagogų skaičius – 46 (iš jų 17 dirba antraeilėse pareigose).
Pedagogų pedagoginio stažo vidurkis – 22 metai, amžiaus vidurkis – 50 metų.
Pedagogų kvalifikacija:

Mokytojai
Neatestuoti; 3 ekspertai; 1
Mokytojai; 9

Mokytojai
metodininkai;
8

Vyresnieji
mokytojai; 24

4.5.

Finansiniai

ištekliai.

Mokyklos

veikla

finansuojama

iš

Švietimo

ir

mokslo

administravimo programos lėšų (finansavimo šaltiniai - valstybės biudžeto lėšos ir asignavimo
valdytojo pajamų įmokos). Ugdymo procesas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų pagal
suformuotą mokinio krepšelį. Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų finansavimą, rėmėjų ir
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą. Papildomos pajamos gaunamos už suteiktas paslaugas.
Didesnė dalis biudžeto lėšų tenka atlyginimams, priskaitymams socialiniam draudimui, mokinių
stipendijoms mokėti. Likusi biudžeto dalis skirta prekėms pirkti, spaudiniams įsigyti, kvalifikacijos
kėlimo, komandiruočių, ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto išlaidoms ir komunalinėms
paslaugoms apmokėti.
4.6. Materialiniai ištekliai. Mokyklos pastatų kompleksą sudaro mokomasis korpusas,
dirbtuvės, garažai, žemės ūkio mašinų laikymo pastogė, mokomoji ferma, 150 vietų bendrabutis, 50
vietų mokomasis viešbutis, valgykla, namas pritaikytas kaimo turizmui, sporto aikštynas, mokomasis
poligonas. Jie visi įregistruoti Valstybės įmonėje „Registrų centras". Mokykla disponuoja Valstybės
žeme (pagal panaudos sutartis), kurią sudaro 50 ha mokomojo ūkio žemės ir 59 ha miško.
Pasinaudojus ES lėšomis buvo atnaujinta praktinio mokymo bazė: suremontuotos praktinio
mokymo

patalpos, jos pritaikytos naujos įrangos įrengimui ir saugiam eksploatavimui, įsigyta
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šiuolaikiška įranga ir įrengimai praktiniam mokymui pagal Apdailininko (statybininko), Statybos
paslaugų verslo teikėjo ir Staliaus profesinio mokymo programas.
„Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų
mokymo infrastruktūra" lėšomis įsigyta mokymo priemonių technologijų, menų ir gamtamokslinio
ugdymo kabinetams.
Pasinaudojus ES lėšomis buvo rekonstruota universali sporto aikštelė.
4.7. Ryšių sistema. Visi Mokyklos kompiuteriai prijungti prie internetinio TEO šviesolaidžio
ryšio, yra 8 fiksuoto ryšio ir 11 mobilaus ryšio telefono abonentų, vienas fakso aparatas. Naudojamasi
elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS,
švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei
kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetines sistemas. Mokiniams, jų tėvams ir
visuomenei žinios apie Mokyklos veiklą skelbiamos vietos žiniasklaidoje, Mokyklos internetinėje
svetainėje www.tvm.veisiejai.lm.lt. Leidžiamas Mokyklos laikraštis „Savas". Mokykloje yra biblioteka
(knygų fondas – 17 046 (fiz. vnt.), skaitykla.
4.8. Apskaita. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos vadovu,
parengtu vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin.2007, Nr.77-3046),
Viešojo

sektoriaus

apskaitos

ir

finansinės

atskaitomybės

standartais

(VSAFAS),

pavyzdiniu

biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais. Apskaitai tvarkyti naudojama
buhalterinės apskaitos programa „APSKAITA III“, parengta UAB Labbis. Apskaitos duomenys
detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto
išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla 2015 metais iš biudžeto buvo finansuojama pagal
programas: ,,Švietimo ir mokslo administravimas“ (valstybės biudžeto lėšos), ,,Švietimo ir mokslo
administravimas“ (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) taip pat buvo skirta lėšų pagal programą
„Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“ (valstybės biudžeto lėšos“).
4.9. Vidaus kontrolė. Finansinių išteklių panaudojimo kontrolė vykdoma pagal finansų
kontrolės taisykles ir atitinka įstatymų reikalavimus. Įgyvendinant profesinį mokymą ir vidurinį
ugdymą, kiekvienais metais atliekama veiklos savianalizė, išaiškinamos stiprybės ir silpnybes, grėsmės
ir galimybės veiklai tobulinti. Įdiegus Mokykloje kokybės vadybos sistemą, ji nuolat tobulinama,
vykdoma visų ugdymo procesų kokybės kontrolė. Vieną kartą per metus vykdomas kokybės vadybos
sistemos

auditas.

formuluojami

Reguliariai vykdoma

tikslai kokybės

gerinimui.

kokybės
Su

kontrolės

rezultatais

rezultatų

mokyklos

analizė

ir

bendruomenė

jos

pagrindu

supažindinama

mokyklos tarybos, mokytojų tarybos posėdžių ir bendrų darbuotojų susirinkimų metu.
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Pedagoginės priežiūros schema:

Pedagoginės priežiūros sritys

Pedagogo ir
ugdytinio sąveika

Ugdymo proceso
organizavimas

Neformalus
švietimas ir mokinių
saviraiška

Ugdymo(si)
rezultatai

Analizuojama ir vertinama

Metodinės
grupės

Mokytojų
taryba

Pedagogų
iniciatyvos

Darbo grupės

Savivaldos
institucijos

Mokyklos savianalizės ataskaita

V. ASIGNAVIMO IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Ekonominės klasifikacijos grupės
1. Iš viso asignavimų
1.1. Išlaidoms, iš jų:
darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui
1.2. Ilgalaikiam turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai
2.1. Valstybės biudžeto programa švietimo ir mokslo administravimas
2.2. Valstybės biudžeto programa –
švietimo ir mokslo administravimas
(pajamų įplaukos)
2.3. LR valstybės biudžeto specialiųjų,
ES finansinės paramos programų lėšos

Projektas
2016 m.
943,00
913,00
641,00

Asignavimai (tūks.
Projektas Projektas
2017 m.
2018 m.
1259,00
1307,00
959,00
1007,00
672,00
705,00

Eur.)
Projektas
2019 m.
1287,00
1057,00
740,00

Projektas
2020 m.
1240,00
1110,00
777,00

6,00

7,00

7,00

8,00

10,00

796,00

836,00

878,00

922,00

968,00

117,00

123,00

129,00

135,00

142,00

30,00

300,00

300,00

230,00

130,00
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VI. SSGG ANALIZĖ
STIPRYBES
1. Bendruomenės nariai didžiuojasi Mokykla.
2. Mokykla turi savo tradicijas, geras
mikroklimatas.
3. Sistemingai vykdoma ugdymo rezultatų
analizė.
4. Sukurta pagalbos mokiniui sistema.
5. Sėkmingai sprendžiama mokinių vežiojimo
į Mokyklą galimybė dalį mokinių vežioti į
Mokyklą Mokyklos transportu.
6. Saugi ir be patyčių mokykla.
7. Dirba patyrę, kvalifikuoti ir kompetentingi
pedagogai, maža kaita.
8. Aktyvus dalyvavimas projektinėje veikloje.
9. Aktyvi mokinių savivalda, neformaliojo
švietimo veikla.
10. Mokykla gauna pajamų už teikiamas
paslaugas.
11. Mokiniams sudarytos geros gyvenimo
sąlygos bendrabutyje.
12. Jauki, svetinga mokyklos aplinka.
13. Viena profesinio mokymo įstaiga rajone.
GALIMYBĖS
1. ES struktūrinių ir kitų fondų bei programų
finansavimo galimybių panaudojimas.
2. Informacinių technologijų naudojimo plėtra
ir tobulinimas.
3. Mokinių skatinimo ir pagalbos mokiniui
sistemos tobulinimas.
4. Mokinių mokymosi motyvacijos
stiprinimas.
5. Profesinio mokymo patrauklumo didinimas.
6. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais
aktyvinimas, viešųjų ryšių plėtojimas, rėmėjų
ugdymo proceso tobulinimui paieška.
7. Paklausių profesinio mokymo programų
rengimas.
8. Vykdomų profesinio mokymo programų
atnaujinimas.
9. Tęstinio profesinio suaugusiųjų mokymo
sistemos plėtimas.
10. Bendradarbiavimas su regiono kolegijomis
dėl tęstinio mokymosi ir kolegijų grupių
steigimo mokykloje.
11. Pameistrystės mokymo organizavimo
formos tobulinimas.
12. Tėvų pritraukimas aktyviau dalyvauti
mokyklos veikloje.
13. Nuotolinio mokymo vystymas.

SILPNYBĖS
1. Neatlikta mokomųjų pastatų renovacija.
2. Mokinių motyvacijos mokytis, atsakomybės
už ugdymo(si) rezultatus stoka.
3. Prastas pamokų lankomumas.
4. Mokykloje nėra psichologo.
5. Nepakankamai geri valstybinių brandos
egzaminų rezultatai.
6. Didėjantis nutraukusių mokymąsi mokinių
skaičius.
7. Šiuolaikinių praktinio profesinio mokymo
priemonių ir įrengimų, atitinkančių darbo rinkos
poreikį, stoka dėl finansinių lėšų trūkumo.
8. Neefektyvus pedagogų ir mokinių tėvų
bendradarbiavimas.
9. Naujų mokymo programų kūrimas glaudžiai
susijęs su turima mokymo baze ir pedagogais.
10. Per mažas mokyklos veiklų viešinimas
regione.

GRĖSMĖS
1. Darbdavių pasyvumas, remiant
kvalifikuotų darbininkų rengimą.
2. Mokinių mažėjimas, blogėjanti
demografinė padėtis regione.
3. Gyventojų emigracija, mokinių iškritimas
iš švietimo sistemos.
4. Neadekvatus mokinių teisių ir pareigų
suvokimas.
5. Mažėjantis tėvų domėjimasis vaikų
ugdomosios veiklos rezultatais.
6. Neigiamas visuomenės požiūris į profesinį
mokymą.
7. Nepakankamas finansavimas mokomosios
bazės aprūpinimui modernia įranga.
8. Darbuotojų nesaugumas dėl darbo krūvio
mažėjimo.
9. Mokyklai nepalanki rajono švietimo
įstaigų tinklo pertvarka, didėja konkurencija dėl
mokinių.
10. Didėjanti konkurencija su kitomis regiono
profesinio mokymo įstaigomis.
11. Nėra galimybės formuoti mažesnes kaip
25 mokinių pirmo kurso grupes.
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VII. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA
Vizija: Ugdyti savarankišką, laisvą, į dorines, demokratines vertybes orientuotą asmenybę,
kuri mokydamasi visą gyvenimą, konstruktyviai vertintų ir keistų visuomenę.
Misija: Padėti mokiniams įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją,
parengti darbui besikeičiančios socialinės aplinkos sąlygomis.
Vertybės - atsakomybė, bendradarbiavimas, kūrybiškumas, atvirumas.
Filosofija - visada išlieka galimybė tobulėti.
VIII. KOKYBĖS POLITIKA
8.1. Mokyklos kokybės politika yra sudėtinė ir neatsiejama mokyklos vizijos ir veiklos
strategijos dalis. Mokyklos darbuotojų nuostata - dirbti kokybiškai ir maksimaliai patenkinti mokymo
paslaugų vartotojų ir užsakovų poreikius. Kokybės politika orientuota į šių tikslų įgyvendinimą :
8.1.1. Pasiekti geresnę profesinio mokymo kokybę, turinio atitikimą darbo rinkos poreikiams,
teorinio ir praktinio mokymo suderinamumą, glaudesnę mokyklos ir darbo rinkos atstovų partnerystę.
8.1.2. Sudaryti
atitinkančias

europinius

sąlygas

moksleiviams

reikalavimus,

įgyti

leidžiančias

konkurencingas

lengviau

profesines

prisitaikyti

prie

kompetencijas,

darbo

rinkos

ir

technologijų kaitos.
8.1.3. Siekti geresnės vidurinio

ugdymo programos įgyvendinimo kokybės, atitinkančios

Bendrųjų programų ir Išsilavinimo standartų, galiojančių teisės aktų reikalavimus.
8.1.4. Formuoti mokyklos kultūrą, leidžiančią įgyvendinti mokytojo, mokinio, tėvų ir vietos
bendruomenės paritetinius santykius.
8.1.5. Aprūpinti mokymo procesą pažangiomis mokymo ir mokymosi technologijomis.
8.1.6. Plėtoti profesinį informavimą, orientavimą ir konsultavimą, stiprinti besimokančiųjų
mokymosi motyvaciją bei ugdyti jų poreikį mokytis visą gyvenimą.
IX. VEIKSMŲ PLANAS

9.1. Strateginis tikslas - vykdyti patrauklias jaunimui, savitas regione profesinio mokymo
programas, atitinkančias darbo rinkos poreikius.
9.2. Mokykla sieks tobulinti vykdomų profesinio mokymo programų turinį ir jų kokybę,
diegti naujas, darbo rinkoje paklausias programas. Bus atliktas profesinio mokymo programų išorinis
vertinimas. Numatoma gerinti mokyklos materialinę techninę bazę, aprūpinti kompiuteriais ir naujomis
mokymo priemonėmis. Ketinama tobulinti mokyklos darbuotojų kvalifikaciją, diegti naujus mokymo
metodus ir formas, įskaitant nuotolinio, pameistrystės mokymo formas ir pan.
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9.3. Strateginiam tikslui pasiekti bus vykdomos šios programos:
I programa. Profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas. Bus siekiama tobulinti mokymo
kokybės užtikrinimo sistemą, kelti mokytojų kvalifikaciją, siūlyti rinktis įvairias mokymosi formas,
plėtoti socialinę partnerystę.
1. Tikslas: Tobulinti ugdymo procesą siekiant aukštos mokymo kokybės ir pritaikant ugdymo
turinį prie darbo rinkos ir mokinių poreikių.
1.1. Uždavinys: Tobulinti personalo kvalifikaciją.
1.2. Uždavinys: Gerinti mokymo(si) proceso kokybę.
1.3. Uždavinys: Tobulinti profesinio orientavimo ir karjeros planavimo veiklą.
1.4. Uždavinys: Užtikrinti asmenybės raidos vystymosi vientisumą.
1.5. Uždavinys: Tobulinti valdymą ir vadovavimą mokykloje vykstantiems procesams.
II programa. Infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra. Programa skirta mokymo materialinės bazės kūrimui.
2. Tikslas: Tobulinti edukacinę ir estetinę ugdymo(si) aplinką, tenkinančią bendruomenės
poreikius.
2.1. Uždavinys: Modernizuoti mokomąją bazę panaudojant ES ir kitų fondų paramą.
2.2. Uždavinys: Atnaujinti mokyklos erdves.
III programa. Mokyklos įvaizdžio gerinimas. Programa skirta mokyklos ir profesinio
mokymo įvaizdžio formavimui tarp regiono darbdavių, mokinių ir vietos bendruomenės.
3. Tikslas. Gerinti mokyklos įvaizdį, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokinių tėvais ir
vietos bendruomene,
3.1. Uždavinys. Gerinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
3.2. Uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su Veisiejų ir kitomis rajono bendruomenėmis.
3.3. Uždavinys. Aktyviai bendradarbiauti su šalies, ES ar trečiųjų šalių institucijomis.
.

3.4. Uždavinys. Sistemingai formuoti teigiamą Mokyklos įvaizdį.

Tikslai, uždaviniai,
priemonės

Laukiami rezultatai

Terminai

Atsakingi
asmenys

Lėšų
šaltinis

1. Tikslas: Tobulinti ugdymo procesą siekiant aukštos mokymo kokybės ir pritaikant ugdymo turinį prie
darbo rinkos ir mokinių poreikių.
1.1. Uždavinys: Tobulinti personalo kvalifikaciją.
1.1.1. Priemonė.
1.1.1.1. Patobulinta pedagogų
Direktoriaus
Mokinio
Kasmet
Pedagogų ir kitų
kvalifikacija.
pavaduotojas
krepšelio
darbuotojų
ugdymui
lėšos
1.1.1.2. Patobulinta kitų darbuotojų
kvalifikacijos
Direktoriaus
kvalifikacija ir kompetencijos.
tobulinimo planavimas,
pavaduotojas ūkio
Kasmet
organizavimas ir
ir administracijos
vykdymas.
reikalams
1.1.1.3. Sudaryta mokytojų ir pagalbos
Direktorius
2018 m.
mokiniui specialistų atestacijos komisija.
1.1.1.4. Parengta mokytojų ir pagalbos
Atestacijos
mokiniui specialistų atestacijos programa Kasmet
komisijos
pirmininkas
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Tikslai, uždaviniai,
priemonės

Laukiami rezultatai

Terminai

1.1.1.5. Vesti užsienio kalbos (anglų k.)
kursai mokyklos darbuotojams.
1.1.2. Priemonė.
Metodinės veiklos
tobulinimas.

2016 m.
2017 m.
2018 m.
1.1.2.1. Parengti metodinių grupių planai. Kasmet

1.1.2.2. Parengta inovatyvių mokymo(si)
priemonių (testai, klausimynai,
konspektai, pratybos, mokomoji
medžiaga virtualioje aplinkoje ir kt.).
1.1.2.3. Vykdyta sukaupta metodinės
medžiagos sklaida (parodos, pranešimai
ir kt.).
1.1.3. Priemonė.
1.1.3.1. Organizuota susitikimų su rajono,
Gerosios patirties
regiono ugdymo įstaigų
sklaida.
bendruomenėmis.
1.1.3.2. Skaityta metodinių pranešimų,
seminarų, konkursų, konferencijų metu.
1.1.3.3. Vestos atviros pamokos.
1.2. Uždavinys: Gerinti mokymo(si) proceso kokybę.
1.2.1. Priemonė.
1.2.1.1. Parengta modulių ar
Individualus mokinių
pasirenkamųjų dalykų programų.
konsultavimas,
1.2.1.2. Sudaryti individualūs mokymosi
individualių mokymosi planai mokiniams (vidurinio ugdymo
planų sudarymas.
programa).
Pasirenkamųjų dalykų ir 1.2.1.3. Parengtas mokinių konsultacijų
modulių programų
grafikas.
parengimas ir
įgyvendinimas.
1.2.2. Priemonė.
1.2.2.1. Parengta naujų, paklausių darbo
Profesinio mokymo
rinkoje ir atitinkančių regiono darbdavių
programų rengimas ir
poreikius, profesinio mokymo programų.
atnaujinimas.
1.2.2.2. Atlikta profesinio mokymo
programų savianalizių.
1.2.2.3. Atnaujinta profesinio mokymo
programų, atsižvelgiant į socialinių
partnerių poreikius ir standartus.
1.2.3. Priemonė.
1.2.3.1. Stebėta ir aptarta pamokų,
Ugdymo procesas
kuriuose taikytas užduočių
orientuojamas į mokinio individualizavimas ir diferencijavimas.
poreikių tenkinimą.
1.2.3.2. Parengta užduočių
individualizavimo ir diferencijavimo
pamokose analizė, pateiktos išvados ir
rekomendacijos. Aptarta mokytojų
taryboje ir metodinėse grupėse.

Kasmet

1.2.4. Priemonė.
Mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo
tobulinimas.

Kasmet

1.2.5. Priemonė.
Mokinių pamokų
lankomumo gerinimas.

1.2.4.1. Parengtos ataskaitos, atlikta
mokinių pasiekimų analizė. Aptarta
mokytojų taryboje.
1.2.4.2. Patobulinta mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarka.
1.2.4.3. Patobulinta mokinių skatinimo ir
pagalbos mokiniui tvarka.
1.2.5.1. Atlikta lankomumo analizė,
pateiktos išvados ir rekomendacijos,
lankomumo gerinimui. Aptarta mokytojų
taryboje ir vaiko gerovės komisijoje.
1.2.5.2. Patobulinta mokinių lankomumo

Kasmet

Kasmet

Kasmet
Kasmet
Kasmet
Kasmet

Atsakingi
asmenys
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Metodinių grupių
pirmininkai
Dalykų mokytojai

Skyrių vedėjai
Metodinių grupių
pirmininkai
Direktorius

Lėšų
šaltinis

Mokinio
krepšelio
lėšos

Mokinio
krepšelio
lėšos

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Gimnazijos
skyriaus vedėjas

Mokinio
krepšelio
lėšos

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Profesinio
mokymo skyriaus
vedėjas

Mokinio
krepšelio
lėšos

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Gimnazijos
skyriaus vedėjas
Dalykų mokytojai

Mokinio
krepšelio
lėšos

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Skyrių vedėjai
Grupių auklėtojai
Metodinių grupių
pirmininkai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Grupių auklėtojai
Vaiko gerovės

Mokinio
krepšelio
lėšos

Kasmet

Kasmet

Kasmet
Kasmet

Kasmet

Kasmet

2017 m.
2020 m.
2017 m.
2020 m.
Kasmet

2016 m.

Mokinio
krepšelio
lėšos
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Tikslai, uždaviniai,
priemonės

Laukiami rezultatai
prevencijos tvarka.

1.2.6. Priemonė.
Mokinių brandos
egzaminų ir asmens
įgytų kompetencijų
rezultatų analizė.

1.2.5.3. Pagerėjo mokinių lankomumas.
1.2.6.1. Parengtos brandos egzaminų ir
asmens įgytų kompetencijų vertinimo
analizės, pateiktos išvados ir
rekomendacijos. Pristatyta mokytojų
taryboje.
1.2.6.2. Gerėja valstybinių brandos
egzaminų išlaikymas.
1.2.6.3. Gerėja mokinių įgytų
kompetencijų vertinimo vidutinis balas.

Terminai
2018 m.
2020 m.
Kasmet
Kasmet

Kasmet
Kasmet

Atsakingi
asmenys

Lėšų
šaltinis

komisijos
pirmininkas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Gimnazijos
skyriaus vedėjas
Profesinio
mokymo skyriaus
vedėjas

1.2.7. Priemonė.
1.2.7.1. Parengtas ir įgyvendintas
2016 m.
Projekto vadovas
Pameistrystės mokymo ERASMUS+ programos projektas,
2017 m.
Direktoriaus
organizavimo formos
skirtas pameistrystės mokymo
2018 m.
pavaduotojas
tobulinimas
organizavimo formos taikymo ES
ugdymui
valstybėse patirties analizei.
1.2.7.2. Vesti mokymai įmonių,
2016 m.
priimančių pameistrius, darbuotojams 2017 m.
meistrams
1.2.8. Priemonė.
1.2.8.1. Vesti mokymai mokyklos
2016 m.
Direktoriaus
Nuotolinio mokymo
pedagogams.
2017 m.
pavaduotojas
organizavimo formos
1.2.8.2. Parengta elektroninių mokomųjų Nuo 2017 ugdymui
diegimas
Dalykų mokytojai
priemonių, testų, pamokų
m.
1.2.8.3. Taikoma nuotolinio mokymo
Nuo 2017
organizavimo forma.
m.
1.3. Uždavinys: Tobulinti profesinio orientavimo ir karjeros planavimo veiklą.
1.3.1. Priemonė.
1.3.1.1. Atlikta absolventų įsidarbinimo
Kasmet
Profesinio
Profesinio informavimo ir tolesnės veiklos analizė. Kryptinga ir
mokymo skyriaus
ir kitų konsultacijų
tikslinga tolimesnė absolventų karjera.
vedėjas
mokiniams teikimo
1.3.1.2. Atlikta absolventų ir darbdavių
Kasmet
Praktinio mokymo
plėtojimas.
vadovas
apklausa baigus gamybinę praktiką.
Pristatyta profesinio mokymo metodinėje
grupėje.
1.3.2. Priemonė.
1.3.2.1. Suorganizuota renginių (Atvirų
Kasmet
Direktorius
Rengiamų specialybių
durų diena, susitikimai, profesijų diena ir
Direktoriaus
populiarinimas ir
kt.).
pavaduotojas
mokinių motyvavimas 1.3.2.2. Organizuoti pažintiniai vizitai į
ugdymui
Kasmet
specialybės įsigijimui.
Skyrių vedėjai
įmones.
Praktinio mokymo
1.3.2.3. Organizuoti susitikimai su
Kasmet
vadovas
regiono bendrojo ugdymo mokyklų
mokiniais.
1.3.2.4. Daugėja bendrojo ugdymo
Kasmet
mokyklų 10 klasės mokinių, planuojančių
įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su
profesine kvalifikacija mūsų Mokykloje.
1.3.3. Priemonė.
1.3.3.1. Organizuoti vadovų susitikimai
Kasmet
Direktorius
Mokyklos absolventų
su aukštųjų mokyklų vadovais.
Direktoriaus
tolesnio mokymosi
pavaduotojas
1.3.3.2. Sudaryta arba atnaujinta sutarčių Kasmet
aukštosiose mokyklose su kolegijomis ir universitetais.
ugdymui
galimybių užtikrinimas. 1.3.3.3. Organizuotos mokinių išvykos į Kasmet
aukštąsias mokyklas, muges ir parodas.
1.4. Uždavinys: Užtikrinti asmenybės raidos vystymosi vientisumą.
1.4.1. Priemonė.
1.4.1.1. Atlikta neformaliojo švietimo
Kasmet
Direktoriaus
Neformaliojo švietimo analizė, ištirti mokinių poreikiai,
pavaduotojas

Mokinio
krepšelio
lėšos

ES paramos
projektų
lėšos
Mokinio
krepšelio
lėšos
Mokinio
krepšelio
lėšos

Mokinio
krepšelio
lėšos

Mokinio
krepšelio
lėšos
Mokyklos
pajamų
įmokos

Mokinio
krepšelio
lėšos
Mokyklos
pajamų
įmokos
Mokinio
krepšelio
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pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Pristatyta mokytojų ir mokinių tarybų
posėdžiuose.
1.4.1.2. Parengtas ir įgyvendinamas
neformaliojo švietimo renginių planas.
1.4.1.3. Organizuota renginių pagal
patvirtintą planą.
1.4.1.4. Parengta neformaliojo švietimo
programų skaičius.
1.4.1.5. Neformaliojo švietimo būrelių
dalyvavimas renginiuose, šventėse,
parodose pagal patvirtintą būrelio planą.
1.4.2. Priemonė.
1.4.2.1. Suorganizuota renginių.
Prevencinės veiklos
1.4.2.2. Atlikta mokinių apklausų. Atlikta
(smurto, patyčių,
apklausų analizė ir pristatyta vaiko
žalingų įpročių,
gerovės komisijos posėdyje ir mokinių
narkomanijos, AIDS ir tarybos posėdyje.
kt.) efektyvinimas.
1..2.3. Įgyvendinta Vaiko gerovės
komisijos veiklos programa.
1.4.2.4. Sumažėjęs elgesio pažeidimų
skaičius.
1.4.3. Priemonė.
1.4.3.1. Suorganizuota akcijų, projektų,
Pilietinės, tautinės,
konkursų, konferencijų, parodų,
kultūrinės bei socialinės ekspozicijų.
savimonės formavimas, 1.4.3.2. Organizuota ekskursijų, kelionių,
pažintinės veiklos
išvykų mokiniams ir mokytojams
organizavimas.
skaičius.

Terminai

organizavimo
tobulinimas.

1.4.4. Priemonė.
Mokinių skatinimo ir
pagalbos mokiniui
sistemos tobulinimas.
Mokinių savivaldos
stiprinimas, lyderystės
skatinimas.

Kasmet

Atsakingi
asmenys

Lėšų
šaltinis

ugdymui
Neformaliojo
švietimo
organizatorius
Būrelių vadovai

lėšos
Mokyklos
pajamų
įmokos

Vaiko gerovės
komisijos
pirmininkas
Socialinis
pedagogas
Bendrabučio
auklėtojas
Grupių auklėtojai

Mokinio
krepšelio
lėšos

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Skyrių vedėjai
Neformaliojo
švietimo
organizatorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Socialinis
pedagogas
Vaiko gerovės
komisijos
pirmininkas

Mokyklos
pajamų
įmokos
Projektų
lėšos

Kasmet
Kasmet
Kasmet

Kasmet
Kasmet

Kasmet
Kasmet
Kasmet

Kasmet

1.4.4.1. Patobulinta Socialinės
2017 m.
Mokinio
pedagoginės pagalbos teikimo
2019 m.
krepšelio
mokiniams tvarka.
lėšos
Mokyklos
1.4.4.2. Įsteigtas psichologo etatas
2019 m.
pajamų
mokykloje.
įmokos
1.4.4.3. Mokinių pozityvaus elgesio ir
Kasmet
vertybinių nuostatų formavimosi
skatinimas įvairiapuse veikla: susitikimai
su įžymiais žmonėmis, paskaitos, išvykos
ir kt.
1.5. Uždavinys: Tobulinti valdymą ir vadovavimą mokykloje vykstantiems procesams.
1.5.1. Priemonė.
1.5.1.3. Atliktas KVS vidaus ir išorės auditas. Kasmet
Vadovybės
Mokinio
Kokybės vadybos
Pristatyta darbuotojų susirinkime.
atstovas
krepšelio
sistemos veikimo
kokybei
lėšos
užtikrinimas.
Procesų
1.5.1.4. Atlikta KVS vadovybinė
Kasmet
šeimininkai
vertinamoji analizė. Pristatyta darbuotojų
susirinkime.
2. Tikslas: Tobulinti edukacinę ir estetinę ugdymo(si) aplinką, tenkinančią bendruomenės poreikius.
2.1. Uždavinys: Modernizuoti mokomąją bazę panaudojant ES ir kitų fondų paramą.
2.1.1. Priemonė.
2.1.1.1. Atlikta pagrindinio mokomojo
2017 - Mokyklos vadovai ES paramos
Pagrindinio mokomojo korpuso vandentiekio ir šildymo sistemų
2018 m. Projekto vadovas projektų
pastato renovacija.
renovacija.
lėšos
Mokyklos
2.1.1.2. Pakeista pagrindinio mokomojo
2019 –
pajamų
korpuso asbestinio šiferio stogo danga.
2020 m.
įmokos
2.1.1.3. Atlikta pagrindinio mokomojo
2019 –
korpuso patalpų renovacija.
2020 m.
2.1.2. Priemonė.
2.1.2.1. Renovuotas mokomasis viešbutis
2016 – Mokyklos vadovai ES paramos
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Turizmo ir viešbučio
programų praktinio
mokymo bazės
renovacija

Terminai

Atsakingi
asmenys

Lėšų
šaltinis

4 bendrabučio aukšte.
2.1.2.2. Renovuotas namas, pritaikytas
kaimo turizmui.
2.1.2.3. Suremontuota valgyklos salė,
atnaujinti baldai, pritaikyta praktiniam
mokymui.
2.1.3. Priemonė. Virėjo 2.1.3.1. Įrengtas mokomasis baras
ir padavėjo barmeno
valgyklos pastate.
programų praktinio
2.1.3.2. Atnaujinta mokomosios virtuvės
mokymo bazės
įranga.
renovacija
2.1.3.3. Atnaujinta mokyklos valgyklos
virtuvė, pritaikyta praktiniam mokymui.
2.1.4. Priemonė.
2.1.4.1. Suremontuotas kabinetas, skirtas
Socialinio darbuotojo
socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo
padėjėjo praktinio
bazės įrengimui.
mokymo bazės
2.1.4.2. Įsigyta įranga ir įrengimai
įrengimas
socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo
bazės įrengimui
2.1.5. Priemonė. Plaukų 2.1.5.1. Suremontuotos patalpos
ir grožio priežiūros
bendrabučio pastate.
paslaugų praktinio
2.1.5.2. Įsigyta įranga ir įrengimai kirpėjo
mokymo bazės
ir kosmetologo mokymo bazės įrengimui.
įrengimas

2017 m.
2016 –
2017 m.
2019 –
2020 m.

Projekto vadovas

2016 2017 m.
2018 –
2019 m.
2019 –
2020 m.
2016 m.

2.1.6. Mokyklos patalpų 2.1.6.1. Įrengtas išorinis pandusas.
pritaikymas neįgaliųjų
2.1.6.2. Mokyklos patalpos pritaikytos
mokymui
neįgaliesiems: įrengti keltuvai,
pertvarkyti sanitariniai mazgai.
2.2. Uždavinys: Atnaujinti mokyklos erdves.
2.2.1. Priemonė. Naujų 2.2.1.1. Įrengtas padavėjo barmeno
edukacinių aplinkų
praktinio mokymo kabinetas
kūrimas.
2.2.1.2. Įrengtas žemės ūkio dalykų
teorinio mokymo kabinetas.

2016 m.
2017 2018 m.

Mokyklos vadovai ES paramos
Projekto vadovas projektų
lėšos
Mokyklos
pajamų
įmokos
Mokyklos vadovai ES paramos
Projekto vadovas projektų
lėšos
Mokyklos
pajamų
įmokos
Mokyklos vadovai ES paramos
Projekto vadovas projektų
lėšos
Mokyklos
pajamų
įmokos
Direktoriaus
Mokyklos
pavaduotojas
pajamų
administracijos ir įmokos
ūkio reikalams

2.2.2. Priemonė.
Kabinetų ir laboratorijų
modernizavimas ir
aprūpinimas
šiuolaikinėmis mokymo
priemonėmis.

2.2.2.1. Ištirtas poreikis vadovėliams,
kompiuterinėms ir kitoms naujoms
mokymo priemonėms bei įrangai įsigyti,
sporto inventoriaus bazei papildyti.
2.2.2.2. Vykdomas kabinetų ir
laboratorijų įrangos modernizavimas.
2.2.2.3. Įsigyta vadovėlių, kompiuterinių
ir kitų naujų mokymo priemonių bei
įrangos, papildyta sporto inventoriaus
bazė.
2.2.3. Priemonė. Bendrų 2.2.3.1. Skaitykla pritaikyta mokinių
Mokyklos vidaus erdvių poreikių tenkinimui.
gerinimas.
2.2.3.2. Atnaujintos poilsio zonos
koridoriuose.
2.2.3.3. Pakeista sporto salės grindų
danga
2.2.4. Priemonė. Esamų 2.2.4.1. Atnaujinti kabinetų baldai.
materialinių išteklių
2.2.4.2. Suremontuoti trečio aukšto
pritaikymas,
bendrabučio kambariai.
atnaujinimas ir
2.2.4.3. Suremontuotuose bendrabučio

2016 m.
2017 –
2018 m.
2018 –
2019 m.

2016 m.
2016 m.

Kasmet

Kasmet

projektų
lėšos

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
administracijos ir
ūkio reikalams
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Metodinių grupių
pirmininkai
Bibliotekos vedėjas

Mokinio
krepšelio
lėšos
Mokyklos
pajamų
įmokos

Direktoriaus
pavaduotojas
administracijos ir
ūkio reikalams

Mokinio
krepšelio
lėšos
Mokyklos
pajamų
įmokos
Mokinio
krepšelio
lėšos
Mokyklos

Mokinio
krepšelio
lėšos
Mokyklos
pajamų
įmokos

Kasmet

2016 m.
2016 –
2017 m.
2019 m.
Kasmet
2016 –
2017 m.
2016 –

Direktoriaus
pavaduotojas
administracijos ir
ūkio reikalams
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Terminai

Atsakingi
asmenys

Lėšų
šaltinis

Bendrabučio
pajamų
auklėtojas
įmokos
3. Tikslas. Gerinti mokyklos įvaizdį, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokinių tėvais ir vietos
bendruomene
3.1. Uždavinys: Gerinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
3.1.1. Priemonė.
3.1.1.1. Atlikta mokinių tėvų apklausa
Kasmet Direktoriaus
Mokinio
Renginių tėvams
apie jų ir mokyklos bendradarbiavimą,
pavaduotojas
krepšelio
organizavimas.
atlikta analizė. Pristatyta mokytojų
ugdymui
lėšos
tarybos posėdyje.
Vaiko gerovės
Mokyklos
3.1.1.2. Surengta tėvų susirinkimų.
Kasmet komisijos
pajamų
įmokos
3.1.1.3. Sudarytos galimybės tėvams
Kasmet pirmininkas
Socialinis
dalyvauti renginiuose, stebėti ugdymo
pedagogas
procesą ir laiku spręsti problemas.
3.1.1.4. Patobulinta Mokinių mokymosi
2017 –
pasiekimų informacijos pateikimo tėvams 2018 m.
(globėjams, rūpintojams) tvarka.
3.2. Uždavinys: Plėtoti bendradarbiavimą su Veisiejų ir kitomis rajono bendruomenėmis.
3.2.1. Priemonė.
3.2.1.1. Surengta viešų renginių.
Kasmet Direktorius
Mokinio
Renginių organizavimas 3.2.1. 2. Organizuota renginių, kuriuose
Kasmet Neformalaus
krepšelio
Veisiejų ir kitoms
Mokykla dalyvavo kaip partnerė.
švietimo
lėšos
rajono bendruomenėms
organizatorius
Mokyklos
ir dalyvavimas viešuose
pajamų
renginiuose.
įmokos
3.2.2. Priemonė. Ryšių 3.2.2.1. Organizuota renginių kartu su
Kasmet Direktorius
Mokinio
su socialiniais
socialiniai partneriais.
Neformalaus
krepšelio
partneriais gerinimas.
lėšos
3.2.2.2. Sudaryta naujų sutarčių.
Kasmet švietimo
organizatorius
Mokyklos
pajamų
įmokos
3.3. Uždavinys:. Aktyviai bendradarbiauti su šalies, ES ar trečiųjų šalių institucijomis.
3.3.1. Priemonė. Ryšių 3.3.1.1. Užmegzta ryšių ir pasirašytų
Kasmet Mokyklos
Mokinio
palaikymas ir naujų
sutarčių su švietimo įstaigomis ar
vadovai
krepšelio
ryšių užmezgimas su
švietimo paslaugas teikiančiomis
Projekto vadovas lėšos
kitomis šalies ir
organizacijomis.
Praktinio
Mokyklos
užsienio švietimo
3.3.1.2. Parengta ir patvirtinta
Kasmet mokymo vadovas pajamų
įstaigomis ar švietimo
Profesinio
įmokos
,,Erasmus+" ir kitų projektų paraiškų.
paslaugas teikiančiomis 3.3.1.3. Įgyvendinta ,,Erasmus+" ar kitų
Kasmet mokymo skyriaus Projektų
organizacijomis.
vedėjas
lėšos
projektų.
3.3.1.4. Suorganizuota profesinio
Kasmet
meistriškumo konkursų, viktorinų
skaičius.
3.3.1.5. Dalyvauta profesinio
Kasmet
meistriškumo konkursuose, viktorinose.
3.4. Uždavinys: Sistemingai formuoti teigiamą Mokyklos įvaizdį.
3.4.1. Priemonė.
3.4.1.1. Sistemingas informacijos
Kasmet Mokyklos vadovai Mokinio
Sistemingas Mokyklos skelbimas Mokyklos interneto svetainėje.
IT specialistai
krepšelio
interneto tinklapio
lėšos
3.4.1.2. Atnaujintas Mokyklos
2016 m.
atnaujinimas.
Mokyklos
internetinis puslapis.
2018 m.
2020 m.
pajamų
įmokos
Projektų
lėšos
3.4.2. Priemonė.
3.4.2.1. Išspausdina straipsnių
Kasmet Mokyklos
Mokinio
Mokyklos veiklų
žiniasklaidoje, internete.
Kasmet vadovai
krepšelio
viešinimas
lėšos
3.4.2.2. Išleista reklaminių gaminių
Kasmet Mokyklos
žiniasklaidoje ir kitomis (lankstinukų, plakatų, vizitinių kortelių,
bendruomenė
Mokyklos
turtinimas.

kambariuose atnaujinti baldai.

2017 m.
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padėkos raštų su mokyklos atributika ir
kt.).
3.4.2.3. Paviešinta sėkmės istorijų
skaičius.
3.4.2.4. Įrengta video sistema Mokyklos
vestibiulyje.
3.4.3.1. Atliktas mikroklimato,
darbuotojų ir mokinių pasitenkinimo
darbo vieta arba mokymosi sąlygomis
tyrimas, pateiktos išvados mokyklos
tarybos posėdyje.
3.4.3.2. Suorganizuota susitikimų
mokiniams ir darbuotojams su sveikos
gyvensenos propaguotojais.
3.4.3.3. Dalyvauta prevencinio pobūdžio
projektuose.

Terminai

Atsakingi
asmenys

Lėšų
šaltinis
pajamų
įmokos
Projektų
lėšos

Kasmet
2017 m.
Kasmet

Kasmet

Mokyklos vadovai
Socialinis
pedagogas
Neformalaus
švietimo
organizatorius

Mokinio
krepšelio
lėšos
Mokyklos
pajamų
įmokos
Projektų
lėšos

Kasmet

X. LAUKIAMI REZULTATAI
Tikslo ir uždavinių vertinimo kriterijų Matavimo
Vertinimo kriterijų reikšmė
pavadinimai
vienetai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.
1. Tikslas: Tobulinti ugdymo procesą siekiant aukštos mokymo kokybės ir pritaikant ugdymo
turinį prie darbo rinkos ir mokinių poreikių.
1.1. Uždavinys: Tobulinti personalo kvalifikaciją.
1.1.1. Priemonė. Pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planavimas, organizavimas ir vykdymas.
1.1.1.1. Patobulinta pedagogų kvalifikacija.
Val.
30
30
30
30
30
1.1.1.2. Patobulinta kitų darbuotojų
Val.
12
12
12
12
12
kvalifikacija ir kompetencijos.
1.1.1.3. Sudaryta mokytojų ir pagalbos
Vnt.
1
mokiniui specialistų atestacijos komisija.
1.1.1.4. Parengta mokytojų ir pagalbos
Vnt.
1
1
1
1
1
mokiniui specialistų atestacijos programa
1.1.1.5. Vesti užsienio kalbos (anglų k.) kursai
Vnt.
1
1
1
mokyklos darbuotojams.
1.1.2. Priemonė. Metodinės veiklos tobulinimas.
1.1.2.1. Parengti metodinių grupių planai.
1.1.2.2. Parengta inovatyvių mokymo(si)
priemonių (testai, klausimynai, konspektai,
Vnt.
20
20
25
25
28
pratybos, mokomoji medžiaga virtualioje
aplinkoje ir kt.).
1.1.2.3. Vykdyta sukaupta metodinės
medžiagos sklaida (parodos, pranešimai ir
Vnt.
3
3
4
4
4
kt.).
1.1.3. Priemonė. Gerosios patirties sklaida.
1.1.3.1. Organizuota susitikimų su rajono,
Vnt.
1
1
1
2
2
regiono ugdymo įstaigų bendruomenėmis.
1.1.3.2. Skaityta metodinių pranešimų,
Vnt.
2
2
2
2
2
seminarų, konkursų, konferencijų metu.

1.2. Uždavinys: Gerinti mokymo(si) proceso kokybę.
1.2.1. Priemonė. Individualus mokinių konsultavimas, individualių mokymosi planų sudarymas. Pasirenkamųjų
dalykų ir modulių programų parengimas ir įgyvendinimas
1.2.1.1. Parengta modulių ar pasirenkamųjų
Vnt.
8
8
9
10
10
dalykų programų.
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Matavimo
Vertinimo kriterijų reikšmė
vienetai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

1.2.1.2. Sudaryti individualūs mokymosi
planai mokiniams (vidurinio ugdymo
%
100
100
programa).
1.2.1.3. Parengtas mokinių konsultacijų
Vnt.
1
1
grafikas.
1.2.2. Priemonė. Profesinio mokymo programų rengimas ir atnaujinimas.
1.2.2.1. Parengta naujų, paklausių darbo
rinkoje ir atitinkančių regiono darbdavių
Vnt.
1
1
poreikius, profesinio mokymo programų.
1.2.2.2. Atlikta profesinio mokymo programų
Vnt.
1
1
savianalizių.
1.2.2.3. Atnaujinta profesinio mokymo
programų, atsižvelgiant į socialinių partnerių
Vnt.
2
2
poreikius ir standartus.
1.2.2.4. Daugėja bendrojo ugdymo mokyklų
10 klasės mokinių, planuojančių įgyti vidurinį
5
5
%
išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija
mūsų Mokykloje.
1.2.3. Priemonė. Ugdymo procesas orientuojamas į mokinio poreikių tenkinimą.
1.2.3.1. Stebėta ir aptarta pamokų, kuriuose
taikytas užduočių individualizavimas ir
Vnt.
5
5
diferencijavimas.
1.2.3.2. Parengta užduočių individualizavimo
ir diferencijavimo pamokose analizė, pateiktos
Vnt.
1
1
išvados ir rekomendacijos. Aptarta mokytojų
taryboje ir metodinėse grupėse.
1.2.4. Priemonė. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tobulinimas.
1.2.4.1. Parengtos ataskaitos, atlikta mokinių
Vnt.
4
4
pasiekimų analizė. Aptarta mokytojų taryboje.
1.2.4.2. Patobulinta mokinių pažangos ir
Vnt.
1
pasiekimų vertinimo tvarka.
1.2.4.3. Patobulinta mokinių skatinimo ir
Vnt.
1
pagalbos mokiniui tvarka.
1.2.5. Priemonė. Mokinių pamokų lankomumo gerinimas.
1.2.5.1. Atlikta lankomumo analizė, pateiktos
išvados ir rekomendacijos, lankomumo
Vnt.
2
2
gerinimui. Aptarta mokytojų taryboje ir vaiko
gerovės komisijoje.
1.2.5.2. Patobulinta mokinių lankomumo
Vnt.
1
prevencijos tvarka.
1.2.5.3. Pagerėjo mokinių lankomumas.
%
3
3
1.2.6. Priemonė. Mokinių brandos egzaminų ir asmens įgytų kompetencijų vertinimo
1.2.6.1. Parengtos brandos egzaminų ir
asmens įgytų kompetencijų vertinimo
Vnt.
1
1
analizės, pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Pristatyta mokytojų taryboje.
1.2.6.2. Gerėja valstybinių brandos egzaminų
%
70
71
išlaikymas.
1.2.6.3. Gerėja mokinių įgytų kompetencijų
Balai
8
8,1
vertinimo vidutinis balas.
1.2.7. Priemonė. Pameistrystės mokymo organizavimo formos tobulinimas
1.2.7.1. Parengtas ir įgyvendintas
ERASMUS+ programos projektas, skirtas
Vnt.
1
1
pameistrystės mokymo organizavimo formos
taikymo ES valstybėse patirties analizei.
1.2.7.2. Vesti mokymai įmonių, priimančių
Vnt.
2
1

100

100

100

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

5

5

5

6

6

7

1

1

1

4

4

4
1
1

2

2

1
4

2
1

4

5

analizės atlikimas.

1

1

1

72

72

73

8,1

8,2

8,2

1
1
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Tikslo ir uždavinių vertinimo kriterijų
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Matavimo
Vertinimo kriterijų reikšmė
vienetai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

pameistrius, darbuotojams - meistrams
1.2.8. Priemonė. Nuotolinio mokymo organizavimo formos diegimas
1.2.8.1. Vesti mokymai mokyklos
Vnt.
1
1
pedagogams.
1.2.8.2. Parengta elektroninių mokomųjų
Vnt.
20
30
35
40
priemonių, testų, pamokų.
1.2.8.3. Taikoma nuotolinio mokymo
%
20
25
40
50
organizavimo forma.
1.3. Uždavinys: Tobulinti profesinio orientavimo ir karjeros planavimo veiklą.
1.3.1. Priemonė. Profesinio informavimo ir kitų konsultacijų mokiniams teikimo plėtojimas.
1.3.1.1. Atlikta absolventų įsidarbinimo ir
tolesnės veiklos analizė. Kryptinga ir tikslinga
Vnt.
1
1
1
1
1
tolimesnė absolventų karjera.
1.3.1.2. Atlikta absolventų ir darbdavių
apklausa baigus gamybinę praktiką. Pristatyta
Vnt.
1
1
1
1
1
profesinio mokymo metodinėje grupėje.
1.3.2. Priemonė. Rengiamų specialybių populiarinimas ir mokinių motyvavimas specialybės įsigijimui.
1.3.2.1. Suorganizuota renginių (Atvirų durų
Vnt.
2
2
2
2
2
diena, susitikimai, profesijų diena ir kt.).
1.3.2.2. Organizuoti pažintiniai vizitai į
Vnt.
2
2
3
3
3
įmones.
1.3.2.3. Organizuoti susitikimai su regiono
Vnt.
4
4
5
5
5
bendrojo ugdymo mokyklų mokiniais.
1.3.3. Priemonė. Mokyklos absolventų tolesnio mokymosi aukštosiose mokyklose galimybių užtikrinimas.
1.3.3.1. Organizuoti vadovų susitikimai su
Vnt.
2
2
2
2
2
aukštųjų mokyklų vadovais.
1.3.3.2. Sudaryta arba atnaujinta sutarčių su
Vnt.
2
2
2
2
2
kolegijomis ir universitetais.
1.3.3.3. Organizuotos mokinių išvykos į
Vnt.
3
3
3
4
4
aukštąsias mokyklas, muges ir parodas.
1.4. Uždavinys: Užtikrinti asmenybės raidos vystymosi vientisumą.
1.4.1. Priemonė. Neformaliojo švietimo organizavimo tobulinimas.
1.4.1.1. Atlikta neformaliojo švietimo analizė,
ištirti mokinių poreikiai, pateiktos išvados ir
Vnt.
1
1
1
1
1
rekomendacijos. Pristatyta mokytojų ir
mokinių tarybų posėdžiuose.
1.4.1.2. Parengtas ir įgyvendinamas
Vnt.
1
1
1
1
1
neformaliojo švietimo renginių planas.
1.4.1.3. Organizuota renginių pagal patvirtintą
%
100
100
100
100
100
planą.
1.4.1.4. Parengta neformaliojo švietimo
Vnt.
8
8
9
9
9
programų skaičius.
1.4.1.5. Neformaliojo švietimo būrelių
dalyvavimas renginiuose, šventėse, parodose
%
100
100
100
100
100
pagal patvirtintą būrelio planą.
1.4.2. Priemonė. Prevencinės veiklos (smurto, patyčių, žalingų įpročių, narkomanijos, AIDS ir kt.) efektyvinimas.
1.4.2.1. Suorganizuota renginių.
Vnt.
5
5
5
6
6
1.4.2.2. Atlikta mokinių apklausų. Atlikta
apklausų analizė ir pristatyta vaiko gerovės
Vnt.
3
3
4
4
4
komisijos posėdyje ir mokinių tarybos
posėdyje.
1.4.2.3. Įgyvendinta Vaiko gerovės komisijos
100
100
100
100
100
%
veiklos programa.
1.4.2.4. Sumažėjęs elgesio pažeidimų
%
3
3
4
4
5
skaičius.

21
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Matavimo
Vertinimo kriterijų reikšmė
vienetai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

1.4.3. Priemonė. Pilietinės, tautinės, kultūrinės bei socialinės savimonės formavimas, pažintinės veiklos
organizavimas.
1.4.3.1. Suorganizuota akcijų, projektų,
Vnt.
5
5
5
5
5
konkursų, konferencijų, parodų, ekspozicijų.
1.4.3.2. Organizuota ekskursijų, kelionių,
Vnt.
10
10
10
10
10
išvykų mokiniams ir mokytojams skaičius.
1.4.4. Priemonė. Mokinių skatinimo ir pagalbos mokiniui sistemos tobulinimas. Mokinių savivaldos stiprinimas,
lyderystės skatinimas.
1.4.4.1. Patobulinta Socialinės pedagoginės
Vnt.
1
1
pagalbos teikimo mokiniams tvarka.
1.4.4.2. Įsteigtas psichologo etatas mokykloje.
Vnt.
1
1.4.4.3. Mokinių pozityvaus elgesio ir
vertybinių nuostatų formavimosi skatinimas
Vnt.
1
1
2
2
2
įvairiapuse veikla: susitikimai su įžymiais
žmonėmis, paskaitos, išvykos ir kt.
1.5. Uždavinys: Tobulinti valdymą ir vadovavimą mokykloje vykstantiems procesams.
1.5.1. Priemonė. Kokybės vadybos sistemos veikimo užtikrinimas.
1.5.1.1. Atliktas KVS vidaus ir išorės auditas.
Vnt.
1
1
1
1
1
Pristatyta darbuotojų susirinkime.
1.5.1.2. Atlikta KVS vadovybinė vertinamoji
Vnt.
1
1
1
1
1
analizė. Pristatyta darbuotojų susirinkime.
2. Tikslas: Tobulinti edukacinę ir estetinę ugdymo(si) aplinką, tenkinančią bendruomenės

poreikius.
2.1. Uždavinys: Modernizuoti mokomąją bazę panaudojant ES ir kitų fondų paramą.
2.1.1. Priemonė. Pagrindinio mokomojo pastato renovacija.
2.1.1.1. Atlikta pagrindinio mokomojo
korpuso vandentiekio ir šildymo sistemų
Vnt.
1
1
renovacija.
2.1.1.2. Pakeista pagrindinio mokomojo
Vnt.
korpuso asbestinio šiferio stogo danga.
2.1.1.3. Atlikta pagrindinio mokomojo
Vnt.
korpuso patalpų renovacija.
2.1.2. Priemonė. Turizmo ir viešbučio programų praktinio mokymo bazės renovacija
2.1.2.1. Renovuotas mokomasis viešbutis 4
Vnt.
1
1
bendrabučio aukšte.
2.1.2.2. Renovuotas namas, pritaikytas kaimo
Vnt.
1
1
turizmui.
2.1.2.3. Suremontuota valgyklos salė,
atnaujinti baldai, pritaikyta praktiniam
Vnt.
mokymui.
2.1.3. Priemonė. Virėjo ir padavėjo barmeno programų praktinio mokymo bazės renovacija
2.1.3.1. Įrengtas mokomasis baras valgyklos
Vnt.
1
pastate.
2.1.3.2. Atnaujinta mokomosios virtuvės
Vnt.
1
įranga.
2.1.3.3. Atnaujinta mokyklos valgyklos
Vnt.
virtuvė, pritaikyta praktiniam mokymui.
2.1.4. Priemonė. Socialinio darbuotojo padėjėjo praktinio mokymo bazės įrengimas
2.1.4.1. Suremontuotas kabinetas, skirtas
socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo bazės
Vnt.
1
įrengimui.
2.1.4.2. Įsigyta įranga ir įrengimai socialinio
Vnt.
1
darbuotojo padėjėjo mokymo bazės įrengimui
2.1.5. Priemonė. Plaukų ir grožio priežiūros paslaugų praktinio mokymo bazės įrengimas
2.1.5.1. Suremontuotos patalpos bendrabučio
Vnt.
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
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Tikslo ir uždavinių vertinimo kriterijų
pavadinimai

Matavimo
Vertinimo kriterijų reikšmė
vienetai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

pastate.
2.1.5.2. Įsigyta įranga ir įrengimai kirpėjo ir
Vnt.
1
kosmetologo mokymo bazės įrengimui.
2.1.6. Priemonė. Mokyklos patalpų pritaikymas neįgaliųjų mokymui
2.1.6.1. Įrengtas išorinis pandusas.
Vnt.
1
2.1.6.2. Mokyklos patalpos pritaikytos
neįgaliesiems: įrengti keltuvai, pertvarkyti
Vnt.
1
1
sanitariniai mazgai.
2.2. Uždavinys: Atnaujinti mokyklos erdves.
2.2.1. Priemonė. Naujų edukacinių aplinkų kūrimas.
2.2.1.1. Įrengtas padavėjo barmeno praktinio
Vnt.
1
mokymo kabinetas
2.2.1.2. Įrengtas žemės ūkio dalykų teorinio
Vnt.
1
mokymo kabinetas.
2.2.2. Priemonė. Kabinetų ir laboratorijų modernizavimas ir aprūpinimas šiuolaikinėmis mokymo
2.2.2.1. Ištirtas poreikis vadovėliams,
kompiuterinėms ir kitoms naujoms mokymo
Vnt.
1
1
1
priemonėms bei įrangai įsigyti, sporto
inventoriaus bazei papildyti.
2.2.2.2. Vykdomas kabinetų ir laboratorijų
Kabinetai.
2
2
2
įrangos modernizavimas.
2.2.2.3. Įsigyta vadovėlių, kompiuterinių ir
kitų naujų mokymo priemonių bei įrangos,
Tūkst. Eur
5
5
6
papildyta sporto inventoriaus bazė.
2.2.3. Priemonė. Bendrų Mokyklos vidaus erdvių gerinimas.
2.2.3.1. Skaitykla pritaikyta mokinių poreikių
Vnt.
1
tenkinimui.
2.2.3.2. Atnaujintos poilsio zonos
Vnt.
2
2
koridoriuose.
2.2.3.3. Pakeista sporto salės grindų danga
Vnt.
2.2.4. Priemonė. Esamų materialinių išteklių pritaikymas, atnaujinimas ir turtinimas.
2.2.4.1. Atnaujinti kabinetų baldai.
Komp.
1
1
1
2.2.4.2. Suremontuoti trečio aukšto
Vnt.
5
5
bendrabučio kambariai.
2.2.4.3. Suremontuotuose bendrabučio
Vnt.
5
5
kambariuose atnaujinti baldai.

1

priemonėmis.

1

1

2

2

6

7

1
1

1

3. Tikslas. Gerinti mokyklos įvaizdį, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokinių tėvais ir vietos
bendruomene.
3.1. Uždavinys: Gerinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
3.1.1. Priemonė. Renginių tėvams organizavimas.
3.1.1.1. Atlikta mokinių tėvų apklausa apie jų
ir mokyklos bendradarbiavimą, atlikta analizė.
Vnt.
1
1
1
1
1
Pristatyta mokytojų tarybos posėdyje.
3.1.1.2. Surengta tėvų susirinkimų.
Vnt.
1
1
1
1
1
3.1.1.3. Sudarytos galimybės tėvams dalyvauti
renginiuose, stebėti ugdymo procesą ir laiku
100
100
100
100
100
%
spręsti problemas.
3.1.1.4. Patobulinta Mokinių mokymosi
pasiekimų informacijos pateikimo tėvams
Vnt.
1
1
(globėjams, rūpintojams) tvarka.
3.2. Uždavinys: Plėtoti bendradarbiavimą su Veisiejų ir kitomis rajono bendruomenėmis.
3.2.1. Priemonė. Renginių organizavimas Veisiejų ir kitoms rajono bendruomenėms ir dalyvavimas viešuose
renginiuose.
3.2.1.1. Surengta viešų renginių.
Vnt.
1
1
1
1
1
3.2.1. 2. Organizuota renginių, kuriuose
Vnt.
3
3
3
4
4
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Matavimo
Vertinimo kriterijų reikšmė
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Mokykla dalyvavo kaip partnerė.
3.2.2. Priemonė. Ryšių su socialiniais partneriais gerinimas.
3.2.2.1. Organizuota renginių kartu su
Vnt.
2
2
2
2
2
socialiniai partneriais.
3.2.2.2. Sudaryta naujų sutarčių.
Vnt.
2
2
2
2
2
3.3. Uždavinys: Aktyviai bendradarbiauti su šalies, ES ar trečiųjų šalių institucijomis.
3.3.1. Priemonė. Ryšių palaikymas ir naujų ryšių užmezgimas su kitomis šalies ir užsienio švietimo įstaigomis ar
švietimo paslaugas teikiančiomis organizacijomis.
3.3.1.1. Užmegzta ryšių ir pasirašytų sutarčių
su švietimo įstaigomis ar švietimo paslaugas
Vnt.
1
1
1
1
1
teikiančiomis organizacijomis.
3.3.1.2. Parengta ir patvirtinta ,,Erasmus+" ir
Vnt.
1
1
1
1
1
kitų projektų paraiškų.
3.3.1.3. Įgyvendinta ,,Erasmus+" ar kitų
Vnt.
1
1
1
1
1
projektų.
3.3.1.4. Suorganizuota profesinio
Vnt.
1
1
1
1
1
meistriškumo konkursų, viktorinų skaičius.
3.3.1.5. Dalyvauta profesinio meistriškumo
Vnt.
2
2
2
2
2
konkursuose, viktorinose.
3.4. Uždavinys: Sistemingai formuoti teigiamą Mokyklos įvaizdį.
3.4.1. Priemonė. Sistemingas Mokyklos interneto tinklapio atnaujinimas.
3.4.1.1. Sistemingas informacijos skelbimas
Nuolat Nuolat Nuolat Nuolat Nuolat
Mokyklos interneto svetainėje.
3.4.1.2. Atnaujintas Mokyklos internetinis
Vnt.
1
1
1
puslapis.
3.4.2. Priemonė. Mokyklos veiklų viešinimas žiniasklaidoje ir kitomis reklamos priemonėmis
3.4.2.1. Išspausdina straipsnių žiniasklaidoje,
Vnt.
5
5
5
5
5
internete.
3.4.2.2. Išleista reklaminių gaminių
(lankstinukų, plakatų, vizitinių kortelių,
Vnt.
500
500
600
600
700
padėkos raštų su mokyklos atributika ir kt.).
3.4.2.3. Paviešinta sėkmės istorijų skaičius.
Vnt.
1
1
1
1
1
3.4.2.4. Įrengta video sistema Mokyklos
Vnt.
1
vestibiulyje.
3.4.3. Priemonė. Bendruomenės mikroklimato gerinimas.
3.4.3.1. Atliktas mikroklimato, darbuotojų ir
mokinių pasitenkinimo darbo vieta arba
Vnt.
1
1
1
1
1
mokymosi sąlygomis tyrimas, pateiktos
išvados mokyklos tarybos posėdyje.
3.4.3.2. Suorganizuota susitikimų mokiniams
ir darbuotojams su sveikos gyvensenos
Vnt.
2
2
2
2
2
propaguotojais.
3.4.3.3. Dalyvauta prevencinio pobūdžio
Vnt.
2
2
2
2
2
projektuose.

XI. Planuojamų 2016 – 2020 m. priemonių planuojami asignavimai ir finansavimo šaltiniai

2016 – 2020 metų strateginio plano
priemonės
1.1.1. Priemonė. Pedagogų ir kitų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo planavimas,

Finansavimo šaltiniai
Planuojami
ES finansinės
Mokyklos
asignavimai, Valstybės
paramos
pajamų
tūks. Eur
biudžetas
programų
įmokos
lėšos
12,50

12,50
24

organizavimas ir vykdymas.
1.1.2. Priemonė. Metodinės veiklos
tobulinimas.
1.1.3. Priemonė. Gerosios patirties sklaida.
1.2.1. Priemonė. Individualus mokinių
konsultavimas, individualių mokymosi planų
sudarymas. Pasirenkamųjų dalykų ir modulių
programų parengimas ir įgyvendinimas
1.2.2. Priemonė. Profesinio mokymo programų
rengimas ir atnaujinimas.
1.2.3. Priemonė. Ugdymo procesas
orientuojamas į mokinio poreikių tenkinimą.
1.2.4. Priemonė. Mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tobulinimas.
1.2.5. Priemonė. Mokinių pamokų lankomumo
gerinimas.
1.2.6. Priemonė. Mokinių brandos egzaminų ir
asmens įgytų kompetencijų vertinimo analizės
atlikimas.
1.2.7. Priemonė. Pameistrystės mokymo
organizavimo formos tobulinimas
1.2.8. Priemonė. Nuotolinio mokymo sistemos
kūrimas
1.3.1. Priemonė. Profesinio informavimo ir kitų
konsultacijų mokiniams teikimo plėtojimas.
1.3.2. Priemonė. Rengiamų specialybių
populiarinimas ir mokinių motyvavimas
specialybės įsigijimui.
1.4.1. Priemonė. Neformaliojo švietimo
organizavimo tobulinimas.
1.4.2. Priemonė. Prevencinės veiklos (smurto,
patyčių, žalingų įpročių, narkomanijos, AIDS ir
kt.) efektyvinimas.
1.4.3. Priemonė. Pilietinės, tautinės, kultūrinės bei
socialinės savimonės formavimas, pažintinės
veiklos organizavimas.
1.4.4. Priemonė. Mokinių skatinimo ir pagalbos
mokiniui sistemos tobulinimas. Mokinių
savivaldos stiprinimas, lyderystės skatinimas.
1.5.1. Priemonė. Kokybės vadybos sistemos
veikimo užtikrinimas.
2.1.1. Priemonė. Pagrindinio mokomojo pastato
renovacija.
2.1.2. Priemonė. Turizmo ir viešbučio programų
praktinio mokymo bazės renovacija.
2.1.3. Priemonė. Virėjo ir padavėjo barmeno
programų praktinio mokymo bazės renovacija.
2.1.4. Priemonė. Socialinio darbuotojo padėjėjo
praktinio mokymo bazės įrengimas
2.1.5. Priemonė. Plaukų ir grožio priežiūros
paslaugų praktinio mokymo bazės įrengimas
2.1.6. Mokyklos patalpų pritaikymas neįgaliųjų
mokymui
2.2.1. Priemonė. Naujų edukacinių aplinkų
kūrimas.
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2.2.2. Priemonė. Kabinetų ir laboratorijų
modernizavimas ir aprūpinimas
šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis.
2.2.3. Priemonė. Bendrų Mokyklos vidaus erdvių
gerinimas.
2.2.4. Priemonė. Esamų materialinių išteklių
pritaikymas, atnaujinimas ir turtinimas.
2.2.5. Priemonė. Mokyklos išorės erdvių
sutvarkymas.
3.1.1. Priemonė. Renginių tėvams organizavimas.
3.2.1. Priemonė. Renginių organizavimas Veisiejų
ir kitoms rajono bendruomenėms ir dalyvavimas
viešuose renginiuose.
3.2.2. Priemonė. Ryšių su socialiniais partneriais
gerinimas.
3.3.1. Priemonė. Ryšių palaikymas ir naujų ryšių
užmezgimas su kitomis šalies ir užsienio švietimo
įstaigomis ar švietimo paslaugas teikiančiomis
organizacijomis.
3.4.1. Priemonė. Sistemingas Mokyklos interneto
tinklapio atnaujinimas.
3.4.2. Priemonė. Mokyklos veiklų viešinimas
žiniasklaidoje ir kitomis reklamos priemonėmis
3.4.3. Priemonė. Bendruomenės mikroklimato
gerinimas.
Iš viso:

10,00

5,00

5,00

25,00

10,00

15,00

10,00

5,00

5,00

10,00

5,00

5,00

1,00

1,00

0,50
1,00

0,50
0,50

0,50

150,00

150,00

1,00

0,500

0,50

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1324,7

91,7

273,0

990,0

XII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA
12.1. Mokykla 2016-2020 m. strateginiam planui įgyvendinti kasmet rengs Mokyklos metinį
veiklos planą, pagal jo įgyvendinimo lygį koreguos strateginį planą. Strateginio plano įgyvendinimo
priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Vieną kartą per metus Mokyklos direktorius
bendruomenei pristato, kaip įgyvendinamas strateginis planas. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, skyrių vedėjai stebi ir įvertina, ar Mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir uždavinius, ar
darbuotojai vykdo

užduotis,

ar

vykdomos

priemonės yra efektyvios,

teikia siūlymus plano

koregavimui. Vyriausiasis finansininkas stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos bei
naudojamos lėšos.

PRITARTA

PRITARTA

Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos

Lietuvos Respublikos Švietimo

tarybos 2015 m. lapkričio 30 d. posėdžio

ir mokslo ministerijos kanclerio

protokolo Nr. 3 nutarimu

2016 m. kovo 18 d. potvarkiu Nr.P-26
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