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KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI 

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla – tai solidari, moderni, saugi, atvira visuomenei ir 

pokyčiams profesinio mokymo įstaiga, teikianti kokybišką išsilavinimą pagal pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, parengianti specialistą, gebantį integruotis į 

darbo rinką bei aktyviai veikti visuomenėje. 

Mokykla kuria, stiprina ir plėtoja kokybės kultūrą, atsižvelgdama į paslaugų vartotojų poreikių ir 

lūkesčių patenkinimą, darbo rinkos poreikius ir pokyčius, nuolat gerina mokymo/si, 

perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugų tinkamumą. 

Mūsų vadovybė kryptingai ir nuosekliai puoselėja kokybės politiką, tobulina kokybės vadybos 

sistemą, nuolat gerina jos rezultatyvumą, atlikdama vertinamąją analizę, aprūpindama įstaigą 

reikiamais ištekliais ir kurdama palankią procesų veikimo aplinką, įtraukdama darbuotojus į tikslų 

siekimą, ugdydama įstaigoje organizacijos kultūrą. 

Kokybės tikslai ir jų rodikliai: 

1. Gerinti mokymo/si paslaugas, tobulinti programas ir kokybės vadybos sistemą, 

atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius, lūkesčius. 

2. Organizuoti gerosios patirties sklaidos priemones. 

3. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, sudarant galimybę dalyvauti įvairiose kvalifikacijos 

kėlimo priemonėse. 

4. Turtinti materialinius, techninius išteklius, juos racionaliai naudoti bei diegti IT naujoves 

teikiant mokymo paslaugas. 

 

 

Matavimo kriterijus Matavimo metodas (rodiklis) Duomenų šaltinis Terminas Atsakingas 

1. Gerinti mokymo/si paslaugas, tobulinti programas ir kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į paslaugų 

vartotojų poreikius, lūkesčius. 

Pritaikytos modulinės 

profesinio mokymo 

programos 

Pritaikytų ir įgyvendinamų 

modulinių profesinio 

mokymo  programų skaičius 

(5-6) 

Licencija 

www.aikos.smm.l

t 

2022-09-01 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Atnaujinta mokymo/si 

programų atskirų temų 

metodinė medžiaga 

Mokymo(si) programų 

skaičius, kuriose atnaujinta 

atskirų temų metodinė 

medžiaga (5) 

Metodinių grupių 

protokolai 

2022-12-01 Skyrių vedėjai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2. Organizuoti gerosios patirties sklaidos priemones 

Suorganizuotos 

gerosios patirties 

sklaidos priemonės 

Suorganizuotų gerosios 

patirties sklaidos priemonių 

skaičius (2) 

Metodinių grupių 

ir pamokų 

stebėjimo 

protokolai,  

internetinė 

mokyklos 

svetainė 

2022-12-01 Skyrių vedėjai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 
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Matavimo kriterijus Matavimo metodas (rodiklis) Duomenų šaltinis Terminas Atsakingas 

3. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, sudarant galimybę dalyvauti įvairiose kvalifikacijos kėlimo 

priemonėse 

 Pedagogų mokymai 

 

Vienam pedagogui tenkančių 

mokymų valandų skaičius 

(30) 

Ataskaitos 

duomenys 

2022-12-15 Personalo 

specialistė 

 

Kitų kvalifikuotų 

darbuotojų mokymai 

Vienam kvalifikuotam 

darbuotojui tenkančių 

mokymų valandų skaičius (6) 

Ataskaitos 

duomenys 

2022-12-15 Personalo 

specialistė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Turtinti materialinius, techninius išteklius, juos racionaliai naudoti bei diegti IT naujoves teikiant 

mokymo paslaugas. 

Visų įgyvendinamų 

mokymo programų 

praktinio mokymo 

infrastruktūrą 

papildyti naujomis 

priemonėmis ir 

įranga 

Įsigytos  įrangos bei 

priemonių skaičius (180) 

Pirkimų planas, 

veiklos planas, 

paraiškos dėl 

infrastruktūros 

atnaujinimo, 

viešųjų pirkimų 

portalas, 

sudarytos pirkimo 

sutartys, projekto  

dokumentai 

 

2022-12-30 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 


