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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos (toliau – Mokykla) 2022 m. veiklos planas parengtas atsižvelgus į Mokyklos 2022–2024 metų strateginį 

veiklos planą, Mokyklos 2021–2022 m.m. ir 2022–2023 m. m. vykdomų programų įgyvendinimo planą, švietimo būklę, aktualius teisės aktus, bendruomenės 

poreikius. Plane numatytos priemonės ir veiklos strateginiams tikslams pasiekti, uždaviniams įgyvendinti.  

Planą rengė Mokyklos direktoriaus 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 2022/V1-3  sudaryta plano rengimo darbo grupė. Planas parengtas laikantis viešumo, 

atvirumo, partnerystės, bendradarbiavimo principų. 

 Mokykla, įgyvendindama 2022 m. veiklos planą, sieks teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti visų besimokančiųjų ugdymosi poreikius 

pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo srityse, užtikrinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo išsilavinimo bei profesinės kvalifikacijos įgijimą, racionaliai, 

taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. Planą įgyvendins Mokyklos administracija, mokytojai ir kiti ugdymo  procese dalyvaujantys specialistai bei 

mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti darbuotojai. 

 

 

II. MOKYKLOS VIZIJA IR MISIJA, VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

VIZIJA - 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. 

 

MISIJA - teikti visuomenės raidą ir poreikius atitinkantį kokybišką išsilavinimą, padėti visiems besimokantiems įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, 

atitinkančias šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padedančias jiems įsitvirtinti bei sėkmingai konkuruoti kintančioje darbo rinkoje, atsakingai ir solidariai 

kurti savo, valstybės ir pasaulio ateitį. 

 

VERTYBĖS – kūrybiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, atvirumas.  

 

FILOSOFIJA – visada išlieka galimybė tobulėti. 
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III. MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI, STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR 

REZULTATAI 

 

Mokyklos strateginės veiklos prioritetai: 

 Ugdymo proceso tobulinimas ir kokybės užtikrinimas. 

 Mokyklos infrastruktūros plėtra. 

 Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai, tarptautiškumo plėtra. 

 

Strateginiai tikslai: 

1. Įgyvendinant Geros mokyklos koncepcijos nuostatas ir aspektus, tobulinti ugdymo procesą siekiant  mokymo kokybės, didinti mokymosi patrauklumą 

ir efektyvumą, plėsti kultūrinės saviraiškos, lyderystės, kūrybingumo, verslumo, profesinių gebėjimų ugdymo galimybes, paramą savanorystės 

iniciatyvoms, rūpintis socialiniu, emociniu, lytiniu ir tarpkultūriniu ugdymu. 

2. Vykdyti Mokykloje naujai įgyvendinamų modulinių profesinio mokymo programų infrastruktūros plėtrą, kurti edukacinę ir estetinę ugdymo(si) aplinką, 

tenkinančią bendruomenės poreikius, formuoti savitą kultūrą, racionaliai naudoti materialinius ir žmogiškuosius resursus. Skatinti personalo 

kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimą.  

3. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais, vietos bendruomene, palaikyti ir plėsti ryšius su socialiniais partneriais, kitomis švietimo įstaigomis, 

viešai teikti informaciją apie Mokyklos veiklą ir pasiekimus, gerinti profesinio mokymo įvaizdį, plėtoti partnerystę, bendradarbiavimą, bendruomenės 

narių tarptautinį mobilumą, projektinę veiklą. 
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3.1. UGDYMO PROCESO TOBULINIMAS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

1. Strateginis tikslas – įgyvendinant Geros mokyklos koncepcijos nuostatas ir aspektus, tobulinti ugdymo procesą siekiant mokymo kokybės, didinti mokymosi 

patrauklumą ir efektyvumą, plėsti kultūrinės saviraiškos, lyderystės, kūrybingumo, verslumo, profesinių gebėjimų ugdymo galimybes, paramą savanorystės 

iniciatyvoms, rūpintis socialiniu, emociniu, lytiniu ir tarpkultūriniu ugdymu. 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo kriterijų pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

2022 m. 

Atlikimo 

laikas 
Vykdytojai 

1 2 3 4  5 6 

1.1. Gerinti ugdymo 

procesų kokybę  

 

1.1.1. Ugdymo proceso 

planavimas 

1.1.1.1. Kasmet parengtas ir įgyvendintas 

Mokykloje vykdomų programų 

įgyvendinimo planas 

vnt. 1 2022-09-01 Darbo grupė 

1.1.2. Vidurinio ir 

pagrindinio ugdymo 

programų 

įgyvendinimas 

1.1.2.1.Įgijusių pagrindinį išsilavinimą 

mokinių skaičius nuo baigusiųjų 

pagrindinio ugdymo programą 

proc. 95 2022-07-01 Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

1.1.2.2.Pasiektas teigiamas PUPP įvertinimų 

balų vidurkio pokytis lyginant su 

praėjusiais metais 

proc. 5 2022-07-01 Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

1.1.2.3.Įvykdytas mokinių priėmimas į 

pagrindinio ugdymo programos antros 

dalies į I gimnazijos (9) klasę 

vnt. 15 2022-09-01 Priėmimo 

komisija 

1.1.2.4. Įvykdyti bandomieji brandos 

egzaminai 

vnt. 6 2022-12-01 Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

1.1.2.5.Mokiniams siūlomų laisvai 

pasirenkamų dalykų, dalykų modulių 

skaičius 

vnt. 5 2022-09-01 Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

1.1.2.6.Mokinių, laikiusiųjų valstybinius 

brandos egzaminus, santykis su 

išlaikiusiais 

proc. 75 2022-09-01 Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 
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1.1.2.7. Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių 

skaičius nuo baigusiųjų vidurinio 

ugdymo programą  

proc. 95 2022-09-01 Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

1.1.3. Modulinių 

profesinio mokymo 

programų 

įgyvendinimas 

 

1.1.3.1. Parengtas pageidaujamų VF vietų 

priėmimo plano projektas ir suderintas 

su Mokyklos taryba (kolegialiu 

valdymo organu) 

vnt. 1 2022-10-31 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

1.1.3.2. Mokinių priėmimo plano įvykdymas proc. 96 2022-09-01 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyriaus vedėjai 

Mokytojai 

1.1.3.3. Paklausių darbo rinkoje ir atitinkančių 

regiono darbdavių poreikius, 

modulinių profesinio mokymo 

programų pritaikymas ir 

įgyvendinimas 

vnt. 5 2022-09-01 Profesinio 

mokymo 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

1.1.3.4. Transporto priemonių remontininko 

modulinių profesinio mokymo 

programų (v. k. P31071604, 

P32071606, T32071604, P42071604, 

P43071604, T43071609) 

licencijavimas  

vnt. 2 2022-04-01 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

1.1.3.5. Virėjo modulinės profesinio mokymo 

programos siūlymas ir įgyvendinimas 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems asmenims 

vnt. 1 2022-09-01 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus vedėjas 
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Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

1.1.3.6. Pameistrystės forma besimokančių 

mokinių skaičius (proc.) nuo visų 

mokinių, besimokančių pagal 

formaliojo profesinio mokymo 

programas  

proc. 2 2022-12-30 Profesinio 

mokymo 

skyriaus vedėjas 

Profesijos 

mokytojai 

1.1.3.7. Dalyvavusiųjų mokymuose kitų 

profesinio mokymo įstaigų 

sektoriniuose praktinio mokymo 

centruose mokinių skaičius  

vnt. 170 2022-12-30 Profesinio 

mokymo 

skyriaus vedėjas 

Profesijos 

mokytojai 

1.1.3.8. Įvertintų mokinių, kurių asmens įgytų 

kompetencijų teorinės ir praktinės 

dalies įvertinimai yra 8-10 balų, dalies 

rodiklis 

proc. 55 2022-12-30 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus vedėjas 
1.1.3.9.Mokinių, įgijusių profesinę 

kvalifikaciją, skaičius nuo baigusiųjų 

modulines profesinio mokymo 

programas 

proc. 85 2022-12-30 

1.1.3.10. Mokinių, įgijusių kvalifikaciją, 

skaičius nuo įstojusiųjų 

proc. 82 2022-12-30 

1.1.4. Mokinių ugdymo 

rezultatų, PUPP, 

brandos egzaminų ir 

asmens įgytų 

kompetencijų 

vertinimo analizės 

atlikimas, rodiklių 

gerinimas 

1.1.4.1.Atlikta mokinių pažangos ir pasiekimų 

stebėsenos analizė (PUPP vertinimo 

analizė; Brandos egzaminų vertinimo 

analizė; Asmens įgytų kompetencijų 

vertinimo analizė; I pusmečio / II 

pusmečio / metinių ugdymo rezultatų 

analizė) 

 

vnt. 5 

 

2022-12-30 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Grupių / klasių 

vadovai  

Mokytojai 
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1.1.4.2.Tiriamųjų ir kitų veiklų vykdymas 

siekiant gerinti lankomumą (konkursas 

„Geriausiai pamokas lankanti mokinių 

grupė / klasė“; Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiai lankomumo 

klausimais) 

vnt. 2  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Grupių / klasių 

vadovai 

Mokytojai 

1.1.4.3. Mokinių praleistų ir nepateisintų 

pamokų vidurkis, tenkantis 1 mokiniui 

vnt. 35  

1.1.4.4. Nutraukusiųjų mokymąsi mokinių 

dalis (proc.) nuo visų mokinių  

proc. 6-7  

1.1.4.5. Integruotų pamokų skaičius  vnt. 12  

1.1.4.6. Pamokų netradicinėse erdvėse skaičius vnt. 10  

1.1.4.7. Pažangių mokinių skaičius nuo bendro 

mokinių skaičiaus  

proc. 97  

1.2. Skatinti 

personalo 

kompetencijų ir 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

1.2.2. Pedagogų ir kitų 

darbuotojų 

kvalifikacijos ir 

kompetencijų 

tobulinimo 

planavimas, 

organizavimas ir 

vykdymas 

1.2.2.1.Sudarytas ir įgyvendintas pedagogų ir 

kitų darbuotojų kvalifikacijų ir 

kompetencijų tobulinimo planas  

vnt. 1 2022-02-01 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Personalo 

specialistas 

Atestacijos 

komisija 

Mokytojai 

Kiti darbuotojai 

1.2.2.2.Patobulinta mokytojų kvalifikacija (ne 

mažiau kaip 30 val. per metus)  

proc. 100 2022-12-30 

1.2.2.3. Patobulinusių kalbinę (anglų k.) 

kompetenciją mokytojų dalis (proc.) 

nuo visų mokytojų (dalyvaujant 

tarptautinėse stažuotėse, lankant 

kursus)  

Proc. 30  2022-12-30 

1.2.2.4. Patobulinta kitų darbuotojų 

kvalifikacija ir kompetencijos (ne 

mažiau kaip 6 val. per metus) 

proc. 100 2022-12-30 

1.2.2.5. Patobulinta mokytojų ir kitų darbuotojų 

kompetencija korupcijos prevencijos 

klausimais  

proc. 100 2022-12-30 
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1.2.2.6. Atestuota mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

vnt. 1 2022-12-30 

1.2.3. Metodinės veiklos 

tobulinimas, gerosios 

patirties sklaida 

 

1.2.3.1.Parengti ir įgyvendinti metodinių 

grupių planai  

proc. 95 2022-12-30 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai 

1.2.3.2.Parengtų ir pritaikytų metodinių 

priemonių, užduočių, darbui su 

specialiųjų poreikių mokiniais, 

skaičius 

proc. 25 2022-12-30 

1.2.3.3. Sukurtos, atnaujintos mokymo(si) 

medžiagos / priemonių, skaičius  

vnt. 30 2022-12-30 

1.2.3.4.Metodinių pranešimų, seminarų, 

konferencijų ir kt. skaičius 

vnt. 3 2022-12-30 

1.2.3.5.Parengta skaitmeninė mokymo(si) 

medžiaga ir patalpinta virtualioje 

mokymosi aplinkoje (,,Moodle“ ar kt.) 

nuo modulio / dalyko turinio  

proc. 30 2022-12-30 

 

1.3. Didinti įtrauktį į 

profesinį 

mokymą 

 

1.3.2. Užimtumo tarnybos, 

darbdavių, asmenų 

lėšomis 

finansuojamo 

profesinio mokymo 

organizavimas pagal 

formaliojo ir 

neformaliojo 

profesinio mokymo 

programas 

 

1.3.2.1.Įgyvendintos formaliojo profesinio 

mokymo  programos (Užimtumo 

tarnybos, darbdavių, asmenų lėšomis), 

bendras tęstinio profesinio mokymo 

valandų skaičius  

val. 5000 2022-12-30 Tęstinio 

profesinio 

mokymo 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

Vairavimo 

instruktoriai 
1.3.2.2. Asmenų, baigusiųjų formaliojo 

profesinio mokymo programas 

Užimtumo tarnybos lėšomis, skaičius 

vnt. 8 2022-12-30 

1.3.2.3. Asmenų, dalyvavusiųjų neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programose, 

skaičius 

vnt. 10 2022-12-30 

1.3.2.4.Parengtų naujų neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programų 

skaičius 

vnt. 3 2022-12-30 
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1.3.2.5. Suorganizuotų „B“ kategorijos 

vairuotojų mokymo kursų 

vnt. 3 2022-12-30 

1.3.2.6. Pasirengta organizuoti ir suorganizuoti 

„A“ kategorijos vairuotojų mokymai 

vnt. Pagal poreikį 2022-12-30 

1.4. Efektyvinti 

profesinio 

orientavimo 

veiklą 

 

 

1.4.2. Vykdomų mokymo 

programų 

populiarinimas ir 

mokinių motyvavimas 

profesijai įsigyti 

 

1.4.2.1.Suorganizuotų technologijų (profesinio 

aktyvinimo) pamokų 8–10 klasių 

mokiniams skaičius 

vnt. 4 2022-12-30 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Grupių / klasių 

vadovai, 

Skyrių vedėjai 

Mokytojai 

1.4.2.2.Suorganizuotų renginių (Atvirų durų 

dienos, susitikimai su darbdaviais, 

Užimtumo tarnybos atstovais, 

pažintiniai vizitai į įmones, profesijų 

diena ar kt.) skaičius 

vnt. 5 2022-12-30 

1.4.2.3. Parengtas ir įgyvendintas Profesinio 

orientavimo veiklos planas  

vnt. 1 2022-12-30 

1.5. Užtikrinti 

asmenybės 

raidos 

vientisumą 

1.5.2. Neformaliojo 

švietimo 

organizavimo 

tobulinimas 

 

1.5.2.1.Suorganizuotų renginių skaičius 

(Absolventų išleistuvės, Rugsėjo 1- 

osios šventė, Pirmakursių krikštynos)  

vnt. 3 2022-12-30 Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Neformaliojo 

švietimo 

programų 

vadovai 

1.5.2.2. Parengtų neformaliojo švietimo 

programų skaičius  

vnt. 6 2022-09-30 

1.5.2.3. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo 

švietimo programose (būreliuose), 

dalis 

proc. 35 2022-12-30 

1.5.3. Prevencinės veiklos 

(smurto, patyčių, 

žalingų įpročių, 

narkomanijos, AIDS 

ir kt.) efektyvinimas. 

Mokyklos smurto ir 

patyčių prevencijos 

ir intervencijos 

1.5.3.1.Suorganizuotų prevencinių renginių ir 

veiklų  (teminių valandėlių, paskaitų, 

susitikimų, pokalbių ir kt.) skaičius  

vnt. 10-15 2022-12-30 Vaiko gerovės 

komisija 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Bendrabučio 

auklėtojai 

1.5.3.2. Parengta ir įgyvendinta Vaiko gerovės 

komisijos veiklos programa 

vnt. 1 2022-12-30 

1.5.3.3.Vykdytų prevencinių programų 

skaičius („Raktai į sėkmę“ ir kt.) 

vnt. 2 2022-12-30 
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vykdymo tvarkos 

aprašo 

įgyvendinimas 

1.5.3.4.Sumažėjęs smurto ir patyčių skaičius 

(proc.) 

proc.  5 2022-12-30 Klasių / grupių 

vadovai 

1.5.4. Mokinių saviraiškos 

plėtra, kūrybiškumo, 

sveikos gyvensenos 

ugdymas 

1.5.4.1.Laimėtų prizinių vietų skaičius 

olimpiadose, konkursuose, varžybose 

vnt. 3-5 2022-12-30 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Skyrių vedėjai 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius  

Mokytojai 

Bibliotekininkas 

1.5.5. Pilietinės, tautinės, 

kultūrinės bei 

socialinės savimonės 

formavimas, 

pažintinės veiklos 

organizavimas 

1.5.5.1.Suorganizuotų akcijų, iniciatyvų, 

projektų, konkursų, konferencijų,  

parodų, ekspozicijų skaičius  

vnt. 5 2022-12-30 

1.5.5.2. Mokinių, dalyvavusių Konstitucijos, 

Europos egzaminuose, socialinėse - 

pilietinėse veiklose, skaičius  

vnt. 60 2022-12-30 

1.5.5.3.Ekskursijų, kelionių, išvykų 

mokiniams ir mokytojams skaičius 

vnt. 3 2022-12-30 

1.5.5.4. Mokinių, dalyvavusių „Kultūros paso“ 

programų veiklose, skaičius 

vnt. 100 2022-12-30 

1.5.6. Pagalbos mokiniui 

priemonių 

plėtojimas 

 

1.5.6.1. Teikta mokiniams materialinė ir 

socialinė parama (stipendijos ir kt.) 

 Pagal 

„Mokinių, 

kurie mokosi 

pagal 

formaliojo 

profesinio 

mokymo 

programas ar 

jų modulius, 

siekdami įgyti 

pirmąją 

kvalifikaciją 

stipendijų 

mokėjimo ir 

kitos 

2022-12-30 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Vaiko gerovės 

komisija 

Mokytojai 

Bendrabučio 

auklėtojai 
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materialinės 

paramos 

teikimo 

tvarkos 

aprašą“   

1.5.6.2. Teikta mokymosi pagalba 

(konsultacijos)  Pagal poreikį 2022-12-30 

1.5.6.3. Mokinių konsultavimas ir pagalbos 

teikimas socialiniais ir psichologiniais 

klausimais  

 Psichologo ir 

socialinio 

pedagogo 

konsultacijų 

poreikio 

mokiniams 

tenkinimas ne 

mažiau kaip 

90 proc. 

2022-12-30 

1.5.6.4. Parengti ir įgyvendinti pagalbos 

mokiniui specialistų, bendrabučio 

auklėtojų planai 

vnt. 3 2022-12-30 Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Bendrabučio 

auklėtojai 

1.6. Gerinti 

mokyklos 

vidinės kokybės 

užtikrinimo 

sistemą 

 

 

1.6.1. Kokybės vadybos 

sistemos (KVS) 

užtikrinimas 

 

 

 

1.6.1.1.Atlikta nuolatinė KVS matavimo 

rodiklių stebėsena, analizė (QPR 

portalas) 

 - 2022-12-30 Vadovybės 

atstovas kokybei 

KVS komanda 

Veiklos 

įsivertinimo 

darbo grupė 

KVS auditorius 

1.6.1.2.Atliktas KVS vidaus auditas, 

įsivertinta veiklos kokybė  

vnt. 1 2022-11-01 

1.6.1.3. Atliktas KVS išorės auditas, veikla 

sertifikuota 

vnt. 1 2022-12-30 

1.6.1.4. Atlikta KVS vadybos vertinamoji 

analizė, priimti sprendimai veiklai 

tobulinti 

vnt. 15 2022-11-15 
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1.6.2. Mokyklos 

bendruomenės narių 

ir socialinių partnerių 

apklausų vykdymas 

dėl teikiamų 

paslaugų kokybės 

1.6.2.1.Vykdyta mokinių, absolventų, 

mokytojų, darbdavių, mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) apklausų 

vnt. 7 2022-12-30 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

1.6.2.2.Teigiamas apklaustųjų asmenų, 

patenkintų mokyklos teikiamomis 

paslaugomis, dalies pokytis  

proc. 0,1-1 2022-12-30 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Socialinė 

pedagogė 

Mokytojai 

1.6.3. Veiklos priežiūros ir 

stebėsenos 

įgyvendinimas 

1.6.3.1.Atliktas profesinio mokymo veiklos ir 

programų įgyvendinimo kokybės 

įsivertinimas 

vnt. 1 2022-12-30 Darbo grupė 

1.6.3.2.Įvertinta mokyklos veiklos 

(pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų) kokybė pagal „Mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo 

programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo metodikos“  antros  srities 

‚,Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 

temos 2.1. „Ugdymo(si) planavimas“ , 

rodiklį 2.1.3. „Orientavimasis į 

mokinių poreikius“. 

vnt. 1 2022-12-30 Darbo grupė 

 

1.6.3.3.Parengtas ir įgyvendintas ugdymo 

proceso stebėsenos planas 

vnt. 1 2022-12-30 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 
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1.6.3.4.Organizuojamas darbuotojų veiklos 

vertinimas (nustatomos metinės veiklos 

užduotys, siektini rezultatai ir jų 

vertinimo rodikliai, vykdomi metiniai 

pokalbiai) 

vnt. 1 2022-03-01 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai  

Darbuotojai 

 

 1.6.4. Vidaus kontrolės 

politikos tobulinimas 

įgyvendinant viešųjų 

pirkimų stebėseną, 

mažinant korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę 

1.6.4.1. Vykdytų neskelbiamų pirkimų iš vieno 

tiekėjo skaičius ir dalis (proc.) nuo visų 

įstaigos pirkimų skaičiaus 

proc. 50 2022-12-30 Viešųjų pirkimų 

organizatoriai 

1.6.4.2. Neskelbiamų pirkimų iš vieno tiekėjo 

sutarčių vertė ir jos dalis (proc.) nuo 

visų įstaigos pirkimų sutarčių vertės 

proc. 50 2022-12-30 

1.6.4.3. Vidutinis dalyvių / pasiūlymų skaičius 

Mokyklos vykdomuose tarptautiniuose 

pirkimuose, supaprastintuose (išskyrus 

mažos vertės) pirkimuose 

vnt. 3 2022-12-30 

1.6.4.4. Vidutinis dalyvių / pasiūlymų skaičius 

Mokyklos vykdomuose mažos vertės 

pirkimuose 

vnt. 2 2022-12-30 

1.6.4.5. Vykdytų per CPO mažos vertės 

pirkimų skaičius 

vnt. 8 2022-12-30 

 

3.2. MOKYKLOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

2. Strateginis tikslas – vykdyti Mokykloje naujai įgyvendinamų modulinių profesinio mokymo programų infrastruktūros plėtrą, kurti edukacinę ir estetinę ugdymo 

(si) aplinką, tenkinančią bendruomenės poreikius, formuoti savitą kultūrą, racionaliai naudoti materialinius ir žmogiškuosius resursus. 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo kriterijų pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

2022 m. 

Atlikimo 

laikas 
Vykdytojai 

1  2 3 4 5 6 7 
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2.1. Modernizuoti 

profesinio 

mokymo(-si) 

bazę, 

atsižvelgiant į 

darbo rinkos 

poreikius 

 

 

2.1.1. ES projekto 

„Kupiškio 

technologijos ir 

verslo mokyklos 

profesinio 

mokymo(si) 

infrastruktūros 

plėtra“ 

įgyvendinimas, 

siekiant suteikti 

kokybišką 

profesinį 

mokymą pagal 

profesinio 

mokymo 

programas 

2.1.1.1. Apdailininko mokymo bazės 

aprūpinimas nauja šiuolaikiška 

įranga (komplektai)  

vnt. 3 2022-09-01 Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.1.1.2. Technikos priežiūros verslo 

darbuotojo mokymo bazės 

aprūpinimas nauja šiuolaikiška 

įranga (komplektai) 

vnt. 2  2022-09-01 

2.1.1.3. Suvirintojo mokymo bazės 

aprūpinimas nauja šiuolaikiška 

įranga (komplektai) 

vnt. 1 2022-09-01 

2.1.2. Techninės 

mokymo 

įrangos, 

mokymui 

reikalingų 

priemonių 

įsigijimas ir 

atnaujinimas 

 

2.1.2.1. Socialinio darbuotojo padėjėjo 

mokymo bazės aprūpinimas 

šiuolaikiška mokymo įranga ir 

priemonėmis (skaičius) 

vnt. 5 2022-12-15 Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.1.2.2. Padavėjo ir barmeno mokymo 

bazės aprūpinimas šiuolaikiška 

mokymo įranga ir priemonėmis 

(skaičius) 

vnt. 10  2022-12-15  

2.1.2.3. Įsigyti nauji kompiuteriai su 

programine įranga 

mokomiesiems kabinetams 

vnt. 10 2022-12-15 Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai 

IT specialistas 

2.2. Atnaujinti 

bendras 

mokyklos 

2.2.1. Mokyklos 

vidaus erdvių 

atnaujinimas / 

įrengimas  

2.2.1.1.Atliktas remontas ir apdaila 

apdailos darbų laboratorijoje 

vnt. 1  2022-05-01 Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai 
2.2.1.2.Pakeista grindų danga 

mokomajame kabinete Nr.16 

vnt. 1  2022-09-01 
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vidaus ir 

išorės erdves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. Įrengta treniruoklių salė 

pagrindiniame mokomajame 

pastate 

vnt. 1 2022-12-15  

2.2.1.4. Pakeistos mokomųjų kabinetų 

durys pagrindinio mokomojo 

pastato III aukšte 

vnt. 12 2022-09-01  

2.2.1.5.  Pakeistos praktinio mokymo 

laboratorijų durys antrajame 

mokomajame pastate 

vnt. 4 2022-09-01 

2.2.1.6. Pakeistas apšvietimas ir įrengtos 

pakabinamos lubos antrojo 

mokomojo pastato koridoriuje 

kv.m 60  2022-09-01 

2.2.1.7. Atliktas remontas ir apdaila 

bendrabučio kambariuose 

vnt. 6 2022-12-31  

2.2.2. Mokyklos išorės 

erdvių 

sutvarkymas / 

įrengimas 

 

2.2.2.1. Mokyklos teritorijoje esančių 

šaligatvių remontas 

kv.m 110 2022-11-01 Direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai 

 2.2.2.2.  Pagrindinio mokomojo pastato 

pamatų cokolio remontas ir 

dažymas 

kv.m 100 2022-11-01 

2.2.2.3. Antro bendrabučio pamatų 

cokolio remontas ir dažymas 

kv.m 50 2022-11-01 

2.2.2.4.  Žalios vejos atnaujinimas tarp 

Jaunimo gatvės ir bendrabučio 

Nr.1 

kv.m 2400 2022-09-01 

 

 

3.3. MOKYKLOS ĮVAIZDIS IR VIEŠIEJI RYŠIAI, TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA 

 

3. Strateginis tikslas – bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais, vietos bendruomene, palaikyti ir plėsti ryšius su socialiniais partneriais, kitomis švietimo 

įstaigomis, viešai teikti informaciją apie Mokyklos veiklą ir pasiekimus, gerinti profesinio mokymo įvaizdį, plėtoti partnerystę, bendradarbiavimą, 

bendruomenės narių tarptautinį mobilumą, projektinę veiklą. 
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Uždaviniai Priemonės Vertinimo kriterijų pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

2022 m.  

Atlikimo 

laikas 
Vykdytojai 

1  2 3 4 5 6 7 

3.1.Gerinti 

bendradarbiavimą 

su mokinių tėvais  

 

3.1.1. Veiklų tėvams 

organizavimas 

 

 

3.1.1.1.Skaitytų paskaitų, 

pranešimų pedagoginėmis, 

psichologinėmis ir kitomis 

temomis skaičius 

vnt. 

 

1 2022-03-04 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Socialinis pedagogas 

Klasių / grupių vadovai 

3.1.1.2.Surengtų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimų 

skaičius 

vnt. 1 2022-03-04 

3.1.1.3.Sudarytos galimybės tėvams 

(globėjams, rūpintojams) 

dalyvauti veiklose ir / ar 

stebėti ugdymo procesą 

vnt. 2 2022-12-31 

3.2. Plėtoti 

bendradarbiavim

ą su Kupiškio ir 

kitų rajonų 

socialiniais 

partneriais 

 

3.2.1. Renginių 

organizavimas 

socialiniams 

partneriams 

3.2.1.1.Surengtų viešų renginių 

skaičius (Bėgimas, skirtas 

Tarptautinei tuberkuliozės 

dienai / Naktinis krepšinis) 

vnt. 2 2022-12-15 Neformaliojo švietimo 

organizatorius 

Projektų vadovas 

Mokytojai 

3.2.2. Dalyvavimas 

viešuose 

renginiuose 

partnerio teisėmis 

3.2.2.1. Renginių skaičius, kuriuose 

Mokykla dalyvavo kaip 

partnerė (parodos, mugės) 

vnt. 2  2022-12-15 Neformaliojo švietimo 

organizatorius 

Mokytojai 

3.2.3. Ryšių su 

socialiniais 

partneriais 

gerinimas 

 

3.2.3.1. Bendrai įgyvendintų 

renginių skaičius (išvykos 

pas darbdavius, seminarai ir 

kt.) 

vnt. 2 2022-12-15 Profesinio mokymo skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai 

3.2.3.2. Naujai sudarytų sutarčių 

skaičius 

vnt. 3 2022-12-15 Mokyklos vadovai 

Mokytojai 
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3.3.Vykdyti profesinio 

mokymo 

specialistų ir 

pirminio profesinio 

mokymo lygmens 

mokinių 

tarptautinius 

mobilumus 

3.3.1.  Profesinio 

mokymo 

specialistų 

kvalifikacijos per 

„Erasmus+“ 

veiklas kėlimas 

3.3.1.1.Sėkmingai įgyvendintų 

profesinio mokymo 

specialistų, personalo 

praktikos / darbo stebėjimo 

tarptautinių mobilumų 

skaičius 

vnt. 20 2022-12-31 Projektų vadovas 

Darbo grupė 

3.3.2. Pirminio 

profesinio 

lygmens mokinių 

praktikų įmonėse 

ir praktikų 

profesinio 

mokymo 

centruose 

mobilumų 

vykdymas 

3.3.2.1.Įvykdytų tarptautinių 

mobilumų skaičius:  

3.3.2.1.1.Besimokančiųjų 

praktika įmonėse 

3.3.2.1.2.Ilgalaikė „Erasmus 

PRO“ praktika 

 

 

vnt. 

 

vnt. 

 

 

30 

 

2 

2022-12-31 

3.4.Bendradarbiauti su 

šalies, ES ar 

trečiųjų šalių 

institucijomis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Naujų ryšių 

užmezgimas su 

kitomis šalies ir 

užsienio švietimo 

įstaigomis ar 

švietimo paslaugas 

teikiančiomis 

organizacijomis 

3.4.1.1. Užmegztų ryšių ir 

pasirašytų sutarčių su 

švietimo įstaigomis ar 

švietimo paslaugas 

teikiančiomis 

organizacijomis skaičius  

vnt. 2 2022-12-31 Direktorius 

Projektų vadovas 

3.4.1.2. Besimokančiųjų praktinis 

mokymas praktinio 

mokymo sektoriniuose 

centruose (mokinių 

skaičius) 

vnt. 170 2022-12-31 Profesinio mokymo skyriaus 

vedėjas 

Profesijos mokytojai 

3.4.2. Ryšių su ES ar 

trečiosiomis 

šalimis palaikymas  

3.4.2.1. Parengtų ir patvirtintų 

,,Erasmus+“ ir kitų projektų 

paraiškų skaičius 

vnt. 1 2022-12-31 Direktorius 

Projektų vadovas 

3.4.2.2. Įgyvendintų ,,Erasmus+“ ar 

kitų projektų skaičius 

vnt. 1  2022-12-31 Projektų vadovas 
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3.4.3. Bendradarbiavimo 

sutarčių 

įsipareigojimų 

vykdymas 

3.4.3.1. Suorganizuotų profesinio 

meistriškumo konkursų, 

viktorinų skaičius 

vnt. 3  2022-12-31 Profesinio mokymo skyriaus 

vedėjas 

Metodinių grupių pirmininkai 

Gimnazijos skyriaus vedėjas 

Mokytojai 
3.4.3.2. Profesinio meistriškumo 

konkursų, viktorinų 

skaičius, kuriuose mokykla 

dalyvavo 

vnt. 3 2022-12-31 

3.5. Sistemingai 

formuoti 

Mokyklos 

teigiamą įvaizdį 

ir vykdyti veiklos 

sklaidą 

 

 

 

3.5.1. Sistemingas 

Mokyklos 

interneto 

tinklapio 

atnaujinimas 

3.5.1.1. Vykdomas sistemingas 

informacijos pateikimas 

mokyklos interneto 

tinklapyje 

vnt. 100 2022-12-31 IT specialistas 

 

3.5.2. Aktyvus profilis 

socialinėse 

medijose 

3.5.2.1. Informacijos sklaida 

socialinėse medijose. 

Mokyklos „Facebook“ 

paskyros atnaujinimų 

skaičius 

vnt. 120 2022-12-31 IT specialistas 

IT profesijos mokytojas 

3.5.3. Veiklos 

viešinimas 

žiniasklaidoje ir 

kituose 

informacijos 

šaltiniuose 

3.5.3.1. Straipsnių žiniasklaidoje ir 

kituose informaciniuose 

šaltiniuose skaičius 

vnt. 10 2022-12-15 Visa bendruomenė 

3.5.3.2. Reportažų Kupiškio 

televizijos studijoje skaičius 

vnt. 1 2022-09-01 Direktorius 

Darbo grupė 

3.5.4. Reklaminių 

gaminių apie 

Mokyklą leidyba 

 

3.5.4.1. Išleistų reklaminių gaminių 

(lankstinukų, plakatų, 

kanceliarinių priemonių ir 

kt.) skaičius 

vnt. 

 

1000 2022-04-01 Direktorius 

Darbo grupė 

3.5.4.2. Naujo mokyklos 

lankstinuko parengimas ir 

leidyba lietuvių ir anglų 

kalbomis 

vnt. 

 

500 2022-04-01 Direktorius 

Darbo grupė 
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IV. 2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos 2022 metų veiklos plano įgyvendinimo priežiūra bus atliekama viso proceso ir visais lygiais. Per visus metus 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, skyrių vedėjai stebi ir įvertina, ar Mokykla įgyvendina 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. Vieną kartą per metus (2022 m. birželio mėn.) veiklos planas peržiūrimas, pagal poreikį koreguojamas, 

direktorius bendruomenei pristato plano įgyvendinimą. Pasibaigus metams darbo grupė rengia 2022 metų veiklos plano ataskaitą ir ją pristato bendruomenei. 
 

 

 

 

V.  RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS PRIEMONĖS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS  

 

Aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos priemonėms įvykdyti ir rezultatams pasiekti: 

1. Teisės aktų pakeitimai, turintys įtaką strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. 

2. Neparengtos ir nepatvirtintos naujos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro modulinės profesinio mokymo programos. 

3. Nevykdomos modulinės profesinio mokymo programos dėl valstybės finansuojamų vietų (kvotų) skyrimo. 

4. Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai. 
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VI. ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Finansavimo šaltiniai 2022 m. projektas 

Kodas Pavadinimas Iš viso 1796400,00 

LRVB Valstybės biudžeto lėšos  1576000,00 

ES Europos Sąjungos lėšos 120000,00 

SB Savivaldybės biudžeto lėšos 400,00 

 Pajamų lėšos  100000,00 

 

_____________________ 

 

 

            PRITARTA 

            Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) 

            posėdžio 2022 m. vasario 2 d. 

            protokolo Nr. 2022/V17-1 nutarimu 

 

 

 


