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1. 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMAS 

 

Mokinių skaičius Mokykloje ir mokinių priėmimas 

 

Per pastaruosius trejus metus mokinių skaičius Mokykloje labai mažai kito. 

 2019 m. rugsėjo 1 d. 2020 m. rugsėjo 1 d. 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Mokinių skaičius, iš viso 410 413 400 

 

Per LAMA BPO informacinę sistemą mokytis profesinio mokymų programų buvo priimta: 2021 m. – 161 mokinys, 2020 m. – 155 

mokiniai, 2019 m. – 155 mokiniai. Mokinių priėmimo planas į valstybės finansuojamas vietas įvykdomas 98-100 proc.  

 

 2019 m. 2020 m.  2021 m.  

1. Priimta mokinių pagal programas, iš viso:  205 191 185 

1.1. turinčių pagrindinį išsilavinimą, siekiančių įgyti profesiją ir vidurinį 

išsilavinimą 

1.2. turinčių vidurinį išsilavinimą 

1.3. turinčių pradinį išsilavinimą, siekiančių įgyti pagrindinį išsilavinimą 

76 

75 

54 

66 

89 

36 

 68 

 93 

 24 

 

2019–2020 m.m. Mokykloje mokėsi 42 specialiųjų poreikių mokiniai, 2020–2021 m. m. – 49, 2021–2022 m.m. – 45. Bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojai specialiųjų poreikių mokinių ugdymui parengė pritaikytas dalykų bendrąsias programas, atsižvelgdami į mokinio gebėjimus ir 

Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

 

Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas 

 

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Mokykloje įgyvendinama pagrindinio ugdymo programos II dalis. 2020 m. pagrindinio ugdymo programą 

baigė 21 mokinys. Visi mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą 100 proc. (planuota – ne mažiau kaip 90 proc.). 



2021 m. pagrindinio ugdymo programą baigė 42 mokiniai ir  visi įgijo pagrindinį išsilavinimą 100 proc. (planuota – ne mažiau kaip 

90 proc.). 

 

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 

 

2019 m. vidurinio ugdymo programą baigė 82 mokiniai, iš jų 81 mokinys (98,8 proc.) įgijo vidurinį išsilavinimą. 72 proc. abiturientų 

(planuota ne mažiau kaip 65 proc.) nuo pasirinkusiųjų laikyti valstybinius brandos egzaminus, juos yra išlaikę. 

2020 m. vidurinio ugdymo programą baigė 74 mokiniai, iš jų  72 mokiniai (97,3 proc.) įgijo vidurinį išsilavinimą (planuota – 95 proc.). 

70 proc. abiturientų (planuota ne mažiau kaip 65 proc.)  nuo pasirinkusiųjų laikyti valstybinius brandos egzaminus, juos yra išlaikę. 

2021 m. vidurinio ugdymo programą baigė 62 mokiniai, iš jų 60 mokinių (96,8 proc.) įgijo vidurinį išsilavinimą (planuota – 95 proc.). 

80 proc. abiturientų (planuota ne mažiau kaip 70 proc.)  nuo pasirinkusiųjų laikyti valstybinius brandos egzaminus, juos yra išlaikę. 

Mokiniai sėkmingai išlaiko užsienio kalbos (anglų), biologijos, geografijos valstybinius brandos egzaminus. Pagal pasirinkimą 

populiariausias technologijų mokyklinis brandos egzaminas. Jį laiko apie 90 proc. abiturientų. 

 

Profesinio mokymo programų įgyvendinimas 

 

2021 m. rugsėjo mėn. pradžios duomenimis, Mokyklos profesinio mokymo skyriuje mokosi 345 mokiniai, suformuotos 22 grupės. 

2019 m. kvalifikaciją įgijo 117 mokinių. Tai 1,26 proc. daugiau negu 2018 m. nuo baigiamųjų kursų mokinių (2018 m. – 95,70 proc., 

2019 m. – 96,96). Asmens įgytų kompetencijų pažangumo vidurkis yra 8,70 balo. 

2020 m. kvalifikaciją įgijo 144 mokiniai. Tai 0,48 proc. daugiau negu 2019 m. nuo baigiamųjų kursų mokinių (2019 m. – 96,96 proc., 

2020 m. – 97,44). Asmens įgytų kompetencijų pažangumo vidurkis yra 8,31 balo. 

2021 m. kvalifikaciją įgijo 141 mokinys. Tai 0,68 proc. daugiau negu 2020 m. nuo baigiamųjų kursų mokinių (2020 m. – 97,44 proc., 

2021 m. – 98, 12). Asmens įgytų kompetencijų pažangumo vidurkis yra 9,25 balo. 

Mokykla organizavo profesinį mokymą pameistrystės forma: 2018 –2019 m. m -  5 mokiniams, 2019–2020 m. m.  - 7  mokiniams, 

2020 –2021 m. m. - 11 mokinių. 

Mokiniai, besimokantys profesinio mokymo programų, buvo siunčiami į kitų profesinio mokymo įstaigų sektorinius praktinio mokymo 

centrus tobulinti praktinius įgūdžius: 2018–2019 m. m. - 222 mokiniai, 2019–2020 m. m. - 153, 2020 –2021 m. m. – 133. 

2021 m. Mokykla partnerio teisėmis dalyvavo Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro, VšĮ Panevėžio 

profesinio rengimo centro, Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, Utenos regioninio profesinio mokymo centro, profesinio mokymo centro 

„Žirmūnai“, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos projektuose pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 



programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių 

įgijimo rėmimas ir skatinimas“. Praktinius įgūdžius pagal projektą tobulino 535  mokiniai. 

 

Pagalba mokiniams 

 

Mokykloje socialinę, psichologinę, pedagoginę pagalbą mokiniams teikia socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, 

mokytojo padėjėjas, klasių / grupių vadovai, bendrabučio auklėtojai, mokytojai. Socialinis pedagogas, specialusis pedagogas ir psichologas 

kiekvienais metais vykdė individualias konsultacijas. Per trejus metus suteikė 2660 individulių konsultacijų našlaičiams, specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems, bendrabutyje gyvenantiems, nepilnų šeimų mokiniams. Buvo vykdomi pokalbiai apie mokinių adaptaciją Mokykloje, 

psichologinę savijautą, nuotaiką, mokymosi motyvaciją, karjerą, toleranciją, pagarbą vienų kitiems, ateities perspektyvą, konfliktus ir galimus jų 

sprendimo būdus. Buvo vykdomas individualus tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas dėl mokinio pamokų lankymo, elgesio, mokymosi 

motyvacijos, bendravimo problemų (152 konsultacijos) bei  klasių/grupių vadovų, mokytojų konsultavimas mokinių psichologinių, asmenybės, 

ugdymo (si) problemų sprendimo klausimais (272 konsultacijos). 

Iš valstybės biudžeto gautų lėšų mokiniams skiriamos stipendijos, socialiai remtiniems – pašalpos. Mokykloje daug dėmesio skiriama 

mokinių socialinės paramos teikimui ir mokinių pavėžėjimui Mokyklos transportu: 26 mokiniams buvo suteikta parama drabužiais ir avalyne,  143 

mokiniams – maistu, 12 mokinių skirta materialinė parama, 5 mokiniai buvo atleisti nuo mokesčio mokėjimo už bendrabutį,  20 mokinių skirti 

nemokami pietūs, 28 pirmos ir antros gimnazijos klasių mokiniams – nemokami pietūs ir pusryčiai rajonų savivaldybių socialinės paramos skyrių 

sprendimu, mokinių pavėžėjimui kasmet skirta apie 3 600,00 Eur. 

2019 metais Mokykloje pradėta įgyvendinti LIONS QUEST  prevencinė programa „Raktai į sėkmę“ . Bendrojo ugdymo mokytojai 

kartu su kitų rajono švietimo institucijų pedagogais dalyvavo LIONS QUEST programų diegimo seminaruose, tobulino socialinio ir emocinio 

ugdymo kompetencijas. Buvo įsigyti reikiami LIONS QUEST programų metodikos paketai organizuotuose mokymuose. Per grupių / klasių 

valandėles (ne mažiau kaip po 2 val. per mėnesį) yra įgyvendinama LIONS QUEST  prevencinė programa „Raktai į sėkmę“ pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas besimokantiems mokiniams.  

Mokykla 2019 m. rugsėjo–spalio mėn. dalyvavo ir psichologinių konsultacijų teikimo projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas 

II“. Projekto koordinatorius – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, vykdytojas – UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“. Buvo 

teikiamos individualios, grupinės konsultacijos, vyko paskaitos mokiniams, grupių/ klasių vadovams, mokytojams, mokinių tėvams (iš viso 148 

val.). 

Siekiant teikti kokybišką pagalbą mokiniams, kasmet atliekami tyrimai, kurie padeda identifikuoti mokinių poreikius, savijautą 

Mokykloje, iškilusius sunkumus. Kiekvienais metais atliktos šios apklausos: „Mokinių pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis“, „I gimnazijos 



klasės ir pirmo kurso mokinių adaptacija mokykloje“, „Psichiką veikiančių medžiagų paplitimas tarp gimnazijos klasių ir pirmo kurso mokinių“. 

Apklausų rezultatai aptarti mokytojų ir mokinių susirinkimuose. Priimti atitinkami nutarimai ir priemonės numatytos metų veiklos planuose. 

Atlikta II gimnazijos klasių mokinių apklausa dėl tolesnio mokymosi profesinio mokymo įstaigoje, parengta analizė, pateiktos išvados 

ir rekomendacijos administracijai. 2021 m. Mokykloje iš 42 mokinių, baigusiųjų  pagrindinio mokymo programą, 38 pasirinko mokytis modulines 

profesinio mokymo programas kartu su vidurinio ugdymo programa Mokykloje. 

Bendriesiems gebėjimams, kūrybiškumui ugdyti bei asmenybės poreikiams tenkinti sudaromos mokymosi modulių pasirinkimo 

galimybės, plėtojama neformaliojo švietimo veikla.   

2019–2021 metais Mokykla dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybėje įgyvendintame nacionalinių pokyčių projekte „Lyderių laikas 3“. 

Projekto veiklos, mokymai buvo nukreipti į bendruomenės socialinio emocinio ugdymo (toliau - SEU) stiprinimą. Buvo organizuojamos mokytojų 

SEU / Bendrystės valandos, mokinių refleksijos valandėlės, kurių metu buvo aptariami / koreguojami bendruomenės susitarimai, įrengtos / 

atnaujintos SEU aplinkos, buvo du kartus atliktas profesinio kapitalo tyrimas, vyko kitos veiklos, susijusios su SEU. Projekto metu kūrybinės 

komandos parengtas ir patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės vaiko socialinių emocinių kompetencijų modelio aprašas yra įgyvendinamas 

Mokykloje 2021–2022 m. m. 

 

Absolventų įsidarbinimas 

 

Kiekvienais metais Mokykloje atliktos apklausos „Absolventų įsidarbinimo, mokymosi ir kitos veiklos  analizė“ ir „Darbdavių 

apklausa“. Apklausų rezultatai aptarti mokytojų susirinkimuose, pagal pateiktas išvadas priimti atitinkami sprendimai ir planuojamos priemonės. 

Mokyklos apklausos duomenimis, 2019 m. iš 117 baigusiųjų ir kvalifikaciją įgijusiųjų mokinių 72,40 proc. dirba pagal įgytą 

kvalifikaciją, o nuo dirbančiųjų skaičiaus pagal įgytą kvalifikaciją dirba 86 proc. 2020 m. - iš 144 baigusiųjų ir kvalifikaciją įgijusiųjų mokinių 

74,31 proc. dirba pagal įgytą kvalifikaciją, o nuo dirbančiųjų skaičiaus pagal įgytą kvalifikaciją dirba 85 proc. 2021 m. iš 144 baigusiųjų ir 

kvalifikaciją įgijusiųjų mokinių 71,63  proc. dirba pagal įgytą kvalifikaciją, o nuo dirbančiųjų skaičiaus pagal įgytą kvalifikaciją dirba 84 proc. 

 

Metodinė veikla  

 

Metodinė veikla Mokykloje buvo organizuota, remiantis kiekvienais metais sudarytomis metodinių grupių veiklos programomis. 2019 

m. Mokykloje veikė 3 metodinės grupės: bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų, paslaugų mokomųjų dalykų, statybos ir mechanikos mokomųjų 

dalykų. Nuo 2021 m. sausio 1 d. Mokykloje sudarytos 2 metodinės grupės: bendrojo ugdymo mokytojų ir profesijos mokytojų. Kiekvienais mokslo 

metais metodinės grupės organizavo grupių posėdžius. Jų metu buvo analizuojami švietimo dokumentai, ugdymo planai, mokinių įsivertinimo ir 

pažangos stebėjimo tvarka, aptariami ir aprobuojami mokytojų ilgalaikiai teminiai planai, naujos modulinės profesinio mokymo programos, 



pasirenkamųjų dalykų programos, technologijų brandos egzaminų techninės užduotys, analizuojami mokinių ugdymo rezultatai, pasiekta pažanga, 

kompetencijų vertinimas, diskutuojama mokinių motyvacijos, lankomumo, taikomų mokymo metodų klausimais, dalijamasi gerąja patirtimi. 

Mokytojai ir profesijos mokytojai skaito pranešimus, rengia metodines dienas ir profesinio orientavimo renginius su darbdaviais bei kitais 

socialiniais partneriais. Mokytojai kėlė kvalifikaciją: dalyvavo „Erasmus+“ projektuose, Mokykloje, kitose švietimo įstaigose organizuotuose 

seminaruose bei kursuose.  

Profesijos mokytojai, siekdami ugdyti mokinių bendruosius gebėjimus, profesines kompetencijas, tarpusavio bendradarbiavimą, 

formuoti Mokyklos teigiamą įvaizdį, organizavo mokyklinius profesinio meistriškumo konkursus, viktorinas, dalyvavo tarptautiniuose, 

nacionaliniuose, regioniniuose ir tarpmokykliniuose profesinio meistriškumo konkursuose. 

Bendrojo ugdymo mokytojai organizavo  dalykines olimpiadas Mokykloje (nugalėtojai atstovavo Mokyklai rajoninėse olimpiadose), 

vykdė Konstitucijos ir Europos egzaminus, pilietines akcijas, žaidimus – viktorinas. Mokykloje labai aktyvi sportinė veikla: kiekvienais metais 

suorganizuota apie 20 sporto renginių Mokykloje ir dalyvauta 48 tarptautiniuose, respublikiniuose ir rajoniniuose renginiuose, parengti ir vykdomi 

3 projektai „Sporto žingsniu“, „Futbolo projektas“ ir „Mes rūšiuojame“.  

Metodinių grupių nariai aktyviai vykdė profesinio orientavimo veiklas: vedė profesinio orientavimo ir atviras profesinio veiklinimo 

pamokas, edukacinius užsiėmimus Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų pagrindinių mokyklų 8–10 klasių mokiniams bei ikimokyklinio ugdymo 

ir pradinio ugdymo mokiniams. Organizavo ir Atvirų durų dienas, renginį „Profesijų mugė“.  

Mokyklos internetinėje svetainėje nuolat buvo skelbiama detali ir aktuali informacija apie vykstančią metodinių grupių veiklą. 

 

Dalyvavimas renginiuose, konkursuose 

 

2019 m. Mokykloje buvo organizuoti 65 įvairaus pobūdžio renginiai, dalyvauta 30 kitų organizuotuose renginiuose. Profesinio 

meistriškumo konkursuose Mokyklos mokinius lydėjo sėkmė: respublikinis profesinio meistriškumo konkursas „Apdailos montuotojas 2019“ – 

užimta I vieta, prekybos srities specialybių mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Žinutė pirkėjui: pagaminta Aukštaitijoje“ – užimta II 

vieta, respublikinis  profesinių mokyklų mokinių ekonomikos ir verslo žinių konkursas „Verslo žinios karjeros sėkmei 5“ – užimta I vieta, 

respublikinis  būsimų žemės ūkio specialistų profesinio meistriškumo konkursas „Ruošk ratus žiemą...2019“ – užimta I vieta, respublikinis 

profesinio meistriškumo konkursas „Profesionaliausias prekybininkas“ – užimta II vieta, respublikinis konkursas „Apskaita kompiuterizuotai“ – 

užimta I vieta.  

Per 2020 m. Mokykloje buvo suorganizuoti 22 įvairaus pobūdžio renginiai, dalyvauta 18 kitų organizuotuose renginiuose. Mokyklos 

mokiniai neturėjo galimybių dėl karantino dalyvauti nacionaliniuose profesinio meistriškumo konkursuose, tačiau 2020 m. sausio mėn. keturi 

Mokyklos mokiniai dalyvavo respublikiniuose profesinio meistriškumo konkursuose („Verslo žinios karjeros sėkmei 6“ ir „Ruošk ratus 

žiemą...2020“), vykusiuose Biržų TVMC Vabalninko skyriuje. Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo būreliuose dalyvavo 153 mokiniai (49,51 



proc.) nuo visų besimokančiųjų (išskyrus besimokančius tęstinio profesinio mokymo programų) mokinių  skaičiaus. Mokykloje 2020 m. dėl 

vykusio karantino neįvyko ir Atvirų durų dienos, tačiau buvo siekiama daugiau informacijos mokiniams apie 2020 m. priėmimą suteikti per 

Mokyklos internetinę svetainę, Mokyklos ,,Facebook“ paskyrą, kitus leidinius ar svetaines. Buvo kuriamos video reklamos ,,TikTok“ programėle, 

filmukai, virtualios profesinio mokymo pamokos apie Mokyklą, joje vykdomas mokymo programas, stojimo ir mokymosi sąlygas ir kt. 

Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2020“ Mokykla dalyvavo statybos sektoriaus stendo veikloje: apdailininko 

(statybininko) modulinės profesinio mokymo programos mokiniai demonstravo plytelių klijavimą, dažymą aerografu.  

Per 2021 m. Mokykloje buvo suorganizuoti 45 įvairaus pobūdžio renginiai, dalyvauta  25  kitų organizuotuose renginiuose. Dėl 

COVID-19 pandeminės situacijos renginiai iki birželio 30 d. buvo organizuojami virtualioje aplinkoje. 2021 m. spalio mėn. dalyvauta Biržų TVMC 

Vabalninko skyriuje vykusiame edukaciniame regioniniame „Monopoly“ konkurse, kuriame Mokyklos mokinė tapo nugalėtoja ir  iškovojo prizinę 

vietą. 2021 m. lapkričio mėn. VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centre vykusiame tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „Plytelių 

klojėjas 2021“ dalyvavę apdailininko modulinės profesinio mokymo programos mokiniai užėmė trečiąją vietą. Neformaliojo vaikų švietimo 

ugdymo būreliuose dalyvavo  134 mokiniai (48 proc.)  nuo visų besimokančiųjų (išskyrus besimokančius tęstinio profesinio mokymo programų) 

mokinių  skaičiaus. 

 

Bendradarbiavimas 

 

Siekdama sustiprinti socialinę partnerystę, Mokykla bendradarbiavo su kitomis ugdymo įstaigomis, verslo įmonėmis, viešosiomis 

įstaigomis, valstybės institucijomis ir užsienio partneriais. Partneriai pasitelkiami vykdant ir įgyvendinant įvairias veiklas, planuojant Mokyklos 

prioritetus ir kaitą.   

Partnerystė su verslu sudaro sąlygas teikti kokybiškas švietimo paslaugas (tobulinamas programų turinys, vedamos pamokos), padeda 

kokybiškai vykdyti mokinių asmens  įgytų kompetencijų vertinimą, įsigyti įrangos ir priemonių, organizuoti profesinio meistriškumo konkursus. 

Praktinis mokymas Mokykloje yra pagrįstas bendradarbiavimu su socialiniais partneriais. Plėtojant bendradarbiavimą su įmonėmis, vykdomi 

abipusiai naudingi sutartiniai įsipareigojimai: mokiniai turi galimybę atlikti praktiką įmonėse, taikančiose pažangias technologijas; profesijos 

mokytojai teikia konsultacijas  įmonių darbuotojams. Mokykla aktyviai bendradarbiauja su statybos organizacijomis, prekybos ir viešojo maitinimo 

įstaigomis, autoservisais, socialinių paslaugų įstaigomis  ir t.t.  Darbdaviai veda pamokas mokiniams, priima mokinių grupes į savo vadovaujamas 

įmones, supažindina su gamybos procesu, darbo sąlygomis ir pan. 2020 m. buvo suorganizuota 17 patyriminių, pažintinių vizitų į įvairias įstaigas, 

įmones; 2021 m. – 14. 

Pagal ,,Erasmus+“ programą mokiniai vyko į ES šalis, kuriose atliko praktiką nuo 21 dienos iki 3 mėnesių trukmės, vykdomas 

profesinių gebėjimų vertinimas ir rezultatų perkėlimas pagal ECVET sistemą.  



Mokykla bendradarbiaudama su Lietuvos ir užsienio šalių profesinio rengimo įstaigomis dalyvauja įvairiuose konkursuose, 

renginiuose, parodose, seminaruose, konferencijose ir kt. Taip tobulinamos mokytojų ir mokinių profesinės, technologinės, dalykinės, kalbinės, 

bendrakultūrinės kompetencijos.  

Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Kupiškio rajono savivaldybe, seniūnijomis ir kitomis pavaldžiomis įstaigomis, Mokyklos 

bendruomenės nariai dirbo Kupiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2020–2030 metams rengimo darbo grupėje, jaunimo reikalų ir 

bendruomenės sveikatos tarybose, narkotikų kontrolės bei globos ir rūpybos komisijų veiklose, Nevyriausybinių organizacijų projektų vertinime, 

sporto projektų vertinime ir socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinime. 

Mokykla labai vertina glaudų ir prasmingą, grįstą abipusiu pasitikėjimu ir parama socialinį dialogą su  partneriais, padedantį vykdyti 

profesinį informavimą, kelti mokinių motyvaciją, pasirengti įsidarbinimo procesui, profesijos mokytojams tobulinti kompetencijas.  

Yra sudarytos ir vykdomos 79 bendradarbiavimo sutartys su verslo įmonėmis ir organizacijomis, 13 – su pagrindinėmis mokyklomis, 

mokyklomis–daugiafunkciais centrais, progimnazija, gimnazijomis, 14 – su profesinio mokymo įstaigomis (iš jų viena su kitos šalies profesinio 

mokymo įstaiga – Latvijos Aizkrauklės profesine vidurine mokykla), 8 – su kolegijomis ir 7 – su kitomis švietimo institucijomis. 2019 m. naujai 

pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys su švietimo įstaigomis  ir 6 – su darbdaviais, 2020 m. - 7 bendradarbiavimo sutartys su darbdaviais, 2021 

m. naujai pasirašyta 11 bendradarbiavimo sutarčių su darbdaviais, 1 – su kolegija. 

Mokykla, siekdama įgyvendinti Geros mokyklos koncepcijos nuostatas ir aspektus, tobulinti ugdymo procesą siekiant aukštos mokymo 

kokybės, didinti mokymosi patrauklumą ir efektyvumą, rūpintis socialiniu, emociniu, lytiniu ir tarpkultūriniu mokinių ugdymu, dalyvavo Kupiškio 

rajono savivaldybėje įgyvendinamame pokyčių projekte „Lyderių laikas 3“. Šis projektas buvo nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo 

įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio mokymo, bendrojo ir neformaliojo), savivaldybių ir 

nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijoje. Projekto 

veiklos Mokykloje buvo nukreiptos į bendruomenės socialinio emocinio ugdymo stiprinimą. Projekto rezultatas – parengtas ir įgyvendinamas 

Kupiškio rajono savivaldybės vaiko socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo(si)  modelio aprašas. 

Mokyklos veikla viešinama per socialinius tinklus, Kupiškio rajono spaudoje bei regioninėje televizijoje ir pristatoma visuomenei 

patraukliai ir inovatyviai. 

 

 

 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

 



2019 m. patobulinta mokytojų kvalifikacija (1 mokytojui tenka 83 val.) bei kitų darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos (1 darbuotojui 

tenka 22 val.). Įgyvendinta Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa: 2 profesijos mokytojai atestuoti profesijos mokytojo 

eksperto, 1 – vyresniojo profesijos mokytojo, 2 – profesijos mokytojo kvalifikacinėms kategorijoms.  

2020 m. patobulinta mokytojų kvalifikacija (1 mokytojui tenka 57 val.) bei kitų darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos (1 darbuotojui 

tenka 17 val.). Įgyvendinta Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa: 2 profesijos mokytojai atestuoti vyresniojo profesijos 

mokytojo, 1 – profesijos mokytojo kvalifikacinėms kategorijoms. 

2021 m. patobulinta mokytojų kvalifikacija (1 mokytojui tenka 99 val.) bei kitų darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos (1 darbuotojui 

tenka 45 val.). Įgyvendinta Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa: 2 profesijos mokytojai atestuoti vyresniojo profesijos 

mokytojo kvalifikacinėms kategorijoms. 

Ypač didelis dėmesys 2020 m. buvo skiriamas IT, skaitmeninio raštingumo kompetencijų didinimui. Visi pedagogai baigė 40 val. 

trukmės kursų programą „Moodle virtuali mokymo(-si) aplinka“. Mokykloje buvo diegiama Profesinio mokymo informacinė sistema (toliau – 

PMIS), todėl įgyvendinant projektą „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ Mokyklos pedagogai 

ir administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose, nagrinėjo PMIS svetainę, atliko skirtas užduotis ir įgijo įgūdžių dirbti su PMIS. 

2019–2021 metais Mokykloje mokiniai ir mokytojai tobulino SEU, savivaldaus mokymo(-si) ir kitas kompetencijas: buvo diegiama ir 

įgyvendinama LIONS QUEST programa „Raktai į sėkmę“; vyko 32 val. mokymai Mokyklos bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos 

stiprinimo srityje, kuriuos vedė UAB „Psichologinio konsultavimo grupė“; dalyvaujama projekto  „Lyderių laikas 3“ mokymuose, konferencijose 

ir kitose veiklose.  

2021 m. 42 darbuotojai dalyvavo andragogikos žinių kursuose (40 val.) ir patobulino andragogikos žinių kompetenciją. Visi mokytojai 

ir profesijos mokytojai dalyvavo skaitmeninio raštingumo mokymuose (80 val.) ir patobulino mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją, 

darbo su interaktyvia lenta (16 val.), IT naudojimo įgūdžius. 

 

Kokybės vadybos sistema 

 

Mokykloje įdiegta ir sėkmingai palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. 2019 

m. gruodžio 19 d. išduotas sertifikatas (sertifikato registracija Nr.19K.1620, galioja iki 2022 m. gruodžio 18 d.). 2020 m. ir 2021 m. buvo atlikti 

Mokyklos kokybės vadybos sistemos I ir II priežiūros auditai. Yra sertifikuotos trys sritys: pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas ir profesinis 

mokymas. Kasmet Mokyklos auditoriai atliko KVS vidaus auditą, vyko KVS vadybos vertinamoji analizė, buvo koreguotas ir patvirtintas 

„Kokybės vadovas“, „Kokybės politika ir tikslai“. 2019 m. gruodžio 19 d. išduotas sertifikatas (sertifikato registracija Nr. 19K.1620, galioja iki 

2022 m. gruodžio 18 d.). 2020 m. lapkričio mėn. nepriklausomo audito įmonė atliko Mokyklos kokybės vadybos sistemos priežiūros auditą. Audito 

ataskaitoje teigiama, kad Mokykloje įdiegta ir sėkmingai palaikoma KVS, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. 2021 m. 



lapkričio mėn. nepriklausomo audito įmonė atliko Mokyklos kokybės vadybos sistemos priežiūros auditą. Audito ataskaitoje teigiama, kad 

Mokykloje įdiegta ir sėkmingai palaikoma KVS, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. 

  

Projektinė veikla 

 

Mokykla 2019–2021 metais sėkmingai vykdė ,,Erasmus+“ programos projektus ir įgyvendino Europos tarptautiškumo strategijos 

pagrindinį tikslą – stiprino tarptautinį bendradarbiavimą per tarpvalstybinį profesinio mokymo mobilumą (besimokančiųjų ir darbuotojų), siekiant 

užtikrinti profesinio rengimo kokybę ir atitiktį darbo rinkos poreikiams. Rengiant ,,Erasmus+“ mobilumų projektus, atsižvelgiama į Mokyklos 

siekius ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Atsakingai parenkami užsienio šalių partneriai projektų veikloms įgyvendinti.  

Per paskutiniuosius metus užsienio šalyse stažavosi 117 pedagogų ir 112 mokinių pagal „Erasmus+“ programą. 

Mokykla 2019–2021 m. m. įgyvendino šiuos projektus: 

1. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr.09.2.2-ESFA-V-729-01-0001 (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras, įgyvendina 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“). 

2.,,Erasmus+“ programos pirmo pagrindinio veiksmo mobilumo mokymosi tikslais projektas „Ugdymo kokybės tobulinimas per 

„Erasmus+“ veiklas“ Nr.2019-1-LT01-KA116-060190. 

3. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Saugios mokyklos kūrimas II“ Nr.09.2.2.-ESFA-V-729-03-0001, kurį 

įgyvendino Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Įgyvendinus šį projektą, Mokykloje įdiegta ir vykdoma programa „Raktai į sėkmę“.  

4. ,,Erasmus+“ programos pirmo pagrindinio veiksmo mobilumo mokymosi tikslais projektas „Tarptautiškumo strategijos 

įgyvendinimas profesiniam mokymui stiprinti“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077679. 

5. Projektas „Sporto paslaugų plėtra Kupiškio gyventojams“ Nr.SRF-SIĮ-2020-1-0062, bendrai finansuotas valstybės Sporto rėmimo 

fondo lėšomis, projektą administravo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. 

2021 metais Mokyklai už kokybiškai vykdytus tarptautinius projektus bei ilgalaikę tarptautiškumo strategiją buvo suteikta „Erasmus“ 

akreditacija iki 2027-12-31 bei Kokybės pažymėjimas už puikų mobilumo projektų įgyvendinimą pagal „Erasmus“ akreditacijos profesinio 

mokymo srityje veiklą (kokybės pažymėjimas galioja iki 2024-02-29). Tai Europos Komisijos išduotas pažymėjimas, kuris ne tik suteikia Mokyklai 

prestižą, bet taip pat palengvina kelią ateityje dalyvaujant tarptautiniuose švietimo projektuose.  

2021 m. Švietimo mainų paramos fondas konkurso „Kokybės komanda 2021“ rezultatų aptarimo konferencijoje Mokyklai ir projektų 

vadovui įteikė padėką „Už drąsą ir ryžtą įgyvendinant programos „Erasmus+“ projektus COVID-19 pandemijos metu“. 

2019–2021 metais Mokykla sėkmingai dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybėje įgyvendinamame nacionaliniame pokyčių projekte 

„Lyderių laikas 3“ (dalyvavo Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Kupiškio rajono kūrybinės komandos narys). Projekto veiklos 



Mokykloje buvo nukreiptos į bendruomenės socialinio emocinio ugdymo stiprinimą. Projekto rezultatas – parengtas ir įgyvendinamas Kupiškio 

rajono savivaldybės vaiko socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo(-si)  modelio aprašas. 

2021 m. buvo vykdomi ir 2022 m. bus tęsiamas  šių projektų vykdymas: 

1. ,,Erasmus+“ programos pirmo pagrindinio veiksmo mobilumo mokymosi tikslais projektas Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-

000011639. 

2. Projektas „Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo (si) infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-

0003, finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“, įgyvendinant priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“. 

3. Tęstinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Mokykloje vadovaujamasi vidaus tvarkos taisyklėmis, pedagoginių darbuotojų etikos kodeksu, darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu. Visi Mokyklos darbuotojai atlieka darbo funkcijas, nustatytas pareigybių aprašymuose. 2021 

m. gruodžio 31 d. duomenimis, Mokykloje dirba 86 darbuotojai. Dirba 42 mokytojai (iš jų - 2 profesijos mokytojai ekspertai, 6 -  mokytojai 

metodininkai, 28 - vyresnieji mokytojai). 

Mokykloje dirba šie pagalbos mokiniui specialistai: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, mokytojas padėjėjas. 

Ugdymo proceso organizavime dalyvauja neformaliojo švietimo organizatorius, bendrabučio auklėtojai, bibliotekininkas, projektų vadovas, 

mokymo dalies administratorius, darbų ir civilinės saugos inžinierius, vairavimo instruktorius, administratorius (bendrabučiui). 

 

Materialinė bazė 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1033 „Dėl biudžetinių profesinio mokymo įstaigų 

pertvarkymo į viešąsias įstaigas ir valstybės turto investavimo ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 30 d.  įsakymu 

Nr. V-954 „Dėl biudžetinės įstaigos Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos pertvarkymo“ nuo 2019 m. sausio 1 d. Mokykla pertvarkyta į 

viešąją įstaigą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 10 d. Nr. 716 nutarimu nutarta perduoti Mokyklai, kaip viešajai įstaigai, Valstybei 

nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį 20-ies 

metų laikotarpiui. Iki pertvarkymo veikusios biudžetinės įstaigos Mokyklos valdyto patikėjimo teise ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus ir 

nematerialaus turto bendra rinkos vertė – 630 425,82 euro.   



Mokykloje yra du mokomieji pastatai: pagrindinis (įrengti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalykų kabinetai, administracijos 

darbuotojų kabinetai, valgykla, sporto salė ir kt.) ir antrasis mokomasis pastatas (įrengtos vykdomų profesinio mokymo programų praktinio 

mokymo laboratorijos), 200 vietų bendrabutis, mokomosios gamybinės dirbtuvės, sporto stadionas, kiti statiniai. Jie visi įregistruoti Valstybės 

įmonėje „Registrų centras“. Mokykla disponuoja Valstybės žeme (pagal panaudos sutartis), kurią sudaro 82 ha mokomojo ūkio žemės.  

2020 ir 2021 metais Mokykla vykdė projektą „Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo(-si) infrastruktūros 

plėtra“. Siekiant kokybiško inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimo, jau įsigyti 

įrangos komplektai: bendrųjų mechaniko darbų; automobilių ir traktorių variklių, maitinimo sistemų, transmisijų, važiuoklių, elektros bei 

elektronikos įrengimų techninės priežiūros ir remonto; kėbulo techninio aptarnavimo ir suvirinimo darbų technologijos įrangos komplektai.   

Siekiant atnaujinti ir papildyti nauja įranga architektūros ir statybos švietimo srities profesinio mokymo programų mokymo bazę, jau įsigyti 

rankinio ir mechanizuoto tinkavimo, apmušalų klijavimo, dažymo darbų, gipskartonio ir apdailos plokščių montavimo įrangos komplektai. 2022 

m. dar bus įsigyti medienos apdirbimo, vertikalių ir horizontalių paviršių apdailos plytelėmis, fasadų apšiltinimo termoizoliacinėmis plokštėmis 

įrangos komplektai pagal pasirašytas sutartis su tiekėjais. 

Antrajame mokomajame pastate įrengta 50 kW galios saulės elektrinė per 2020 m. pagamino 40126 kWh elektros energijos ir buvo 

sutaupyta apie 53,60 proc. kasmetinių išlaidų elektros energijai, atitinkamai 2021 m. – 43580 kWh ir sutaupyta – apie 65,00 proc. 

 

Ryšių sistema 

 

Visi Mokyklos kompiuteriai prijungti prie internetinio LITNET ryšio, yra 8 mobiliojo ryšio abonentai, vienas fakso aparatas. Mokymo 

tikslams naudojami 3 informacinių technologijų kabinetai. Naudojamasi elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, 

sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS, profesinio mokymo informacine sistema PMIS. 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.ktvm.kupiskis.lm.lt, socialiniame „Facebook“ tinkle. 

Gauta 2 komplektai hibridinių klasių įrengimui profesiniam mokymui vykdyti. 

 

Apskaita 

 

Mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma taikant kaupimo principą. Sąskaitų planas sudarytas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų rekomenduotą sąskaitų planą. Mokykla apskaitą tvarko pagal Viešojo sektoriaus apskaitos 

ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), LR buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus apskaitą reglamentuojančius teisės aktus. Naudojama 

buhalterinės apskaitos programa „STEKAS“ darbo užmokesčiui skaičiuoti. Nuo 2015 m. kovo 1 d. Mokykla naudoja finansų valdymo ir apskaitos 



informacinę sistemą „IS FVA“. Bibliotekoje apskaitai naudojama kompiuterinė programa „MOBIS“. Dokumentų apskaita ir archyvo darbo 

organizavimas atliekamas vadovaujantis LR archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymais ir Lietuvos 

Respublikos  Archyvų įstatymu. 

  



 


