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 Kupiškio technologijos ir verslo mokykla (toliau – mokykla) 2021 metais savo veiklą 

vykdė pagal 2019 m. balandžio 1 d. mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) protokolo 

nutarimu Nr.V16-1 patvirtintą mokyklos 2019–2021 metų strateginį veiklos planą ir 2021 m. 

vasario 15 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.2021/V1-16 patvirtintą mokyklos 2021 metų 

veiklos planą. 

Mokyklos strateginės veiklos ir metinės veiklos planavimo kryptys (prioritetai) 2021 

m. buvo šios: 

1. Ugdymo proceso tobulinimas ir kokybės užtikrinimas. 

2. Mokyklos infrastruktūros plėtra. 

3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai, tarptautiškumo plėtra. 

1. Ugdymo proceso tobulinimas ir kokybės užtikrinimas. Prioriteto strateginis 

tikslas – įgyvendinant Geros mokyklos koncepcijos nuostatas ir aspektus, tobulinti ugdymo procesą 

siekiant aukštos 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.  

Mokykla vykdo pirminį ir tęstinį profesinį mokymą bei pagrindinio ugdymo II dalies 

programą ir vidurinio ugdymo programą. Tenkindama mokinių poreikius mokykla organizavo 

įvairiapusę projektinę, socialinę, prevencinę, pažintinę, kultūrinę, ugdymo karjerai veiklą. 

 2021 m. per LAMA BPO mokytis modulinių profesinio mokymo programų buvo 

priimti iš viso 154 mokiniai (66 iš jų siekia įgyti ir vidurinį išsilavinimą), o dar 23 I (9) klasės 

mokiniai priimti pirmą kartą mokytis profesinio mokymo programos vieno modulio (5 kreditų 

apimties) vietoj technologijų dalyko. 2021 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 400 mokinių (iš jų 



gimnazijos skyriuje – 189).  2021–2022 m. m. mokykloje mokosi 45 specialiųjų  poreikių mokiniai. 

Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai specialiųjų poreikių mokinių ugdymui parengė pritaikytas 

dalykų bendrąsias programas, atsižvelgdami į mokinio gebėjimus ir Vaiko gerovės komisijos 

rekomendacijas. 

2021 metais buvo vykdoma 15 skirtingų modulinių pirminio profesinio mokymo 

programų (iš jų 10 pirminio ir 5 tęstinio profesinio mokymo programos). Mokykla ruošia darbo 

rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus darbininkus pagal apdailininko (statybininko), 

apdailininko, pardavėjo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, virėjo, padavėjo ir barmeno, 

apskaitininko ir socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programas. Nuo 2021 m. 

rugsėjo 1 d. vykdomos  modulinės tęstinio profesinio mokymo programos: socialinio darbuotojo 

padėjėjo, apskaitininko ir suvirintojo. 2021 m. profesinio mokymo programas baigė ir įgijo 

profesinę kvalifikaciją 141 mokinys. 2021 m. iš 141 baigusiųjų ir kvalifikaciją įgijusių mokinių 

71,63 proc. dirba pagal įgytą kvalifikaciją, (planuota – ne mažiau kaip 70 proc.), o nuo dirbančiųjų 

skaičiaus pagal įgytą kvalifikaciją dirba 84 proc. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla neturi 

sektorinio praktinio mokymo centro (toliau – SPMC), todėl siekiant užtikrinti kokybiškesnį 

modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimą 2021 m. 167 mokinius (planuota – 150 

mokinių) siuntė į kitų profesinio mokymo įstaigų (Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, 

Utenos regioninis profesinio mokymo centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, VšĮ 

Panevėžio profesinio rengimo centras, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo 

centras, Panevėžio darbo rinkos mokymo centras) sektorinius praktinio mokymo centrus atlikti 

praktinio mokymo. 2021 m. pameistrystės forma mokėsi 11 mokinių  (planuota – 10 mokinių). 

Vykdytas mokinių, siųstų mokytis Užimtumo tarnybos lėšomis, tęstinis profesinis 

mokymas pagal socialinio darbuotojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, programą 

baigė ir kvalifikaciją įgijo 7 mokiniai. 40 asmenų savišvietos būdu mokėsi ir įgijo kompetencijas 

pagal žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos šiuos 

pasirenkamuosius modulius: TR1 kategorijos traktorių vairavimo, TR2 kategorijos traktorių 

vairavimo, SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimo ir SM kategorijos savaeigių 

melioracijos mašinų vairavimo.  

2021 m. vidurinio ugdymo programą baigė 62 mokiniai, iš jų  60 mokinių (96,77 proc.) 

įgijo vidurinį išsilavinimą (planuota – 95 proc.). 87,5 proc. abiturientų (planuota ne mažiau kaip 

70 proc.)  nuo pasirinkusiųjų laikyti valstybinius brandos egzaminus, juos yra išlaikę. 

2021 m. pagrindinio ugdymo programą baigė 41 mokinys. Visi mokiniai įgijo 

pagrindinį išsilavinimą (planuota – ne mažiau 90 proc.). 

2021 m. mokyklos mokinių pažangumas 100 proc. (planuota pasiekti ne mažesnį kaip 

90 proc.). 



Iš viso per 2021 m. mokykloje suorganizuoti 45 įvairaus pobūdžio renginiai, dalyvauta 

25 kitų organizuotuose renginiuose. Dėl COVID-19 pandeminės situacijos renginiai iki 2021 m. 

birželio 30 d. buvo organizuojami virtualioje aplinkoje. 2021 m. spalio mėn. vykusiame Biržų 

TVMC Vabalninko skyriuje edukaciniame regioniniame konkurse „MONOPOLY“ mokyklos 

mokinė tapo nugalėtoja ir užėmė prizinę vietą. Lapkričio mėn. VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo 

centre vykusiame tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „Plytelių klojėjas 2021“ 

apdailininko modulinės profesinio mokymo programos mokiniai užėmė trečiąją vietą. Utenos 

regioniniame profesinio mokymo centre vykusiame Nacionaliniame virėjo profesinio 

meistriškumo konkurse „SALDI FANTAZIJA“ virėjo modulinės profesinio mokymo programos 

mokinės užėmė ketvirtąją vietą.  Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo būreliuose dalyvavo 134 

mokiniai (48 proc.) nuo visų besimokančiųjų (išskyrus besimokančius tęstinio profesinio mokymo 

programų) mokinių  skaičiaus. 

Karantino metu vykdant nuotoliniu būdu bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą, 

mokytojai ir mokiniai įsigalino ir tobulino nuotolinio bendravimo, mokymo(-si), grįžtamojo ryšio 

metodus, platformas, priemones. Pamokos vyko sinchroniniu ir asinchroniniu būdais. Siekiant 

kokybiško ugdymo, mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimo, vyko mokytojų 

susirinkimai, metodinių grupių posėdžiai, grupių / klasių valandėlės ir kt. nuotoliniu būdu per 

„ZOOM“ platformą. Mokiniams ir mokytojams vykdytos apklausos apie ugdymą nuotoliniu būdu 

karantino metu, atlikta vykdytų apklausų rezultatų analizė, priimti gerinimo veiksmai nuotoliniam 

mokymo(-si) būdui. 

2021 m. mokyklos profesijos mokytojai pravedė 14 technologijų pamokų (planuota – 

10) Kupiškio r. bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams. 

Mokykloje 2021 m. dėl paskelbto karantino neįvyko ir Atvirų durų dienos, tačiau buvo 

siekiama daugiau informacijos mokiniams apie 2021 m. priėmimą suteikti kitomis priemonėmis. 

Mokykloje daug dėmesio skiriama mokinių socialinės paramos teikimui ir mokinių 

pavėžėjimui mokyklos transportu: 34 mokiniams buvo suteikta parama drabužiais ir avalyne, 5 

mokiniams skirta parama mokinio reikmėms įsigyti (nepinigine forma). 1 mokiniui skirta 

materialinė parama, nebuvo gauta prašymų dėl atleidimo nuo mokesčio mokėjimo už bendrabutį. 

61 mokiniui skirti nemokami pietūs (iš jų 28 pirmos ir antros gimnazijos klasių mokiniams – 

nemokami pietūs ir pusryčiai rajonų socialinių skyrių sprendimu),  mokinių pavėžėjimui skirta 

8240,00 Eur. 

Mokykloje 2021 m. gruodžio 31 d. dirbo 86 darbuotojai (iš jų nepagrindinė darbovietė 

– 11). Dirbo 42 - pedagogai (2 - profesijos mokytojai ekspertai, 6 - mokytojai metodininkai, 28 - 

vyresnieji mokytojai, kiti - mokytojai ir profesijos mokytojai), socialinis pedagogas, psichologas, 



specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas, 2 bendrabučio auklėtojai. 11 pedagoginių darbuotojų 

yra įgiję magistro laipsnį. 

Patobulinta mokytojų kvalifikacija (1 mokytojui tenka 90 val.) bei kitų darbuotojų 

kvalifikacija ir kompetencijos (1 darbuotojui tenka 46 val.). Įgyvendinta Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų atestacijos programa: 2 profesijos mokytojai atestuoti vyresniojo profesijos 

mokytojo kvalifikacinėms kategorijoms. 

Ypač didelis dėmesys 2021 m. buvo skiriamas IT, skaitmeninio raštingumo 

kompetencijų didinimui, andragoginių, socialinių emocinių kompetencijų tobulinimui. Tai buvo 

2021 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetai. Visi pedagogai baigė 80 val. Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programą, o visi 

profesijos mokytojai dar ir 40 val. trukmės ilgalaikių mokymų programą „Andragoginės 

kompetencijos profesijos mokytojams“. 

2020 m. mokykloje mokiniai ir mokytojai tobulino socialinio ir emocinio ugdymo 

kompetencijas. Buvo įgyvendinama LIONS QUEST programa „Raktai į sėkmę“, vyko 32 val. 

mokymai mokyklos bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos stiprinimo srityje, kuriuos vedė 

UAB „Psichologinio konsultavimo grupė“. 

Mokykla dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybėje įgyvendinamame pokyčių projekte  

„Lyderių laikas 3“. Buvo sukurtas savivaldybės švietimo įstaigų VSEK aprašo modelis, 

planuojamos ir išbandomos veiklos, susijusios su bendruomenės SEU kompetencijų stiprinimu. 

2021 m. vyko mokytojų SEU / Bendrystės valandos, mokinių refleksijos valandėlės, kurių metu 

buvo aptariami / koreguojami bendruomenės susitarimai, įrengtos / atnaujintos SEU aplinkos, 

dalyvauta projekto baigiamojoje konferencijoje, vyko kitos veiklos, susijusios su SEU.  

Prevencinei veiklai vykdyti ir mokinių saugumui užtikrinti 2021 metais papildomai 

įrengtos 6 vaizdo stebėjimo kameros. 

Mokykloje įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 

9001:2015 standarto reikalavimus. Yra sertifikuotos trys sritys: pagrindinis ugdymas, vidurinis 

ugdymas ir profesinis mokymas. 2021 m. spalio–lapkričio mėn. mokyklos auditoriai atliko KVS 

vidaus auditą, atlikta KVS vadybos vertinamoji analizė, 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.). 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. 

2021 m. įsivertinta mokyklos veiklos (pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos) 

kokybė pagal „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės 



įsivertinimo metodikos“ antros srities „Ugdymas (-si) ir mokinių patirtys“ rodiklį 2.1.„Ugdymo (-

si) planavimas“ rodiklius 2.1.1. „Ugdymo (-si) tikslai“ ir 2.1.2. „Ugdymo planai ir tvarkaraščiai“ 

Parengta veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, išvados ir rekomendacijos mokyklos veiklos 

kokybei tobulinti, pristatyta mokyklos bendruomenei. 2021 m. taip pat buvo vertinama mokyklos 

veiklos ir profesinio mokymo programų įgyvcndinimo kokybė, atlikta savianalizė pagal Metodines 

rekomendacijas profesinio mokymo įstaigoms dėl veiklos savianalizės ataskaitos rengimo. 

Rekomendacijos, priimti sprendimai veiklai gerinti bus  įtraukti į 2022 m. mokyklos veiklos plano 

planuojamas priemones. 

2. Mokyklos infrastruktūros plėtra. Prioriteto strateginis tikslas – vykdyti mokykloje 

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. 

Siekiant gauti grįžtamąjį ryšį ir tobulinti mokyklos veiklą, siekti aukštesnių rezultatų, 

gerinti ugdymo, darbo kokybę, kasmet vykdomos apklausos. Iš viso 2021 m. buvo atliktos šios tėvų, 

mokinių, mokytojų, darbuotojų bei darbdavių apklausos: „Darbuotojų psichologinė rizika darbe“, 

„Mokinių tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas“, „Psichiką veikiančių medžiagų paplitimas 

gimnazijos klasių ir pirmo kurso mokinių tarpe“, „Mokinių pasitenkinimas mokyklos teikiamomis 

paslaugomis“, „I gimnazijos klasės ir pirmo kurso mokinių adaptacija mokykloje“, „Darbdavių 

apklausa“ ir „Absolventų įsidarbinimo, mokymosi ir kitos veiklos analizė“. Atlikta vykdytų 

apklausų rezultatų analizė, pateiktos išvados ir rekomendacijos pristatytos mokyklos darbuotojų, 

mokinių ir tėvų susirinkimuose. Rekomendacijos bus įtrauktos į 2022 m. mokyklos veiklos plano 

planuojamas priemones.  

 2021 m. vykdytas pagrindinio mokomojo pastato erdvių atnaujinimas: atliktas 3 aukšto 

1/3 koridoriaus sienų dažymas, pakeista pirmo aukšto kabinetų 10 durų ir laiptinės dvejos durys.. 

Antrajame mokomajame pastate pradėta rengti dar vieną apdailos darbų laboratoriją. Įrengtas 

elektrinis apdailos darbų praktinio mokymo laboratorijoje. Įrengta 50 kW galios saulės elektrinė 

per 2021 m. pagamino 43580  kWh elektros energijos ir buvo sutaupyta apie 65 proc. kasmetinių 

išlaidų elektros energijai. 

 Daug dėmesio skirta mokomųjų kabinetų ir praktinio mokymo laboratorijų 

modernizavimui ir aprūpinimui šiuolaikinėmis priemonėmis. 2020 m. gruodžio mėn. profesijos 

mokytojai išanalizavo mokymo priemonių ir medžiagų poreikį vykdomoms mokymo programoms, 

aptarė metodinėse grupėse. Apdailininko, technikos priežiūros verslo darbuotojo, suvirintojo, 

pardavėjo, virėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo ir apskaitininko modulinių profesinio mokymo 

programų praktiniam mokymui vykdyti įsigyta naujų mokymo priemonių ir medžiagų pagal 

nustatytą poreikį 2021 m. Papildyta sporto inventoriaus bazė reikalingu inventoriumi: lauko 



treniruokliais, krepšinio ir tinklinio kamuoliais, tinklinio tinklu, stalo teniso rakečių rinkiniais ir kt. 

Nupirkti 5 nešiojami kompiuteriai ir 6 vaizdo kameros (4 – bendrabučiui, 2 – antrajam mokomajam 

pastatui). 2021 m. bendrojo ugdymo mokytojai ir mokiniai pamokose naudojosi skaitmenine 

mokymo(-si) aplinka „Eduka klasė“ (85 licencijos mokiniams ir 21 licencija mokytojams). 2021 

m. gauti 2 hibridinės įrangos komplektai, bus įrengtos 2 hibridinės klasės ir jose sumontuoti 

įrenginiai naudojami mokyklos įstatuose numatytai pagrindinei veiklai – profesiniam mokymui 

vykdyti. Apskaitininko modulinei profesinio mokymo programai vykdyti įsigyta kompiuterinė 

programa „Stekas PLIUS“ ir nuo 2021-09-01 naudojama apskaitos programa B1 pagal pasirašytą 

bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos valstybine kolegija. 

                      2021 m. mokykla vykdė  projektą „Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos 

profesinio mokymo(-si) infrastruktūros plėtra“.  Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities 

programoms vykdyti gauti 8 visos planuotos įsigyti įrangos komplektai: bendrųjų mechaniko 

darbų; automobilių ir traktorių variklių, maitinimo sistemų, transmisijų, važiuoklių, elektros bei 

elektronikos įrengimų techninės priežiūros ir remonto. Architektūros ir statybos profesijų švietimo 

srities programoms vykdyti gauti 4 planuotos įsigyti įrangos komplektai: rankinio ir mechanizuoto 

tinkavimo, apmušalų klijavimo, dažymo darbų, gipskartonio ir apdailos plokščių. Įvyko viešieji 

pirkimai ir apdailininko modulinės profesinio mokymo programos vykdymui pasirašytos dar 3 

sutartys reikalingai įrangai (medienos apdirbimo, vertikalių ir horizontalių paviršių apdailos 

plytelėmis, fasadų apšiltinimo termoizoliacinėmis plokštėmis įrangos komplektai) įsigyti. 

 Sutvarkytos mokyklos vidaus ir išorės erdvės: mokyklos teritorijoje suremontuota 

šaligatvių danga (300 kv. m), atliktas pagrindinio mokomojo pastato pamatų cokolio (100 m) bei 

apdaila. Mokyklos mokinių bendrabučio 6 kambariuose atliktas remontas ir apdaila. 

 3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai. Prioriteto strateginis tikslas – bendrauti ir 

bendradarbiauti su mokinių tėvais, vietos bendruomene, palaikyti 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, įsteigti viešąją įstaigą. 

Mokykla yra Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Lietuvos darbdavių 

konfederacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos, Lietuvos statybininkų asociacijos, 

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė. Yra sudarytos ir vykdomos 78 

bendradarbiavimo sutartys su verslo įmonėmis ir organizacijomis, 13 – su pagrindinėmis 

mokyklomis, mokykla–daugiafunkciu centru, progimnazija, gimnazijomis, 14 – su profesinio 

mokymo įstaigomis (iš jų viena su kitos šalies profesinio mokymo įstaiga – Latvijos Aizkrauklės 

profesine vidurine mokykla), 7 – su kolegijomis ir 7 – su kitomis švietimo institucijomis. Iš viso 

2021 m. naujai pasirašytos 10 bendradarbiavimo sutarčių su  darbdaviais. 



  Mokykla aktyviai bendradarbiauja su statybos organizacijomis, prekybos ir viešojo 

maitinimo įmonėmis, 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.  2021 m. suorganizuota 14 patyriminių, pažintinių vizitų į įvairias įstaigas, 

įmones. 

Profesijos mokytojai sukūrė 15 naujų skaitmeninių priemonių virėjo, technikos 

priežiūros verslo darbuotojo,  apdailininko ir socialinio darbuotojo padėjėjo modulinėms profesinio 

mokymo programoms. Priemonės aprobuotos mokyklos metodinėse grupėse, pateiktos mokyklos 

internetinės svetainės gerosios patirties banke „Skaitmeninės pamokos“ bei Kvalifikacijų ir 

profesinio mokymo plėtros centro „Profesinio mokymo skaitmeninių išteklių gerosios patirties 

banke“. 

Profesinis orientavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams dėl COVID-19 

pandemijos ir nuotolinio darbo bei paskelbto karantino šalyje  negalėjo vykti įprastai. Profesijos ir 

bendrojo ugdymo mokytojai sukūrė visų mokykloje rengiamų profesijų reklaminius filmukus, 

reklamas viešino mokyklos svetainėje, mokyklos ,,Facebook“ puslapyje. Bendrojo ugdymo įstaigų 

mokiniams ir mokinių tėvams, mokytojams  informacija apie mokinių priėmimą mokytis 2021 m. 

buvo teikiama nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšio priemonėmis per ZOOM platformą. 

2021 m. publikuota straipsnių apie mokyklos veiklą: 9 – periodiniuose leidiniuose, 3– 

internetiniuose portaluose, 182 – mokyklos ,,Facebook“ paskyroje, 165 – mokyklos internetinėje 

svetainėje. Kasmet didėja mokyklos internetinės svetainės lankytojų skaičius, 2021 m. – 40000. 

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla glaudžiai bendradarbiavo su Kupiškio r. 

savivaldybe ir jai pavaldžiomis įstaigomis, mokyklos bendruomenės nariai aktyviai dirbo Kupiškio 

r. 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 ir socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinime.  

2021 m. mokykloje buvo vykdomi du „Erasmus+“ projektai: 

1.  „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo projektas „Tarptautiškumo strategijos 

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

šalys: Italija (Turinas, Venecija, Rodi Garganikas), Ispanija (Kanarų salos), Vokietija (Berlynas), 

Portugalija (Barcelos), dalyvių skaičius – 14 pedagogų, 31 mokinys. 

2. Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo projektas Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-

000011639. (priimančios šalys: Prancūzija (Les deux Alpes), Portugalija (Barcelos, Madeira), 

Italija (Venecija), dalyvių skaičius – 10 pedagogų, 6 mokiniai. 



2021 m. prasidėjo naujas programos „Erasmus+“ etapas, kuriame dar labiau remiamas 

tarptautinis besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumas, suteikiant akreditacijas pereinama prie 

nuoseklaus finansavimo ir organizacijos dalyvavimo visą programos laikotarpį. 2021 m. Mokyklai 

suteikta akreditacija (kodas 2020-1-LT01-KA120-VET-094677) už kokybiškai įgyvendinamus 

tarptautinius „Erasmus+“ projektus. „Erasmus+“ akreditacijos suteikimas patvirtina, kad mokykla 

yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra mūsų strateginės 

plėtros dalis. Mokyklos gerąją patirtį įgyvendinant tarptautinius „Erasmus+“ projektus patvirtina 

ir gautas „Pažangumo ženklas“ bei suteiktas „Kokybės pažymėjimas“ Šis ženklas buvo suteiktas 

tik geriausių rezultatų pasiekusioms akredituotoms organizacijoms. Gautas pažangumo ženklas 

galios trejus metus. 2021 m. mokykla ir projektų vadovė M. Žilinskė taip pat buvo įvertinta 

Švietimo mainų paramos fondo padėka už drąsą ir ryžtą įgyvendinant programos „Erasmus+“ 

projektus COVID-19 pandemijos metu. 

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“. Buvo vykdomas profesinis mokymas minėtų profesinio mokymo įstaigų sektoriniuose 

praktinio mokymo centruose. 

2021 m. sėkmingas užbaigtas Sporto rėmimo fondo finansuotas projektas ,,Sporto 

paslaugų plėtra Kupiškio gyventojams“ SRF-SIĮ-2020-1-0062. Pagal projekte numatytas veiklas 

vyko fizinio aktyvumo treniruotės Kupiškio gyventojams. 

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla kasmet dalyvauja projekte „Mes rūšiuojam“. 

2021 m. mokykla gavo 133,17 Eur. sporto prekėms įsigyti. 

             Mokykloje labai aktyvi sportinė veikla. Mokiniai dalyvauja respublikinėse, Panevėžio 

regiono, Kupiškio miesto, seniūnijų įvairių šakų sporto turnyruose bei varžybose, nuolat užima 

prizines vietas. 

Mokyklos direktorius, įgyvendinant 2019–2021 m. strateginiame veiklos plane  ir   

2021 m. veiklos plane numatytus tikslus ir bei uždavinius, skatino mokyklos bendruomenės 

sutelktumą, bendradarbiavimą siekiant bendrų tikslų, lyderystės gebėjimus, aktyvumą ir gebėjimą 

prisiimti atsakomybę už iniciatyvas, sprendimus ir jų įgyvendinimą. Mokyklos veiklos 

organizavimas grindžiamas komandiniu darbu. 

 
 

 

 



II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.Mokyklos veiklos 

kokybės vadybos 

sistemos tobulinimas 

pagal standarto LST EN 

ISO 9001:2015 

reikalavimus 

(sertifikavimo sritys: 

profesinis mokymas, 

pagrindinis ir vidurinis 

ugdymas). 

Atnaujinti ir 

palaikyti 

mokyklos veiklos 

kokybės vadybos 

sistemą pagal 

standarto LST EN 

ISO 9001:2015 

reikalavimus 

(sertifikavimo 

sritys: profesinis 

mokymas, 

pagrindinis ir 

vidurinis 

ugdymas). 

Vadovaujamasi 

atnaujintais mokyklos 

vidaus veiklą 

reglamentuojančiais 

norminiais teisės aktais. 

Atliktas mokyklos 

kokybės vadybos 

sistemos vidaus auditas, 

vadybos vertinamoji 

analizė.   

Nepriklausomo audito 

įmonės atliktas 

mokyklos kokybės 

vadybos sistemos antras 

priežiūros auditas. 

Teikta išvada dėl 

mokykloje įdiegtos 

kokybės vadybos 

sistemos atitikimo LST 

EN ISO 9001:2015 

standarto 

reikalavimams. 

Išorės audito metu 

nustatytų neatitikimų 

pašalinimo rezultatas. 

2021 m. spalio – lapkričio 

mėnesiais mokyklos 

auditoriai atliko KVS 

vidaus auditą. Audito metu 

išanalizuoti veiklos 

rezultatai, vykdomų veiklų 

organizavimo procedūros, 

vadybinė veikla ir jos 

organizaciniai aspektai, 

užfiksuota 1 neatitiktis 

Planuotų rodiklių 

įgyvendinimas aptartas 

vadybos vertinamosios 

analizės posėdžio, vykusio 

2021 m. lapkričio 16  d., 

metu. Vadovybė pateikė 

pasiūlymus, priėmė 20 

veiklos gerinimo 

sprendimų. Koreguotas ir 

patvirtintas Kokybės 

vadovas, Kokybės politika 

ir tikslai (patvirtinta 

mokyklos direktoriaus 2021 

m. lapkričio 16 d. įsakymu 

Nr.2021/V1-156). 

2021 m. lapkričio 25 d. 

Nepriklausomo audito 

įmonė „Sertika“ atliko 

mokyklos KVS antrą 

priežiūros auditą. Audito 

ataskaitoje teigiama, kad 

mokykloje įdiegta ir 

sėkmingai palaikoma KVS, 

atitinkanti LST EN ISO 

9001:2015 standarto 

reikalavimus. 



1.2. Pasiūlos 

profesinio mokymo 

programų / modulių 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams 

kūrimas ir 

įgyvendinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9–11 klasių 

mokiniai mokosi 

pagal LTKS 2–4 

lygio modulines 

profesinio 

mokymo 

programas. 

Mokymąsi pagal 

atitinkamas programas / 

modulius tęsia priimti 

bendrojo ugdymo 

mokiniai 

(sukomplektuotos 

naujai priimtų mokinių 

klasės). 

Sudaryta galimybė 

mokiniams atlikti  

praktiką mokykloje ir 

susipažinti su realiomis 

darbo vietomis. 

Pasidalinta patirtimi, 

siekiant pagerinti 

teikiamų profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo paslaugų 

kokybę. 

 

 

 

Per LAMA BPO 

informacinę sistemą buvo 

kviečiami bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai mokytis 

modulio „Bendrosios 

veiklos statybos objekto 

vykdymas“ (apdailininko 

modulinė profesinio 

mokymo programa), tačiau 

prašymų nebuvo pateikta. 

Sukomplektuotos 3 mokinių 

klasės, besimokančios 

pagrindinio ugdymo 

programą:  I gimnazijos 

klasė (9 klasė) – 24 

mokiniai, II gimnazijos 

klasė (10 klasė) – 34 

mokiniai. 11 mokinių 

mokosi modulio „Pastatų 

fasadų ir pamatų šiltinimas“ 

(Plytelių klojėjo – 

tinkuotojo padėjėjo 

modulinė profesinio 

mokymo programa) ir 12 

mokinių mokosi modulio 

„Blynų, lietinių, blynelių ir 

sklindžių gaminimas“ 

(Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa). 

Sukomplektuotos 4 mokinių 

grupės, besimokančios 

modulines profesinio 

mokymo programas kartu 

su vidurinio ugdymo 

programa: apdailininko – 25 

mokiniai, technikos 

priežiūros verslo darbuotojo 

– 25 mokiniai, virėjo – 8 

mokiniai ir padavėjo ir 

barmeno – 10 mokinių. 

20 proc. praktinio mokymo 

pamokų vykdoma 

mokyklos valgykloje ir kt. 

Dėl mokymo organizavimo 

aptarta Profesijos mokytojų 

metodinėje grupėje. 

Taikytos profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo paslaugos, 

atsižvelgiant  į karantino 

reikalavimus. 2021 m. 

gegužės mėn. vyko 9 

nuotoliniai susitikimai 



„Zoom“ platformoje su 

bendrojo ugdymo mokyklų 

8 – 12 klasių mokiniais 

(Kupiškio ir Anykščių 

rajonų bendrojo ugdymo 

mokyklos). Parengti ir 

išsiųsti Kupiškio ir 

aplinkinių rajonų 

pagrindinėms mokykloms ir 

gimnazijoms filmukai, 

vaizdo reklamos, virtualios 

profesinio mokymo 

pamokos apie Kupiškio 

technologijos ir verslo 

mokyklą, joje vykdomas 

mokymo programas, 

stojimo ir mokymosi 

sąlygas, bendrauta su 

mokyklų atstovais. 

Sistemingai buvo 

pateikiama informacija 

mokyklos interneto 

svetainėje 

http://www.ktvm.kupiskis.l

m.lt ir „Facebook“ 

paskyroje, Kupiškio ir 

aplinkinių miestų bei rajonų 

lauko informaciniuose 

stenduose. Teiktos 

individualios konsultacijos 

kandidatams mokiniams ir 

jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) telefonu, 

elektroniniu paštu, atvykus į 

mokyklą. 

 

1.3.Antikorupcinės 

aplinkos ir atsparumo 

korupcijai mokykloje 

stiprinimas 

 

 

 

 

 

 

 

Kuriama 

antikorupcinė 

aplinka ir 

mikroklimatas. 

Parengtas ir patvirtintas 

mokyklos korupcijos 

prevencijos veiksmų 

planas, į planą įtrauktos 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 

2020–2023 metų 

korupcijos prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

priemonės, skirtos 

ministerijos 

pavaldžioms įstaigoms. 

Vykdomas mokyklos 

ilgalaikis korupcijos 

Parengtas ir 2021 m. sausio 

8 d. direktoriaus įsakymu 

Nr.2021/V1-4 patvirtintas 

Mokyklos korupcijos 

prevencijos tvarkos aprašas. 

Parengtas ir 2021 m. sausio 

19 d. direktoriaus įsakymu 

Nr.2021/V1-8 patvirtintas 

Korupcijos prevencijos 

veiksmų planas 2021 m. Į 

minėtus dokumentus 

įtrauktos Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos 2020–

2023 metų korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių 

plano priemonės, skirtos 

http://www.ktvm.kupiskis.lm.lt/
http://www.ktvm.kupiskis.lm.lt/


prevencijos priemonių 

įgyvendinimo planas. 

ministerijos pavaldžioms 

įstaigoms. Mokykloje 

sudaryta Korupcijos 

prevencijos koordinavimo ir 

kontrolės darbo grupė.  

1.4. 

Bendradarbiavimo su 

socialiniais 

partneriais plėtra. 

Kuriamas 

sistemingas, 

naudingas ir 

nuoseklus 

bendradarbiavima

s su socialiniais 

partneriais. 

Sudarytos naujos 

bendradarbiavimo 

sutartys su socialiniais 

partneriais. 

Organizuotos apskrito 

stalo diskusijos, išvykos 

į įmones. 

Surengtas karjeros 

konsultavimo renginys. 

Stebėta, analizuota ir 

vertinta vykdomo 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

būklė, tirta naujų 

profesinio mokymo 

programų kūrimo 

būtinybė. 

Organizuota veikla su 

Užimtumo tarnybos 

Panevėžio klientų 

aptarnavimo 

departamentu. 

Mokykla yra Lietuvos 

profesinio mokymo įstaigų 

asociacijos, Lietuvos 

darbdavių konfederacijos, 

Lietuvos viešbučių ir 

restoranų asociacijos, 

Lietuvos statybininkų 

asociacijos, Panevėžio 

prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų narė. Yra 

sudarytos ir vykdomos 78 

bendradarbiavimo sutartys 

su verslo įmonėmis ir 

organizacijomis, 13 – su 

pagrindinėmis mokyklomis, 

mokykla–daugiafunkciu 

centru, progimnazija, 

gimnazijomis, 14 – su 

profesinio mokymo 

įstaigomis (iš jų viena su 

kitos šalies profesinio 

mokymo įstaiga – Latvijos 

Aizkrauklės profesine 

vidurine mokykla), 7 – su 

kolegijomis ir 7 – su 

kitomis švietimo 

institucijomis. Iš viso 2021 

m. naujai pasirašytos 

bendradarbiavimo sutarčių:  

10 -  su darbdaviais, 1 – su 

kolegija. 

Mokykla aktyviai 

bendradarbiauja su statybos 

organizacijomis, prekybos 

ir viešojo maitinimo 

įmonėmis, 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.  2021 m. 

suorganizuota 14 

patyriminių, pažintinių 

vizitų į įvairias įstaigas, 

įmones. 



2021 m. vykdytos 

apklausos: „Darbdavių 

apklausa“ ir „Absolventų 

įsidarbinimo, mokymosi ir 

kitos veiklos analizė“. 

Atlikta vykdytų apklausų 

rezultatų analizė, pateiktos 

išvados ir rekomendacijos 

pristatytos Mokyklos 

taryboje (savivaldos 

institucijoje) mokyklos 

darbuotojų ir  mokinių 

susirinkimuose. 

Rekomendacijos bus 

įtrauktos į 2022 m. 

mokyklos veiklos plano 

planuojamas priemones.  

Organizuota veikla su 

Užimtumo tarnybos 

Panevėžio klientų 

aptarnavimo departamento 

Kupiškio skyriumi: 

profesinio mokymo 

programų, mokymosi 

sąlygų ir kt. pristatymas 

bedarbiams. 

 

 
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.   

2.2..  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.    

3.2.   

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 



 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 

(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 

Nepatenkinamai 

☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. bendrąsias kompetencijas (pokyčių valdymo, vadovavimo žmonėms) 

7.2. vadovavimo sričių kompetencijas (strateginio švietimo įstaigos valdymo, švietimo įstaigos 

partnerystės ir bendradarbiavimo) 
 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1. Didinti viešųjų pirkimų 

skaidrumą ir efektyvumą. 

1. Užtikrinama, kad per 

Centrinę perkančiąją 

organizaciją (CPO LT) 

1. Įvykdyta 100 proc. 

 

 

 



vykdomi privalomi 

vykdyti viešieji pirkimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per CPO LT vykdomi ir 

viešieji pirkimai, kurie 

nėra privalomi vykdyti per 

CPO LT. 

2. Įvykdyta 20 proc. daugiau, 

negu per 2021 m.  

 

3. Paskelbta visa 

privaloma viešinti 

informacija apie įvykdytus 

viešuosius pirkimus. 

 

3. Įvykdyta 100 proc. 

 

 

 

 

4. Įstaiga Viešųjų pirkimų 

tarnybos skelbiamoje 

pirkimų vykdytojų 

Švieslentėje vertinama 

„gerai“. 

4. Daugiau kaip 50 proc. 

skelbiamų rodiklių vertinami 

„gerai“. 

8.2. Didinti mokinių, 

besimokančių pagal profesinio 

mokymo programų modulius 

(eksperimento tvarka 

įgyvendinamas profesinio 

mokymo programas) dalį nuo 

visų įstaigos mokinių. 

1. Patvirtintas 

komunikacijos planas, 

numatantis būdus ir 

priemones informuoti 

tikslines grupes apie 

galimybes rinktis 

modulius – 1 vnt.  

1. Komunikacijos plano 

priemonės įvykdytos 100 proc. 

2. Informuotos tikslinės 

grupės (tėvai, mokiniai, 

mokyklos) skirtingais 

informavimo būdais ir 

priemonėmis – žinutės, 

susitikimai, info vietos 

laikraštyje). 

2. Informuota 100 proc. tikslinių 

grupių asmenų. 

 

 

 

 

3. Lyginant su 2021 m., 5 

proc. padidėjo mokinių 

dalis, pasirinkusių 

profesinio mokymo 

programų modulius. 

3. Įvykdyta 100 proc. 

 

8.3. Skatinti pameistrystę ir 

gerinti jos kokybę. 

1. Lyginant su 2021 m., 2 

proc. padidėjo pameistrių 

dalis. 

1. Įvykdyta 100 proc. 

 

2. Lyginant su 2021 m., 2 

proc. padidėjo  įmonių 

meistrų vykdomų 

praktinių užsiėmimų 

profesinio mokymo 

įstaigoje kiekis. 

2. Įvykdyta 100 proc. 

 



3. Didinamas įstaigos 

iniciatyvų, skatinančių 

pameistrystės plėtrą, 

skaičius. 

3. Įgyvendintos daugiau kaip 3 

įstaigos iniciatyvos. 

8.4. Plėtoti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais. 

1.Didinamas 

bendradarbiaujančių 

regiono darbdavių (nuolat 

ir reguliariai 

bendraujančių su švietimo 

įstaiga) procentas. 

 

1. Įstaiga vykdė veiklas su 

regiono darbdaviais ar darbdavių 

asociacijomis: apklausė, įtraukė į 

įstaigos veiklą bei kompetencijų 

vertinimą, teikė pameistrius, 

kvietėsi į kvalifikacijos 

tobulinimą, siuntė mokinius 

praktiniam mokymui, vykdė 

bendrus projektus. 

2. Didinamas regiono 

tinklaveikos* renginių 

skaičius.  

 

*Tinklaveika, kai savo 

jėgas sujungia dvi ar 

daugiau šalių, siekdamos 

sukurti kažką visiškai 

nauja  ar patobulinti 

veikimo būdą. 

2. Švietimo įstaiga organizavo, 

dalyvavo ar inicijavo renginius 

kartu su 30 proc. tinklaveikos 

narių: savivaldybe, darbdavių 

asociacijomis, jaunųjų 

verslininkų klubais, Lietuvos 

tėvų forumu, bendrojo ugdymo 

mokyklomis. 

8.5. Plėtoti profesijos mokytojų 

kompetencijų tobulinimo 

galimybes. 

1. Sukurta galimybė 

profesijos mokytojams 

tobulinti turimas 

kompetencijas bei įgyti 

naujas. 

1. Atnaujinta įstaigos profesijos 

mokytojų profesinių 

kompetencijų tobulinimo, 

mentorystės pradedantiems 

profesijos mokytojams ir 

profesijos mokytojų pritraukimo 

į įstaigą programa -  1 vnt. 

 

2. Atnaujinta profesijos 

mokytojų komanda - įstaigoje 

dirba 2022 m. priimtas profesijos 

mokytojas.  

 

3. Ne mažiau nei 5 proc. 

profesijos mokytojų 2022 m. 

tobulinosi kvalifikaciją 

atitinkamos srities 

įmonėje/organizacijoje/ 

ūkyje. 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Valstybės teisės aktų kaita. 

9.2. COVID -19 pandemija, nepaprastoji padėtis. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 



10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
 

Mokyklos tarybos pirmininkas                   __________                    ________  ________ 

(mokykloje – mokyklos tarybos                  (parašas)                       (vardas ir pavardė)                  (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 

______________________                          _________               ________________         __________ 

(valstybinės švietimo įstaigos savininko       (parašas)                  (vardas ir pavardė)                  (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

  ___________________                             __________                      _______________             __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)              (parašas)                         (vardas ir pavardė)                 (data) 

 

 


