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ĮVADAS 

 

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos (toliau – Mokykla) 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslas – efektyviau organizuoti Mokyklos 

veiklą, didinti bendruomenės narių įsipareigojimus ir atsakomybę už Mokyklos veiklos tobulinimą atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo prioritetus, 

įgyvendinant Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metams ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021–2023 metų strateginio veiklos 

plano, Geros mokyklos koncepcijos nuostatas ir aspektus. 

Rengdama 2022–2024  metų strateginį veiklos planą, Mokykla vadovavosi: 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

 Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu; 

 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“; 

 Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginiu plėtros planu; 

 Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu; 

 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais ir auditų išvadomis; 

 Mokyklos veiklos ataskaitomis; 

 Mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis. 

Mokyklos 2022–2024 metų strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame suformuluota Mokyklos vizija ir misija, strateginiai tikslai, 

uždaviniai ir priemonės numatytiems uždaviniams pasiekti. Nurodomi resursai, vertinimo kriterijai numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. 

Strateginį veiklos planą rengė Mokyklos direktoriaus 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 2021/V1-58 sudaryta plano rengimo darbo grupė. Planas 

parengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės principų. 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

 Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas - 190805125. Mokyklos buveinės adresas - Jaunimo g. 8, Kupiškis, LT–40128. 

Mokykla veiklą pradėjo 1990 m. kovo 20 d. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga. Įstaigos  savininkės teises ir pareigas įgyvendina  Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas – 188603091, buveinės adresas - A. Volano g. 2, Vilnius, LT–01516.  

Mokykla turi aukščiausią organą – visuotinį dalininkų susirinkimą, kolegialų valdymo organą – Mokyklos tarybą ir vienasmenį valdymo organą – 

Mokyklos direktorių. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba (savivaldos institucija), Mokinių taryba.  

Mokykla yra Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Lietuvos darbdavių konfederacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos, Lietuvos 

statybininkų asociacijos narė, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė.  

Mokykla savo veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir kitais teisės aktais bei Mokyklos įstatais. 

Mokyklos veikla organizuojama pagal Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) patvirtintą strateginį veiklos planą; direktoriaus patvirtintą 

Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba (savivaldos institucija); direktoriaus patvirtintą Mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo 

planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba (savivaldos institucija).  

Mokyklos strateginis veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo ir profesinio mokymo veiklą, padėti asmeniui įgyti pagrindinį, 

vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir 

konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.  

Mokykloje akredituota vidurinio ugdymo programa ir nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. įsteigtas gimnazijos skyrius, kuriame vykdomas vidurinis ugdymas. Nuo 

2019 m. vykdoma ir pagrindinio ugdymo programos II dalis. 

Mokykloje įsteigta vairavimo mokykla, kurioje  vykdomas B kategorijos vairuotojų mokymas ir papildomas vairuotojų mokymas.  

2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Mokykloje mokėsi 400 mokinių (iš jų gimnazijos skyriuje – 189), suformuotos  22 grupės. Daugiausia mokinių mokosi 

iš Kupiškio (272 mok., 65 proc.), kiti mokiniai - iš aplinkinių rajonų: Biržų, Rokiškio, Anykščių, Utenos, Panevėžio, Pasvalio. 

Mokykla turi licenciją vykdyti 102 formaliojo profesinio mokymo programas, iš jų – 51 pirminio ir 43 tęstinio profesinio mokymo programas. 2021–

2022 m. m.  Mokykloje vykdoma 15 skirtingų modulinių profesinio mokymo programų, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bei  neformaliojo švietimo 

programos. Mokykloje vykdomos profesinio mokymo programos apima 5 švietimo sritis: verslo ir administravimo, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, architektūros 

ir statybos, socialinės gerovės, paslaugų asmenims.  
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Mokykla ruošia darbo rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus darbininkus pagal apdailininko (statybininko), apdailininko, pardavėjo, virėjo, padavėjo 

ir barmeno, technikos priežiūros verslo darbuotojo, suvirintojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, apskaitininko modulines profesinio mokymo programas. Mokykloje 

visos vykdomos profesinio mokymo programos yra paklausios ir parengti kvalifikuoti darbininkai, remiantis 2021 metų įsidarbinimo galimybių barometrų Lietuvoje 

ir Panevėžio regione bei darbdavių apklausos duomenimis, turės geras galimybes įsidarbinti. Mokykla mato perspektyvas pagal turimas finansines lėšas stiprinti 

architektūros ir statybos, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, paslaugų asmenims, socialinės gerovės švietimo sričių modulinių profesinio mokymo programų 

infrastruktūrą, nes ir pastaraisiais metais jos yra paklausios ir ypač reikalingos ne tik Lietuvos, bet ir regioninei darbo rinkai. 

2019–2021 metais Mokyklos tęstinio profesinio mokymo skyriuje mokymas buvo vykdomas pagal TR1, TR2 kategorijų traktorių vairuotojų 

(traktorininkų), SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų (traktorininkų), SM kategorijos savaeigių melioracijos mašinų vairuotojų (traktorininkų), 

socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo, medienos apdirbimo staklininko, pastatų apšiltintojo, metalų suvirintojo ir pjaustytojo elektra ir 

dujomis, virėjo, pagalbinio virtuvės darbuotojo, apskaitininko ir kasininko mokymo, gipso ir kartono atitvarų montuotojo – apdailininko mokymo programas.  
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2. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

Mokyklos veiklos strategija planuojama atsižvelgiant į politinės, ekonominės, socialinės ir technologinės aplinkos (PEST) analizę. Šie išorės aplinkos 

veiksniai turi įtakos Mokyklos vykdomai veiklai ir formuoja 2022–2024 metų strateginę kryptį, tikslus. 

Politiniai veiksniai. Mokykla planuoja veiklą, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje iškeltas strategines kryptis, tikslus. 

Lietuvos švietimo politika yra orientuota į Vakarų šalių vertybes ir formuojama pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) švietimo gaires ir prioritetus. Europos 

integracijos procese išryškėja europinės švietimo dimensijos, jų diegimas Lietuvoje. Lietuvos švietimo sistemos dalyviai privalo laikytis ES rekomendacijų švietimo 

srityje.  

Mokykla siekia švietimo sistemos pokyčių įgyvendinimo  pagal Lietuvos švietimo raidos strateginius planus. Strateginiame švietimo dokumente - 

Valstybinėje švietimo strategijoje 2013–2022 metams -  profesinis orientavimas įtvirtinamas kaip pagrindinė priemonė, siekiant garantuoti švietimo sistemos 

veiksmingumą, sukurti sąlygas mokytis visą gyvenimą sistemą.  

Profesinis mokymas yra ta švietimo grandis, kurioje jos dalyviai lanksčiausiai ir greičiausiai geba reaguoti į darbdavių poreikius bei kompetencijų 

trūkumą, todėl profesinio mokymo įstaigos yra labai svarbios įgyvendinant Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ tikslą: sumani visuomenė – besimokanti 

visuomenė: moderni ir dinamiška, pasirengusi ateities iššūkiams ir gebanti veikti nuolat kintančiame pasaulyje. Siekiama, kad Lietuva pagal mokymosi visą 

gyvenimą rodiklį 2030 m. užimtų 18 vietą tarp 28 ES šalių (dabar yra 21).  

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane pateikti veiklos prioritetai nurodo profesinio 

mokymo įstaigų veiklos sričių gaires: populiarinti, modernizuoti ir padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, vykdyti modulines profesinio 

mokymo programas, siekti absolventų įsidarbinimo pagal įgytas profesines kvalifikacijas, skatinti mokymosi visą gyvenimą veiklų plėtrą ir profesinės karjeros 

planavimo paslaugų teikimą, remti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi iniciatyvas, atnaujinti profesinio mokymo turinį ir metodus, orientuojantis 

į konkurencingų XXI a. kompetencijų suteikimą, sudaryti galimybes mokytojams nuolat tobulėti.  

Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginiame plėtros plane yra pateikti teigiami atsiliepimai apie Kupiškio technologijos ir verslo 

mokyklos veiklos efektyvumą. Teigiama, kad yra sudaryta galimybė įgyti profesinį išsilavinimą netoli gyvenamosios vietos.  

Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane pažymėta, kad Mokykla sėkmingai vykdo savo veiklą, ruošia rajono darbo 

rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus darbininkus.  

Mūsų mokyklos sėkmė didžia dalimi priklausys, kaip numatytos pažangos sieksime aktyviai dalyvaudami švietimo turinio ir ugdymo kaitos procese. 

Mokyklos patrauklumui ir ugdymo kokybei pasiekti didelės įtakos turės ir infrastruktūros būklė, galimybė sudaryti tinkamas, saugias mokymosi sąlygas. 
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Ekonominiai veiksniai. 2021 m. priėmimo į profesinio mokymo įstaigas rezultatai rodo, kad profesinis mokymas populiarėja. Daugiausia mokymo 

sutarčių sudaryta inžinerijos ir inžinerinių profesijų (3925), paslaugų asmenims (2844), architektūros ir statybos (1910) švietimo srityse.  

2021 m. pradžioje didžiausia mažų ir vidutinių įmonių dalis Panevėžio regione teko didmeninei ir mažmeninei prekybai, variklinių transporto priemonių 

remontui. Kitos didžiausios mažų ir vidutinių įmonių grupės pagal ekonominės veiklos rūšis yra statyba  bei apdirbamoji pramonė, apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugų veikla. 

Užimtumo tarnybos pateiktoje Įsidarbinimo galimybių Panevėžio apskrityje 2021 metų statistikoje didesnės nei vidutinės įsidarbinimo galimybės tenka 

paruoštiems kvalifikuotiems darbininkams ir paslaugų darbuotojams, kurių rengiamos kvalifikacijos yra Mokykloje: apdailininkai, suvirintojai, virėjai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai, technikos priežiūros verslo darbuotojai; vidutinės įsidarbinimo galimybės: padavėjai ir barmenai, pardavėjai. Mokykloje visos vykdomos 

profesinio mokymo programos yra paklausios ir parengti kvalifikuoti darbininkai, remiantis 2021 metų įsidarbinimo galimybių barometrų Lietuvoje ir Panevėžio 

regione bei darbdavių apklausos duomenimis, turės geras galimybes įsidarbinti.  

Kupiškio rajone ir Panevėžio regione efektyviai vykdoma pastatų renovacija, plečiama paslaugų sfera. Vykdoma aktyvi turizmo, produktų ir paslaugų 

rinkodara, plėtojama infrastruktūra. Gerinamos verslo sąlygos, skatinant smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą. Šiuo ir praėjusiu ES finansinės paramos laikotarpiu 

didelis dėmesys skiriamas mokymosi visą gyvenimą sričiai. Siekiama didinti  profesinio mokymo sistemos patrauklumą, gyvybingumą ir veiksmingumą. Ypač 

sparčiai profesinio mokymo sistema buvo modernizuojama atnaujinant ir plėtojant infrastruktūrą, kuriant ir tobulinant mokymo priemones, diegiant mokymo 

kokybės valdymo mechanizmus ir tobulinant mokytojų kvalifikaciją.  

Įsteigtuose sektoriniuose praktinio mokymo centruose vyksta praktinis mokymas ir projektinė veikla kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniams. 

Centralizuotai parengti ir rengiami nauji profesijų standartai, parengtos ir rengiamos naujos modulinės programos, vykdoma profesijos mokytojų ir dėstytojų 

technologinių kompetencijų tobulinimo sistema, diegiama pameistrystės mokymo forma.  

Lietuvos ekonominė situacija įtakoja Mokyklos veiklą. Trūksta lėšų praktiniam mokymui, infrastruktūrai gerinti, naujoms mokymo priemonėms  įsigyti, 

mokinių pažintinei veiklai. Šalyje didėja nedarbas, todėl sudėtinga įvertinti profesinio mokymo programų populiarumą darbo rinkoje, greičiau prisitaikyti prie 

besikeičiančių darbo rinkos poreikių. Dėl didėjančios emigracijos į ES šalis, didėja ir besimokančiųjų iškritimas iš švietimo sistemos.   

Socialiniai veiksniai. Nepalanki Lietuvos demografinė padėtis – gyventojų skaičiaus mažėjimas dėl migracijos ir neigiamo natūralaus prieaugio – lemia 

mokinių skaičiaus mažėjimą ir tai turi įtakos kontingento formavimui.  

Demografinė būklė yra vienas iš rodiklių, padedančių numatyti besimokančiųjų skaičių, profesinio mokymo programų poreikį. 2020 m. pradžioje  

Kupiškio rajone savivaldybėje gyveno 16571 gyventojas. Vaikų gimstamumo ir mokinių skaičiaus mažėjimas bei nestabilumas šeimose, bendrojo ugdymo įstaigų 

rajone optimizavimas tampa iššūkiais, kurie formuoja pokyčius švietimo sistemoje. Dėl minėtų priežasčių kinta ir mokinių skaičius, kuris per ketverius metus 

Kupiškio rajone sumažėjo apie 35 proc.  
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Lietuvoje jaučiamas demografinių vertybių susilpnėjimas, socialinės atskirties didėjimas, kintantys darbo rinkos poreikiai (Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis, 2021 m. balandžio 1 d. nedarbo lygis Lietuvoje siekė 15,1 proc., Panevėžio regione -  16,6 proc., Kupiškio rajone – 15,3 proc.). Nepalanki 

Lietuvos demografinė padėtis, didėjantis emigracijos srautas į Vilniaus, Kauno regionus ir ES šalis turi įtakos Mokyklos mokinių skaičiui. Mažėja mokinių, 

besimokančiųjų vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa. Didėja nedarniose šeimose augančių vaikų bei socialiai problemiškų mokinių 

skaičius. Blogėja mokinių sveikatos rodikliai. Pedagoginę, socialinę ir  psichologinę pagalbą Mokykloje teikia socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, 

psichologas, mokytojo padėjėjas, mokytojai, bendrabučio auklėtojai, Mokyklos vadovybė. Mokinių sveikatingumą prižiūri visuomenės sveikatos specialistas. 

Technologiniai veiksniai. COVID-19 pandemija labai sustiprino poreikį greičiau vykdyti švietimo ir mokymo sistemų visoje Europoje modernizavimą 

ir skaitmenizavimą. Siekiama sustiprinti švietimo mokymo įstaigų gebėjimą teikti kokybiško įtraukaus skaitmeninio švietimo paslaugas. Informacinės technologijos 

užtikrina geresnį ugdymo(-si) prieinamumą, ugdomosios medžiagos sklaidą, informacijos paieškos galimybes. Mokykla yra aprūpinta kompiuterine įranga. Per 

pastaruosius metus ypač pagerėjo informacinių technologijų  įtaka Mokyklos veiklos organizavimui  ir ugdymo procesui. Mokykloje naudojamas elektroninis 

dienynas ,,Tamo“, ,,Moodle“ virtuali mokymosi aplinka, PMIS. Pedagogai nuolat tobulina IT naudojimo kompetencijas, dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose. Mokykloje kompiuterizuotos su prieiga prie interneto mokomųjų kabinetų ir praktinio mokymo laboratorijų vadovų, visos administracijos, socialinio 

pedagogo, psichologo, neformaliojo švietimo organizatoriaus, bendrabučio administratoriaus darbo vietos, 9 vietos bibliotekos skaitykloje, 2 – mokytojų kambaryje.  

2021 metais gauti du hibridinės įrangos komplektai, bus įrengtos dvi hibridinės klasės ir jose sumontuoti įrenginiai bus naudojami Mokyklos įstatuose numatytai 

pagrindinei veiklai – profesiniam mokymui vykdyti (lygiagrečiai derinti du skirtingus – nuotolinį ir kontaktinį mokymo organizavimo būdus). 
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3. MOKYKLOS SSGG ANALIZĖ 

 

Apibendrinus Mokykloje vykusių išorės ir vidaus auditų, profesinio mokymo programų vertinimo, įvairių tyrimų ir apklausų duomenis, išvadas ir 

rekomendacijas, suformuluotos Mokyklos SSGG: 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 architektūros ir statybos, inžinerijos ir inžinerinių programų švietimo 

sričių mokymo infrastruktūros atnaujinimas; 

 aktyvi projektinė veikla, Mokyklai suteikta „Erasmus“ akreditacija bei 

Kokybės pažymėjimas už puikų mobilumo projektų įgyvendinimą 

pagal „Erasmus“ akreditacijos profesinio mokymo srityje veiklą; 

 įrengta saulės elektrinė, leidžianti sumažinti išlaidas elektrai; 

 įteisintas ir organizuojamas nuotolinis mokymas; 

 sistemingai vykdoma ugdymo rezultatų analizė;  

 sukurta, įdiegta ir palaikoma Kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 

9001:2015 reikalavimus;  

 Mokyklos bendruomenės nariai didžiuojasi Mokykla, turi savo 

tradicijas, geras mikroklimatas; 

 pedagogų kvalifikacijos atitiktis ir aktyvus profesinių ir bendrųjų 

kompetencijų tobulinimas; 

 sukurtos geros sąlygos asmenybės socialinei raidai; 

 teikiama visapusiška pagalba mokiniams; 

 analizuojama situacija regiono darbo rinkoje ir į tai atsižvelgiama 

vykdant mokinių priėmimą; 

 geras Mokyklos įvaizdis Panevėžio regione ir vietos bendruomenėje; 

 vairuotojų pirminio mokymo bazės įrengimas, vairuotojų pirminis 

mokymas. 

 neatlikta mokomųjų pastatų renovacija; 

 nepakankami pedagoginių darbuotojų ir mokinių užsienio kalbos (anglų 

k.) komunikavimo įgūdžiai; 

 nepakankamas pamokų lankomumas; 

 nepakankamas bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis, 

įtraukiant juos į veiklos planavimą ir įgyvendinimą; 

 mokykla neturi profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai 

koordinatoriaus; 

 šiuolaikinių, atitinkančių darbo rinkos poreikį, profesinio mokymo 

priemonių ir įrangos stoka dėl finansinių lėšų trūkumo; 

 mažai absolventų stoja mokytis į aukštąsias mokyklas; 

 neišnaudotos darbo su Užimtumo tarnyba galimybės; 

 kvalifikuotų profesijos mokytojų trūkumas. 
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GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 ES struktūrinių ir kitų fondų bei programų finansinių išteklių paieška; 

 informacinių technologijų, virtualių aplinkų efektyvesnis naudojimas 

ugdymo procese; 

 lankomumo prevencija; 

 neformaliojo švietimo, prevencinės, profesinio orientavimo veiklos 

efektyvinimas;  

 ugdymo proceso kokybės tobulinimas; 

 paklausių modulinių profesinio mokymo programų teikimas, 

atsižvelgiant į regiono darbo rinkos bei potencialių mokinių profesinio 

mokymo poreikius; 

 turimų materialinių išteklių efektyvesnis naudojimas; 

 bendradarbiavimo aktyvinimas su socialiniais partneriais; 

 profesinio mokymo vykdymas pameistrystės forma. 

 blogėjanti dalies visuomenės narių socialinė padėtis; 

 prastėjanti demografinė padėtis regione; 

 vis aktyvėjanti jaunimo emigracija; mokinių iškritimas iš švietimo 

sistemos; 

 nepakankamos įstojusiųjų mokinių dalykinės kompetencijos ir 

socialiniai gebėjimai; 

 rizikos grupės jaunimo (linkusių nusikalsti, vartojančių alkoholį, 

narkotikus, psichotropines medžiagas) gausėjimas; 

 konkurencija dėl mokinių su bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo 

institucijomis; 

 tėvų bedarbystė, pasyvus tėvų domėjimasis vaikų pasiekimais; 

 dalies mokinių mokymosi motyvacijos stoka, jaunimo nenoras mokytis 

teikiant prioritetą nekvalifikuotam darbui; 

 nepakankamas regiono verslo išvystymo lygis. 
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4. 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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5. 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. 

 

5.1. 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 
Vykdytojai 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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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 1 1 Darbo grupė 

1.1.1. Vidurinio ir 

pagrindinio 

ugdymo 

programų 

įgyvendinimas 

1.1.1.1.Įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą mokinių skaičius 

nuo baigusiųjų pagrindinio 

ugdymo programą 

proc. 95 96 97 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

1.1.1.2.PUPP įvertinimų balų 

vidurkio teigiamas pokytis 

lyginant su praėjusiais metais 

proc. 5 5 5 

1.1.1.3.Mokiniams siūlomų laisvai 

pasirenkamų dalykų, dalykų 

modulių skaičius 

vnt. 5 5 5 

1.1.1.4.Mokinių, laikiusiųjų 

valstybinius brandos 

egzaminus, santykis su 

išlaikiusiais 

proc. 75 80 80 

1.1.1.5. Įgijusių vidurinį išsilavinimą 

mokinių skaičius nuo 

baigusiųjų vidurinio ugdymo 

programą  

proc. 95 96 97 

1.1.2. Modulinių 

profesinio 

mokymo 

programų 

įgyvendinimas 

1.1.2.1. Parengtas pageidaujamų VF 

vietų priėmimo plano 

projektas ir suderintas su 

Mokyklos taryba (kolegialiu 

valdymo organu) 

vnt. 1 1 1 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 
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 1.1.2.2. Mokinių priėmimo plano 

įvykdymas 

proc. 96 97 98 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyriaus vedėjai 

Mokytojai 

1.1.2.3. Paklausių darbo rinkoje ir 

atitinkančių regiono 

darbdavių poreikius, 

modulinių profesinio mokymo 

programų pritaikymas ir 

įgyvendinimas 

vnt. 5 5 5 Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai 

1.1.2.4. Naujų modulinių profesinio 

mokymo programų 

licencijavimas  

vnt. 2 

(inžinerijos ir 

inžinerinių 

programų 

švietimo 

sritis) 

Pagal 

poreikį 

Pagal  

poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai 

1.1.2.5. Siūlomų profesinio mokymo 

programų, skirtų specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

asmenims, skaičius 

vnt. 1 1 1 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėjas 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 
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1.1.2.6. Pameistrystės forma 

besimokančių mokinių 

skaičius (proc.) nuo visų 

mokinių, besimokančių pagal 

formaliojo profesinio 

mokymo programas  

proc. 2 3 4 Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėjas 

Profesijos 

mokytojai 

1.1.2.7. Dalyvavusiųjų mokymuose 

kitų profesinio mokymo 

įstaigų sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose mokinių 

skaičius  

vnt. 170 180 180 Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėjas 

Profesijos 

mokytojai 

1.1.2.8. Įvertintų mokinių, kurių 

asmens įgytų kompetencijų 

teorinės ir praktinės dalies 

įvertinimai yra 8-10 balų, 

dalies rodiklis 

proc. 55 55 60 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėjas 1.1.2.9.Mokinių, įgijusių profesinę 

kvalifikaciją, skaičius nuo 

baigusiųjų modulines 

profesinio mokymo 

programas 

proc. 85 87 90 

1.1.2.10. Mokinių, įgijusių 

kvalifikaciją, skaičius nuo 

įstojusiųjų 

proc. 82 82 84 

1.1.3. Mokinių 

ugdymo 

rezultatų, PUPP, 

brandos 

1.1.3.1.Atlikta mokinių pažangos ir 

pasiekimų stebėsenos analizė 

vnt. 5 5 5 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 
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egzaminų ir 

asmens įgytų 

kompetencijų 

vertinimo 

analizės 

atlikimas, 

rodiklių 

gerinimas 

Grupių / klasių 

vadovai 

1.1.3.2.Tiriamųjų ir kitų veiklų 

vykdymas siekiant gerinti 

lankomumą 

vnt. 2 2 2 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Grupių / klasių 

vadovai 

Mokytojai 

1.1.3.3. Mokinių praleistų ir 

nepateisintų pamokų vidurkis, 

tenkantis 1 mokiniui 

vnt. 35 35 34 

1.1.3.4. Nutraukusiųjų mokymąsi 

mokinių dalis (proc.) nuo visų 

mokinių  

proc. 6-7 6-7 5-6 

1.1.3.5. Integruotų pamokų skaičius  vnt. 12 13 13 

1.1.3.6. Pamokų netradicinėse erdvėse 

skaičius 

vnt. 10 10 12 

1.1.3.7. Mokinių metinis pažangumo 

vidurkis 

proc. 97 97 98 

1.2. Skatinti 

personalo 

kompetencijų ir 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

1.2.1. Pedagogų ir kitų 

darbuotojų 

kvalifikacijos ir 

kompetencijų 

tobulinimo 

planavimas, 

organizavimas ir 

vykdymas 

1.2.1.1.Sudarytas pedagogų ir kitų 

darbuotojų kvalifikacijų ir 

kompetencijų tobulinimo 

planas 

vnt. 1 1 1 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Personalo 

specialistas 

Atestacijos 

komisija 

Mokytojai 

Kiti darbuotojai 

1.2.1.2.Patobulinta mokytojų 

kvalifikacija (ne mažiau kaip 

30 val. per metus)  

proc. 100 100 100 

1.2.1.3. Patobulinusių kalbinę (anglų 

k.) kompetenciją mokytojų 

dalis (proc.) nuo visų 

mokytojų (dalyvaujant 

proc. 30  35 38 
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tarptautinėse stažuotėse, 

lankant kursus)  

1.2.1.4. Patobulinta kitų darbuotojų 

kvalifikacija ir kompetencijos 

(ne mažiau kaip 6 val. per 

metus) 

proc. 100 100 100 

1.2.1.5. Atestuota mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

vnt. 1 1 1 

1.2.2. Metodinės 

veiklos 

tobulinimas, 

gerosios 

patirties sklaida 

 

1.2.2.1.Įgyvendinti metodinių grupių 

planų 

proc. 95 95 96 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai 

1.2.2.2.Parengtų ir pritaikytų 

metodinių priemonių, 

užduočių, darbui su 

specialiųjų poreikių 

mokiniais, skaičius 

proc. 25 25 30 

1.2.2.3. Sukurtos, atnaujintos 

mokymo(si) medžiagos / 

priemonių, skaičius 

vnt. 30 30 30 

1.2.2.4.Metodinių pranešimų, 

seminarų, konferencijų ir kt. 

skaičius 

vnt. 3 3 3 

1.2.2.5.Parengta skaitmeninė 

mokymo(si) medžiaga ir 

patalpinta virtualioje 

mokymosi aplinkoje 

(,,Moodle“ ar kt.) nuo 

modulio / dalyko turinio 

proc. 30 30 30 
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1.3. Didinti įtrauktį į 

profesinį 

mokymą 

 

1.3.1. Užimtumo 

tarnybos, 

darbdavių, 

asmenų lėšomis 

finansuojamo 

profesinio 

mokymo 

organizavimas 

pagal formaliojo 

ir neformaliojo 

profesinio 

mokymo 

programas 

 

1.3.1.1.Įgyvendintos formaliojo 

profesinio mokymo  

programos (Užimtumo 

tarnybos, darbdavių, asmenų 

lėšomis), bendras tęstinio 

profesinio mokymo valandų 

skaičius  

val. 5000 5200 5400 Tęstinio 

profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai 

Vairavimo 

instruktoriai 

1.3.1.2. Asmenų, baigusiųjų 

formaliojo profesinio 

mokymo programas 

Užimtumo tarnybos lėšomis, 

skaičius 

vnt. 8 10 10 

1.3.1.3. Asmenų, dalyvavusiųjų 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programose, skaičius 

vnt. 10 10 10 

1.3.1.4.Parengtų naujų neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

programų skaičius 

vnt. 3 3 4 

1.3.1.5. Suorganizuotų „B“ 

kategorijos vairuotojų 

mokymo kursų 

 

vnt. 3 3 3 

1.3.1.6. Pasirengta organizuoti ir 

suorganizuoti „A“ kategorijos 

vairuotojų mokymai 

 

vnt. Pagal poreikį 
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1.4. Efektyvinti 

profesinio 

orientavimo 

veiklą 

 

 

1.4.1. Vykdomų 

mokymo 

programų 

populiarinimas ir 

mokinių 

motyvavimas 

profesijai įsigyti 

 

1.4.1.1.Suorganizuotų technologijų 

(profesinio aktyvinimo) 

pamokų 8–10 klasių 

mokiniams skaičius 

vnt. 4 4 4 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Grupių / klasių 

vadovai, 

Skyrių vedėjai 

Mokytojai 

1.4.1.2.Suorganizuotų renginių 

(Atvirų durų dienos, 

susitikimai su darbdaviais, 

Užimtumo tarnybos atstovais, 

pažintiniai vizitai į įmones, 

profesijų diena ar kt.) skaičius 

vnt. 5 5 5 

1.4.1.3. Parengtas ir įgyvendintas 

Profesinio orientavimo ir 

ugdymo karjerai veiklos 

planas 

vnt. 1 1 1 

1.5. Užtikrinti 

asmenybės 

raidos 

vientisumą 

1.5.1. Neformaliojo 

švietimo 

organizavimo 

tobulinimas 

 

1.5.1.1.Suorganizuotų renginių 

skaičius 

vnt. 3 3 4 Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Neformaliojo 

švietimo 

programų vadovai 

1.5.1.2. Parengtų neformaliojo 

švietimo programų skaičius  

vnt. 6 6 6 

1.5.1.3. Mokinių, dalyvaujančių 

neformaliojo švietimo 

programose (būreliuose), dalis 

proc. 35 35 40 

1.5.2. Prevencinės 

veiklos (smurto, 

patyčių, žalingų 

įpročių, 

narkomanijos, 

1.5.2.1.Suorganizuotų prevencinių 

renginių ir veiklų  (teminių 

valandėlių, paskaitų, 

susitikimų, pokalbių ir kt.) 

skaičius  

vnt. 10-15 10-15 10-15 Vaiko gerovės 

komisija 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 
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AIDS ir kt.) 

efektyvinimas. 

Mokyklos 

smurto ir 

patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymo 

tvarkos aprašo 

įgyvendinimas 

1.5.2.2. Parengta ir įgyvendinta Vaiko 

gerovės komisijos veiklos 

programa 

vnt. 1 1 1 Bendrabučio 

auklėtojai 

Klasių / grupių 

vadovai 1.5.2.3.Vykdytų prevencinių 

programų skaičius („Raktai į 

sėkmę“ ir kt.) 

vnt. 2 2 2 

1.5.2.4.Sumažėjęs smurto ir patyčių 

skaičius (proc.) 

proc.  5 4 3 

1.5.3. Mokinių 

saviraiškos 

plėtra, 

kūrybiškumo, 

sveikos 

gyvensenos 

ugdymas 

1.5.3.1.Laimėtų prizinių vietų 

skaičius olimpiadose, 

konkursuose, varžybose 

vnt. 3-5 3-5 4-6 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Skyrių vedėjai 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius  

Mokytojai 

Bibliotekininkas 

1.5.4. Pilietinės, 

tautinės, 

kultūrinės bei 

socialinės 

savimonės 

formavimas, 

pažintinės 

veiklos 

organizavimas 

1.5.4.1.Suorganizuotų akcijų, 

iniciatyvų, projektų, konkursų, 

konferencijų,  parodų, 

ekspozicijų skaičius  

vnt. 5 5 5 

1.5.4.2. Mokinių, dalyvavusių 

Konstitucijos, Europos 

egzaminuose, socialinėse - 

pilietinėse veiklose, skaičius 

vnt. 60 60 60 

1.5.4.3.Ekskursijų, kelionių, išvykų 

mokiniams ir mokytojams 

skaičius  

vnt. 3 3 3 
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1.5.4.4. Mokinių, dalyvavusių 

„Kultūros paso“ programų 

veiklose, skaičius 

vnt. 100 120 120 

1.5.5. Pagalbos 

mokiniui 

priemonių 

plėtojimas 

 

1.5.5.1. 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 materialinės paramos 

teikimo tvarkos aprašą“   

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Vaiko gerovės 

komisija 

Mokytojai 

Bendrabučio 

auklėtojai 

1.5.5.2. Teikta mokymosi pagalba 

(konsultacijos) 
 Pagal poreikį 

1.5.5.3. Mokinių konsultavimas ir 

pagalbos teikimas socialiniais 

ir psichologiniais klausimais  

 Psichologo ir socialinio pedagogo 

konsultacijų poreikio mokiniams 

tenkinimas ne mažiau kaip 90 proc. 

1.5.5.4. Parengti ir įgyvendinti 

pagalbos mokiniui specialistų, 

bendrabučio auklėtojų planai 

vnt. 3 3 3 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) 

 - - - Vadovybės 

atstovas kokybei 

KVS komanda 

Veiklos 

įsivertinimo darbo 

grupė 

KVS auditorius 

1.6.1.2.Atliktas KVS vidaus auditas, 

įsivertinta veiklos kokybė  

vnt. 1 1 1 

1.6.1.3. Atliktas KVS išorės auditas, 

veikla sertifikuota 

vnt. 1 1 1 
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1.6.1.4. Kasmet atlikta KVS vadybos 

vertinamoji analizė, priimti 

sprendimai veiklai tobulinti 

vnt. 15 15 15 

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 7 7 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 0,1-1 0,1-1 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 1 1 Darbo grupė 

1.6.3.2.Atliktas bendrojo ugdymo 

programų vykdymo ir veiklos 

kokybės įsivertinimas 

vnt. 1 1 1 Darbo grupė 

1.6.3.3.Parengtas ir įgyvendintas 

ugdymo proceso stebėsenos 

planas 

vnt. 1 1 1 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 1 1 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 45 40 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 45 40 

1.6.4.3. Vidutinis dalyvių / pasiūlymų 

skaičius Mokyklos 

vykdomuose tarptautiniuose 

pirkimuose, supaprastintuose 

(išskyrus mažos vertės) 

pirkimuose 

vnt. 3 3 3 

1.6.4.4. Vidutinis dalyvių / pasiūlymų 

skaičius Mokyklos 

vykdomuose mažos vertės 

pirkimuose 

vnt. 2 2 2 

1.6.4.5. Vykdytų per CPO mažos 

vertės pirkimų skaičius 

vnt. 8 10 15 
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5.2. 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 
Vykdytojai 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1  2 3 4 5 6 7 8 

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 - - Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 2.1.1.2. Technikos priežiūros verslo 

darbuotojo mokymo bazės 

aprūpinimas nauja šiuolaikiška 

įranga (komplektai) 

vnt. 2 - - 

2.1.1.3. Suvirintojo mokymo bazės 

aprūpinimas nauja šiuolaikiška 

įranga (komplektai) 

vnt. 1 - - 

2.1.2. Techninės 

mokymo 

įrangos, 

mokymui 

2.1.2.1. Socialinio darbuotojo padėjėjo 

mokymo bazės aprūpinimas 

šiuolaikiška mokymo įranga ir 

priemonėmis (skaičius) 

vnt. 5 5 - Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 
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reikalingų 

priemonių 

įsigijimas ir 

atnaujinimas 

 

2.1.2.2. Padavėjo ir barmeno mokymo 

bazės aprūpinimas 

šiuolaikiška mokymo įranga ir 

priemonėmis (skaičius) 

vnt. 10 10 10 

2.1.2.3. Virėjo mokymo bazės 

aprūpinimas šiuolaikiška 

mokymo įranga ir 

priemonėmis (skaičius) 

vnt. - 10 10 

2.1.2.4.Apdailininko mokymo bazės 

aprūpinimas šiuolaikiška 

įranga ir priemonėmis 

(skaičius) 

vnt. - - 15 

2.1.2.5. Technikos priežiūros verslo 

darbuotojo mokymo bazės 

aprūpinimas nauja šiuolaikiška 

įranga ir priemonėmis 

(skaičius) 

vnt. - 20 20 

2.1.2.6. Įsigyti nauji kompiuteriai su 

programine įranga 

mokomiesiems kabinetams 

vnt. 10 10 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 - - Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 2.2.1.2.Pakeista grindų danga 

mokomuosiuose kabinetuose 

vnt. 1 - 2 
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vidaus ir 

išorės erdves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. Įrengta treniruoklių salė 

pagrindiniame mokomajame 

pastate 

vnt. 1 - - 

2.2.1.4. Pakeistos mokomųjų kabinetų 

durys pagrindiniame 

mokomajame pastate 

vnt. 12 11 - 

2.2.1.5.  Pakeistos praktinio mokymo 

laboratorijų durys antrajame 

mokomajame pastate 

vnt. 4 - 3 

2.2.1.6. Pakeistas apšvietimas ir 

įrengtos pakabinamos lubos 

antrojo mokomojo pastato 

koridoriuje 

kv.m 60 - - 

2.2.2. Mokyklos išorės 

erdvių 

sutvarkymas / 

įrengimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. Mokyklos teritorijoje esančių 

šaligatvių remontas 

kv.m 110 110 50 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

 

2.2.2.2.  Pagrindinio mokomojo 

pastato pamatų cokolio 

remontas ir dažymas 

kv.m 100 40 - 

2.2.2.3. Antro bendrabučio pamatų 

cokolio remontas ir dažymas 

kv.m 50 100 - 

2.2.2.4. Žalios vejos atnaujinimas tarp 

Jaunimo gatvės ir 

bendrabučio Nr.1 

kv.m 2400 - - 

2.2.2.5. Netradicinių edukacinių 

erdvių įkūrimas 

vnt. - 1 1 
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5.3. 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. 

 

Uždaviniai Priemonės 
Vertinimo kriterijų 

pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 
Vykdytojai 

2022 m.  2023 m.  2024 m. 

1  2 3 4 5 6 7 8 

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 1 1 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Socialinis 

pedagogas 

Klasių / grupių 

vadovai 

3.1.1.2.Surengtų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimų 

skaičius 

vnt. 1 1 1 

3.1.1.3.Sudarytos galimybės 

tėvams (globėjams, 

rūpintojams) dalyvauti 

veiklose ir / ar stebėti 

ugdymo procesą 

vnt. 2 2 2 

3.2. Plėtoti 

bendradarbiavimą 

su Kupiškio ir kitų 

rajonų socialiniais 

partneriais 

3.2.1. Renginių 

organizavimas 

socialiniams 

partneriams 

3.2.2.1. Surengtų viešų renginių 

skaičius 

vnt. 1 1 1 Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Projektų vadovas 

Mokytojai 
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 3.2.2. Dalyvavimas 

viešuose 

renginiuose 

partnerio 

teisėmis 

3.2.2.2. Renginių skaičius, 

kuriuose Mokykla 

dalyvavo kaip partnerė 

vnt. 2 2 2 Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Mokytojai 

3.2.3. Ryšių su 

socialiniais 

partneriais 

gerinimas 

 

3.2.3.1. Bendrai įgyvendintų 

renginių skaičius 

vnt. 2 2 3 Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai 

3.2.3.2. Naujai sudarytų sutarčių 

skaičius 

vnt. 3 3 4 Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai 

3.3. Vykdyti profesinio 

mokymo 

specialistų ir 

pirminio profesinio 

mokymo lygmens 

mokinių 

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 20 20 Projektų vadovas 

Darbo grupė 
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tarptautinius 

mobilumus 

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 

 

 

30 

 

2 

 

 

30 

 

2 

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 2 2 Direktorius 

Projektų vadovas 

3.4.1.2. Besimokančiųjų 

praktinis mokymas 

praktinio mokymo 

sektoriniuose centruose 

(mokinių skaičius) 

vnt. 170 180 180 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 1 1 Direktorius 

Projektų vadovas 

3.4.2.2. Įgyvendintų ,,Erasmus+“ 

ar kitų projektų skaičius 

vnt. 1 1 1 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 3 4 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 3 3 

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. 100 120 120 IT specialistas 

 

3.5.2. Aktyvus profilis 

socialinėse 

medijose 

3.5.2.1. Informacijos sklaida 

socialinėse medijose. 

Mokyklos „Facebook“ 

paskyros atnaujinimų 

skaičius 

vnt. 120 130 150 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 10 12 Visa 

bendruomenė 

3.5.3.2. Reportažų Kupiškio 

televizijos studijoje 

skaičius 

vnt. 1 1 1 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 1000 1000 Direktorius 

Darbo grupė 
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 3.5.4.2. Naujo mokyklos 

lankstinuko parengimas 

ir leidyba lietuvių ir 

anglų kalbomis 

vnt. 

 

500 - - Direktorius 

Darbo grupė 
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6. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 

Mokykla 2021–2024 m. strateginiam veiklos planui įgyvendinti kasmet rengs Mokyklos metinį veiklos planą, pagal plano įgyvendinimo lygį esant 

poreikiui koreguos strateginį veiklos planą. Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Vieną kartą per metus Mokyklos 

direktorius Mokyklos tarybai, bendruomenei pristato strateginio veiklos plano įgyvendinimą, metinių priemonių įgyvendinimo ataskaitą tam, kad visi bendruomenės 

nariai turėtų galimybę stebėti, vertinti strateginių tikslų ir uždavinių realizavimą, teikti pasiūlymus bei pageidavimus. Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, skyrių 

vedėjai stebi ir įvertina, 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. Stebėsenos išvadų pagrindu strateginio planavimo darbo grupė gali koreguoti planą, siekiant 

maksimaliai prisitaikyti prie pokyčių, užtikrinti visuomenės, darbo rinkos ir suinteresuotų šalių poreikių tenkinimą. 

Įdiegus Mokykloje kokybės vadybos sistemą, ji nuolat tobulinama, vykdoma visų ugdymo procesų kokybės kontrolė (naudojamas QPR komunikacijos 

portalas). Vieną kartą per metus vykdomas kokybės vadybos sistemos auditas. Reguliariai vykdoma kokybės kontrolės rezultatų analizė ir jos pagrindu formuluojami 

tikslai kokybės gerinimui. 
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7. 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. 

5. Pandemija COVID -19 ir su tuo susijusios pasekmės (ekstremali situacija, karantinas, nuotolinis darbas / mokymasis ir kt.) 
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8. ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Finansavimo šaltiniai 2022 m. projektas 2023 m. projektas 2024 m. projektas 

Kodas Pavadinimas Iš viso 1796400,00 Iš viso 1765300,00 Iš viso 1756400,00 

LRVB Valstybės biudžeto lėšos  1576000,00 1580000,00 1585000,00 

ES Europos Sąjungos lėšos 120000,00 90000,00 75000,00 

SB Savivaldybės biudžeto lėšos 400,00 300,00 400,00 

 Pajamų lėšos  100000,00 95000,00 96000,00 

 

 

 

 


