
 

 

PATVIRTINTA 

Mokyklos direktoriaus 

2014 m.vasario 7d. 

įsakymu Nr.V1-41 

 

 

 

 

 

 

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 

2014 – 2018 METŲ 

STRATEGINIS  PLANAS  



 2 

TURINYS 

 

I. ĮVADAS ...................................................................................................................................................................................................................................... 3 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ .......................................................................................................................................................................................................... 5 

2.1.IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ. ....................................................................................................................................................................................... 5 

2.2. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ. ........................................................................................................................................................................................ 6 

2.3. STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS ................................................................................................................................................... 8 

III. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA............................................................................................................................................................................... 9 

IV. KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI..................................................................................................................................................................................... 9 

V. PRIORITETAI........................................................................................................................................................................................................................ 10 

5.1. UGDYMO PROCESO TOBULINIMAS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS ........................................................................................................................ 10 

5.2. MOKYKLOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ................................................................................................................................................................. 17 

5.3. MOKYKLOS ĮVAIZDIS IR VIEŠIEJI RYŠIAI .................................................................................................................................................................. 20 

VI. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA ......................................................................................................................................... 23 

 



 3 

I. ĮVADAS 

 

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos (toliau – Mokykla) 2014 -2018 metų strateginį planą rengė Mokyklos direktoriaus 2013 m. lapkričio 29 d. 

įsakymu Nr. V1 – 280 sudaryta darbo grupė. Rengdama 2014-2018 metų  strateginį planą, darbo grupė vadovavosi: 

 Valstybine švietimo strategija 2013–2022 m.; 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

 Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu; 

 Kupiškio rajono plėtros iki 2020 m. strateginiu planu; 

 Mokyklos bendruomenės narių apklausų duomenimis, pasiūlymais, pageidavimais ir rekomendacijomis; 

 vidaus ir išorės audito, SSGG tyrimų medžiaga. 

 

Mokykla įkurta 1990 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu dėl Kupiškio žemės ūkio mokyklos steigimo. Nuo 2001 metų 

Mokykla vadinasi Kupiškio technologijos ir verslo mokykla. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerija, adresas A.Volano g. 2, Vilnius, LT-01516. Mokyklos adresas – Jaunimo g. 8, Kupiškis, LT - 40128. 

Savo veiklą Mokykla organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, 

Valstybinės švietimo strategijos 2013 -2022 m. nuostatomis, Mokyklos nuostatais ir kitais teisiniais dokumentais. Mokykla turi licenciją vykdyti 108 formaliojo 

profesinio mokymo programas.  

Mokykla vykdo pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. Įsteigus gimnazijos skyrių, Mokykla sėkmingai integravosi ir į teikiančiųjų vidurinį išsilavinimą 

rajono mokyklų tinklą. Tenkindama mokinių poreikius Mokykla organizuoja įvairiapusę projektinę, socialinę, prevencinę, pažintinę, kultūrinę, ugdymo karjerai 

veiklą.  

2013 metais Mokykloje sukurta, įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. 2013 m. 

gruodžio 20 d. Mokykloje sertifikuotos profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo sritys (sertifikato registracija Nr. VST.13K.654). Mokykloje siekiama stabilaus 

progreso visose veiklos sferose, skiriamas ypatingas dėmesys veiklos kokybės gerinimui įtraukiant į šį procesą visus bendruomenės narius. Mokykloje vykdoma 

visų procesų kokybės kontrolė, rezultatų analizė, priimami ir įgyvendinami veiklos gerinimo sprendimai. 
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2013 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Mokykloje mokosi 439 mokiniai, sudaryta 17 grupių. Mokykloje vykdoma 11 profesinio mokymo programų, 

vidurinio ugdymo programa ir neformalusis švietimas. Mokykla ruošia darbo rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus darbininkus pagal apdailininko 

(statybininko), prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, virėjo, padavėjo ir barmeno, kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus, viešbučio darbuotojo, 

suvirintojo, staliaus, socialinio darbuotojo padėjėjo, apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programas. Teigiamus pokyčius Mokyklos veikloje nulėmė 

sėkmingas ES struktūrinių fondų finansuotų projektų įgyvendinimas. 

Sparčiai keičiantis darbo rinkos poreikiams, darbo technologijoms, Mokykla kasmet rengia naujas profesinio mokymo programas, keičia specialybių 

pasiūlą, atnaujina specialistų rengimo programų turinį ir infrastruktūrą. Programų rengimas ir koregavimas vyksta atsižvelgiant į darbdavių rekomendacijas ir 

pageidavimus.  

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, įmonėmis, darbdavių asociacijų narėmis, seniūnijomis, darbo biržomis ir kitomis 

institucijomis. Pagrindinės bendradarbiavimo formos: mokymo programų rengimas, įgytų asmens kompetencijų vertinimas, profesinis orientavimas ir 

konsultavimas, tolimesnės karjeros planavimas, darbo patirties sklaida, kultūriniai renginiai, sporto varžybos, profesinio meistriškumo konkursai, parodos – mugės 

ir kt. 

2013-2014 mokslo metais Mokykloje vykdomi šie projektai: 

1. Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės VETPRO projektas ,,Tarptautinė patirtis besiekiant ISO 9001 standarto“ Nr. 

LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0891; 

2. Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės IVT projektas ,,Kūrybiškumas ir inovacija apdailininkų (statybininkų) 

praktikoje“ Nr.LLP-LdV-IVT-2013-LT-0839; 

3. Ugdymo plėtotės centro projektas ,,Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ Nr. 

VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001; 

4. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir 

profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002; 

5. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projektas „Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas“. 
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II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 2.1. Išorinės aplinkos analizė. 

 Politiniai veiksniai. Lietuvos švietimo politika yra formuojama pagal ES švietimo gaires ir prioritetus. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas, Valstybės švietimo strategija 2013 – 2022 metams  įpareigoja 

siekti pertvarkos profesinio mokymo sistemoje ir tęsti profesinio mokymo turinio reformą. Kuriami sektoriniai praktinio mokymo centrai, centralizuotai rengiami 

nauji profesijų standartai, ruošiamos modulinės programos, diegiama profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistema.  

 Ekonominiai veiksniai. Lietuvos ekonominė situacija neigiamai veikia ir Mokyklos veiklą. Ypač trūksta lėšų praktiniam mokymui, infrastruktūrai 

gerinti, 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 demografiniai veiksniai. Nepalanki Lietuvos demografinė padėtis, nesiliaujantis emigracijos srautas 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 ir psichologinę pagalbą Mokykloje teikia socialinė pedagogė, psichologė. 

Mokinių sveikatingumą prižiūri bendrosios praktikos slaugytoja.  

Technologiniai  veiksniai. Mokykla yra aprūpinta kompiuterine įranga. Per pastaruosius 3 metus ypač pagerėjo informacinių technologijų  įtaka 

Mokyklos veiklos organizavimui  ir ugdymo procesui. Informacinių technologijų kabinetai aprūpinti naujausiais kompiuteriais (iš viso įsigyta 26 vnt.). Mokykloje 

naudojamas elektroninis dienynas TAMO, Moodle sistema. Ugdymo procese naudojamos 9 licencijuotos kompiuterinės programos, 60 įvairių dalykų 

kompiuterinių programų. Pedagogai nuolat tobulina IT naudojimo kompetencijas, dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. Mokykloje kompiuterizuotos 

su prieiga prie interneto kabinetų ir laboratorijų vadovų, visos administracijos, socialinio pedagogo, neformaliojo švietimo organizatoriaus, bendrabučio 

administratoriaus darbo vietos, 5 vietos bibliotekos skaitykloje, 2 – mokytojų kambaryje.  Iš viso Mokykloje yra 155 kompiuteriai, iš jų mokymui yra skirta 137 

kompiuteriai, 29 spausdintuvai,  2 vaizdo grotuvai su televizoriais, 3 kopijavimo aparatai, vaizdo kamera, 7 skaitmeniniai fotoaparatai, 5 interaktyvios lentos, 17 

multimedijų. 
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2.2. Vidinės aplinkos analizė. 

 Valdymas, teisinė bazė. Mokykla įsteigta 1990 m. ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. birželio 19 d. 

įsakymu Nr. 1015. Mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio 

mokymo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, reglamentuojančiais Mokyklos veiklą,  Mokyklos nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis. 

 Organizacinė struktūra. Mokyklos steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Mokyklai vadovauja direktorius. Veiklą 

koordinuoja 2 pavaduotojai, 3 skyrių vedėjai. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba.  

 Žmogiškieji ištekliai. Mokykloje dirba 45 mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas, 2 bendrabučio auklėtojai. Visi profesijos mokytojai ir 

bendrojo lavinimo dalykų mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą. 7 darbuotojai yra įgiję edukologijos magistro laipsnius. Šiuo metu Mokykloje dirba 10 mokytojų 

metodininkų, 20 vyr. mokytojų.  

 Planavimo sistema. Planavimo sistemą sudaro Mokyklos strateginis planas, Mokyklos metinis veiklos planas, Mokyklos ugdymo planas bei kiti 

planai, padedantys užtikrinti tinkamą ugdymo organizavimą ir siekti ugdymo kokybės. Veiklos programas metams rengia savivaldos institucijos, metodinės 

grupės, biblioteka, socialinis pedagogas, psichologas, karjeros koordinatorius, neformaliojo švietimo organizatorius, grupių vadovai, bendrabučio auklėtojai. 

Planavimo procese dalyvauja ne tik administracijos darbuotojai, bet ir mokytojai, mokiniai, socialiniai partneriai, mokinių tėvai.  

Finansiniai ištekliai. Mokyklos veikla finansuojama iš Švietimo ir mokslo administravimo programos lėšų (finansavimo šaltiniai - valstybės 

biudžeto lėšos ir asignavimo valdytojo pajamų įmokos). Ugdymo procesas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų pagal suformuotą mokinio krepšelį.  

Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų finansavimą, rėmėjų ir 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą. Papildomos pajamos gaunamos už suteiktas 

paslaugas. Didesnė pusė biudžeto tenka atlyginimams, priskaitymams socialiniam draudimui, mokinių stipendijoms mokėti. Likusi biudžeto dalis skirta prekėms 

pirkti, spaudiniams įsigyti, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto išlaidoms ir komunalinėms paslaugoms apmokėti. 

 Materialiniai ištekliai. Mokykloje yra du mokomieji korpusai (pagrindinis ir antrasis mokomasis pastatas), 200 vietų bendrabutis, 82 vietų 

mokomasis viešbutis, mokomosios gamybinės dirbtuvės ir kiti statiniai. Jie visi įregistruoti Valstybės įmonėje „Registrų centras“. Mokykla disponuoja Valstybės 

žeme (pagal panaudos sutartis), kurią sudaro 10 ha ekologinis sklypas ir 72 ha mokomojo ūkio žemės.  
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Technologinė įranga, skirta stalių, apdailininkų (statybininkų), virėjų, padavėjų ir barmenų, prekybos įmonių vadybininko padėjėjų, kaimo verslų 

darbuotojų  profesiniam mokymui, 2008 metais buvo atnaujinta ES projekto lėšomis. 2012 metais įgyvendinto mokyklų tobulinimo programos plius projekto 

„Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ lėšomis įsigyta mokymo priemonių technologijų, menų ir gamtamokslinio ugdymo kabinetams. 

Ryšių sistema. Visi Mokyklos kompiuteriai prijungti prie internetinio LITNET ryšio, yra 8 telefono abonentai, vienas fakso aparatas. Naudojamasi 

elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS. 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. Leidžiamas Mokyklos laikraštis „Mokykla ir mes“. 

Mokykloje yra biblioteka / knygų fondas  - 25700 (fiz. vnt.) /, skaitykla ir karjeros ugdymo centras. 

 Apskaita. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos vadovu, patvirtintu 2012-05-02 direktoriaus įsakymu Nr.V1-327 „Dėl 

sąskaitų plano ir buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos vadovas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu 

(Žin.2007, Nr.77-3046), Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Pavyzdiniu biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos 

vadovu ir kitais teisės aktais. Dokumentų apskaita ir archyvo darbo organizavimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos  Archyvų įstatymu ir kitais 

teisės aktais. 

 Vidaus kontrolė. Finansinių išteklių panaudojimo kontrolė vykdoma pagal finansų kontrolės taisykles ir atitinka įstatymų reikalavimus. 

Įgyvendinant profesinį mokymą ir vidurinį ugdymą, kiekvienais metais atliekama veiklos savianalizė, išaiškinant stiprybes ir silpnybes, galimybes  veiklai 

tobulinti. 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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2.3. Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 platus siūlomų  specialybių spektras; 

 sistemingai vykdoma ugdymo rezultatų analizė; 

 sukurta, įdiegta ir palaikoma Kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 

9001:2008 reikalavimus;  

 Mokyklos bendruomenės nariai didžiuojasi Mokykla, turi savo 

tradicijas, geras mikroklimatas; 

 patyrę, kvalifikuoti ir kompetentingi mokytojai; 

 kryptinga ir inovatyvi profesinio orientavimo veikla; 

 Mokykla uždirba iš teikiamų paslaugų; 

 efektyvi metodinė veikla, vykdoma gerosios patirties sklaida; 

 aktyvi projektinė veikla; 

 geras Mokyklos įvaizdis; 

 aktyvi mokinių savivalda. 

 neatlikta mokomųjų pastatų renovacija; 

 nepakankami darbuotojų užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; 

 nepakankamas pamokų lankomumas; 

 nepastovus pamokų tvarkaraštis; 

 nepakankamai geros gyvenimo sąlygos bendrabutyje; 

 nėra Mokykloje specialiojo pedagogo; 

 nepakankamai geri valstybinių brandos egzaminų rezultatai; 

 didėjantis iškrentančių mokinių skaičius dėl išvykimo į užsienį; 

 trūksta lėšų kitų rajonų mokinių pavėžėjimui į Mokyklą mokykliniu 

autobusu; 

 šiuolaikinių, atitinkančių darbo rinkos poreikį, profesinio mokymo 

priemonių ir įrangos stoka dėl  finansinių lėšų trūkumo. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 ES struktūrinių ir kitų fondų bei programų finansinių išteklių 

panaudojimas; 

 efektyviau naudoti informacines technologijas, elektroninį dienyną, 

Moodle sistemą ugdymo procese; 

 lankomumo prevencija; 

 naujų edukacinių aplinkų kūrimas; 

 efektyvinti neformaliojo švietimo, prevencinę veiklą; 

 ugdymo proceso kokybės tobulinimas (diferencijavimas ir 

individualizavimas, savarankiškumo, komandinio darbo organizavimas 

pamokose); 

 viešųjų ryšių plėtojimas; 

 materialinių išteklių panaudojimo ir žmogiškųjų išteklių tobulinimas; 

 gyvenimo bendrabutyje sąlygų gerinimas; 

 mokinių skatinimo ir pagalbos mokiniui sistemos tobulinimas; 

 aktyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

 

 blogėjanti demografinė padėtis; 

 vis aktyvėjanti emigracija; mokinių iškritimas iš švietimo sistemos; 

 žemėjantis vaikų sveikatos indeksas; 

 nepakankamos įstojusiųjų mokinių dalykinės kompetencijos; 

 rizikos grupės jaunimo (linkusių nusikalsti, vartojančių alkoholį, 

narkotikus, psichotropines medžiagas) gausėjimas; 

 konkurencija dėl mokinių su bendrojo lavinimo ir profesinėmis 

mokyklomis; 

 mokinių įsidarbinimo galimybių mažėjimas; 

 tėvų bedarbystė, pasyvus tėvų domėjimasis vaiko pasiekimais; 

 nepakankama lėšų naujų mokomųjų laboratorijų ir kabinetų 

aprūpinimui modernia įranga; 

 dalies mokinių mokymosi motyvacijos stoka; 

 nepalankus tarpmiestinių autobusų grafikas važinėjantiems į Mokyklą 

mokiniams;  

 pedagogo autoriteto mažėjimas. 
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III. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

VIZIJA - Kupiškio technologijos ir verslo mokykla – tai solidari, moderni, saugi, atvira visuomenei ir pokyčiams profesinio mokymo įstaiga, 

teikianti kokybišką išsilavinimą pagal akredituotą vidurinio ugdymo programą 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. 

 

IV. KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI 

 

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla kuria, stiprina ir plėtoja kokybės kultūrą, atsižvelgdama į paslaugų vartotojų poreikių ir lūkesčių 

patenkinimą, darbo rinkos poreikius ir pokyčius, nuolat gerina mokymo/si, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugų tinkamumą. 

Mokyklos vadovybė kryptingai puoselėja kokybės politiką, tobulina kokybės vadybos sistemą, nuolat gerina jos rezultatyvumą, atlikdama vadovybinę 

vertinamąją analizę, aprūpindama įstaigą reikiamais ištekliais ir kurdama palankią darbo aplinką, įtraukdama darbuotojus į tikslų siekimą, ugdydama įstaigoje 

organizacijos kultūrą. 

Kokybės tikslai ir jų rodikliai: 

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

2. Organizuoti gerosios patirties sklaidos priemones. 

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

4. Turtinti materialinius, techninius išteklius, juos racionaliai naudoti bei diegti IT naujoves teikiant mokymo paslaugas. 
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V. PRIORITETAI 

 

5.1. UGDYMO PROCESO TOBULINIMAS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

TIKSLAS – 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. 

Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai Atsakingi, vykdytojai 

Lėšų 

šaltiniai 

KVS 

rodiklio Nr. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Pedagogų ir kitų 

darbuotojų kvalifikacijos ir 

kompetencijų tobulinimo 

planavimas, organizavimas ir 

vykdymas. 

1.1.1. Sudaryti pedagogų ir kitų 

darbuotojų kvalifikacijų ir 

kompetencijų tobulinimo planai. 

1.1.2. Patobulinta mokytojų 

kvalifikacija 

(ne mažiau kaip 30 val. per metus). 

1.1.3. Patobulinta kitų darbuotojų 

kvalifikacija ir kompetencijos (ne 

mažiau kaip 16 val. per metus). 

1.1.4. Parengta mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų atestacijos 

programa. 

1.1.5. Atestuoti visi Mokyklos vadovai 

ir ne mažiau kaip 90 proc. mokytojų.   

2014-2018 Direktorius 

Personalo specialistas 

Atestacijos komisija 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Pajamų 

įmokų lėšos 

3.2. 1. Personalo 

kompetencijų 

ir 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

motyvacijos 

skatinimas. 

 

 

1.2. Mokytojų ir profesijos 

mokytojų veiklos naudojant IT 

skatinimas. 

1.2.1. Mokytojai aktyviai dirba su 

elektroniniu dienynu, Moodle 

aplinkoje, kompiuterinėmis 

programomis, interaktyviomis 

lentomis. 

 

2014-2018 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Informacinių 

technologijų mokytojai 

Mokinio 

krepšelio  

lėšos 

Pajamų 

įmokų lėšos 

3.8. 
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1.2.2. Surengti 2-3 seminarai, 

patobulinti IT naudojimo įgūdžiai, 

efektyviai naudojama virtuali 

mokymo(si) aplinka. 

 

1.3. Metodinės veiklos 

tobulinimas. 

1.3.1. Parengti metodinių grupių 

planai. 

1.3.2. Parengta inovatyvių 

mokymo(si) priemonių (testai, 

klausimynai, konspektai, pratybos, 

mokomoji medžiaga virtualioje 

aplinkoje ir kt.). 

1.3.3. Sukauptos metodinės medžiagos 

skaičius (kasmet ne mažiau kaip 30 

vnt.), sklaida. 

 

2014-2018 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Skyrių vedėjai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

 

 

1.4. Gerosios patirties sklaida. 1.4.1. Susitikimų su rajono, regiono 

ugdymo įstaigų atstovais skaičius (ne 

mažiau kaip 1-2 per metus).  

1.4.2. Parengtas ir įgyvendinamas 

Ugdymo proceso stebėsenos planas. 

Patobulintas ugdymo procesas. 

1.4.3. Metodinių pranešimų, 

seminarų, konkursų, konferencijų 

skaičius (ne mažiau kaip 2-4 per 

metus). 

 

2014-2018 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Pajamų 

įmokų lėšos 

3.8. 

 

1.5. Užsienio kalbų mokymo 

tobulinimas. 

1.5.1. Užsienio kalbos (anglų k.) 

kursai Mokyklos mokytojams. 

1.5.2. Patobulinta mokytojų kalbinė 

kompetencija, mokytojai dalyvauja 

tarptautinėse stažuotėse.  

 

 

2014-2018 Direktoriaus pavaduotojas  

ugdymui 

Anglų kalbos mokytojas 

Projektų vadovai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

projektų 

lėšos 

3.2. 
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2.1. Pasirenkamųjų dalykų ir 

modulių programų parengimas ir 

įgyvendinimas, individualus 

mokinių konsultavimas, 

individualių mokymosi planų 

sudarymas. 

2.1.1. Parengtų modulių ar 

pasirenkamųjų dalykų programų 

skaičius (ne mažiau kaip 10-15 per 

metus). 

2.1.2. Sudaryti individualūs 

mokymosi planai mokiniams 

(vidurinio ugdymo programa). 

2.1.3. Parengtas mokinių konsultacijų 

grafikas. 

2.1.4. Motyvuotas brandos egzaminų 

pasirinkimas, gerėjantys egzaminų 

rezultatai. 

2014-2018 Visi mokytojai 

Gimnazijos skyriaus 

vedėjas 

Priėmimo komisija 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

2.4. 

2.7. 

2.2. Profesinio mokymo 

programų rengimas ir 

koregavimas. 

 

2.2.1. Parengtų naujų, paklausių darbo 

rinkoje ir atitinkančių regiono 

darbdavių poreikius, profesinio 

mokymo programų skaičius (1-2 per 

metus). 

2.2.2. Koreguotų programų, 

atsižvelgiant  į socialinių partnerių 

poreikius ir standartus, skaičius (1-2 

per metus). 

2.2.3. Atliktų profesinio mokymo 

programų savianalizių skaičius. 

2014-2018 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

Darbo grupės 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

2.1. 

2.3. Dalykų integracija. 2.3.1. Parengtas ir įgyvendinamas 

integruotų pamokų grafikas. 

2.3.2. Pravestų  integruotų pamokų 

skaičius (3-5 pamokos  per metus).  

2014-2018 Skyrių vedėjai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

2.Mokymo(si) 

procesų 

kokybės 

gerinimas. 

 

2.4. Ugdymo turinio 

diferencijavimas ir 

individualizavimas. 

2.4.1. Ugdymo procesas orientuotas į 

mokinio poreikių tenkinimą. 

2.4.2. Žinių kokybė atitinka mokinio 

galimybes, pasirengimo lygį. 

2.4.3. Parengta analizė, pateiktos 

išvados ir rekomendacijos.  

 

2014-2018 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Visi mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 
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2.5. Mokinių brandos egzaminų 

ir asmens įgytų kompetencijų 

vertinimo analizės atlikimas. 

2.5.1. Parengtos analizės, pateiktos 

išvados  ir rekomendacijos. 

2014-2018 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Grupių vadovai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

2.4. 

2.6. 

2.7. 

2.6. Mokinių mokymas mokytis 

individualiai, pagal pasirinktą 

mokymosi formą. 

2.6.1. Parengtos mokinių mokymosi 

individualiai dalykų programos, 

teminiai planai, konsultacijų, 

atsiskaitymo grafikai. 

2014-2018 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

2.4. 

2.7. 

2.7. Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

tobulinimas. 

2.7.1. Parengtos ataskaitos, atlikta 

mokinių pasiekimų analizė. 

2.7.2. Suorganizuotų pasiekimų 

vertinimo aptarimų skaičius. 

2.7.3. Patobulinta mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema. 

2.7.4. Parengta mokinių skatinimo ir 

pagalbos mokiniui tvarka. 

2014-2018 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Grupių vadovai 

Darbo grupė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

3.6. 

2.8. Mokinių pamokų 

lankomumo gerinimas. 

 

2.8.1. Parengta ir įgyvendinama 

mokinių lankomumo tvarka. 

2.8.2. Atlikta lankomumo analizė, 

pateiktos išvados ir rekomendacijos, 

pagerintas lankomumas. 

2014-2018 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Socialinis pedagogas 

Grupių vadovai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.7. 

2.9. Šiuolaikinių mokymo 

metodų taikymas, edukacinių 

aplinkų kūrimas.  

2.9.1. Visi mokytojai taiko aktyvius 

mokymo metodus, plačiai ir dažnai 

naudoja IKT ir kitas priemones. 

2014-2018 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

3.8. 

2.10. Ugdymo proceso 

planavimo tobulinimas. 

2.10.1. Sukurtas racionalus pamokų 

tvarkaraštis. 

2.10.2. Kasmet parengtas ugdymo 

planas. 

2014-2018 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Darbo grupė 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

 

2.11. I kurso mokinių adaptacijos 

tyrimas. 

2.11.1. Atliktas tyrimas ir analizė, 

parengtos rekomendacijos. 

2.11.2. Tyrimo rezultatai ir 

rekomendacijos pristatyti tėvams ir 

mokytojams.  

 

2014-2018 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Socialinis pedagogas 

Psichologas 

Grupių vadovai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

1.04. 
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 2.12. Modulinio profesinio 

mokymo įdiegimas Mokykloje. 

2.12.1. Patobulintas ir efektyvesnis 

ugdymo procesas. 

2.12.2. Sumažėjęs mokinių iškritimas 

iš švietimo sistemos. 

 

2014-2018 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

2.6. 

2.7. 

3. Tęstinio 

profesinio 

mokymo ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

paslaugų 

plėtimas. 

3.1. Tęstinio profesinio 

mokymo, kvalifikacijos 

tobulinimo kursų organizavimo 

gyventojams tobulinimas. 

3.1.1. Parengtų naujų programų 

skaičius (1-2 per metus). 

3.1.2. Suorganizuotų  kursų, seminarų 

skaičius (ne mažiau kaip 3-5 per 

metus). 

3.1.3. Atlikta darbo rinkos mokymo 

programų poreikio analizė rajono 

įmonėms ir gyventojams, parengtos 

išvados ir rekomendacijos. 

2014-2018 Suaugusiųjų mokymo 

skyriaus vedėjas 

Kursų 

klausytojų 

lėšos, 

projektų 

lėšos 

2.1. 

4.1. Profesinio informavimo ir 

kitų konsultacijų mokiniams 

teikimo plėtojimas.  

 

4.1.1. Kryptinga ir tikslinga tolimesnė 

absolventų  karjera. 

4.1.2. Atlikta absolventų įsidarbinimo 

ir tolesnės veiklos analizė. 

 

2014–2018  Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Karjeros koordinatorius 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Grupių vadovai 

Skyrių vedėjai 

Mokinio 

krepšelio ir 

ES paramos 

lėšos, 

projektų 

lėšos, 

pajamų 

įmokų lėšos 

1.04. 

2.7. 

4. Profesinio 

orientavimo 

veiklos 

tobulinimas. 

 

4.2. Rengiamų specialybių 

populiarinimas ir mokinių 

motyvavimas specialybės 

įsigijimui. 

4.2.1. Suorganizuotų profesinio 

orientavimo pamokų skaičius (ne 

mažiau kaip 3-5 per metus). 

4.2.2. Suorganizuotų renginių (Atvirų 

durų diena, susitikimai, profesijų diena 

ir kt.) skaičius (ne mažiau kaip 3 -5 

per metus). 

4.2.3. Atlikta apklausa, analizė, 

pateiktos išvados ir rekomendacijos. 

4.2.4. Parengtas ir įgyvendinamas 

Ugdymo karjerai veiklos planas. 

 

2014-2018 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Karjeros koordinatorius 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Grupių vadovai 

Skyrių vedėjai 

 

Mokinio 

krepšelio, 

projektų 

lėšos 

 

1.04. 

2.2. 
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5.1. Neformaliojo švietimo 

organizavimo tobulinimas. 

 

5.1.1. Atlikta neformaliojo švietimo 

sistemos analizė, ištirti mokinių 

poreikiai, pateiktos išvados ir 

rekomendacijos. 

5.1.2. Parengta ir įgyvendinama 

neformaliojo švietimo programa. 

5.1.3. Renginių skaičius (ne mažiau 

kaip 10 per metus) ir kokybė. 

5.1.4. Parengtų neformaliojo švietimo 

programų skaičius (ne mažiau kaip 5-

7 per metus). 

5.1.5. Mokinių pasiekimai. 

 

 

2014-2018 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

Neformaliojo švietimo 

organizatorius 

Būrelių vadovai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

pajamų 

įmokų lėšos 

 

2.5. 

3.8. 

5.2. Prevencinės veiklos (smurto, 

patyčių, žalingų įpročių, 

narkomanijos, AIDS ir kt.) 

efektyvinimas. 

 

5.2.1. Suorganizuotų renginių skaičius 

(ne mažiau kaip 3-5 per metus). 

5.2.2. Atliktų mokinių apklausų 

skaičius. (1-2 per metus). 

5.2.3. Parengta ir įgyvendinta  Vaiko 

gerovės komisijos veiklos programa. 

5.2.4. Sumažėjęs elgesio pažeidimų 

skaičius (ne mažiau kaip 5 proc. per 

metus). 

 

 

2014-2018 Vaiko gerovės komisija 

Socialinis pedagogas 

Bendrabučio auklėtojai 

Psichologas 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

3.8. 

3.6. 

5. Asmenybės 

raidos 

vientisumo 

užtikrinimas. 

 

5.3. Mokinių saviraiškos plėtra, 

kūrybiškumo ugdymas. 

5.3.1. Laimėtų prizinių vietų skaičius 

olimpiadose, konkursuose, varžybose. 

5.3.2. Sėkmingas atstovavimas 

Mokyklai. 

2014-2018 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

Skyrių vedėjai 

Neformaliojo švietimo 

organizatorius 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

pajamų 

įmokų lėšos, 

projektų 

lėšos, 

rėmėjų lėšos 

 

2.5. 

3.8. 



 16 

5.4. Pilietinės, tautinės, 

kultūrinės bei socialinės 

savimonės formavimas, 

pažintinės veiklos 

organizavimas. 

5.4.1. Suorganizuotų akcijų, projektų, 

konkursų, konferencijų,  parodų, 

ekspozicijų skaičius (ne mažiau kaip 

3-5 per metus), jų kokybė. 

5.4.2. Ekskursijų, kelionių, išvykų 

mokiniams ir mokytojams skaičius (ne 

mažiau kaip 2-3 per metus). 

 

 

2014-2018 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

Skyrių vedėjai 

Neformaliojo švietimo 

organizatorius 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

pajamų 

įmokų lėšos, 

projektų 

lėšos, 

rėmėjų lėšos 

 

3.8. 

 5.5..Mokinių skatinimo ir 

pagalbos mokiniui sistemos 

tobulinimas. 

 

 

5.5.1. Teikiama mokiniams materialinė 

ir socialinė parama, pedagoginė ir 

psichologinė pagalba, geras 

mikroklimatas, 

mokymosi motyvacija. 

 

 

2014-2018 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

Socialinis pedagogas 

Psichologas 

Vaiko gerovės komisija 

Visi mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

pajamų 

įmokų lėšos, 

rėmėjų lėšos 

3.6. 

6. Valdymo ir 

vadovavimo 

tobulinimas 

6.1. Kokybės vadybos sistemos 

užtikrinimas. 

6.6.1. Nuolatinis Mokyklos veiklos 

tyrimas, stebėjimas, analizavimas ir 

vertinimas (QPR portalas). 

6.6.2. Atliktos apklausos (ne mažiau 

kaip 2-3 per metus).  

6.6.3. Kasmet atliktas KVS vidaus ir 

išorės auditas.  

6.6.4. Kasmet atlikta KVS vadovybinė 

vertinamoji analizė. 

6.6.5. Mokyklos sertifikavimas pagal 

ISO 9001:2008 standartą. 

 

 

2014-2018 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Veiklos įsivertinimo darbo 

grupė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Vadovybės atstovas 

kokybei 

KVS auditorius 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

 

1.04. 

1.05. 

1.07. 

1.08. 

1.09. 

1.10. 
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5.2. MOKYKLOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

 

 TIKSLAS – tobulinti  edukacinę ir estetinę ugdymo(si) aplinką, tenkinančią bendruomenės poreikius, formuoti savitą kultūrą, racionaliai panaudoti 

materialinius ir žmogiškuosius resursus. 

 

Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai           Atsakingi, vykdytojai Lėšų 

šaltiniai 

KVS 

 rodiklio Nr. 

1  2 3 4 5 6 7 

1. Mokyklos 

etoso gerinimas. 

 

1.1. Senųjų tradicijų 

puoselėjimas ir naujų kūrimas. 

1.1.1. Parengta ir įgyvendinta kultūros 

puoselėjimo ir plėtros programa. 

1.1.2. Sukurtas naujas Mokyklos 

logotipas. 

2014 - 2018 Direktorius 

Mokyklos kultūros 

puoselėjimo ir plėtros 

komanda 

Mokinio 

krepšelio, 

ES paramos 

projektų, 

pajamų 

įmokų lėšos 

 

1.2. Bendruomenės 

mikroklimato gerinimas. 

1.2.1. Kasmet atliktas mikroklimato, 

darbuotojų pasitenkinimo darbo vieta, 

sąlygomis tyrimas, pateiktos išvados. 

1.2.2. Etikos komisijos posėdžių 

skaičius. 

2014 - 2018 Visa bendruomenė Mokinio 

krepšelio, 

pajamų 

įmokų lėšos 

 

3.3.  

1.3. Sveikos gyvensenos 

įgūdžių lavinimas. 

1.3.1. Kasmet parengtos ir 

įgyvendintos sveikatingumo 

programos. 

1.3.2. Suorganizuotų susitikimų 

mokiniams ir darbuotojams su sveikos 

gyvensenos propaguotojais skaičius 

(ne mažiau kaip 1-2 per metus). 

 

2014 - 2018 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Socialinis pedagogas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas  

Neformaliojo švietimo 

organizatorius 

Mokinio 

krepšelio, 

pajamų 

įmokų lėšos 

 

3.8. 

2. Mokomosios 

bazės 

modernizavimas 

panaudojant ES 

ir kitų fondų 

paramą. 

2.1. Pagrindinio mokomojo 

pastato renovacija. 

2.1.1. Apšiltintos išorinės pastato 

sienos ir atlikta jų apdaila. 

2.1.2. Apšiltintas stogas ir įrengta 

nauja danga. 

2.1.3. Renovuoti šiluminiai punktai. 

2014 - 2016 Mokyklos vadovai Mokinio 

krepšelio, 

ES paramos 

projektų, 

pajamų 

įmokų lėšos 

3.3. 

3.4. 

3.5. 
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2.2. Antro mokomojo pastato ir 

mokomųjų gamybinių dirbtuvių 

renovacija. 

2.2.1. Apšiltintos išorinės pastato 

sienos ir atlikta jų apdaila. 

2.2.2. Pakeisti langai. 

2.2.3. Atlikta šiluminio punkto, 

šildymo ir vandentiekio sistemų 

renovacija. 

2.2.4. Apšiltintas stogas ir įrengta 

nauja danga. 

2016 - 2018 Mokyklos vadovai Mokinio 

krepšelio, 

ES paramos 

projektų, 

pajamų 

įmokų lėšos 

 

 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.1. Naujų edukacinių aplinkų 

kūrimas. 

3.1.1. Įkurtas Mokyklos muziejus 

pirmame bendrabutyje. 

3.1.2. Įrengtas suvirinimo profesinio 

mokymo programai vykdyti teorijos  

kabinetas ir praktinio mokymo 

laboratorija. 

3.1.3. Įrengtas technikos priežiūros 

verslo darbuotojo mokymo programai 

vykdyti teorijos mokymo kabinetas ir 

praktinio mokymo laboratorija. 

2014 - 2018 Mokyklos vadovai 

Profesijos mokytojai 

 

 

Mokinio 

krepšelio, 

ES paramos 

projektų, 

pajamų 

įmokų  ir 

rėmėjų 

lėšos 

 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3. Mokyklos 

erdvių 

tobulinimas. 

 

 

 

3.2. Kabinetų ir laboratorijų 

modernizavimas ir aprūpinimas 

šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis. 

3.2.1. Ištirtas poreikis vadovėliams, 

kompiuterinėms ir kitoms naujoms 

mokymo priemonėms bei įrangai 

įsigyti, sporto inventoriaus bazei 

papildyti. 

3.2.2. Atlikta Mokyklos veiklos srities 

„Ištekliai“ savianalizė ir parengta 

savianalizės ataskaita. 

3.2.3. Parengta ir įgyvendinta kabinetų 

ir praktinio mokymo laboratorijų 

modernizavimo programa.  

3.2.4. Įsigyta vadovėlių, 

kompiuterinių ir kitų naujų mokymo 

priemonių bei įrangos, papildyta 

sporto inventoriaus bazė. 

 

2014 - 2018 Mokyklos vadovai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Bibliotekos vedėjas 

Mokinio 

krepšelio, 

ES paramos 

projektų, 

pajamų 

įmokų lėšos 

 

 

3.3. 

3.4. 

3.5. 
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3.3. Bendrų Mokyklos vidaus 

erdvių gerinimas. 

3.3.1. Apšiltintos ir atnaujintos OSB 

plokštėmis sporto salės rytinė ir 

šiaurinė 

sienos. 

3.3.2. Apšiltintos mokytojų kambario 

lauko sienos ir grindys, atlikta apdaila. 

3.3.3. Apšiltintos kabineto Nr.21 

sienos  ir atlikta apdaila. 

3.3.4. Apšiltintos pasitarimų kabineto 

lauko sienos ir lubos, atlikta apdaila, 

įrengta nauja grindų danga. 

3.3.5. Atliktas maisto ruošimo 

kabineto ir praktinio mokymo 

laboratorijos remontas ir apdaila. 

3.3.6. Atliktas buhalterių darbo 

kabineto remontas ir apdaila. 

2014- 2018 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijos ir ūkio 

reikalams 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

Mokinio 

krepšelio, 

ES paramos 

projektų, 

pajamų 

įmokų lėšos 

 

 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.4. Esamų materialinių išteklių 

pritaikymas, atnaujinimas ir 

turtinimas. 

3.4.1. Atnaujinti kabinetų baldai (ne 

mažiau kaip dviems kabinetams per 

metus). 

3.4.2. Pagaminti baldai (lovos, 

taburetės ir kt.) bendrabučio 

gyventojams. 

3.4.3. Įsigyti nauji lovų čiužiniai 

bendrabučiui  (ne mažiau kaip 10-20 

vnt. per metus). 

3.4.4. Įsigytos  kėdės (100 vnt.) 

Mokyklos aktų salei. 

2014-2018 Mokyklos vadovai Mokinio 

krepšelio, 

pajamų 

įmokų, 

rėmėjų  

lėšos 

 

 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

 

3.5. Mokyklos išorės erdvių 

sutvarkymas. 

3.5.1. Atlikti viso Mokyklos parko 

genėjimo darbai. 

3.5.2. Sutvarkytas Mokyklos 

mokomasis sodas.  

3.5.3. Įrengta edukacinė klasė 

Mokyklos parke. 

 

2014-2018 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijos ir ūkio 

reikalams  

Mokomojo ūkio vedėjas 

 

Mokinio 

krepšelio, 

pajamų 

įmokų, ES 

paramos 

projektų ir 

rėmėjų  

3.3. 

3.4. 

3.5. 
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3.5.4. Atliktas pagrindinio mokomojo 

pastato laiptų remontas ir apdaila. 

3.5.5. Atliktas pirmo bendrabučio 

stogo remontas. 

3.5.6. Pakeista antro bendrabučio 

stogo danga. 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

lėšos 

 

 

 

5.3. MOKYKLOS ĮVAIZDIS IR VIEŠIEJI RYŠIAI 

 

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. 

 

Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų šaltiniai KVS 

rodiklio Nr. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Bendradarbiavimo 

su mokinių tėvais 

gerinimas. 

1.1. Renginių tėvams  

organizavimas. 

1.1.1. Skaitytų paskaitų, 

pranešimų pedagoginėmis, 

psichologinėmis ir kitomis 

temomis skaičius (1-2 per metus). 

1.1.2. Surengtų tėvų susirinkimų 

skaičius (1-2 per metus). 

1.1.3. Sudarytos galimybės 

tėvams dalyvauti,  

stebėti ugdymo procesą ir laiku 

spręsti problemas. 

 

2014-2018 Mokyklos vadovai 

Grupių vadovai 

Socialinis 

pedagogas 

Psichologas 

Mokinio 

krepšelio lėšos  

3.8. 

2. Bendradarbiavimo 

su Kupiškio ir kitų 

rajonų 

bendruomenėmis 

plėtojimas. 

2.1. Renginių organizavimas 

Kupiškio ir kitų rajonų 

bendruomenėms. 

2.1.1. Surengtų viešų renginių 

skaičius (1-2 per metus). 

2014-2018 Mokyklos vadovai Mokinio 

krepšelio, 

rėmėjų, 

pajamų įmokų 

lėšos  

3.8. 
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2.2. Dalyvavimas viešuose 

renginiuose partnerio 

teisėmis. 

2.2. Renginių skaičius, kuriuose 

Mokykla dalyvavo kaip partnerė 

(1-2 per metus). 

2014-2018 Mokyklos vadovai Mokinio 

krepšelio, 

rėmėjų ir 

projektų lėšos  

3.8. 

2.3. Ryšių su socialiniais 

partneriais gerinimas. 

2.3.1. Bendrai įgyvendintų 

renginių skaičius (3-4 per metus). 

2.3.2. Naujai sudarytų sutarčių 

skaičius (3-5 per metus). 

2014-2018 Mokyklos vadovai 

Projektų vadovai 

Karjeros 

koordinatorius 

Mokinio 

krepšelio, 

rėmėjų ir 

projektų lėšos 

3.8. 

3.1 Naujų ryšių užmezgimas 

su kitomis šalies ir užsienio 

švietimo įstaigomis ar 

švietimo paslaugas 

teikiančiomis 

organizacijomis. 

 

3.1.1. Užmegztų ryšių ir 

pasirašytų sutarčių su švietimo 

įstaigomis ar švietimo paslaugas 

teikiančiomis organizacijomis 

skaičius (1-2 per metus). 

2014-2018 Mokyklos vadovai 

Projektų vadovai 

Mokinio 

krepšelio, 

projektų lėšos 

 

3.8. 

3.2. Ryšių su ES ar 

trečiosiomis šalimis 

palaikymas. 

3.2.1. Parengtų ir patvirtintų 

,,Erasmus+“ ir kitų projektų 

paraiškų skaičius (1-2 per metus). 

3.2.2. Įgyvendintų ,,Erasmus+“ ar 

kitų  projektų skaičius (1-2 per 

metus). 

 

2014-2018 Mokyklos vadovai 

Projektų vadovai  

Mokinio 

krepšelio ir 

projektų lėšos 

 

3.8. 

3. Aktyvus 

bendradarbiavimas 

su šalies, ES ar 

trečiųjų šalių 

institucijomis. 

3.3. Bendradarbiavimo 

sutarčių įsipareigojimų 

vykdymas. 

3.3.1. Bendros veiklos rezultatai. 

3.3.2. Suorganizuotų profesinio 

meistriškumo konkursų, viktorinų 

skaičius (3-4 per metus). 

3.3.3. Profesinio meistriškumo 

konkursų, viktorinų skaičius, 

kuriuose  Mokykla dalyvavo (3-4 

per metus). 

2014-2018 Mokyklos vadovai 

Projektų vadovai  

Mokinio 

krepšelio, 

rėmėjų ir 

pajamų įmokų 

lėšos 

 

3.8. 

4. Sistemingas  

Mokyklos teigiamo 

įvaizdžio 

formavimas. 

4.1. Sistemingas Mokyklos 

interneto tinklapio 

atnaujinimas. 

4.1.1. Sistemingas informacijos 

pateikimas. 

4.1.2. Mokyklos internetinio 

puslapio modernizavimas. 

2014-2018 Mokyklos  vadovai  

IT specialistai 

Mokinio 

krepšelio, 

pajamų įmokų 

lėšos 

3.8. 
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4.2. Aktyvus profilis 

socialinėse medijose. 

4.2.1. Informacijos sklaida 

socialinėse medijose (Mokyklos 

„Facebook“ paskyros atnaujinimų 

skaičius). 

 

2014-2018 IT specialistai Mokinio 

krepšelio lėšos 

3.8. 

4.3. Veiklos viešinimas 

žiniasklaidoje. 

4.3.1. Straipsnių žiniasklaidoje, 

internete skaičius (30-60 per 

metus). 

4.3.2. Reportažų Kupiškio 

televizijoje skaičius (1-2 per 

metus). 

2014-2018 Visa bendruomenė Mokinio 

krepšelio, 

pajamų įmokų 

lėšos 

 

3.8. 

4.4. Reklaminių gaminių apie 

Mokyklą leidyba. 

4.4.1. Išleistų reklaminių gaminių 

(lankstinukų, plakatų, 

kanceliarinių priemonių ir kt.) 

skaičius (250-500 vnt. per metus). 

4.4.2. Jubiliejinis leidinys. 

2014-2018 Mokyklos vadovai Mokinio 

krepšelio, 

pajamų įmokų 

lėšos 

3.8. 

4.5. Viešoji sklaida apie 

Mokyklos veiklą. 

4.5.1. Visuomeninių renginių, 

kuriuose dalyvauta, skaičius (1-2 

per metus). 

2014-2018 Mokyklos vadovai Mokinio 

krepšelio, 

pajamų įmokų 

lėšos 

3.8. 

4.6. Sėkmės istorijų 

garsinimas. 

4.6.1. Paviešintų sėkmės istorijų 

skaičius (1-2 per metus). 

2014-2018 Profesijos 

mokytojai 

Karjeros 

koordinatorius  

Mokinio 

krepšelio, 

pajamų įmokų 

lėšos 

 

5.1. Mokinių informacinio 

stendo įrengimas. 

5.1.1. Paskelbtų informacinių 

pranešimų skaičius (5-6 per 

metus). 

2014-2018 Visi mokytojai Mokinio 

krepšelio, 

pajamų įmokų 

lėšos 

3.8. 5. Vidinės 

komunikacijos 

tobulinimas. 

5.2. Audio - video sistemos 

Mokyklos vestibiulyje 

įrengimas. 

5.2.1. Audio - video pranešimų 

skaičius (3-4 per metus). 

2014-2018 Mokyklos vadovai 

Projektų vadovai 

Mokinio 

krepšelio, 

pajamų įmokų 

lėšos 

3.8. 
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VI. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 

Mokykla 2014–2018 m. strateginiam planui įgyvendinti kasmet rengs Mokyklos metinį veiklos planą, pagal jų įgyvendinimo lygį koreguos strateginį 

planą. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Vieną kartą per metus Mokyklos direktorius bendruomenei pristato 

strateginio plano įgyvendinimą. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai stebi ir įvertina, ar Mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir 

uždavinius, ar darbuotojai vykdo užduotis, ar vykdomos priemonės yra efektyvios, teikia siūlymus plano koregavimui. Vyriausiasis finansininkas stebi ir 

analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos bei naudojamos lėšos. 
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2013 m. gruodžio 27 d. 

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos 

tarybos posėdžio protokolo 

Nr. V2 – 8  nutarimu 
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