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 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

 

Viešosios įstaigos Telšių regioninio profesinio mokymo centro dalininkams 

 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

 Nuomonė  

Mes atlikome  Viešosios įstaigos Telšių regioninio profesinio mokymo centro (toliau Įstaigos) finansinių 

ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų 

veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių  ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, 

įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parodo tikrą ir teisingą 

vaizdą  apie Įstaigos 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius 

veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus (VSAFAS) ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius pelno 

nesiekiančių  ribotos civilinės atsakomybės viešųjų juridinių asmenų buhalterinę apskaitą ir finansinių 

ataskaitų sudarymą.  

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos 

standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų 

auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Bendrovės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų 

valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos 

Respublikos audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat 

laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos audito įstatymu ir TBESV kodeksu. 

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami  mūsų nuomonei pagrįsti. 

Kita informacija 

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių 

ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 

užtikrinimo išvados apie ją. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar 

yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose. Mes privalome įvertinti, ar 

Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines 

ataskaitas. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais 

atžvilgiais Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų 

finansinių ataskaitų duomenis. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus Lietuvos Respublikoje 

galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės viešųjų 

juridinių asmenų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, 

vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės 

ar klaidos.  

mailto:optimusauditus@gmail.com
http://www.optimusauditus.lt/
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Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei 

būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus 

tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, 

tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra 

reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų 

nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą 

iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, 

kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad 

atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems 

remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio 

skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 

suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų 

audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra 

didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, 

klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 

aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos 

vidaus kontrolės veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su 

jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis 

surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl 

kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad 

toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į 

susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime 

modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki 

auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės toliau tęsti 

savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar 

finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo 

pateikimo koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir 

atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos 

nustatėme audito metu. 

 

 

Atestuota auditorė Nijolė Zibalienė  

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000332  
UAB „Optimus auditus“ 

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001382 

 

2021 m. balandžio 12 d. 

Bijūnų g. 8, Klaipėda, Lietuvos Respublika 
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                                                                PRITARTA 

                                                        Visuotinio dalininkų susirinkimo 

                                                                                                2021-            protokolu Nr. Dal- 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA TELŠIŲ REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

Bendra informacija apie mokyklą 

Mokykla įkurta 1963 metai sausio mėn. 

 

2004-07-01 mokykla pertvarkyta į Viešają įstaigą Telšių regioninį profesinio mokymo centrą. 

 

Viešosios įstaigos dalininkai: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – įnašas 0,58 euro, 

Telšių rajono savivaldybė – įnašas 5 792,40 eurai, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai – 

įnašas 28,96 eurai.  

Dalininkų įnašai per finansinius metus nesikeitė. 

 

2011 m. vasario 1 d. įsteigtas Centre gimnazijos skyrius.  

 

2015 m. rugsėjo 1 d. atidarytas Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras Telšiuose 

(baigtas vykdyti projektas „VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro infrastruktūros plėtra 

Telšiuose: Statybos sektoriaus praktinio mokymo centro steigimas“). 

 

Renovuotos patalpos užima 1.046 m², pastatyto pastato plotas – 2.700 m², iš viso 3.746 m². 

Ugdymo procesas vykdomas Varniuose (adresu S. Daukanto g. 6b, Varniai, Telšių rajonas) ir 

Telšiuose (adresu S. Daukanto g. 17, Telšiai). 

 

 2019 m. kovo 13 d. įsteigta Centro taryba (kolegialus valdymo organas). 

 

 2020 m. rugpjūčio 17 d. VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro Įstatai (nauji) 

įregistruoti Juridinių asmenų registre. 

 

 2020 m. rugsėjo 1 d. įsteigtas Suaugusiųjų skyrius. 

 

         Centras panaudos pagrindu naudoja 6 žemės sklypus, kurių bendras plotas 121,064 ha. 

        17,8 ha sudaro Centro teritorija, iš kurios 1,064 ha Telšiuose (adresu S. Daukanto g. 17, 

Telšiai).      Likusi žemė yra žemės ūkio paskirties. 

Centras yra Statybininkų asociacijos narys, Baltijos šalių pastolių narys, Lietuvos profesinio 

mokymo įstaigų asociacijos LPMA narys. 

 

Vadovo žodis 

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro bendruomenė 2020 metais veiklą vykdė 

siekdama ugdymo/si efektyvumo, t.y.: prieinamumo užtikrinimo, ugdymo ir socialinės 

infrastruktūros gerinimo, lanksčių mokymo formų ir metodų įvairinimo, pagalbos mokiniui 

didinimo. 

2020 metai ypatingi dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino: nuo kovo  16 

d. iki birželio 16 d. ir nuo spalio 23 d., kuris dar nesibaigė.  

50 proc. ugdymo laiko vyko nestandartiškai: keitėsi ugdymo formos, būdai, pasikeitė ir 

rezultatai. 

Siekiant užtikrinti mokinių ir darbuotojų saugumą bei nenutrūkstamą Centro veiklą, buvo 

parengti 9 tvarkų aprašai, reglamentuojantys Centro veiklą karantino metu. Tvarkų buvo griežtai 
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laikomasi, dėl to susirgusių mokinių, kuriuos privalu registruoti ŠMSM tinklapio nurodytoje 

paskyroje „Dėl COVID-19 grėsmės valdymo priemonių“ temoje, nebuvo. 

Nebuvo ir į prastovas išleistų darbuotojų. 

Ugdymas vyko mišriu būdu. Kontaktinis mokymas vyko tik išleidžiamųjų grupių 

profesiniams praktiniams įgūdžiams įgyti bei mokiniams besimokantiems su socialinių įgūdžių 

programa.  Mokymuisi nuotoliniu būdu mokiniai pagal poreikius buvo aprūpinti priemonėmis. 

Nuotolinis mokymas vyko sklandžiai, nuosekliai, atsižvelgiant į mokymo nuotolinio ugdymo 

proceso organizavimo būdu kriterijus. 

Rezultatai pateikiami tolimesnėje informacijoje. 

 

Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos 

 

Pasiekimai:  

 

        1. Pradėta naudotis profesinio mokymo įstaigoms sukurta Profesinio mokymo informacine 

sistema (PMIS) su integruotomis sistemomis (el dienynu Mano dienynas, moodle platforma). 

         2. Pasirengta mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu: parengtas tvarkos 

aprašas, naudojama virtuali profesinio mokymo(si) aplinka moodle, teikta „Dėl viešosios įstaigos 

Telšių regioninio profesinio mokymo centro pasirengimo vykdyti mokymą nuotoliniu ugdymo 

proceso organizavimo būdu“ paraiška, atlikta ekspertizė. 

         3. ŠMSM skirtas priimamų mokinių vietų skaičius į VF vietas įvykdytas 97 proc. (pernai 81 

proc. plano). 

         4. Didesnis mokinių priėmimas į pagrindinio ugdymo pakopą – 50 mokinių (pernai 45) 

         5. Suformuota daugiau grupių – 25 (pernai – 23). 

         6. Įsteigtas Suaugusiųjų skyrius. 

         7. Mažesnis mokinių „nubyrėjimas“ – (- 2,1 proc). 

8. Išplėsta profesinio mokymo programų pasiūla. 

9. Plėtojama profesinio mokymo organizavimo forma pameistrystė. Pameistrystės mokymosi 

forma mokosi 15% profesinio mokymo programų mokinių (vidutiniškai per metus) 

10. Atnaujintos IT technologijos. 

11. Sudarytas palankus ugdymo/si mikroklimatas. Centre nėra patyčių, mokiniai  jaučiasi 

gerai. 

12. Sumažėjo žalingų įpročių turinčių mokinių skaičius. 

13. Didėja mokinių pasitikėjimas mokytojais, kitais mokyklos darbuotojais. 

14. Sumažintos išlaidos šildymui (Varniuose). 

15. Ženkliai pagerinta ugdymo bei socialinė infrastruktūra.  

 

Problemos:  

 

1. Žemesnis pagrindinio (-2) ir vidurinio ugdymo (-1) mokinių pažangumas. 

2. Žemesnis VBE išlaikymo procentas (-4). 

3. Mažiau mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą (-4). 

4. Sumažėjęs kompetencijų vertinimo vidurkis 7,9, ( 2019 m. – 8,4). 

5. Padidėjusi rizika užtikrinti nuolatinį šildymo tiekimą Varniuose, S. Daukanto g. 6b korpuse. 

 

Įstaigos perspektyvos:  

 

1. Naujų PMIS skaitmeninių įrankių ir taikymo sričių naudojimas. 

2. Nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdo ekspertinis vertinimas ir įteisinimas. 

3. Šiuolaikiškos mokymo/si aplinkos kūrimas. 

4. Vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos gerinimas. 

5. Naujų mokymo programų (slaugytojo padėjėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo) 

įgyvendinimas. 
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6. Ugdymo infrastruktūros Telšiuose plėtra. 

7. Socialinės – reabilitacinės infrastruktūros neįgaliems Varniuose kūrimas. 

 

1) VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti 

darbai.  
1. Tikslas 

Didinti įgyjamų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir gerinti ugdymo kokybę, 

aprūpinant praktinio mokymo bazę inovatyvia įranga. 

Uždaviniai Atlikti darbai 

1.1. Kurti ir įgyvendinti 

valstybės pažangai ir regionų 

plėtrai aktualias profesinio 

mokymo programas, plėtoti 

neformalaus mokymosi 

programų pasiūlą. 

1.1.1. Padėties Darbo rinkoje stebėsena ir vertinimo vykdymas: 

įsidarbinimo galimybių prognozė 2020 metams; profesinio 

mokymo programų poreikio Telšių regiono darbo rinkoje 

tyrimas. 

1.1.2. Modulinių profesinio mokymo programų licencijavimas 

 

1.1.3. Naujų trumpalaikių kursų programų, atsižvelgiant į darbo 

rinkos, socialinių partnerių poreikius bei teisinį reglamentavimą 

rengimas. 

1.1.4. Mokinių priėmimo plano parengimas 2020-2021 m.m. 

1.2. Plėtoti socialinę partnerystę 

darnaus vystymosi klausimais. 

1.2.1. Socialinių partnerių įtraukimas į mokymo programų 

tobulinimą ar  programų rengimo darbo grupes, tariantis dėl 

programų kokybės užtikrinimo, tendencijų darbo rinkoje ir 

galimybių. 

1.2.2. Socialinių partnerių įtraukimas į bendrus projektus, 

apskrito stalo diskusijas, seminarus, netradicines pamokas 

realioje darbo vietoje 

1.2.3. Tarptautinės partnerystės plėtojimas plėtojant mokinių ir 

mokytojų judrumą. 

1.2.4. Naujų sutarčių pasirašymas su socialiniais partneriais. 

1.2.5. Socialinių partnerių įtraukimas į mokinių praktikų 

organizavimą ir galimybių profesijos mokytojų stažuotėms 

sudarymas. 

1.2.6. Dalyvavimas Lietuvos statybininkų asociacijos veikloje, 

Šiaulių pramonės, prekybos amatų rūmų Telšių skyriaus veikloje. 

1.2.7. Dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi Telšių rajono savivaldybėje renginiuose. 

1.2.8. Praktinio mokymo organizavimas sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose (kitų PMS centruose). 

1.2.9. Organizavimas ir dalyvavimas profesinio meistriškumo 

konkursuose: 

- mokyklinių profesinio meistriškumo konkursų organizavimas: 

kompiuterinio projektavimo operatoriaus, automobilių 

mechaniko; 

- respublikinio ,,Apdailininko“ profesinio meistriškumo 

konkursų organizavimas. 

1.3. Nuolat teikti formalaus/ 

neformalaus švietimo paslaugas, 

kvalifikaciją tobulinti ar 

persikvalifikuoti siekiantiems 

įvairaus amžiaus ir patirties 

asmenims (išorės klientams). 

1.3.1. Programų plėtra Telšių statybos sektoriaus praktinio 

mokymo centre. 

1.3.2. Tęstinio profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo 

programų vykdymas. 

1.3.3. Kitų profesinių mokyklų mokinių praktinis mokymas 

statybos sektoriniame praktinio mokymo centre. 

1.3.4. Technologijų seminarų ir mokymų profesijos mokytojams 
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organizavimas. 

1.3.5. Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir bendrojo 

ugdymo mokyklų technologijų mokytojams seminarų 

organizavimas. 

1.3.6. Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams. 

1.3.7. Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių 

darbuotojams. 

1.4. Plėtoti paveikią vidinę 

kokybės užtikrinimo sistemą. 

1.4.1. 2020 metų kokybės vidaus audito pateiktų  pasiūlymų 

peržiūra, įgyvendinimas. 

1.4.2. Centro veiklos kokybės vidaus audito organizavimas. 

Centro vidaus kokybės įsivertinimas ,,Ugdymo(si) aplinkos – 

turimų materialinių išteklių tinkamumas, pakankamumas ir 

panaudojimo racionalumas“. 

1.4.3. Kokybės tyrimų organizavimas: mokinių apklausa prieš 

praktiką, darbdavių apklausa, mokinių apklausa atlikus praktiką, 

pirmakursių adaptacijos tyrimas, mokinių apklausos apie 

ugdymo procesą. 

1.5. Gerinti mokymo(si) aplinką. 1.5.1. Automobilių mechaniko, virėjo mokymo programos 

atnaujinimas. 

Projekto Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0008 vykdymas „VšĮ 

Telšių regioninio profesinio mokymo centro profesinio 

mokymo(si) infrastruktūros plėtra“. 

1.5.2. Laboratorijų, teorinio mokymo klasių, kitų edukacinių 

erdvių materialinės bazės turtinimas. 

1.5.3. Mokomųjų priemonių ir mokymo medžiagų visoms 

mokymo programoms įgyvendinti įsigijimas, modernių mokymo 

priemonių ruošimas. 

1.5.4. Vadovėlių, žurnalų profesinio mokymo programoms 

vykdyti įsigijimas. 

1.5.5. Kabinetų aprūpinimas aktualiomis ir naujomis mokymo ir 

vaizdinėmis priemonėmis, užtikrinant mokymosi virtualioje 

aplinkoje prieinamumą ir mokymosi išteklių panaudojimą. 

1.5.6. Mokymosi aplinkos modernizavimas IT technologijomis. 

1.5.7. Aktualios medžiagos pateikimas stenduose. 

1.5.8. Pedagoginė ir socialinė pagalba mokiniams, pedagoginis 

tėvų švietimas. 

1.5.9. Tinkamų mokinių ir mokytojų tarpusavio santykių kūrimas 

ugdymo procese. 

1.5.10. Psichologo paskaitos tėvams apie individualius vaikų 

mokymosi aspektus organizavimas.   

1.6. Sustiprinti Centro įvaizdį ir 

žinomumą. 

1.6.1. Informacijos viešinimas apie Centro veiklą, mokinių 

pasiekimus Centro interneto svetainėje. 

1.6.2. Veiklos viešinimas žiniasklaidos priemonių pagalba: 

spauda, radijas 

1.6.3. Centro pristatymas parodose ,,Profesijų dienos“, ,,Studijos 

2020“,  Centro atvirų durų dienos, vieši renginiai. 

1.6.4. Profesinio informavimo ir konsultavimo veiklos vykdymas 

bendrojo ugdymo mokyklose: 

susitikimai su mokiniais, mokytojais, tėvais; 

dalyvavimas mokyklų renginiuose pristatant Centrą. Profesinio 

veiklinimo praktiniai užsiėmimai bendrojo ugdymo mokyklų 
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mokiniams. 

1.6.5. Profesinio orientavimo plano sudarymas 

1.6.6. Bendradarbiavimas su institucijomis: socialinės paramos ir 

rūpybos skyriumi, jaunimo organizacijomis, užimtumo tarnyba 

orientuojant nedirbantį jaunimą užimtumui. 

 

2. Tikslas 

Užtikrinti kokybišką ir veiksmingą bendrųjų ir dalykinių, socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymą/si kiekvienam mokiniui. 

Uždaviniai Atlikti darbai 

2.1. Užtikrinti optimalų ugdymo 

turinį. 

 

 

 

 

2.1. 2020-2021 m.m. vykdomų programų įgyvendinimo plano 

parengimas. 

2.1.2. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, atsižvelgiant į 

mokinio mokymosi poreikius, programų parengimas.  

2.1.3. Konsultacijos pirmo kurso mokiniams sudarant individualų 

ugdymo planą. 

2.1.3. Konsultacijos pirmo kurso mokiniams sudarant individualų 

ugdymo planą. 

2.1.4. Ugdymo organizavimas atsižvelgus į mokinių poreikius ir 

bendrųjų ugdymo planų reikalavimus: 

- mokslo metų trukmės ir ugdymo organizavimo suderinimas; 

- individualių ugdymo planų analizė, laikinųjų grupių sudarymas; 

- mokinių adaptacija ir lūkesčių tyrimas, analizavimas; 

- pirmo kurso mokinių gebėjimų ir įgūdžių patikra;  

- ugdymo turinio integravimas; 

-ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas; 

- supažindinimas su mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimu;  

- bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais) ir kitomis 

įstaigomis; 

- optimalus mokinių mokymosi krūvio planavimas (tvarkaraštis); 

- inovatyvių (naujų, netradicinių, aktyvių) naudojimas ugdymo 

proceso metu mokinių pozityvių vertybių formavimui; 

- pozityvaus Centro mikroklimato kūrimas; 

- nuoseklių ir ilgalaikių prevencinių programų, ugdančių 

socialines emocines kompetencijas, vykdymas; 

- mokinių socialinės – pilietinės veiklos organizavimas ir 

vykdymas; 

- pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos 

organizavimas; 

- tradicinių metodų taikymo papildymas aktyvaus mokymo (si) 

metodais. 

Profesinio mokymo turinio ir formų mokinių poreikiams 

pritaikymas: 

- mokymasis pagal individualius mokymo planus; 

- pameistrystė; 

- mokomoji praktika gamyboje  (realioje darbo vietoje). 

2.1.5. Ugdymo proceso priežiūra: 

- pedagoginės veiklos priežiūros planas; 

- strateginio plano, ilgalaikių planų dermė; 

- pamokų stebėjimas pagal stebėtų pamokų analizės išvadas; 

- dokumentacijos priežiūra; 

- e-dienyno kontrolė; 
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- profesinio mokymo dienynų kontrolė;- strateginio plano, 

ilgalaikių planų dermė; 

- pamokų stebėjimas pagal stebėtų pamokų analizės išvadas; 

- dokumentacijos priežiūra; 

- e-dienyno kontrolė; 

- profesinio mokymo dienynų kontrolė. 

2.2. Padėti mokiniams atsakingai 

mokytis ir išsiugdyti būtinas 

bendrąsias kompetencijas. 

2.2.1. Į visų dalykų ugdymo turinį integruotas bendrųjų 

kompetencijų ugdymas. 

2.2.2. Aktualiomis mokiniams ir visuomenei ugdomosiomis 

užduotimis ir veiklomis praturtintas ugdymo turinys. 

2.2.3. Aktyvių mokymo metodų taikymas, ugdomoji veikla 

mokinių aktyvumui pamokoje palaikyti. Ugdymo turinio 

inovacijų skatinimas. 

2.2.4. Ugdymo individualizavimas ir  

diferencijavimas. 

2.2.5. Išmokimo stebėjimas ir vertinimas. Žemų pasiekimų 

nustatymo būdai, mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių 

mokinių pasiekimams gerinimas. Mokymosi pagalbos teikimo ir 

pasiekimų gerinimo apskaita (Forma B20) I,II gimnazijos klasėse 

vykdymas. 

2.2.6. Mokymosi pasiekimų rezultatų analizė, dinamika. Mokinio 

individualios pažangos fiksavimas, analizavimas. 

2.2.7. Mokinių apklausa apie dalykų pamokose taikomus 

mokymo metodus. 

2.2.8. Ugdymo karjerai organizavimas. 

2.2.9. Mokymo ir gyvenimo ryšys. 

2.3. Kelti mokinių žinių  lygį.   

 

2.3.1. Nuoseklus pasirengimas valstybiniams brandos 

egzaminams ir laikymas: 

-praėjusių metų išlaikymo rodiklių analizė, 

-išankstinis mokinių motyvavimas BE, 

-mokymo individualizavimas pamokų metu, 

-konsultacijų programos ir konsultacijos, 

-tėvų (globėjų) informavimas, 

-bandomieji egzaminai, 

-rezultatų analizė ir dinamika, 

-pasirengimo priežiūra. 

2.3.2.Mokyklinių lietuvių kalbos ir literatūros bei technologijų 

brandos egzaminų vykdymas. 

2.3.3. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo organizavimas ir 

vykdymas: 

- klausimynų ir užduočių sudarymas derinant su Šiaulių PPAR; 

- vertinimo komisijų narių sudarymas; 

- praėjusių metų išlaikymo rodiklių analizė, 

- konsultacijos, 

- rezultatų analizė ir dinamika. 

2.3.4. Mokymosi sąlygų sudarymas ne tik klasėje, praktinio 

mokymo kabinetuose, bet ir kitose aplinkose. Mokinių 

įtraukimas į ugdymo aplinkos kūrimą. 

2.3.5. Integruotų pamokų organizavimas. 

2.3.6. Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose 

konkursuose: Tavo žvilgsnis, Kengūra, Olympis. 

2.3.7. Absolventų parengimo praktikai gerinimas: 
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-susitikimai su darbdaviais; 

- individualūs pokalbiai; 

- absolventų, atlikusių praktiką apklausa; 

- darbdavių apklausa; 

- praktikos ataskaitų įvertinimas. 

2.4. Užtikrinti nuolatinį 

mokytojų kvalifikacijos kėlimą 

bei bendrųjų ir specialiųjų 

kompetencijų  

tobulinimą. 

2.4.1. Metodinių grupių veiklos koordinavimas: 

- veiklos planavimas, 

- veiklos vykdymo priežiūra, 

- metodinė pagalba. 

2.4.2. Mokytojų kvalifikacinės kategorijos tobulinimas:  

- Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020-2022 metų 

atestacijos programos sudarymas, vykdymas; 

- Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacijos 

tobulinimo lentelių pildymas; 

- mokytojų pasiektų rezultatų vykdant 2019 m. užduotis 

vertinimas; 

- iškeltų einamųjų metų uždavinių 2020 m. vykdymo kontrolė; 

- kvalifikacijos tobulinimo seminaro organizavimas apie 

pamokos uždavinių, tikslų formavimą. 

- mokytojų stažuotės verslo įmonėse. 

2.4.3. Metodinių grupių ryšių palaikymas su kitų mokyklų 

metodinėmis grupėmis. 

2.4.4. Mokytojų gerosios darbo patirties sklaidos renginiai, 

tarpusavio pamokų stebėjimas, kvalifikacijos tobulinimo 

renginių sklaida. 

2.4.5. Pedagogų, administracijos ir aptarnaujančio personalo 

kvalifikacijos tobulinimo planų sudarymas atsižvelgiant į Centro 

tikslus, uždavinius, asmeninius poreikius. Planų vykdymas, 

priežiūra. Įgytų kompetencijų sklaida. 

2.5. Užtikrinti bendrojo ugdymo 

pagrindinius veiklos procesus ir 

sritis. 

2.5.1. Įrašų formų registro pildymas. 

2.5.2. Ugdymo proceso analizė: mokinių, mokytojų, tėvų 

apklausos. 

 

3. Tikslas 

Ugdyti šiuolaikines bendrąsias kompetencijas, socialines ir tarpkultūrines kompetencijas 

bei gebėjimą savarankiškai kurti sėkmingą savo gyvenimą. 

Uždaviniai Atlikti darbai 

3.1. Ugdyti sąmoningą, 

pilietišką, patriotišką, brandžią, 

kultūringą ir kūrybingą jauno 

žmogaus asmenybę, gebančią 

būti aktyvia įvairialypės 

visuomenės dalimi.  

3.1.1. Grupių vadovų organizuota veikla bendrumo ir 

bendruomeniškumo, geranoriškumo, tolerancijos, pilietiškumo, 

tautiškumo, patriotiškumo, tautos kultūros ir istorijos,  

tolerancijos ir geranoriškumo lyčių ir tautų atžvilgiu   temomis. 

3.1.2. Susitikimų su pilietiškai aktyviais rajono ir šalies 

žmonėmis, policijos, KASP atstovais, šauliais,  užsieniečiais – 

savanoriais organizavimas. 

3.1.3. Valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimas, 

dalyvavimas parodose, konkursuose, pilietinėse akcijose, 

iniciatyvose. 

3.1.4. Dalyvavimas pažintinėse edukacinėse programose, 

projektuose. Ekskursijų į savivaldybę, seniūniją organizavimas. 

3.2.  Formuoti sveiką gyvenseną, 

atsparumą neigiamiems 

reiškiniams, skatinti 

3.2.1. Tęstinio materialinės paramos projekto ,,Aš šalia tavęs“ 

vykdymas. 

3.2.2. Sveikatingumo ir prevencinių renginių organizavimas. 



8 

 

atsakingumą, pagarbą ir pagalbą 

kitam ir kitokiam. 

 

3.2.3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių švietimas netinkamo 

elgesio (smurto, patyčių), emocijų, kvaišalų vartojimo, žalingų 

įpročių, socialinių įgūdžių klausimais. 

3.2.4. Psichologinės, socialinės, pedagoginės, sveikatingumo ir 

teisinės bei materialinės    pagalbos mokiniams teikimas. 

3.2.5. Paskaitos, susitikimai, pokalbiai su sveikatos apsaugos, 

teisėtvarkos, socialinio darbo specialistais, pedagogų 

kvalifikacijos kėlimas. 

3.2.5. Mokinių, mokinių tėvų apklausų vykdymas: 

 I kurso mokinių adaptacija 

 Mokinių savijauta mokykloje  

 Mokyklos mikroklimatas 

 Žalingų įpročių  paplitimo ir pagalbos mokiniui 

efektyvumas. 

Netinkamo elgesio ir blogo mokymosi priežastys. 

3.2.7. Grupių vadovų organizuota veikla  sveikos gyvensenos, 

atsparumo neigiamiems reiškiniams prevencijai,  pagarbos ir 

pagalbos kitam ir kitokiam temomis. 

3.3.  Skatinti jaunimo kultūrines 

ir menines iniciatyvas, ugdyti 

bendrąsias, tarpkultūrines 

kompetencijas, savarankiškumą 

kūrybiškumą, verslumą. 

3.3.1. Būrelių veiklos organizavimas, atsižvelgiant į neformaliojo 

švietimo veiklos poreikio ir efektyvumo apklausų rezultatus. 

3.3.2. Dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose  renginiuose: projektuose, konkursuose, 

sportinėse varžybose ir pan. 

3.3.3.  Neformaliojo švietimo veikla grupėse. Teminių 

valandėlių, kitų renginių, tenkinančių mokinių saviraiškos 

poreikius,  ugdančių bendrąsias, tarpkultūrines kompetencijas,  

savarankiškumą, kūrybiškumą, verslumą  organizavimas. 

3.3.4.  Mokinių dalyvavimo Centro savivaldoje. 

3.4. Vidinės bei išorinės 

komunikacijos plėtojimas. 

3.4.1.  Informacijos teikimas Centro bendruomenei, mokinių 

tėvams bei visuomenei, panaudojant internetinės svetainės, 

socialinių tinklų ,,Facebook“, ,,Instagram“ , žiniasklaidos 

galimybes. 

3.4.2.   Bendrų veiklų su kitomis bendrojo ugdymo bei profesinio 

mokymo įstaigomis (mokinių darbų parodos, pasirodymai, 

sportinės varžybos, mainų programos) organizavimas. 

3.4.3. Dalyvavimas Litexpo parodoje ,,Studijos 2020“ ir kt. 

renginiuose. 

3.4.4. Mokyklos stendų medžiagos, reklaminių suvenyrų, 

bukletų, apie mokykloje vykdomas programas bei veiklas 

gamyba, reklaminės medžiagos spaudai parengimas. 

3.4.5. Ugdymo karjerai renginių organizavimas, dalyvavimas 

kitų švietimo teikėjų renginiuose. 

3.5. Didesnių pajamų iš žemės 

ūkio veiklos bei suteiktų 

paslaugų gavimas, investavimas 

į ugdymo aplinkos gerinimą, bei 

energetikos išteklių taupymą. 

3.5.1. Paruošti žemės ūkio techniką darbymečiui. 

3.5.2. Vykdyti efektyvią sėjomainą, įsigyjant baltyminių, azotą 

kaupiančių augalų sėklos. 

3.5.3. Didinti baltyminių, azotą kaupiančių augalų ariamoje 

žemėje, plotus. 

3.5.1. Saugios, higienos normas, 

priešgaisrinius reikalavimus 

atitinkančios estetiškos centro 

ugdymo aplinkos užtikrinimas. 

3.5.1.1. Pakeisti sporto salės senus šviestuvus naujais, 

taupančiais elektros energiją. 

3.5.1.2. Atlikti valgyklos salės bei virtuvės kosmetinį remontą. 

3.5.1.3. Suremontuoti suvirinimo darbų laboratoriją, praktinio 
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mokymo korpusą. 

3.5.1.4. Atlikti mokyklos kabinetų, kitų patalpų bei bendrabučio 

remontą pagal poreikį.  

 

2020 METŲ VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus aprašymas 

Rodikliai, kuriais remiantis 

apskaičiuojamas  

ir (ar) analizuojamas vertinimo 

kriterijus 

I. Finansinių išteklių panaudojimo racionalumas 

1.1. 
Pajamų ir išlaidų 

planavimas 

Įstaigos lėšų planavimas, jų paskirstymas, 

racionalus naudojimas, tikslingas 

kaupimas. 

Gautos lėšos ir jų šaltiniai. 

Iš viso valstybės biudžeto 

asignavimai 2020 metams - 

1.723.441,74 €.  

Iš jų: darbo užmokesčiui – 

1.373.000,00 €, kitoms veikloms – 

350.441,74 €.  

Papildomai gauta darbo 

užmokesčiui – 118.000,00 €, Sodros 

mokesčiams – 2.200,00 €, 

papildomai gauta bendrabučio 

pastato atnaujinimui 

(modernizavimui) – 80.000,00 €, 

skaitmeniniam mokymo(si) 

ištekliams, priemonėms, 

informacinių ir komunikacinių 

technologijų įrangai užtikrinti – 

3.000,00  €. 

Gauta iš Švietimo mainų paramos 

fondo – 46.464,80 €.  

Gauta iš NMA – 16.448,42 €.  

Gauta iš VMI (2 proc.) – 1.611,63 €.  

2020 metams veiklos pajamos – 

82.365,29 €.  

Pajamas sudaro – 2 stovyklos, 

ūkininkų, traktorininkų, komerciniai 

kursai, eksternai, pažymėjimų 

keitimas, grūdų pardavimas, išorės 

klientų maitinimas, išmokos iš NMA. 

Išlaidos –87.426,41 €.  

Išlaidas sudaro – socialiniio 

sektoriaus (nemokamas mokinių 

maitinimas, profilaktinė dezinfekcija 

valgykloje, geriamas vanduo 

mokiniams), žemės ūkio sektoriaus 

(traktorių ir jų priekabų draudimas, 

trąšų, traktorių dalių, dyzelino 

pirkimas, traktoriaus pirkimas, 

darbo užmokestis ir socialinio 

draudimo įmokos 2 darbuotojams, 

maisto produktai išorės klientams, 

kitos prekės) išlaidos. 

Siekiant racionalaus lėšų 

naudojimo, vykdoma: 

Išankstinė finansų kontrolė (teikiami 
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Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus aprašymas 

Rodikliai, kuriais remiantis 

apskaičiuojamas  

ir (ar) analizuojamas vertinimo 

kriterijus 

pirkimų poreikiai, tikrinama ar 

racionaliai naudojamos lėšos, kiek 

galima daryti išlaidų. Derinama su 

vadovu, kuris leidžia ar ne vykdyti 

pirkimus); 

Einamoji finansų kontrolė 

(užtikrinama, kad tinkamai ir laiku 

būtų vykdomi sprendimai, 

įsigyjamas trumpalaikis ar ilgalaikis 

turtas); 

Paskesnioji finansų kontrolė 

(panaudojus lėšas, tikrinama ar 

teisėtai ir pagal paskirtį panaudotos 

lėšos ir materialinės vertybės). 

Sąnaudos. 

Nepilnai panaudotos lėšos:  

 Švietimo mainų paramos fondo 

lėšos – projektas baigiasi 2022-06-

30. 

1.2. 
Finansinės būklės 

ataskaitos rengimas 

Teisingos informacijos pateikimas apie 

viešosios įstaigos finansinę būklę, veiklos 

rezultatus ir pinigų srautus, patikėtų 

išteklių tvarkymo rezultatus. 

Audituotas metinių finansinių 

ataskaitų rinkinys kartu su 

auditoriaus išvada paskelbti  

viešosios įstaigos interneto 

svetainėje ir pateikti Juridinių 

asmenų registro tvarkytojui. 

Audituotas metinių finansinių 

ataskaitų rinkinys kartu su 

auditoriaus išvada buvo paskelbti 

viešosios įstaigos interneto 

svetainėje ir pateikti Juridinių 

asmenų registro tvarkytojui 

nustatytais terminais. 2019 m. 

metinių finansinių ataskaitų auditą 

atliko UAB „Optimus auditus“. 

Auditas atliktas 2020-04-20, audito 

paslaugų kaina 3025,00 eurai. 

Atlikus Centro metinių finansinių 

ataskaitų auditą, UAB „Optimus 

auditus“ pateikė nemodifikuotą 

(teigiamą) audito išvadą. 

II. Suinteresuotų šalių poreikių tenkinimas ir lygių galimybių suteikimas 

2.1. 
Švietimo stebėsenos 

rodiklių analizavimas 

Analizavimo rezultatai rodo vertinimo 

metu surinktos informacijos naudojimo 

galimybes mokymo procesams planuoti ir 

koreguoti. 

Priimtųjų mokinių skaičius ir dalis 

(proc.) nuo planuoto priimti mokinių 

skaičiaus, palyginimas su praėjusiais 

metais. 

2020-2021 m.m. priimti 238 

mokiniai (planas 245 mokiniai) 

2019-2020 m.m. priimti 167 

mokiniai (planas įvykdytas 81 

procentu). 

 

Kvalifikaciją ir išsilavinimą 

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Finansin%C4%97_b%C5%ABkl%C4%97&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pinig%C5%B3_srautai
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Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus aprašymas 

Rodikliai, kuriais remiantis 

apskaičiuojamas  

ir (ar) analizuojamas vertinimo 

kriterijus 

įgijusiųjų skaičiai ir dalys (proc.) 

nuo įstojusių į atitinkamas 

programas, palyginimas su 

praėjusiais metais. 

Kvalifikaciją įgijusių mokinių 

skaičius 125 nuo įstojusiųjų 

skaičiaus 75,5 proc. 

2019 m. kvalifikaciją įgijusių 

mokinių skaičius 149 nuo įstojusiųjų 

skaičiaus 66,3 proc. 

 

 

Asmenų, baigusių profesinio 

mokymo programą, kompetencijų 

įvertinimo vidutinis balas. 

Palyginimas su praėjusiais metais 

Kompetencijų vertinimo vidutinis 

balas 7,9. 

2019 m. – 8,4. 

Asmenų, baigusių pagrindinio 

ugdymo programą, vidurinio 

ugdymo programą ir įgijusių 

pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą 

skaičius ir dalis nuo visų programoje 

besimokiusių asmenų. 

Palyginimas su praėjusiais metais 

2019-2020 m.m. pagrindinio 

ugdymo programą baigė 41mokinys, 

1 gavo pažymėjimą 2701. (100%). 

2018-2019 m.m. pagrindinio 

ugdymo programą baigė 45 

mokiniai, 2 gavo pažymėjimą  2701. 

(100 proc.) 

2019-2020 m.m. vidurinio ugdymo 

programą baigė ir įgijo vidurinį 

išsilavinimą 63 mokiniai (83%). 

2018-2019 m.m. vidurinio ugdymo 

programą baigė ir įgijo  vidurinį 

išsilavinimą 72 mokiniai  (87%.).  

Asmenų, baigusių pagrindinio 

ugdymo programą, vidurinio 

ugdymo programą ir įgijusių 

pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą 

vidutinis metinių dalykų įvertinimo 

balas ir vidutinis valstybinio 

brandos egzamino balas; laikiusiųjų 

valstybinį brandos egzaminą 

skaičius ir dalis nuo visų programą 

baigusių mokinių. 

Palyginimas su praėjusiais metais 

Asmenų, baigusių vidurinio ugdymo 

programą ir įgijusių vidurinį 
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Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus aprašymas 

Rodikliai, kuriais remiantis 

apskaičiuojamas  

ir (ar) analizuojamas vertinimo 

kriterijus 

išsilavinimą vidutinis metinių dalykų 

įvertinimo balas 6,46 (2019 m. 6,4) 

Vidutinis valstybinių brandos 

egzaminų balas 33 (2019 m. 24) 

Laikiusių valstybinį brandos 

egzaminą skaičius ir dalis nuo visų 

programą baigusių mokinių: 

2019-2020 m.m. 

Lietuvių k. – 7 (9 proc.) 

Anglų k. – 10 (13  proc.) 

Istorija – 6 (8 proc.) 

Matematika – 10 (13 proc.) 

Informacinės technologijos – 1(1 

proc.) 

Biologija – 1(3 proc.) 

 

2018-2019 m.m. 

Lietuvių k. – 7 (10 proc.) 

Anglų k. – 20 (28  proc.) 

Istorija – 5 (7 proc.) 

Matematika – 11 (15 proc.) 

Informacinės technologijos – 1(1 

proc.) 

Geografija – 2(3 proc.) 

Atitinkamais metais išbrauktų 

mokinių iš sąrašų dalis (proc.)  nuo  

bendro mokinių skaičiaus, 

palyginimas su praėjusiais metais. 

Palyginimas su praėjusiais metais 

Išbrauktų mokinių iš sąrašų dalis 8 

proc. 

2019 metais - 11 proc. 

Pagal įgytą kvalifikaciją  

įsidarbinusiųjų skaičius ir dalis 

(proc.) nuo visų baigusiųjų. 

Palyginimas su praėjusiais metais 

Iš viso baigusiųjų 125. 

Įsidarbinusiųjų pagal įgytą 

kvalifikaciją 70, tai sudaro 56 proc. 

nuo baigusiųjų. 

2019 m. iš viso baigusiųjų 149. 

Įsidarbinusiųjų pagal įgytą 

kvalifikaciją 103, tai sudaro 76,7 

proc. nuo baigusiųjų. 

2.2. 
Sąlygų mokytis formaliuoju 

ar neformaliuoju būdu 

sudarymas  

Švietimo sistemos veiksmingumas, 

prieinamumas ir lygių galimybių švietime 

užtikrinimas ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių asmenų įtrauktis. 

Formaliojo ir neformaliojo mokymo 

programų pasiūlos skaičiai, 

palyginimas su praėjusiais metais. 

Palyginimas su praėjusiais metais 

Formaliojo mokymo programų 135. 

Neformaliojo mokymo programų 5. 

2019 m. formaliojo mokymo 
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Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus aprašymas 

Rodikliai, kuriais remiantis 

apskaičiuojamas  

ir (ar) analizuojamas vertinimo 

kriterijus 

programų 144. Neformaliojo 

mokymo programų 5. 

PASTABA. Programų pasiūla 

sumažėjo dėl dalykinių programų 

išbraukimo iš licencijos. 

Patalpų pritaikymas fizinę negalią 

turintiems asmenims (pritaikyta, 

dalinai, nepritaikyta). 

Pritaikyta Telšiuose. 

Mokinių registre įregistruotų 

specialiųjų ugdymo poreikių 

turinčių mokinių skaičius ir dalis 

nuo visų mokyklos mokinių, 

palyginimas su praėjusiais metais. 

Palyginimas su praėjusiais metais 

2019 – 2020 m.m. specialiųjų 

ugdymo poreikių turinčių mokinių 

skaičius 32 (7,5 proc.) 

2018 – 2019 m.m. specialiųjų 

ugdymo poreikių turinčių mokinių 

skaičius 28 (5,7 proc.) 

III. Švietimo programų apimtys ir išteklių atnaujinimas 

3.1. 
Programų atitiktis mokinio, 

darbo rinkos ir visuomenės 

poreikiams  

Programos tikslų, uždavinių ir turinio 

atitikimas poreikiams, galimybėms ir 

interesams. Programų atnaujinimas 

siejamas su besikeičiančiais mokinių,  

regionų plėtros ir visuomenės poreikiais. 

Modulinių programų skaičius ir  

dalis nuo visų programų,  

palyginimas su praėjusiais 

metais. 

Modulinių programų – 93 (68,9 

proc.). 

2019 m. modulinių programų – 47 

(33 proc.). 

Mokymo įstaigos inicijuotų 

parengti modulinių programų 

pagal naują kvalifikaciją 

skaičius, tenkinant regiono 

plėtros poreikius. 

Modulinių programų pagal naują 

kvalifikaciją parengta 8 

programos. 

2019 m. modulinių programų 

pagal naują kvalifikaciją parengta 

9 programos. 

Tęstinio profesinio mokymo 

programų skaičius, palyginimas su 

praėjusiais metais.  

40 tęstinio profesinio mokymo 

programos. 

2019 m. – 22 tęstinio profesinio 

mokymo programos. 

Neformaliojo profesinio mokymo 

programų skaičius, palyginimas su 

praėjusiais metais. 

Neformaliojo mokymo programų 5. 
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Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus aprašymas 

Rodikliai, kuriais remiantis 

apskaičiuojamas  

ir (ar) analizuojamas vertinimo 

kriterijus 

2019 m. neformaliojo mokymo 

programų 5. 

3.2. 
Materialūs ištekliai 

programoms įgyvendinti  

Materialiųjų išteklių pakankamumas 

mokymo programai vykdyti,  

savarankiškam mokymuisi ir mokymo 

tikslams pasiekti. 

Duomenys apie turimas mokymui 

skirtas patalpas (teoriniam 

mokymui; praktiniam mokymui; 

vietų skaičius bendrabutyje (jei yra). 

Vienam mokiniui tenkančių 

mokymo  patalpų  (teoriniam 

mokymui; praktiniam mokymui) 

skaičius (m²). 

Teoriniam ir praktiniam mokymui 

patalpų skaičius pagal mokymo 

programas ir kompetencijas yra 

pakankamas. 

Vienam mokiniui tenkančių mokymo 

patalpų teoriniam mokymui 3 m², 

praktiniam mokymui 5,8 m².  

Vietų skaičius bendrabutyje 140. 

Įsigyta nauja įranga.  

- 

Aprūpinimas IKT (programinė 

įranga, techninė įranga, 

kompiuteriai, serveriai). 

2019 m. gruodžio mėn. pirktas 

lazeris, bet jis pajungtas tik 2020 

metais. 

2020 metais įsigyta: 

Nešiojamas kompiuteris 1 vnt. 

Stacionarus kompiuteris 1 vnt. 

Planšetinis kompiuteris 1 vnt. 

Barkodų skeneris 1 vnt. 

Daugiafunkcinis spausdintuvas 1 

vnt. 

Belaidžio tinklo adapteris 10 vnt. 

USB WEB kamera 10 vnt. 

IV. Profesionalumas 

4.1. 
Personalo kompetencija ir 

profesinis augimas 

Vadovų ir pedagogų išsilavinimas, 

kvalifikacija, kompetencijos atitinka 

įstaigos veiklos specifiką. Kvalifikacijos 

tobulinimo strategija, jos tikslingumas ir 

veiksmingumas. Profesinio augimo 

galimybių pedagogams, kitiems 

darbuotojams sudarymas. Kvalifikacijos 

tobulinimo veiksmingumo nustatymas. 

Aukštąjį išsilavinimą turinčių 

profesijos mokytojų dalis. 

88 proc. 

Mokytojų veiklos vertinimo 

rezultatai.  

Pedagoginių darbuotojų, 

dalyvavusių kompetencijų   

tobulinimo programose, dalis. 

92 proc. 

Pedagogų kvalifikaciją įgijusių 

darbuotojų dalis. 

100 proc. 
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Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus aprašymas 

Rodikliai, kuriais remiantis 

apskaičiuojamas  

ir (ar) analizuojamas vertinimo 

kriterijus 

Papildomą kvalifikaciją (kitą 

specializaciją) įgijusių pedagogų 

dalis. 

2,8 proc. 

Profesinių kompetencijų tobulinimo 

planavimo ir poreikių nustatymo  

veiksmingumas. 

Sudaromas pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo planas įvykdžius poreikių 

nustatymą (ped. veiklos priežiūra, 

apklausos, tyrimai ir kt.).  

Planas įvykdytas 100 proc. 

Prielaidų (pvz., finansavimas, 

kelionės išlaidų padengimas, darbo 

laiko planavimas, pavadavimo 

užtikrinimas ir pan.) pedagogų 

profesiniam augimui užtikrinimas 

viešosios įstaigos strateginiame 

plane. 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimui 

finansavimas pakankamas 

(padengiamos kelionės išlaidos, 

dalyvių mokesčio išlaidos). 

Kvalifikacijos kėlimo poreikis 

patenkinamas 100 proc. (keičiant 

pamokas, vykdant srautinį mokymą 

ir kt.). 

V. Įstaigos veiklos veiksmingumo ir tęstinumo rizikos vertinimas 

  5.1. 

 

 

Visuotinio dalininkų 

susirinkimo priimami  

sprendimai ir 

įgyvendinimas 

Visuotinio dalininkų susirinkimo priimamų 

sprendimų  atitiktis teisės aktų 

reikalavimams, savalaikiškumas, 

veiksmingumas ir tęstinumas. 

Viešosios įstaigos įstatai atitinka 

teisės aktų reikalavimus. 

Patvirtinti VšĮ Telšių RPMC Įstatai 

Visuotinio dalininkų susirinkimo 

2020-06-30 protokolu Nr. Dal-4. 

Įregistruota juridinių asmenų 

registre 2020-08-17. 

Parinktas kasmetinis auditorius ar 

audito įmonė. 

Dalininkų susirinkimas suteikė 

įgaliojimus viešosios įstaigos 

vadovui vykdyti audito paslaugų 

pirkimo konkursą ir reikalavimų 

nustatymą įmonei, kuri atliktų 

viešosios įstaigos praėjusių 2020 

metų finansinį auditą. Patvirtinta 

Visuotinio dalininkų susirinkimo 

2021-01-19 protokolu Nr. Dal-1. 

Per keturis mėnesius nuo viešosios 

įstaigos finansinių metų pabaigos 

patvirtintas audituotas metinių 

finansinių ataskaitų rinkinys ir 

viešosios įstaigos veiklos ataskaita.  

Audituotas metinių finansinių 
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Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus aprašymas 

Rodikliai, kuriais remiantis 

apskaičiuojamas  

ir (ar) analizuojamas vertinimo 

kriterijus 

ataskaitų rinkinys ir viešosios 

įstaigos veiklos ataskaita patvirtinta 

visuotiniame dalininkų susirinkime 

2020-04-29 Nr. Dal-3. 

Nustatyta vidaus kontrolės tvarka 

atsižvelgiant į valstybės nustatytus 

reikalavimus. 

Galioja Vidaus kontrolės tvarka, 

nustatyta ir patvirtinta visuotiniame 

dalininkų susirinkime 2017-12-15 

Nr. Dal-5. 

Nustatytos paslaugų, darbų bei 

produkcijos kainų ir tarifų taisyklės. 

Galioja VšĮ Telšių RPMC Teikiamų 

paslaugų kainų nustatymo taisyklės, 

patvirtintos Visuotinio dalininkų 

susirinkimo 2017-06-30 protokolu 

Nr. Dal-4. 

Suderintas ir patvirtintas strateginis 

planas.  

2016-2020-ųjų metų strateginis 

veiklos planas  patvirtintas 

visuotiniame dalininkų susirinkime 

2016-05-31 Nr. Dal-3. 

Nustatyti viešosios įstaigos veiklos 

rodikliai. 

Metų veiklos vertinimo kriterijai 

nustatyti Visuotinio dalininkų 

susirinkimo 2020-06-30 protokolu 

Nr. Dal-4. 

Patvirtinta viešosios įstaigos 

valdymo struktūra ir pareigybių 

sąrašas. 

Patvirtinta pakeista Visuotinio 

dalininkų susirinkimo 2020-06-30 

protokolu Nr. Dal-4 viešosios 

įstaigos valdymo struktūra. 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos patvirtintas Pareigybių 

sąrašas 2020-01-01. 

Nustatyti specialieji reikalavimai 

viešosios įstaigos tarybos 

(kolegialaus valdymo organo) 

nariams, patvirtinta tarybos sudėtis 

ir viešai ji paskelbta. 

Nustatyti specialieji reikalavimai 

viešosios įstaigos tarybos 

(kolegialaus valdymo organo) 

nariams Visuotinio dalininkų 

susirinkime 2019-01-29 Nr. Dal-1. 

Patvirtinta VšĮ Telšių RPMC 

tarybos (kolegialaus valdymo 
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Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus aprašymas 

Rodikliai, kuriais remiantis 

apskaičiuojamas  

ir (ar) analizuojamas vertinimo 

kriterijus 

organo) sudėtis ir tarybos sudėties 

viešas paskelbimas Visuotinio 

dalininkų susirinkimo 2019-03-13 

protokolu Nr. Dal-3. 

Pakeista VšĮ Telšių RPMC tarybos 

(kolegialaus valdymo organo) ir 

patvirtinta nauja sudėtis Visuotinio 

dalininkų susirinkimo 2020-01-29 

protokolu Nr. Dal-1. 

Pakeista VšĮ Telšių RPMC tarybos 

(kolegialaus valdymo organo) ir 

patvirtinta nauja sudėtis Visuotinio 

dalininkų susirinkimo 2020-03-02 

protokolu Nr. Dal-2. 

   

Patvirtinta viešosios įstaigos tarybos 

(kolegialaus valdymo organo)  

metinė veiklos ataskaita. 

Centro tarybos (kolegialaus 

valdymo organo) metinei veiklos 

ataskaitai pritarta viešosios įstaigos 

Telšių regioninio profesinio mokymo 

centro (kolegialaus valdymo 

organo) 2020-03-03 protokolu Nr. 

CTk-1. 

5.2. 
Viešosios įstaigos veiklos 

ataskaitos parengimas 

Veiklos ataskaitos atitiktis norminiams 

teisėms aktams. 

Viešosios įstaigos veiklos ataskaita 

atitinka Lietuvos Respublikos 

viešųjų įstaigų įstatyme nustatytus 

reikalavimus.  

Taip. 

Viešosios įstaigos veiklos 

ataskaitoje įvertintas viešosios 

įstaigos veiklos ekonominis, 

socialinis ir kitoks poveikis. 

Taip. 

Viešosios įstaigos veiklos ataskaita 

paskelbta viešosios įstaigos 

interneto svetainėje ir pateikta 

Juridinių asmenų registro 

tvarkytojui. 

2020 m. gegužės mėn. 

5.3. 
Metinės veiklos programos 

įgyvendinimas 
Pasiektų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. 

Pasiekti metinės veiklos programos 

tikslai ir uždaviniai.  

Taip. 

 

Įstaigos veiklos ekonominis, socialinis ir bendrasis poveikis 

(vertina darbdaviai) 

Kompetencijų vertinimo ataskaita 

 

2020-2021 m. m. 
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Anketoje išvardintos veiklos vertinamos pagal tokią skalę: 

(7-8) Puiku, daugiau nei tikėtasi. 

(5-6) Šiuo metu asmuo gerai atitinka šią kompetenciją 

(3-4) Asmuo valdo būtinus įgūdžius / turi supratimą. Tai sritis, kuri gali / turi būti 

lavinama ir toliau 

(1-2) Šiuo metu asmuo dar nepasiekė šios veiklos supratimo / tinkamo atlikimo. Tai 

tobulintina sritis 

(N) Neturiu informacijos apie šią veiklą / įgūdžius 

 

 

 

VIRĖJO SPECIALYBĖS PRAKTIKANTŲ (pameistrystės) KOMPETENCIJŲ  ĮVERTINIMO 

ANKETA 

Eil. 

Nr. 
Kompetencija 

Vertinimai 

1-2 3-4 5-6 7-8 N 

1. Moka pasiruošti darbui, prisilaiko higienos ir darbų saugos 

reikalavimų. 

  16,6% 83,3%  

2. Laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų dirbant 

su įrengimais ir inventoriumi. 

  50% 50%  

3. Geba naudotis technologine dokumentacija.  16,6% 50% 33,3%  

4. Geba pažinti ir įvertinti žaliavų kokybę, žino jų asortimentą, 

laikymo sąlygas ir realizavimo terminus. 

 16,6% 50% 33,3%  

5. Geba atlikti pirminį žaliavų paruošimą.   58,3% 41,7%  

6. Žino šiluminio paruošimo būdus.   66,7% 33,3%  

7. Geba paruošti sultinius, sriubas ir padažus, juos patiekti.   50% 50%  

8. Geba paruošti ir patiekti karštuosius patiekalus.   66,7% 33,3%  

9. Moka paruošti šaltuosius patiekalus ir užkandžius.   66,7% 33,3%  

10. Geba paruošti ir patiekti karštuosius ir šaltuosius gėrimus.   66,7% 33,3%  

11. Geba paruošti dietinius ir vegetarinius patiekalus.  25% 58,3% 16,6%  

12. Moka dirbti su naujausiais įrengimais, mechanizmais.  16,6% 58,3% 25%  

13. Bendrosios kompetencijos: atsakingumas, sąžiningumas, 

punktualumas ir t.t. 

  91,7% 8,3%  

(12) 2020 m.  5,8% 57,7% 36,5%  

 2019 m. Spec. 

por. gr. 

25,3% 39,6% 32,9% 2,2% 

 2018 m.   4.7% 47.6% 47.7%  

 

APDAILININKO (STATYBININKO) SPECIALYBĖS  PRAKTIKANTŲ KOMPETENCIJŲ  

ĮVERTINIMO ANKETA 

Eil. 

Nr. 
Kompetencija 

Vertinimai 

1-2 3-4 5-6 7-8 N 

1. Moka pasiruošti darbui, laikosi darbų saugos reikalavimų.  9% 59% 31,8%  

2. Darbo etika  27,3% 45,5% 27,3%  

3. Geba montuoti palypėjimo įrangą.  9% 72,7% 18,2%  

4. Geba atlikti mūro darbus, naudojant įvairias mūrijimo 

medžiagas. 

 9% 27,3% 63,6%  

5. Geba tvirtinti gipskartonio plokštes.  13,6 54,5% 31,8%  

6. Geba atlikti tinkavimo darbus.  9% 50% 40,9%  

7. Moka paruošti dažų mišinius.  18,2% 54,5% 27,3%  

8. Geba atlikti paviršių dažymą.  9% 59% 31,8%  

9. Geba atlikti paviršių dekoravimo darbus (pvz. apmušalai)  4,5% 72,7% 22,7%  

10. Geba atlikti fasadų apdailą plytelėmis ir dažais.  9% 50% 40,9%  
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11. Geba atlikti dailidės ir staliaus darbus rankiniais ir elektriniais 

medžio apdirbimo įrankiais. 

 18,2% 54,5% 27,3%  

12. Moka naudotis statybos apdailos įrengimais, mechanizmais   54,5% 45,5%  

13. Moka dirbti su naujausiais įrengimais, mechanizmais   18,2% 81,8%  

14. Bendrosios kompetencijos: atsakingumas, sąžiningumas, 

punktualumas ir t.t. 

 27,3% 45,5% 27,3%  

 2020 m.   11,7% 51,3% 37%  

(22) 2019 m.   4% 39% 56%  

 2018 m.   9.9% 56.9% 33.2%  

 

BENDRAS 

 

Mok. skaičius 
Metai 

Vertinimai 

1-2 3-4 5-6 7-8 N 

34 Iš viso 2020 m  8,7% 54,5% 36,7%  

119 Iš viso 2019 m  10% 37,6% 51,8% 0,4% 

 Iš viso 2018 m  4.6% 44.6% 50.4% 0.5% 

 

Išvados: 

1. Metodinėse grupėse aptarti darbdavių mažiausiai vertinamas kompetencijas. 

2. Daugiau dėmesio skirti pamokų metu bendrųjų kompetencijų ugdymui. 

 

Atlikta 2020-06-19. Iš viso 34 anketos, dėl Lietuvoje paskelbto karantino pas darbdavius mokiniai 

neatliko praktikos, praktika buvo užskaityta. 

 

ABSOLVENTŲ APKLAUSOS  

IŠVADOS 2019-2020 m.m.; 2018-2019 m.m.; 2017-2018 m.m. 

 

Eil. 

Nr. 

Klausimai 

Bendras 

vidurkis 

2019-

2020 

m.m. % 

Bendras 

vidurkis 

2018-

2019 

m.m. % 

Bendras 

vidurkis 

2017-

2018 

m.m. % 

1. Kokie motyvai Jus paskatino rinktis būtent šią specialybę? 

Tai šiuo metu paklausi darbo rinkoje specialybė 83% 39,8% 31.3% 

Įgyta profesija leidžia sukurti individualų verslą/ 

įsikurti sau darbo vietą 

45% 42,7% 37.2% 

Mokykla turi ilgametes šios mokymo programos 

rengimo tradicijas 

62% 10,7% 12.5% 

Programa siūlo geras teorinio ir praktinio mokymo 

sąlygas 

67% 13,6% 23.4% 

Aktyvi šios programos reklama 66% 1% 2.8% 

Patrauklus , ,,prestižinis“ programos pavadinimas 8% 2,9% 5.7% 

Tėvų, draugų rekomendacijos 67% 10,7% 24.3% 

Jums tai patraukli, įdomi specialybė 62% 25,2% 42.9% 

Kita ( įrašykite)   0.6% 

2. Kaip vertinate savo teorinį ir praktinį pasirengimą darbui įmonėje ( 5- labai gerai, 

4- gerai, 3 – vidutiniškai, 2 – patenkinami, 1 – blogai)? 

5  54% 25,2% 29.5% 

4      17% 43,7% 56.6% 

3         25% 24,3% 12.8% 

2      4% 4,9% 1.1% 
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1  1%  

3. Kas, Jūsų nuomone, svarbiausia praktikos įmonėje metu? 

Įgyti profesinių darbo žinių ir įgūdžių 88% 68% 73% 

Išmokti savarankiškai organizuoti darbą 37% 33% 30% 

Išmokti dirbti su įrengimais / darbo priemonėmis 50% 35% 45.2% 

Įgyti bendradarbiavimo/ komandinio darbo įgūdžių 62 22,3% 31% 

Ugdyti asmenines darbui reikalingas savybes ( 

atsakingumą, organizuotumą, gebėjimą spręsti 

problemas) 

28% 35% 24.7% 

Išmokti dirbti įvairiomis darbo sąlygomis 47% 24,3% 26.8% 

Įgyti bendravimo su klientais įgūdžių 38% 27,2% 25.2% 

Sužinoti kaip pačiam galima susikurti panašų verslą 15% 21,4% 19.5% 

4. Su kokiomis problemomis susidūrėte gamybinės praktikos metu: 

Trūksta teorinių žinių  5,8% 6.4% 

Trūksta praktinių žinių  17,5% 14.1% 

Sunku praktiškai taikyti įgytas teorines ir praktines 

žinias 

29% 18,4% 13.9% 

Trūksta sugebėjimo dirbti savarankiškai 44% 11,7% 18.9% 

Trūksta sugebėjimo dirbti komandoje  3,9% 18.1% 

Trūksta bendravimo su klientais įgūdžių 18% 2,9% 5.8% 

Trūksta bendravimo su įmonės praktikos vadovu  4,9% 3.6% 

Praktikos metu  nesusidūriau su problemomis 29% 38,8% 37.4% 

Kita ( įrašykite)    

5. Ar daug žinių, įgytų mokykloje, pritaikėte gamybinėje praktikoje ? 

Labai daug 59% 33% 32.5% 

Gana daug 41% 55,3% 58.1% 

Visiškai nedaug  11,7% 4.2% 

6. Ar planuojate grįžti dirbti į įmonę, organizaciją kur atlikote gamybinę 

praktiką? 

Taip 62% 41,7% 39.5% 

Ne 38% 58,3% 60.5% 

7. Ką planuojate veikti baigę mokyklą? 

Planuoju įsidarbinti pagal specialybę Lietuvoje 62% 62,1% 55.6% 

Planuoju įsidarbinti pagal specialybę užsienyje 13% 22,3% 16.5% 

Planuoju emigruoti į užsienį ir ieškoti bet kokio 

darbo 

8% 6,8% 5.1% 

Planuoju tęsti mokslus toliau 8% 12,6% 26% 

Planuoju kurti verslą/dirbti pagal verslo liudijimą 13% 9,7% 17% 

8.  Jūsų nuomone, ar baigus profesinę mokyklą Jūsų žinios ir įgūdžiai 

atitinka darbdavių poreikius ir rinkos situaciją? 

Taip, atitinka 70% 61,2% 62.8% 

Atitinka iš dalies 34% 37,9% 36.4% 

Visiškai neatitinka. Jei neatitinka, kas Jūsų nuomone 

padėtų keisti šią situaciją (įrašykite) 
   

9. Kas, Jūsų nuomone, lemia sėkmingą moksleivių įsidarbinimą po studijų 

profesinėje mokykloje? 

Įgyta darbo rinkoje paklausi specialybė 85% 55,3% 53.4% 

Asmeninės savybės ir motyvacija 92% 46,6% 45.5% 

Gerais pažymiais įvertintos žinios 62% 17,5% 19.6% 

Verslumas, sugebėjimas pačiam įsikurti darbo vietą 13% 18,4% 19.6% 

Pažintys 54% 10,7% 7.8% 
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Kita  ( įrašykite)    

10.  Jūsų savijauta dabar? 

Pasitikite savimi ir norite dirbti 88% 78,6% 91.1% 

Esate sunerimęs, nes turite žinių spragų 12% 21,4% 8.9% 

 

4,5,6 klausimus atsakinėjo tik mokiniai atlikę praktiką pas darbdavius. 

 

Apklausta 120 mokinių; 2020-06-19. 

Išvados: 

1. Mokiniai planuoja: įsidarbinti pagal specialybę Lietuvoje- 62% (62,1%), (55.6%),  tęsti 

mokslus toliau – 8%(12,6%), (26%),  kurti verslą/dirbti pagal verslo liudijimą – 13%, 

(9,7%), (17%). 

2. Mokinių nuomone baigus profesinę mokyklą Jų žinios ir įgūdžiai atitinka darbdavių 

poreikius ir rinkos situaciją – 70% (61,2%), (62.8%).  

3. Mokinių savijauta dabar: pasitiki savimi ir nori dirbti 88%(78,6%),(91.1%)  sunerimę, 

nes turi žinių spragų – 12 %, (21,4%), (8.9%).  

 

Rekomendacija.  Metodinėse grupėse apsvarstyti šiuos klausimus, įvertinti atsakymus ir priimti 

sprendimus.  

 
Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus* 

                                                                                                          Eur,ct 

Eil. Nr. 

 

Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas 

Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6꞊1+2+3+4+5 

1. Direktorius 24 244,43  8 000,62   33 248,25 
*Neatskaičius mokesčių 

** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo 

išmokėtos. 

 

1) VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, 

uždaviniai ir planuojami atlikti darbai. 

1. Tikslas 

1. Didinti įgyjamų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir gerinti ugdymo 

kokybę, aprūpinant praktinio mokymo bazę inovatyvia įranga. 

Uždaviniai Planuojami atlikti darbai 

1.1. Vykdyti regiono poreikių 

analizę. 

 

1.1.1. Padėties Darbo rinkoje stebėsena ir vertinimo vykdymas: 

įsidarbinimo galimybių prognozė 2021 metams; profesinio 

mokymo programų poreikio Telšių regiono darbo rinkoje 

tyrimas. 

1.1.2. Modulinių profesinio mokymo programų licencijavimas: 

  Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 

(kodai M44091301, T43091301); 

  Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo 

programa (kodai P43092301, T43092301). 

1.1.3. Naujų trumpalaikių kursų programų, atsižvelgiant į darbo 

rinkos, socialinių partnerių poreikius bei teisinį reglamentavimą 

rengimas. 

1.1.4. Mokinių priėmimo plano parengimas 2021-2022 m.m. 

1.2. Plėtoti socialinę partnerystę 

darnaus vystymosi klausimais. 

1.2.1. Socialinių partnerių įtraukimas į mokymo programų 

tobulinimą ar  programų rengimo darbo grupes, tariantis dėl 
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programų kokybės užtikrinimo, tendencijų darbo rinkoje ir 

galimybių. 

1.2.2. Socialinių partnerių įtraukimas į bendrus projektus, 

apskrito stalo diskusijas, seminarus, netradicines pamokas 

realioje darbo vietoje 

1.2.3. Naujų sutarčių pasirašymas su socialiniais partneriais. 

1.2.4. Socialinių partnerių įtraukimas į mokinių praktikų 

organizavimą ir galimybių profesijos mokytojų stažuotėms 

sudarymas. 

1.2.5. Dalyvavimas Lietuvos statybininkų asociacijos veikloje ir 

Šiaulių pramonės, prekybos amatų rūmų Telšių skyriaus veikloje 

1.2.6. Dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi Telšių rajono savivaldybėje renginiuose. 

1.2.7. Praktinio mokymo organizavimas sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose ( kitų PMS centruose) 

1.2.8. Kitų profesinių mokyklų mokinių praktinis mokymas 

statybos sektoriniame praktinio mokymo centre. 

1.2.9. Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams. 

1.2.11. Metodinių grupių ryšių palaikymas su kitų mokyklų 

metodinėmis grupėmis. 

1.2.12. Tarptautiškumo plėtra Centre, stiprinant tarptautines 

partnerystes ir plėtojant jas.  

Įgyvendinamas Erasmus+  projektas su turimais tarptautiniais 

partneriais, naujų partnerių paieška. 

1.3. Gerinti vidinę kokybės 

užtikrinimo sistemą. 

 

1.3.1. 2020 metų kokybės vidaus audito pateiktų  pasiūlymų 

peržiūra, įgyvendinimas. 

1.3.2. Aprašų atnaujinimas atsižvelgiant į Profesinio mokymo 

kokybės išorinio vertinimo modelio reikalavimus. 

1.3.3. Kokybės tyrimų organizavimas: mokinių apklausa prieš 

praktiką, darbdavių apklausa, mokinių apklausa atlikus praktiką, 

pirmakursių adaptacijos tyrimas, mokinių, mokytojų, tėvų 

apklausos apie ugdymo procesą.  

1.3.4. Mokytojų veiklos rezultatyvumo analizavimas:  

- pedagoginės veiklos priežiūros planas; 

- pamokų stebėjimas pagal stebėtų pamokų analizės išvadas; 

- dokumentacijos priežiūra; 

- e-dienyno kontrolė; 

- metodinių grupių veiklos vykdymo priežiūra; 

- mokytojų įsivertinimas apie bendruomenei skirtų arba su 

mokytoju individualiai sutartų veiklų atlikimą. 

1.4. Kurti šiuolaikišką 

mokymosi aplinką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Automobilių mechaniko, virėjo mokymo programos 

atnaujinimas. 

Projekto Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0008 vykdymas „VšĮ 

Telšių regioninio profesinio mokymo centro profesinio 

mokymo(si) infrastruktūros plėtra“. 

1.4.2. Mokomųjų priemonių ir mokymo medžiagų visoms 

mokymo programoms įgyvendinti įsigijimas, modernių mokymo 

priemonių ruošimas. 

1.4.3. Vadovėlių, žurnalų profesinio mokymo 

programoms vykdyti įsigijimas. 

1.4.4. Kabinetų aprūpinimas aktualiomis ir naujomis mokymo ir 
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1.5. Plėtoti mokymosi visą 

gyvenimą veiklas. 

vaizdinėmis priemonėmis, užtikrinant mokymosi virtualioje 

aplinkoje prieinamumą ir mokymosi išteklių panaudojimą. 

1.4.5. Mokymosi aplinkos modernizavimas IT technologijomis. 

1.4.6. Mokomosios medžiagos parengimas ir patalpinimas 

Moodle aplinkoje. 

1.4.7. Aktualios medžiagos pateikimas stenduose. 

1.5.1. Programų pasiūlos  plėtra.  

1.5.2. Tęstinio profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo 

programų vykdymas. 

1.5.3. Technologijų seminarų ir mokymų profesijos mokytojams 

organizavimas. 

1.5.4. Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir bendrojo 

ugdymo mokyklų technologijų mokytojams seminarų 

organizavimas 

1.5.5. Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių 

darbuotojams. 

1.5.6. Tarptautiškumo plėtra, tobulinant mokymosi pasiekimų ir 

pažangos, profesinių kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimą. 

-Profesinio mokymo specialistų stažuočių organizavimas 

užsienyje pagal Erasmus+ programos projektą „Tarptautiškumas 

ir profesinė patirtis su „Erasmus +“  Nr. 2020-1-LT01- KA102-

077712.  

- Susipažinimas su ECVET sistemos elementais profesiniame 

mokyme. 

 

2. Tikslas 

2. Užtikrinti kokybišką ir veiksmingą bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą/si 

kiekvienam mokiniui ir nuolatinio mokymosi galimybes įvairaus amžiaus žmonėms 

Uždaviniai Planuojami atlikti darbai 

2.1. Užtikrinti optimalų ugdymo 

turinį. 

 

2.1.1. 2021-2022 m.m. vykdomų programų įgyvendinimo plano 

parengimas. 

2.1.2. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, atsižvelgiant į 

mokinio mokymosi poreikius, programų parengimas.  

2.1.3. Konsultacijos pirmo kurso mokiniams sudarant individualų 

ugdymo planą.  

2.1.4. Ugdymo proceso organizavimas atsižvelgus į mokinių 

poreikius ir bendrųjų ugdymo planų reikalavimus: 

- mokslo metų trukmės ir ugdymo organizavimo suderinimas; 

- individualių ugdymo planų analizė, laikinųjų grupių sudarymas; 

- pirmo kurso mokinių gebėjimų ir įgūdžių patikra;  

- ugdymo turinio integravimas; 

-ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas; 

- supažindinimas su mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimu;  

- bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais) ir kitomis 

įstaigomis; 

- optimalus mokinių mokymosi krūvio planavimas (tvarkaraštis); 

- inovatyvių (naujų, netradicinių, aktyvių) metodų naudojimas 

ugdymo proceso metu mokinių pozityvių vertybių formavimui;  

- pamokų, edukacinių veiklų, projektų, išvykų į įvairias regiono 

ir Lietuvos edukacines erdves organizavimas; 

- mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio, psichologinio ir 

prevencinio švietimo vykdymas; 
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- mokinių tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą; 

- pozityvaus Centro mikroklimato kūrimas; 

- nuoseklių ir ilgalaikių prevencinių programų, ugdančių 

socialines emocines kompetencijas, vykdymas; 

- mokinių socialinės – pilietinės veiklos organizavimas ir 

vykdymas; 

- pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos 

organizavimas; 

- tradicinių metodų taikymo papildymas aktyvaus mokymo (si) 

metodais; 

Mokymo turinio ir formų mokinių poreikiams pritaikymas: 

- mokymasis pagal individualius mokymo(si) grafikus 

savarankiškai ir pameistrystės forma besimokantiems 

mokiniams; 

- nuotolinio mokymo įteisinimas ir vykdymas; 

- mokomoji praktika gamyboje  (realioje darbo vietoje).  

- mokymo proceso organizavimas neakivaizdiniu būdu 

Suaugusiųjų skyriuje. 

2.2. Padėti mokiniams atsakingai 

mokytis ir išsiugdyti būtinas 

bendrąsias kompetencijas. 

2.2.1. Į visų dalykų/modulių ugdymo turinį integruotas bendrųjų 

kompetencijų ugdymas. 

2.2.2. Aktualiomis mokiniams ir visuomenei ugdomosiomis 

užduotimis ir veiklomis praturtintas ugdymo turinys. 

2.2.3. Aktyvių mokymo metodų taikymas, ugdomoji veikla 

mokinių aktyvumui pamokoje palaikyti. Ugdymo turinio 

inovacijų skatinimas. 

2.2.4. Ugdymo individualizavimas ir  

diferencijavimas. 

2.2.5. Išmokimo stebėjimas ir vertinimas. Žemų pasiekimų 

nustatymo būdai, mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių 

mokinių pasiekimams gerinimas. Mokymosi pagalbos teikimo ir 

pasiekimų gerinimo apskaita (Forma B20) I,II gimnazijos klasėse 

vykdymas. 

2.2.6. Mokymosi pasiekimų rezultatų analizė, dinamika. Mokinio 

individualios pažangos tvarkos aprašo parengimas ir jo 

vykdymas. 

2.2.7. Mokinių apklausa apie dalykų pamokose taikomus 

mokymo metodus. 

2.2.8. Ugdymo karjerai organizavimas. 

2.2.9. Mokymo ir gyvenimo ryšys. 

2.3. Kelti mokinių žinių  lygį. 

 

2.3.1. Nuoseklus pasirengimas valstybiniams brandos 

egzaminams ir jų laikymas:  

-praėjusių metų išlaikymo rodiklių analizė, 

-išankstinis mokinių motyvavimas VBE, 

-mokymo individualizavimas pamokų metu, 

-konsultacijų programos ir konsultacijos, 

-tėvų (globėjų) informavimas, 

-bandomieji egzaminai, 

-rezultatų analizė ir dinamika, 

-pasirengimo priežiūra. 

2.3.2. Mokyklinių lietuvių kalbos ir literatūros bei technologijų 

brandos egzaminų vykdymas. 

2.3.3 Asmens įgytų kompetencijų vertinimo organizavimas ir 
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vykdymas: 

- klausimynų ir užduočių sudarymas derinant su Šiaulių PPAR; 

- vertinimo komisijų narių delegavimas; 

- praėjusių metų išlaikymo rodiklių analizė, 

- konsultacijos, 

- rezultatų analizė ir dinamika. 

2.3.4. Mokymosi sąlygų sudarymas ne tik klasėje, praktinio 

mokymo kabinetuose, bet ir kitose aplinkose. Mokinių 

įtraukimas į ugdymo aplinkos kūrimą. 

2.3.5. Integruotų pamokų organizavimas. 

2.3.6.Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose 

konkursuose: Tavo žvilgsnis, Kengūra, Olympis. 

2.3.7. Absolventų parengimo praktikai gerinimas: 

-susitikimai su darbdaviais; 

- individualūs pokalbiai. 

2.4. Užtikrinti nuolatinį 

mokytojų kvalifikacijos kėlimą 

bei bendrųjų ir specialiųjų 

kompetencijų  

tobulinimą. 

2.4.1. Metodinių grupių veiklos koordinavimas: 

- veiklos planavimas, 

- metodinė pagalba. 

2.4.2. Mokytojų kvalifikacinės kategorijos tobulinimas:  

- Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021-2023 metų 

atestacijos programos sudarymas, vykdymas; 

- Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacijos 

tobulinimo lentelių pildymas; 

- mokytojų pasiektų rezultatų vykdant 2020 m. užduotis 

vertinimas; 

- iškeltų einamųjų metų uždavinių 2021 m. vykdymo kontrolė; 

- mokytojų stažuotės verslo įmonėse. 

2.4.3. Mokytojų gerosios darbo patirties sklaidos renginiai, 

tarpusavio pamokų stebėjimas, kvalifikacijos tobulinimo 

renginių sklaida. 

2.4.4. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planų sudarymas 

atsižvelgiant į Centro tikslus, uždavinius, asmeninius poreikius. 

Planų vykdymas, priežiūra. Įgytų kompetencijų sklaida. 

2.4.5. Tarptautiškumo plėtra, organizuojant profesinio mokymo 

specialistų stažuotes užsienyje pagal Erasmus+ programą. 

2.5. Užtikrinti bendrojo ugdymo 

pagrindinius veiklos procesus ir 

sritis. 

2.5.1. Įrašų formų registro pildymas. 

 

3. Tikslas 

3.  Ugdyti dorą, siekiantį žinių, savarankišką, atsakingą, patriotišką žmogų. 

Uždaviniai Planuojami atlikti darbai 

3.1. Sudaryti palankias sąlygas 

atsakingos, doros ir patriotiškos 

asmenybės, suvokiančios 

šiuolaikinį pasaulį, ugdymuisi. 

 

3.1.1. Užsiėmimai grupėse pilietiškumo, tautiškumo, 

patriotiškumo, tautos kultūros ir istorijos, geranoriškumo, 

tolerancijos temomis. 

3.1.2. Mokinių dalyvavimas pilietinėse veiklose: centro ir kitų 

teikėjų organizuojamuose renginiuose, pilietinėse akcijose, 

iniciatyvose, konkursuose. 

3.1.3.  Edukacinių - pažintinių ekskursijų organizavimas. 

3.2. Kurti saugią ir sveiką 

mokymosi bei socialinę aplinką 

sveikos gyvensenos idėjų 

3.2.1. Tęstinio materialinės paramos projekto ,,Aš šalia tavęs“ 

vykdymą. 

3.2.2. Sveikatingumo ir prevencinių renginių organizavimas, 
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puoselėjimui. įtraukiant mokinių tėvus, bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais. 

 Dvi sveikatingumo dienos. 

 Tęstinis mokyklinis projektas ,,Užgavėnės be cigaretės“. 

 Tęstinis projektas ,,Sveikame kūne-sveika siela“. 

 Spalvų savaitė. 

3.2.3.  Psichologinės, socialinės, pedagoginės, sveikatingumo ir 

teisinės pagalbos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) teikimas.  
3.2.4.  Paskaitos, susitikimai, pokalbiai su sveikatos apsaugos, 

teisėtvarkos, socialinio darbo specialistais mokiniams. 

3.2.5. Mokinių, mokinių tėvų apklausų vykdymas: 

 I kurso mokinių adaptacija 

 Mokyklos mikroklimatas 

 Žalingų įpročių  paplitimo ir pagalbos mokiniui 

efektyvumas 

 Asocialaus elgesio ir blogo mokymosi priežastys  

3.2.6. Grupių vadovų organizuota veikla  sveikos gyvensenos, 

atsparumo neigiamiems reiškiniams prevencijai,  pagarbos ir 

pagalbos kitam ir kitokiam temomis. 

 3.2.7. Pajamų iš augalininkystės produktų gamybos gavimas, 

investavimas į mokymo aplinkos gerinimą: 

- paruošti darbui žemės ūkio techniką; 

- geriausiais agrotechniniais terminais pasėti vasarines kultūras; 

- laiku tręšti, naikinti piktžoles ir nuimti derlių. 

3.2.8. Saugios, higieniškos, priešgaisrinius bei gamtosauginius 

reikalavimus atitinkančius Centro aplinkos užtikrinimas, 

efektyviai naudojant energetinius išteklius, gerinant mokymosi 

infrastruktūros būklę: 

- paruošti patalpas naujai mokymo įrangai iš ES lėšų įsigytai 

įrangai eksploatuoti (elektros instaliacija, nuotekos, 

signalizacija); 

- sutvarkyti sektorinio praktinio mokymo pastato 15 m 

lietvamzdžius ir 70 m
2
 stogo; 

- sutvarkyti Centrui priklausantį žemės sklypą (adresu S. 

Daukanto g. 17, Telšiai) 30 a pritaikant mokinių sportavimui; 

- Centro patalpų kosmetinis remontas pagal poreikį. 

3.3. Tenkinti mokinių pažinimo 

ir saviraiškos poreikius, suteikti 

galimybę prasmingai praleisti 

laisvalaikį, ugdyti bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius. 

  

3.3.1. Būrelių veiklos organizavimas, atsižvelgiant į neformaliojo 

švietimo veiklos poreikio ir efektyvumo apklausų rezultatus. 

3.3.2. Dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose  renginiuose: projektuose, konkursuose, 

sportinėse varžybose ir pan. 

3.3.3.  Neformaliojo švietimo veikla grupėse. Teminių 

valandėlių, kitų renginių, tenkinančių mokinių saviraiškos 

poreikius,  ugdančių bendrąsias, tarpkultūrines bei tarptautines 

kompetencijas,  savarankiškumą, aktyvumą, kūrybiškumą, 

verslumą  organizavimas. 

3.3.4.  Mokinių dalyvavimo Centro savivaldoje inicijavimas. 

3.4. Plėtoti vidinę bei išorinę 

komunikaciją. 

3.4.1. Informacijos teikimas Centro bendruomenei, mokinių 

tėvams bei visuomenei, panaudojant PMIS, internetinės 

svetainės, socialinių tinklų ,,Facebook“, ,,Instagram“, 
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žiniasklaidos galimybes. 

3.4.2.   Bendrų veiklų su kitomis bendrojo ugdymo bei profesinio 

mokymo įstaigomis (mokinių darbų parodos, sportinės varžybos, 

mainų programos) organizavimas. 

3.4.3. Mokyklos stendų medžiagos, reklaminių suvenyrų su 

centro atributika, bukletų, išorinių stendų apie mokykloje 

vykdomas programas bei veiklas gamyba. 

3.4.4. Ugdymo karjerai renginių organizavimas, dalyvavimas 

kitų švietimo teikėjų renginiuose. 

 

 

 

 

Direktorė  

 

 

Nijolė Jastrumskienė 

    








