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SKYRIUS

,,}

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Centro strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir svariausi

rezultatai.
VSf TelSiq regioninio profesinio mbkymo centro strateginio plano tikslai:
1. Sudaryti s4lygas kokybi5kq mokymo paslaugq teikimui, atsiZvelgiant ! rajono ir regiono
poreikius.
2. lgalinti jaunimq ir suaugusiuosius sekmingai profesinei, socialinei ir kurybinei veiklai,
didinti itraukti ! profesini mokym4.

Metiniai tikslai:
igyjamq kompetencijq atitikti darbo rinkos poreikiams ir gerinti ugdymo kokybg,
aprtipinant praktinio mokymo bazg inovatyvia iranga
UZtikrinti kokybi5k4 ir veiksming4 bendrqjq ir dalykiniq kompetencijq ugdymq/si
kiekvienam mokiniui ir nuolatinio mokymosi galimybes ivairaus amZiaus Zmonems.
Ugdyti dor4, siekiantiZiniq, savaranki5k4, atsaking4, patrioti5k4 Zmogq.

1. Didinti

2.

3.
1.

lstaigos veiklos organizavimo ir vidaus kontrolEs sistemos tobulinimas.
Rezultatai:
Parengti nauji tvarkos apra5ai, tvarkos ir planai:
1. Vq Tel5iq RPMC 2019.202I metq korupcijos prevencijos veiksmq planas (parengtas
vadovaujantis Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-2023 metq korupcijos prevencijos
programa, patvirtinta 2020-05-28 isakymu Nr. V-802).
2. VSI Tel5iq RPMC Projektq rengimo ir valdymo tvarkos apra5as.
3. VSI Tel5iq RPMC Mokiniq, sergandiq letinemis neinfekcinemis ligomis, savirtipos proceso
or ganizav imo tvarko s apra5as.
4. VSI Tel5iq RPMC Profilaktiniq tyrimq del COVID-I9 ligos (koronavisuso infekcijos)
darbuotojams organizavimo tvarkos apraSas.
5. VSI Tel5iq RPMC Vidaus kontroles politika.
r
6. VSI Tel5iq RPMC Finansq kontroles taisykles.
jq
nura5ymo, apskaitos ir inventorizavimo
7. VSI TelSiq RPMC Skolq pripaZinimo bevilti5komig
tvarkos apra5as.
S. Vil Tel5iq RPMC Glventojq pajamq mokesdio dalies skyrimo mokiniq paranai tvarka.
9. VSI Tel5iu RPMC Mokymo ir mokymosi priemoniu rensimo tvarkos apra5as.
1

10. VSI Tel5iq RPMC Profesinio mokymo sutartys patvirtintos direktoriaus isakymu (l ir 2
priedas).
I
VSf Tel5iq RPMC Vie5qiq pirkimq komisijos darbo reglamentas.
12. VSf Tel5iq RPMC Darbuotojq galimybiq paso tikrinimo tvarkos apra5as.
13. VSf Tel5iq RPMC Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos tvarkos

l.

apra5as.

14.
15.

V5{ Tel5iq RPMC Gaisrines saugos instrukcija Nr. GS1.
V5{ Tel5iq RPMC Darbuotojq veiksmq kilus gaisrui planas.

Mokyklos e. svetaineje rtwrv.telsiurpmc.lt- cd*titeistrat'irce ir'rfbr*t*cij**y;l*nat,!m* rfokunres'ttai
sl<elbiama:

2016-2020 metq strategines veiklos ataskaita (patvirtinta V5[ Tel5iq RPMC direktoriaus 202I-0308 isakymu Nr. V-22).
2021-2025 metq strateginis veiklos plqnaq (patvirtintas V5{ Tel5iq RPMC Tarybos (kolegialatis
valdymo organo) posedZio 2021 -10-13 protokolu Nr. CTk-2).
2020 mei4vadovo veiklos ataskaita (patvirtinta Visuotinio dalininkq susirinkimo 2021-03-01

protokolu Nr. Dal-2).
2020 mei4veiklos ataskaita (patvirtinta Visuotinio dalininkq susirinkimo 2021-04-26 protokolu
Nr. Dal-3).
2020 metq s4matos ivykdymo ataskaita (patvirtinta VSf TelSiLl RPMC Tarybos (kolegialaus
valdymo organo) posedZio 2021-10-13 prqjokolu Nr. CTk-2).
2020 metq metiniq finansiniq ataskaitq rinkinys su nepriklausomo audito i5vada (patvirtintas
Visuotinio dalininkq susirinkimo 2021-04-26 protokolu Nr. Dal-3).

2. Kryptis:

regiono poreikiq anatiz6s vykdymas ir tenkinimas.

Rezultatai:
I5analizavus (Regionines pletros tarybos, savivaldybiq, darbdaviq bei Siauliq prekybos, pramones ir
amatq r[mq Tel5iq filialo nariq apklausos) regiono darbo rinkos poreikius, parengtos Slaugytojo

padejejo moduline profesinio mokymo programa, Socialinio darbuotojo padejejo moduline
profesinio mokymo programa ir i5mokyta/mokoma 37 mokiniai, uZimtumo tarnybos l0 mokiniq ir
darbdavio siqstq l0 mokiniq.
Licencijq registre registruotos 114 profesinio mokymo programq formaliojo profesinio mokymo

vykdymui.

!

Vykdyta 19 pirminio profesinio mokymo programa, 14 tgstinio profesinio mokymo programq.
Vykdytos (vykdomos) programos atitinka Tel5iq apskrities darbo rinkos poreikius.
Tenkinant Tel5iq darbo rinkos ir mokiniq poreikius, pletota profesinio mokymo organizavimo forma
- pameistryste. Pameistrystes mokymosi forma mokesi I0,3o profesinio mokymo programq
mokiniq (vidutini5kai per metus).
Kvalifikacija ierjo 184 mokiniai (nuo istojusiqjq skaidiaus 76 proc.) 2020 m. - 75,5 proc.
Pagal igyt4 kvalifikacij4 isidarbino 55,4 proc. nuo baigush1ta Q02l.l1 men. duomenys),2020 m.
(55,2%).
Suformuotos 26 grupes mokiniq.

3. Mokiniq Ziniq lygio k6limas, uZtikrinhnt

opflmalq ugdymo turini.

Rezultatai:
Gauta ekspertinio vertinimo i5vada del pasirengimo vykdyti mokym4 nuotoliniu ugdymo proceso
izavimo bndu (2021-0I-22, Nr. MK-4) . Orsanizavimo biidas iteisintas

Bendras valstybiniq brandos egzaminq i5laikymo vidurkis yra auk5diausias per paskutinius
septynerius metus (7 5%).
Pagerejo paLymio vidurkis (0,1

balo).

.;

Padidejo vidurini i5silavinimq igijusiq mokiniq dalis (1,2%).

Daugiau mokiniq lgijo pagrindini iSsilavinimq (100%).
MaZiau mokiniq, nutraukusiq mokymo sutartis (-I,zyo).

4. Kryptis: socialin€s partnerystOs pl€tojimas darnaus vystymosi klausimais.
Rezultatai:
Sudarytos 4 naujos sutartys su socialiniais partneriais.
Centras glaudLiai bendradarbiauja su 16 imoniq; kuriose vyksta mokiniq praktinis mokymas: UAB
,,Tela",,,KV GROUP" servisas, UAB ,,Yirbarta", Vie5oji istaiga Regionine Tel5iq ligonine.
UZtikrintas statybos sektorinio praktinio mokymo centro iveiklinimas - uZimtumas per dienq,.l{ val.
Suorganizuoti praktinio rnokymo uZ3iemimai SPMC kitq profesinio mokymo istaigq mokiniams
(dalyvavo 428 mokiniai), kvalifikacijq tobulino imoniq darbuotojai (dalyvavo 36 asmenys).
Dalyvauta neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi Tel5iq rajono savivaldybeje
renginyje - Suaugusiqjq mokymosi savaite ,,GYVENI - MOKAISI, MOKAISI - GYVENI!"
https:/J$.rllv.telsiurpmc.ltlindex.php/4?5-suaususiuju-m*k,vmosi-savaitg-gl'veni,mokaisi-mokaisi-

ffi'o,as

profesinis mokymas asmenims pagal UZimtumo tarnybos skirt4 finan savim1

- 52

asmenys.

Vykdyta programa ,,Pasidaryk pats" (Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi
programq, finansuojamq Tel5iq rajono savivaldybes biudZeto le5omis). Programos tiksline dalyviq
grupe - Suaugg Tel5iq rajono gyventojai. https:/irvu'u'.telsiurpmc.ltlinde,x.phpl436-neformalio-iosu ar-r qu si r{i u -svietimo-pro grama-pasidar)"k-pats

5. Kryptis: vidin6s ir i5orin6s komunikacijos

tobulinimas.

Rezultatai:
Vykdytos apklausos:
Vykdyta I22 darbdaviq apklausa del jq imonese atliekandiq praktik4 absolventq kompetencijq
vertinimo. Darbdaviq, patenkintq jq imoneje isidarbinusiq absolventq igytomis kompetencijomis 90%.
I kurso mokiniq.ad aptacija. Ra5inys,,Mokykla, i kuri4 atej au".
Neformaliojo Svietimo veiklos (bureliq) mokiniq poreikiq tyrimas.
Neformaliojo Svietimo veiklos grupese poreikio ir efektyvumo tyrimas.
Mokyklos mikroklimatas (darbuotojq ir mokiniq anketavimas).,
Mokiniq tevq nuomone apie centr4 ir informavimo kokybg.
Socialiniq pedagogiq vykdytos apklausos :
Zalingq iprodiq paplitimo ir pagalbos mokiniui efektyvumas
Asocialaus elgesio ir blogo mokymosi prieZastys ,
Dalyvauta:
Nacionaliniame profesiniq mokyklq mokiniq konkurse ,,Projektavimo kompiuteriu operatorius
'i
2021" - III vieta;
Respublikiniame mokiniq klrybiniq darb{ konkurse ,,Kalbantis knygos skinukas - 202I* - III vieta.
Tel5irl kulturos centro organizuotoje virtualioje UZgaveniq persirengeliq kaukiq konkurse-parodoje
UZsavieniu muondoo - I vieta.

Tel5iq kultiiros centro organizuotame mokiniq ra5inio konkurse ,,Kovo 1l-oji ir a5: kartu su laisve"
- I vieta.
Para3yti straipsniai i respublikinius bei rajono laikra5dius.
i
Pagamintas reklaminis lauko stendas.
Reguliariai teikta informacija Centro bendruomenei, tevams bei visuomenei naudojant PMIS,
interneting svetaing, socialinius tinklus.
2021 m. geguZes 18 d. vyko nuotolinis Atviry durq renginys, kuriame dalyvavo miesto ir.rajono
mokiniai (42 mokiniai): hups:llyoutu.be/-cr7NKnloCA (Pernai del pandemijos Atviry dury
renginys neivyko).
Bendradarbiauta su bendrojo ugdymo mokyklomis, vedant technologijq pamokas.

6. Kryptis: ugdymo/si aplinkos modernizavimas.
Rezultatai:
Modernizuotos 2 mokymo bazes: Autgmobiliq mechaniko mokymo programq - 298 505,79'eurai,
Virejq mokymo programq - 125 631,28 euras (Europos sqjungos strukt[riniq fondq leSos).
Atnaui inta mokvmo baze moderniomis skaitmeninemis oriemonemis.

. ."II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1.

Paerindiniai pra

veiklos

Itatai
Rezultatq vertinimo

Metq uZduotys
(toliau uZduotys)

Siektini
rczultatai

rodikliai (kuriais
- vadovaujantis vertinama,
ar niistatytos uZduotys

Pasiekti reniltatai ir jq rodikliai

iwkdvtos)
1.1. Mokyklos

veiklos kokybes
vadybos
sistemos
veikimo
tobulinimas

Atnaujinti ir
palaikyti
mokyklos
vidaus kokybes
vadybos sistemq

Vadovaujamasi
atnaujintais mokyklos
vidaus veikl4
reglamentuojandiais
norminiais teises aktais;

2021-04-13 V5[ Tel5iq RPMC
direktoriaus isakymu Nr. V-29 ,,Del
centro veiklos kokybes savianalizes
organizavimo ir vykdymo"
(vadovaujantis 2017 -12-14 Nr. XIII888 Lietuvos Respublikos Profesinio
mokymo lstatymo Nr. VIII-450
pakeitimo istatymo 22 straipsniu ir
LR Svietimo, mokslo ir sporto
ministro 2020-03-25 isakymu Nr. V442 ,,Profesinio mokymo lstaigrl ir
kitq profesinio mokymo teikejq
vykdandiq formalqj i profesin!
mokym4, veiklos i5orinio vertinimo
tvarkos Apra5o patvirtinimo"),
sudaryta 11 Zmoniq darbo grupe
vykdyti 5 strategines veiklos sritis.
2021-04-13 V5[ Tel5iq RPMC
direktoriaus lsakymu \r. V-31 ,,Del
ugdymosi kokybes uZtikrinimo"

sudaMa savianalizes darbo srune.

Atliktas mokyklos vidaus
kokybes vadybos sistemos
auditas, teikta i5vada (ISO
standarto 6r ministerijos
audito) del mokyklos
kokybes vadybos

reikalavimq atitikimo
reikalavimams:

Parengta,,Veiklos kokybes
savianalizes ataskaita 20

19

-2027 m",

vadovaujantis LR Svietimo, mokslo ir
sporto ministro 2020-03 -25 isakymu
Nr.V-442,,Profesinio mokymo
istaigq ir kitq profesinio mokymo
teikejq vykdandirl formalqji profesin!
mokym4, veiklos i5orinio vertinimo
tvarka". Vertintos sritys: Lyderyste ir
vadyba; Formaliojo profesinio
mokymo programq i gyvendinimas ;
Personalas; Mokymo ir

mokymosi

,

i5tekliai; Mokymo ir mokymosi
rezultatai.

Trtikumai:
1. Darbo grupiq vadovais

skiriami tik

centro administracijos darbuotoj ai.
2. Ne visi mokiniai, baigg profesinio
mokymo programas, po baigimo
lsidarbina pagal igyt4 kvalifikacij 4

-

55,4yo

3. Mikroklimatas nematuojamas

kiekvienais metais, apklausose
triiksta informacij os.
4. Ne visi profesijos mokytojai
dalyvauj a kvalifi kacij os kelimo
renginiuose daugiau kaip 30 val. per
mokslo metus.
5. Automobiliq mechaniko mokymo

progmmos, KET moduliui
nebeatitinka reikalavimq,,B
kategorij os" automobilis.
6. Nei5naudojama galimybe
bendradarbiauti su Vilniaus
akademij os Tel5iq fi lialu.

Audito metu nustatytq
neatitikimq pa5alinimo

1. Darbo grupirl vadovais skirti ir
kiti pedagoginiai darbuotojai.

rezultatas

2. Absolventams organizuojami
susitikimai su darbdaviais.

3. Atnaujintos mokiniq ir darbdaviq
mokytojq apklausq anketos.
4. Profesijos mokl'tojai organizuoj a
vidinius seminarus profesijos
mokytoj ams, uZpildant seminanl

ir

pasiiilos tflikum4.
5. fsigytas KET modulio vykdymui

automobilis. I

1.2. PasiDlos

prbfesinio
mokymo
prosramuimodul

Mokym4si pagal

Ne vienas mokinys nepasirinko.

pagal LTKS 3-4

atitinkamas
programas/modulius tgsia

Buvo siiilomi profesinio mokymo

lysio profesinio

oriimti BU mokiniai

9-10 kl.

mokiniai mokosi

programq moduliai : Maisto produktq

iq bendrojo
ugdymo
mokyklq
mokiniams
ktirimas ir

mokymo
programas

(sukomplektuotos nauj ai
priimtq mokiniq klases);

ir Laliav4parinkimas, pirminis jq
apdorojimas.
Bendrosios veiklos statybos objekte
vykdymas (da"rytojo - tinkuotojo
padeieio).

Sudaryta galimybe
mokiniams atlikti praktikq
mokykloje ir realioje
darbo vietoie:
Pasidalinta patirtimi,
siekiant pagerinti teikiamq
profesinio informavimo ir
konsultavimo paslaugq
kokybg.

igyvendinimas

Mokiniai nesimoke pagal siulomus
progamq modulius.

Info rmacii a stoj antiems

(telsiurpmc.lt).

2021m. geguZes men. mokyklq
vadovams nuotoliniu bDdu pristatyta
galimybe mokytis moduli4
progamll; papildomai skaidres
i5siqstos mokykloms.

Kaip altematlva sillyta 9-10 klasiq
mokiniams technologijq moduliai
(informacija Se5ioms mokykloms ir
Tel5iq Svietimo skyriui i5siqsta 202110-22): apdailininko, virdj o,
automobiliq mechaniko,
kompiuterinio proj ektavimo
operatoriaus. UZsiemimuose

1.3.

Antikorupcines
aplinkos ir
atsparumo
korupcijai
mokykloje
stiprinimas

Kuriami
antikorupcine
aplinka ir
mikroklimatas

Parengtas ir patvirtintas

mokyklos korupcijos
prevencijos veiksmq
planas,
i plana itrauktos Svietimo,
mokslo ir sporto
ministerijos 202U2023
metq korupcijos
prevencijos programos
igyvendinimo priemoniq
plano priemones, skirtos
ministerij os pavaldZioms'
istaieoms;
Vykdomos mokyklos
ilgalaikis korupcijos
prevencijos priemoniq
lgyvendinimo planas

dalyvavo Tel5iq AtLalyno, Varniq
Motiejaus Valandiaus mokyklq
mokiniai (po dvi dienas po 5 val.)
Korupcijos prevencijos veiksmrl
planas patvirtintas V5[ Tel5iq
regioninio profesinio mokymo centro
direktoriaus 2021-01 -26 isakymu Nr.
V-7. ,,Del VSf Tel5iq RPMC 20192022 metr4 Korupcij os prevencij os
veiksmq plano patvirtinimo"
(vadovaujantis Svietimo, mokslo ir
sporto ministerij os 2020-2023

me1n4

korupcijos prevencijos programa

patvirtinta 2020-0 5 -28 Nr. V-802).

1.

ApibreZtos antikorupcines

nuostatos bei teisines atsakomybes
priemones darbuotoj q pareigybese.

2. Laiku ir tinkamai pateiktos
privadiq interesq deklaracijos.
3. Organizuotas darbuotojq
Svietimas ir savi5vieta.

4.

Vykdytas mokyklos

bendruomenes nariq informavimas
apie mokyklos ugdomqj4 finansing

iikine veikla.

ir

5. Atsiskaityta uZ mokyklos
ugdomqj4 ir finansing veikl4:
Visuotiniame dalininkq susirinkime
2021 -04-26 (protokolas Nr. Dal-3).
Centro tarybos (kolegialaus valdymo
organo) posedyje 2021 -10-13
(protokolas Nr. CTk-2).
6. Organizuojami kcinkursai
triikstamq mokytojq atrankai
vykdyti.

7. Vykdytas mokiniq Svietimas
antikorupcinemis temomis grupes
uZsiemimq metu.

8.

Mokyklos svetaineje sukurtos

nuorodos,,Korupcijos,prevencija"

ir

--Prane36iu aDsauga".

r.4.
Bendradarbiavi
mo su
socialiniais
partneriais pletra

Kuriamas
sistemingas,
naudingas ir
nuoseklus
bendradarbiavim

Pritraukta nauja imone jos
darbuotojq kvalifi kacij ai

tobulinti;

-

Sudarytos 4 sutartys: Vie5oji
lstaiga Regionine Tel5iq ligonine,
UAB ,,Magista", UAB ,,Toregas",
UAB ,,Zimtransao'.

-

10 darbuotojq (Regionines Tel5iq

ligonines) igijo slaugytojo padejejo

AS

kvalifikacij4.

Organizuotos apskritoj o
stalo diskusijos, i5vyka i
lmong;

- pritrauktq naujq mokytojr4-2
(dirbantys slaugos sektoriuje).
- Centras vykdo praktin!mokym4
realiose darbo vietose (socialiniq
partneriq erdv€se: Tel5iq verslo
inkubatorius, Vie5oji lstaiga
Regionine Tel5iq ligonine, Tel5iq
kavine,,Senamiestis"), tai leidiia
sumaZinti mokiniq mokymo
medZiazu i5laidas.
Tikslai : Nauj q technologij q
pristatymas mokiniams, profesijos
mokltojams; Mokiniq karjeros
ugdymas, isidarbinimo didinimas.
I5vykos iimones:

UAB,,Toregas"
https ://www.telsiurpms-ltliadex.Bhd
47 3 -profesiniu-i zudziu-tobulinimoealimybes

UAB,,Impeka"
httos ://www.telsiuromc. ltlindex.php/

477-bandymas-pasimatuotikompiuterinio-proj ektavimooperatoriaus-profesij a-realiomissaly gomis-uab-imonej e-imoeka
Tel5iu kavine .. Senamiestis"

https ://www.telsiurpmc. ltlindex. php/

466-padavej u-ir-barmenususitikimas-su-profes ional

ai s

https ://www.telsiurpmc. ltlindex.phpl

400-ar-viska-zinome-apie-kava
Seminarai/mokymai:
htps ://www.telsiurpmc,ltlindex. php/
47 2

-kv alif/racij

o

s

-tobulinimo-

seminaras.
https ://www.telsiurpmc. ltlindex.php/

484-idomi-patirtis
https ://www.telsiurpmc. ltlindex.php/

470toliau-tesiame-pazintiniusSurengtas profesinio
meistri5kumo konkursas"
kitas karjeros
konsultavimo renginys;

susitikimus
Socialiniq partnerir4 suteiktos
paramos:

,,NexusTruck Lietuva" mokymo
centrui pateikia aktuali4 edukacing
medLiag1 apie sunkiojo transporto
priemoniq sistemas, mazgus.
Europos specialistai veda techninius
mokymus. Teorinio mokymo klasei
padovanojo informacinius mokomuosius plakatus (Automobiliq
mechaniko m.pr.)
https ://www. nexustruck. ltltruckl ablv

eiklos-kryptys/mokymoi

stai sos/tel siu-re

sioninis -orofes inio-

mokymocentras/? fbcl i d=IwAR3 L fzKo 4nI-Hz
Fi iVKYTK4nvd8Qe3 hm 297 a5DqnF I

Ke9-L9CsYcmDdk0qAM
f mones,,Caparol" suteikta parama Stebeta, analizuotair
vertinta vykdomo
bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais
bfikle;

Organizuota veikla su
uZimtumo tanryba;

statybines medZiagos, 2027 -12 mdn.
Centras aktyviai bendradarbiauj a su

socialiniais partneriais: keidiantis ir
dalij antis patirtimis, Ziniomis,
organizuoj ant praktinius mokymus
mokiniams, darbuotoj q kvalifi kacij os
tobulinim4.
Aktyvios 12 sutardiq su bendrojo
ugdymo istaigomis; 16 sutardiq su
darbdaviais; 8 sutaftys su
neformalaus Svietimo instituciiomis.
UZimtumo tamyba prig LR socialines
apsaugos ir dar6o mini'sterijos.
Siauliq klientq aptamavimo
departamento Tel5iu skyrius.

Organizuotas profesinis mokymas
asmenims pagal UZimtumo tarnybos
skirt4 finansavimq - 52 asmenys.

Tirta naujq profesinio
mokymo programrl kfirimo
bfltinybe.

- Dalyvauta vykdant Siauliq
prekybos, pramon€s amatq riimq

reikalingiausiq profesijq tyrime,
diskusijose Siauliq, rbtsiq ir
MaZeikiq regionuose.
- Dalyvauta Siauliq prekybos,
prirmones amatq rtimq Tel5iq filialo
nariq 5 susirinkimuose, svarstant:
darbo rinkos (darbuotojq) poreiki
imonems Tel Siq apskrityj e,
darbuotoj q profe s ini p ar engim4,
programq pletr4 centre.
- Atliktos darbdaviq apklausos
(absolvenq praktikos vadovq) del
nauj q kompetencij q poreikio.
- AtsiZvelgiant i savivaldybes
poreikius vykdyti paklausias darbo
rinkoj e profesinio mokymo
progrirmas, centras 2021 m. pasiruo5e
asmenq mokymui, sklaidai ir pradejo
vykdyti 2 naujas programas

(Slaugytojo padejejo, Socialinio
darbuotojo padejejo).
- Centro siulyta profesinio

informavimo sistema pri statyta
Siauliq prekybos, pramones amatq

r[muose susitikime su SVTSM
atsakingais uZ profesini informavim4
darbuotojais; taip pat siulymas teiklas
Tel5iq rajono strateginio plano
rengimo grupei.
Pasitelkiant Siaul iq prekybos,
pramonds ir amatq rDmq Tel5iq
fil'ialq 2021 -09-08 atlikta Tel5iq
rajono darbdaviq apklausa del
pameistriq (tiesiogiai dirbandiq
imoneje) profesinio parengimo, i5
dalies kompensuojant darbo
uZmokesti i3 projekto leSq.
Apklausta 65 darbdaviai.

ar
UZduotvs
2.1. Pasiiilos profesinio mokymo

programq/moduliq bendrojo ugdymo

I

i5 dalies

numa

ra

I

buvo

PrieZastvs. rizikos

UZduotis lvykdyta i5 dalies. Profesinio
mokymo programos buvo sitilomos, bet
neiewendintos del neoasirinkusiu mokiniu.

mokyklq mokiniams kDrimas ir
mlmas.

3. Veikloso kurios nebuvo planuotos ir nustatytosr'bet ivykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)
UZduotys / veiklos

Poveikis Svietimo istaisos veiklai
fstaigos veikla organizuojama ir
vykdoma vadovauj anti s parengtai s
tvarkrl apra5ais. Parengti nauji tvarkos
apra5ai, tvarkos ir planai:
1. V5{ Tel5iq RPMC 2019-2021metttr
korupcijos prevencijos veiksmq planas
(vadovaujantis Svietimo, mokslo ir sporto
ministerijos 2020-2023 metq korupcijos
prevencij os programos igyvendinimo
priemoniq planu patvirtintu 2020-05-28 Nr.
v-802)
2. Vq Tel5iq RPMC Projektq rengimo ir
valdymo tvarkos apra5as.
3. VSI Tel5iq RPMC Mokiniq, sergandiq
letinemis neinfekcinemis ligomis,
savirtipos proceso organizavimo tvarkos
apra5as.

4. VSI Tel5iq RPMC Profilaktiniq tyrimq
del COVID-l9 ligos (koronavisuso
infekcijos) darbuotoj ams organizavimo
veiklas reglamentuoj andiq
dokumentq, vadovaujantis teises aktais, rengimas.
3. 1 . f staigos vidaus

tvarkos apra5as.
5. VSI Tel5iq RPMC Vidaus kontroles

politika.

6. VSI Tel5iq RPMC Finansq kontroles
taisykles.
7. VSI Tel5iq RPMC Skolq pripaZinimo
bevilti5komis, jq nura5ymo, apskaitos ir
inventorizavimo tvarkos apra5as.
8. V5l TelSiq RPMC Gyventojq pajamq
mokesdio dalies skyrimo mokiniq paramai
tvarka.
9. VSI Tel5iq RPMC Mokymo ir
mokymosi priemoniq rengimo tvarkos
apraias.
10.VSI Tel5iq RPMC Profesinio mokymo
sutartys patvirtintos direktoriaus.isakymu
(l ir,2 priedas).
I 1. VSI Tel5iq RPMC Vie5qjq pirkimq
komisij os darbo reglamentas.
I
12. VSI Tel5iq RPMC Darbuotdq

galimybiq paso tikrinimo tvarkos apra5as.
13. VSI TelSiq RPMC Mobingo ir
psichologinio smurto darbo aplinkoj e
prevencii os tvarkos apra5as.
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14. VSI Tel5iq RPMC Gaisrines saugos

instrukcijaNr. GS1.
15. VSI Tel5iq RPMC Darbuotojq veiksmq

Atlikti bendrabudio

fasado remonto darbai

sienq remontas, pakeidiant

- miiriniq

plltas, sienq ap5iltinimas

min. vatos plokStemis, parapeto apskardinimas,
langq keitimas miiro sienose plastiko langq blokais,
balkono plok5diq aliejinis daLymas, i5ores nuolajq

(palangiq) montavimas, plastiko langq blokq
montavimas miirinese sienose.

Praktinio mokymo laboratorijose'atvestos naujos
komunikaciios.

Ekspertinio vertinimo i5vada del pasirengimo
vykdyti mokym4 nuotoliniu ugdymo proceso
organizavimo bfldu (2021-01-22, Nr. MK-4).
Orsanizavimo btidas iteisintas Istatuose.

usiu metu veiklos

4. Pako

kilus saisrui olanas.
Atlikti bendrabudio fasado remonto
darbai - miiriniq sienq remontas,
pakeidiant plytas, sienq ap5iltinimas
min. vatos plok5temis, parapeto
apskardinimas, langq keitimas m[ro
sienose plastiko langq blokais, balkono

plok5diq aliej inis daLymas, i5ores
nuolaj q (palangiq) montavimas,
plastiko langq blokq montavimas
m[rinese sienose.
Praktinio mokymo laboratorij ose
atvestos naui os komunikacii os.
UZtikrinama mokymo kokybe
virtualioj e mokymosi aplinkoj e
negalintiems mokytis kasdieniu
mokvmo Droceso orsanizavimo biidu.

tokiu buvo)

ir reztltatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
UZduotys

Siektini rezultatai

(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uZduotvs iwkdltos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1

4.2.

l1

