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MOKYKLOS VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS 

 

VIZIJA 

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla – iniciatyvi Lietuvos profesinio švietimo 

tinklo narė, kartu su Klaipėdos regiono profesinėmis mokyklomis rengianti regiono ir šalies darbo 

rinkos poreikius atitinkančius specialistus, lanksčiai, tinkamai ir operatyviai reaguojanti į 

besikeičiančios aplinkos veiksnius bei aukštai vertinama Kretingos rajono ir Klaipėdos regiono 

bendruomenėje.  

  

MISIJA  

            Kiekvienam besimokančiajam suteikti bendrąjį ir profesinį išsilavinimą, atitinkantį 

šiuolaikinei profesinei veiklos sričiai keliamus reikalavimus, ugdyti pilietiškai brandžią, 

išsilavinusią, pareigingą, aktyvią asmenybę, gebančią prisitaikyti visuomenėje ir darbo rinkoje bei 

teikiančią naudą visuomenei.  

  

VERTYBĖS  

           Mokyklos vystoma ir plėtojama vertybių sistema, kurią sudaro 4 pagrindiniai elementai: 

profesinė kompetencija, socialinė atsakomybė, į rezultatus orientuota veikla, nuolatinis tobulėjimas. 

 



 

 

 

 2020 m. VEIKLOS PROGRAMA 

1. Užtikrinti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes kiekvienam visuomenės nariui. 

2. Tobulinti ugdymo procesą bei didinti mokymo paslaugų kokybę ir efektyvumą.  

3. Atnaujintų ir naujų profesinio mokymo programų įgyvendinimas. 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

1. Strateginio planavimo sritis – Ugdymo(si) rezultatai: mokinių pažangumo ir pasiekimų gerinimas  

1.1. Užtikrinti vykdomų 

profesinio mokymo 

programų prieinamumą.  

1.1.1. Profesinio informavimo 

konsultacijų   teikimo plėtojimas. 

 

Z.Mockienė 

 

Biudžeto 

lėšos 

 

1.1.1.1. Pozityvios, patrauklios  

reklaminės medžiagos apie  

mokyklą kūrimas 

2020 m. vasario – 

birželio mėn. 

 

 

2020 m. balandžio-

gegužės mėn. 

 

 

 

Nuolat  

 

 

1.1.2. Kryptingas ir nuoseklus  

mokinių informavimas ir 

konsultavimas apie mokykloje 

vykdomas mokymo programas. 

1.1.2.1. Suorganizuota Atvirų 

durų/amatų diena. 

1.1.2.2. Organizuotas profesinis 

veiklinimas, rengtos ekskursijos 

po mokyklą mokinių grupėms. 

1.1.2.3. Dalyvauta parodose 

reprezentuojant  mokymo 

programas „Studijų regata 

2020“, „Studijos 2020“. 

1.1.2.4. Organizuoti 

išvažiuojamuosius karjeros 

planavimo renginius į bendrojo 

ugdymo mokyklas. 

1.1.2.5. Atnaujinta informacija 

mokyklos internetinėje 

svetainėje ir socialiniuose 

tinkluose (facebook psl.). 

1.1.2.6. Reklamuotis spaudoje, 

internetinėje erdvėje apie 

mokyklos veiką. 



 

 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

1.1.3. Organizuoti mokinių 

priėmimą. 

Z. Mockienė 

R. Andrijauskienė 

Biudžeto 

lėšos 

 

1.1.3.1. Organizuotas mokinių 

priėmimas, racionaliai 

sudarytos grupės. 

2020 m. birželio- 

rugpjūčio mėn. 

 

1.2. Mokinių poreikių 

nustatymas, lygių 

galimybių ir sąlygų 

sudarymas skirtingų 

poreikių mokiniams siekti 

pagrindinio ir vidurinio 

išsilavinimo. 

1.2.1. Ugdymo turinį orientuoti į 

esminių asmens kompetencijų, 

bendrųjų gebėjimų ugdymą. 

 

 

R. Laureckienė Biudžeto 

lėšos 

1.2.1.1. Nustatyti mokinių 

poreikiai. 

1.2.2.2. Parengti/koreguoti 

moduliai ir pasirenkamųjų 

dalykų programos. 

1.2.2.3. Sudaryti sąlygas 

silpniau besimokantiems 

mokiniams rinktis modulius 

žinių spragoms užpildyti. 

Iki 2020-09-02 

 

 

1.2.2. Konsultuoti mokinius dėl 

individualaus ugdymo plano 

sudarymo. 

 

R. Laureckienė 

 

 

 

 

Biudžeto 

lėšos  

1.2.2.1. Pasirinkti moduliai 

pagal asmens individualius 

poreikius. 

1.2.2.2. Sudarytos mobilios 

grupės. 

Iki 2020-09-30 

 

 

 

 

1.2.3. Taikyti ugdymo procese 

mokymosi motyvaciją bei 

individualią mokinio pažangą 

skatinančias strategijas. 

R. Laureckienė  

A.Šimkus 

 1.2.3.1. Mokytojai dažniau 

taikys įvairius mokymo 

metodus, tinkamas 

konkrečioms užduotims atlikti, 

grįžtamojo ryšio procedūras, 

gautą informaciją panaudos 

mokinio pažangai pasiekti ir 

ilgalaikiams planams koreguoti.  

Iki 2020-06-15 

1.3. Mokinių pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo  

pasiekimų rezultatų 

gerinimas. 

1.3.1. Mokytojai mokslo metų 

pradžioje supažindina mokinius su 

dalyko programa ir vertinimo 

tvarka.  

R. Laureckienė 

N. Martinkienė 

Biudžeto 

lėšos  

1.3.1.1. Supažindinti mokiniai 

su dalyko programa ir 

vertinimo tvarka (instruktažai) 

Iki 2020-10-02 

 

 

 



 

 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

 

 

1.3.2. Mokinių pasiekimų rezultatų 

analizė: parašyti pagrindinių 

dalykų kontroliniai darbai mokslo 

metų pradžioje, siekiant geriau 

pažinti mokinius.  

1.3.3. Atlikti brandos egzaminų, 

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo rezultatų lyginamąją 

analizę 

1.3.2.1. Išsiaiškintos mokinių 

galimybės, poreikiai. 

1.3.2.2. Parengti ir metodinėje 

grupėje apibendrinti rezultatai, 

pateiktos rekomendacijos 

mokinių pasiekimams gerinti.  

1.3.2.3. Atlikta vidurinio 

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

rezultatų analizė, kuri padės 

įvertinti tikslų įgyvendinimo 

lygį. 

Iki 2020 m. lapkričio 

mėn. 

 

 

 

 

 

Iki 2020-02-03 

 

 

 

1.4. Brandos egzaminų 

administravimas, rezultatų 

analizavimas  

1.4.1. Nuoseklus pasirengimas 

brandos egzaminams: 

- supažindinimas su brandos 

egzaminų organizavimo ir 

vykdymo tvarka, 

- praėjusių metų išlaikymo 

rodiklių analizė,  

- žinių gilinimo programos ir žinių 

gilinimas,  

- tėvų informavimas,  

- bandomieji egzaminai. 

R. Laureckienė 

 

Biudžeto 

lėšos 

1.4.1.1. Mokiniai bus 

supažindinti su brandos 

egzaminų organizavimo ir 

vykdymo tvarka. 

1.4.1.2. Praėjusių metų 

išlaikymo rodiklių analizė. 

1.4.1.3.  Laikyti bandomieji 

egzaminai. 

1.4.1.4. Gautą informaciją 

aptarti su dalyko mokytojais, 

mokinių tėvais (globėjais). 

1.4.1.5. Didės mokinių 

motyvacija rinktis valstybinius 

brandos egzaminus. 

2020 m. sausio- 

vasario mėn. 

1.4.2. Organizuoti ir vykdyti 

vidurinio ugdymo programos 

įskaitas ir brandos egzaminus. 

 

 

 

1.4.2.1. Ne mažiau kai 90 proc.  

išlaikys vidurinio ugdymo 

programos įskaitas 

1.4.2.2.Ne mažiau kaip 80 proc. 

pasirinkusiųjų išlaikys lietuvių 

kalbos ir literatūros bei 

2020 m. sausio- 

birželio mėn. 



 

 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.  Organizuoti pagrindinio 

ugdymo programos lietuvių kalbos 

ir literatūros (žodžiu ir raštu) bei 

matematikos pasiekimų 

patikrinimą  

technologijų mokyklinius 

brandos egzaminus. 

1.4.2.3. Ne mažiau kaip 20 

proc. mokinių  pasirinks ir 

išlaikys  valstybinius vidurinio 

ugdymo programos brandos 

egzaminus. 

1.4.3.1. Ne mažiau kai 80 proc. 

įgys pagrindinį išsilavinimą. 

1.5. Profesinio mokymo 

proceso gerinimas, 

suteikiant reikiamas 

kompetencijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1. Mokytojai mokslo metų 

pradžioje supažindina mokinius su 

dalyko programa ir vertinimo 

tvarka.  

A. Šimkus 

V. Martinkus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biudžeto 

lėšos  

1.5.1.1. Padidės mokinių 

motyvacija įgyti pasirinktą 

profesiją. 

Iki 2020-09-30 

 

 

 

1.5.2. Mokinių profesinio mokymo  

pasiekimų analizės atlikimas. 

 

 

 

 

1.5.2.1. Atliktas profesinio 

mokymo  pasiekimų 

vertinimas, numatytos 

priemonės tolimesnės veiklos 

planavimui, mokymo kokybės, 

mokymosi rezultatų gerinimui. 

Iki 2020-06-26 

 

1.5.3. Asmens įgytų kompetencijų 

vertinimas.   

1.5.3. Įvykdytas asmens 

kompetencijų vertinimas. 

1.5.4. Praktikos atlikimas 

sektoriniuose mokymo centruose 

suteikiant mokiniams reikiamas 

kompetencijas. 

 

1.5.4.1. 10 % praktinio 

mokymo bus pravesta 

sektoriniuose mokymo 

centruose,  pagerės mokinių 

įgūdžiai, kompetencijos. 

Iki 2020-12-30 

 



 

 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

 1.5.5. Praktikos atlikimo stebėsena 

ir koordinavimas,  siekiant 

įsitvirtinti darbo rinkoje ir siekiant 

gamybos tęstinumo. 

A.Šimkus Biudžeto 

ir 

paslaugų 

lėšos 

1.5.5.1. Stiprės ryšiai su 

darbdaviais, mokinių įgytos 

kompetencijos tenkins darbo 

rinkos poreikius. 

Iki 2020-06-27 

 

1.5.6. Absolventų įsitvirtinimo 

darbo rinkoje tyrimas, absolventų 

ir darbdavių apklausa. 

1.5.6.1. Mokyklą baigusių 

mokinių įsidarbinimo analizės 

pagal mokymo programas 

parengimas. 

Iki 2020-03-02 

 

 

Iki 2020-10-29 

1.5.7. Tęstinio profesinio mokymo 

organizavimas ir vykdymas. 

1.5.7.1. Organizuotas ir 

vykdytas tęstinis profesinis 

mokymas. 

Iki 2020-12-30 

1.6. Mokinių profesinis 

mokymas(is), pagal 

pasirinktą mokymosi 

formą.  

 

1.6.1. Organizuoti mokinio, 

dirbančio pagal jo siekiamą įgyti 

kvalifikaciją, mokymąsi. 

 

 

A.Šimkus Biudžeto 

ir 

paslaugų 

lėšos  

1.6.1.1. Sudarytos sąlygos 

mokiniui derinti darbą ir 

mokymąsi. 

1.6.1.2. Paruoštos individualios 

atsiskaitymo užduotys . 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 
1.6.2. Parengti pameistrystės 

forma besimokančių mokinių 

trišales mokymo sutartis, mokymo 

tvarkaraščius. 

1.6.2.1. Parengtos mokymosi 

pameistrystės forma sutartys, 

parengti tvarkaraščiai, priskirti 

profesijos mokytojai. 

1.7. Mokinių pamokų 

lankomumo gerinimas.  

 

1.7.1. Kontroliuoti  mokinių 

pamokų lankomumą.  

R. Laureckienė 

A. Šimkus 

Socialinė pedagogė 

Biudžeto 

lėšos 

1.7.1.1. Pagerės lankomumas. 

 

Nuolat 

1.7.2. Analizuoti mokinių pamokų 

praleidimo priežastis, motyvacijos 

stygių.  

1.7.2.1. Anketuoti mokiniai, 

siekiant išsiaiškinti pamokų 

praleidimo priežastis. 

1.8. Neformaliojo švietimo 

veiklos organizavimas.  

1.8.1. Įvertinti mokinių 

neformaliojo švietimo 

organizavimo ir neformaliojo 

ugdymo(-si) poreikius,   parengti 

neformaliojo ugdymo programas ir  

Neformaliojo švietimo 

organizatorė 

Biudžeto 

ir 

paslaugų 

lėšos 

1.8.1.1. Didės mokinių 

užimtumas, neformaliojo 

švietimo/ugdymo veikloje 

dalyvaujančių mokinių 

skaičius. 

Iki 2020-09-16 



 

 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

tvarkaraščius.  

1.8.2. Paruošti  renginių planą.  

 

Neformaliojo švietimo 

organizatorė 

R. Laureckienė 

 

 1.8.2.1. Paruoštas ir 

įgyvendinamas renginių planas.   

Iki 2020-09-16 

 

1.8.3. Ugdyti tautiškumo,  

patriotiškumo,  pilietiškumo 

pagrindus, skatinant sąmoningą 

tautinę raišką, pilietines 

iniciatyvas ir savanorystę, aktyvų 

dalyvavimą visuomeniniame 

gyvenime. 

 

 

 

 

 

1.8.3.1. Įvykdyti tradiciniai 

mokyklos renginiai. 

1.8.3.2. Įvykdyti renginiai 

pilietiškumo, tautiškumo, 

patriotiškumo, tautos kultūros ir 

istorijos, temomis.  

1.8.3.3. Valstybinių, religinių, 

tautinių švenčių, atmintinų datų 

paminėjimas, dalyvavimas 

Kretingos rajono bendruomenės 

ir respublikiniuose  

renginiuose.  

Nuolat, pagal planą 

1.8.4. Integruoti į neformalųjį 

ugdymą Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programą. 

1.8.4.1 Integruota į neformalųjį 

ugdymą  ir įgyvendinta 

Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programa. 

1.9. Mokinių lyderystės ir 

saviraiškos skatinimas. 

 

 

 

1.9.1. Paruošti Mokinių tarybos 

veiklos planą ir jį įgyvendinti. 

 

Neformaliojo švietimo 

organizatorė 

 

Biudžeto 

lėšos. 

1.9.1.1. Atnaujintas ir 

įgyvendinamas mokinių tarybos 

veiklos planas. 

Iki 2020-09-16 

Iki 2020-12-18 

1.9.2. Aktyvinti mokinių tarybos, 

kaip savivaldos institucijos,  

veiklą.  

1.9.2.1. Mokiniai pozityviai 

vertins mokinių savivaldos 

institucijos veiklą. 



 

 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

1.9.3. Dalyvauti Kretingos ir 

Respublikos rajono mokinių 

savivaldos veikloje.  

1.9.3.1. Didės mokinių 

sąmoningumas, pilietiškumas, 

saviraiška. 

1.9.3.2. Mokiniai įgys  naujų 

kompetencijų.  

1.10. Bendradarbiavimas 

su mokinių tėvais 

(globėjais) 

1.10.1. Aktyvinti 

bendradarbiavimą su mokinių 

tėvais (globėjais) akcentuojant jų 

vaidmenį, teises ir atsakomybę 

ugdymo(si) procese. 

 R. Andrijauskienė  

 Socialinė pedagogė 

 

Biudžeto 

lėšos.  

 

1.10.1.1. Suorganizuotas tėvų 

susirinkimas, bendri renginiai. 

1.10.1.2. Išsiaiškinti tėvų ir 

mokinių lūkesčiai, problemos, 

nustatytos efektyviausios 

bendravimo su tėvais formos. 

Iki 2020-12-20 

 

1.10.2. Parengti ir išsiųsti padėkas 

pažangių, aktyvių mokinių tėvams 

(globėjams). 

 

1.10.2.1. Kuriami geranoriški ir 

palankūs santykiai, formuojama 

mokyklos kultūra. Pateikiama 

informacija apie vaiko 

laimėjimus. 

2 sritis – Mokinių skatinimas ir pagalba mokiniui  

2.1. Mokinių motyvacijos 

skatinimo ir pagalbos 

mokiniui sistemos 

tobulinimas.  

 

2.1.1. Stipendijų diferencijavimas 

pagal lankomumo, pažangumo, 

aktyvumo rezultatus. 

R. Andrijauskienė 

Socialinė pedagogė 

Stipendijų 

fondas, 

2% 

parama  

2.1.1.1. Stipendijų 

diferencijavimas motyvuos 

mokinius siekti geresnių 

rezultatų.  

Nuolat 

2.1.2. Geriausių grupių ir mokinių 

skatinimo tvarkos tobulinimas ir 

įgyvendinimas.  

2.1.2.1. Mokiniai sieks geresnių 

rezultatų.  

 

2.1.3. Materialinės paramos 

skyrimas. Nemokamo maitinimo 

organizavimas. 

2.1.3.1. Suteikta materialinė 

parama ir organizuotas 

nemokamas maitinimas 

socialiai remiamiems 

mokiniams.  



 

 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

2.1.4. Socialinės – psichologinės 

pagalbos mokiniams teikimas, 

prevencinių programų 

įgyvendinimas 

Socialinė pedagogė 

psichologė 

Biudžeto 

lėšos 

2.1.4.1. Vykdyti fizinio ir 

emocinio smurto, prievartos, 

žalingų įpročių prevenciją. 

2.1.4.2. Organizuoti renginius, 

atsižvelgiant į alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos planą. 

2.1.4.3. Organizuota vaiko 

gerovės komisijos veikla. 

Nuolat 

2.1.5. Saugių gyvenimo sąlygų, 

užimtumo užtikrinimas mokykloje 

ir mokyklos bendrabutyje. 

 

 

R.Laureckienė 

Socialinė pedagogė 

Visuomenės sveikatos 

specialistė 

Bendrabučio 

administratorė, 

Biudžeto, 

paslaugų 

lėšos 

2.1.5.1. Mokyklos renginių 

skirtų sveikai gyvensenai, 

patyčių, smurto, žalingų 

įpročių, nusikaltimų prevencijai 

organizavimas mokykloje ir 

mokyklos bendrabutyje. 

2.1.5.2. Atnaujinti baldai ir 

atliktas kambariuose kosmetinis 

remontas. 

Nuolat 

 

 

 

2.1.6. Mokinių pavėžėjimas Socialinė pedagogė 

Grupių/klasių vadovai 

Biudžeto, 

paslaugų 

lėšos 

2.1.6.1. Parengti mokinių 

vežiojimo poreikio sąrašai 

Kretingos rajono miesto 

savivaldybės švietimo skyriui ir 

Kretingos autobusų parkui. 

2.1.6.2. Mokinių pavežėjimo 

stebėjimas, sąrašų koregavimas. 

2.1.6.3. Kelionės bilietų išlaidų 

kompensavimas. 

Iki 2020-10-02 

 

 

 

 

Nuolat 

2.1.7. I-o kurso mokinių 

adaptacijos mokykloje ir 

bendrabutyje tyrimas (testai, 

Socialinė pedagogė Biudžeto 

lėšos 

2.1.7.1. IQES online 

instrumentų pagalba atlikti 

tyrimai leis įvairiais pjūviais 

2020 m. rugsėjo – 

lapkričio mėn.  



 

 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

pokalbiai, bendradarbiavimas su 

tėvais ar globėjais)  

nagrinėti mokinių mokymosi  

motyvacijos ir adaptacijos bei  

pasitikėjimo savo jėgomis 

tyrimus, nustatyti stipriąsias  

ir tobulintinas veiklos kryptis. 

3. Strateginio planavimo sritis-  Ugdymo(-si) procesų kokybės tobulinimas bei edukacinės aplinkos gerinimas 

3.1. Ugdymo proceso 

planavimo tobulinimas  

 

3.1.1. Parengti 2020–2021 m. m. 

vykdomų modulinių profesinio 

mokymo programų  įgyvendinimo 

planą.  

R. Andrijauskienė,  

R.Laureckienė 

A.Šimkus 

 

 

 

Biudžeto 

lėšos 

3.1.1.1. Patvirtintas vykdomų 

modulinių profesinio mokymo 

programų įgyvendinimo planas  

2020 m. rugsėjo mėn.  

 

 

3.1.2. Sudaryti pamokų/ 

neformaliojo užsiėmimo, žinių 

gilinimo  tvarkaraščius. Skirti 

konsultacines valandas bendrojo 

ugdymo dalyko prieš egzaminus. 

3.1.2.1. Sudaryti ir suderinti 

tvarkaraščiai leis derinti 

pamokų/ neformaliojo švietimo 

veiklą, kontrolę. 

2020 m.  sausio –

gruodžio mėn. 

3.1.3. Integruoti  į ugdymo turinį 

Sveikatos  ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai bendrąją 

programą. 

3.1.3.1. Integruota į ugdymo 

turinį ir įgyvendinta Sveikatos 

ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programa. 

3.1.4. Integruoti  į ugdymą turinį 

Vidurinio ugdymo etninės kultūros 

bendrąją programą. 

3.1.4.1.  Integruota į ugdymo 

turinį ir įgyvendinta Vidurinio 

ugdymo etninės kultūros 

bendroji  programa. 

3.1.5. Integruoti Ugdymo karjerai 

programą į mokomuosius dalykus 

3.1.5.1. Tenkinami mokinių 

poreikiai, vykdoma „Mokymosi 

visą gyvenimą“ programa. 

3.1.6. Dalyvauti profesinio 

meistriškumo ir bendrojo ugdymo 

dalykų konkursuose, olimpiadose   

. 

3.1.6.1. Gerės mokinių 

mokymosi lygis, motyvacija, 

bus išaiškinti mokinių 

pasiekimai. 



 

 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

3.1.7. Organizuoti bendrojo 

ugdymo dalykų ir profesinio 

meistriškumo konkursus  

3.1.7.1. Dalyvaus rajono 

bendrojo ugdymo įstaigų 

mokiniai, gerės mokyklos 

žinomumas.  

3.2. Inovatyvių  

mokymo/si metodų 

diegimas ir mokymosi 

medžiagos rengimas, 

taikomų metodų analizė 

3.2.1. Pamokoje taikomų IKT 

metodų įvairovė ir parinkimas. 

 

R. Laureckienė 

A. Šimkus 

V. Martinkus 

N. Martinkienė 

Biudžeto  

lėšos 

3.2.1.1. Mokytojai pasidalys  

darbo patirtimi, ves atviras 

pamokas, gerės mokinių 

išmokimo lygis. 

Nuolat 

 

 

3.2.2. Mokomosios medžiagos 

individualizavimas ir 

diferencijavimas. 

3.2.2.1. Parengtos 

individualizuotos ir 

diferencijuotos užduotys. 

Nuolat 

 

3.2.3.1. Pamokose taikys 

efektyvesnius mokymo(si) 

metodus, dėl ko gerės ugdymo 

procesas.   

Nuolat 

 3.2.3. Ugdymo proceso 

tobulinimas taikant naujausius ir 

efektyviausius mokymo/si 

metodus. 

3.3. Mokyklos mokymo(-

si) bazės ir aplinkos, 

įgalinančios teikti 

kokybiškas pagrindinio,  

vidurinio  ir profesinio 

ugdymo paslaugas,  

turtinimas. 

 

 

3.3.1. Mokomųjų kabinetų, 

dirbtuvių kasmetiniai remonto ir 

atnaujinimo darbai. 

V. Dimgaila 

 

 

 

Biudžeto 

ir 

paslaugų 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1. Sukurta jauki ir 

patrauklią mokymosi aplinka, 

mokymosi erdvių sutvarkymas.  

Kabinetų  ir laboratorijų 

atnaujinimas. 

Nuolat 

3.3.2. Kabinetų ir laboratorijų 

aprūpinimas aktualiomis mokymo 

priemonėmis ir vadovėliais. 

V. Dimgaila 

N. Cimermonė 

R. Laureckienė 

A. Šimkus 

 

3.3.2.1. Apsirūpinti būtinomis 

ir aktualiomis mokymo 

procesui organizuoti 

reikalingomis priemonėmis ir 

vadovėliais.  

3.4. Suteikiančių 

paklausias darbo rinkoje 

kvalifikacijas profesinio 

3.4.1. Parengti vykdomų 

profesinio mokymo programų 

įgyvendinimo grafikus ir teminius 

R. Andrijauskienė 

A.Šimkus 

 

Biudžeto 

lėšos 

 

3.4.1.1. Parengti įgyvendinamų 

mokymo programų grafikai ir 

teminiai planai. 

Iki 2020-09-02 



 

 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

mokymo programų 

įgyvendinimas.   

planus 

3.4.2. Atlikti darbo rinkos  

profesijų poreikio regione analizę 

ir pradėti įgyvendinti naujas 

mokymo programas.  

3.4.2.1.  Pradėtos ruošti 

paklausios darbo rinkoje 

mokymo 1-2 mokymo 

programos. 

Iki 2020-12-20 

3.5. Metodinės veiklos 

organizavimas. 

3.5.1. Organizuoti metodinių 

grupių veiklą. 

 

R.Andrijauskienė 

N. Martinkienė 

V. Martinkus 

Biudžeto 

lėšos  

3.5.1.1. Parengti metodinių 

grupių veiklos planai. 

3.5.1.2. Parengtos metodinių 

grupių veiklos ataskaitos 

Iki 2020-09-16 

 

Iki 2020-08-28 

3.5.2. Dalykų integracija: 

integruotos ir atviros pamokos  

pagal  sudarytus metodinių grupių 

planus. 

N. Martinkienė,  

V. Martinkus. 

Biudžeto 

lėšos 

3.5.2.1. Visi mokytojai praves 

po vieną integruotą arba atvirą 

pamoką. 

 

Iki 2020-12-20 

3.5.3. Metodinių grupių tarpusavio 

bendradarbiavimo, 

bendradarbiavimo tarp mokytojų, 

kitų pedagoginių darbuotojų, 

pedagoginę psichologinę pagalbą 

teikiančių darbuotojų stiprinimas.  

R. Andrijauskienė 

N. Martinkienė  

V. Martinkus 

Biudžeto 

lėšos 

3.5.3.1. Pagerės veiklos 

planavimas ir vykdymas. 

3.5.3.2. Pagerės ugdymo 

procesą  vykdančių ir pagalbą 

mokiniui teikiančių specialistų 

bendradarbiavimas. 

Iki 2020-09-16 

 

Nuolat 

3.5.4. Mokytojų gerosios darbo 

patirties sklaidos renginiai, 

kvalifikacijos tobulinimo renginių 

sklaida. 

V. Martinkus  

N. Martinkienė  

R. Laureckienė 

A. Šimkus 

Neformaliojo švietimo 

organizatorė 

 3.5.4.1. Skleis gerąją patirtį 

mokykloje ir už jos ribų. 

3.5.4.2. Mokytojai praves 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginių sklaidą. 

Iki 2020-12-20 

 

 

3.5.5. Metodinės ir dalykinės 

pagalbos teikimas naujai 

pradėjusiems dirbti mokytojams 

3.5.5.1. Naujai pradėję dirbti 

mokytojai greičiau adaptuosis 

mokykloje.  

 

Pagal poreikį 

4. Strateginio planavimo sritis - Valdymo ir vadovavimo tobulinimas 



 

 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

4.1. Kokybės valdymo 

sistemos užtikrinimas  

 

4.1.1. Nuolatinis mokyklos veiklos 

tyrimas, stebėjimas, analizavimas  

ir vertinimas  

Z. Mockienė  

R. Andrijauskienė, 

V. Dimgaila 

Biudžeto 

lėšos  

4.1.1.1. Gerės mokyklos veikla, 

priskirtų funkcijų atlikimas. 

Nuolat 

4.1.2. Veiklos reglamentuojančių 

dokumentų savalaikis paruošimas, 

atnaujinimas, tobulinimas. 

4.1.2.1. Paruošti ir 

įgyvendinami  veiklas 

reglamentuojantys dokumentai.  

4.2. Pedagoginės veiklos 

priežiūros ir stebėsenos 

įgyvendinimas  

 

4.2.1. Atnaujinti vidinės kokybės 

mechanizmus mokytojo ir 

neformaliojo švietimo veiklai 

vertinti.  

4.2.2. Sudaryti ugdomosios 

veiklos stebėsenos grafiką - planą. 

Z. Mockienė 

R. Andrijauskienė 

A. Šimkus 

R. Laureckienė  

Neformaliojo švietimo 

organizatorė 

Biudžeto 

lėšos  

4.2.1.1. Patobulintas ir 

įgyvendintas pedagoginės 

veiklos stebėjimo tvarkos 

aprašas. 

4.2.2.1. Tobulės mokyklos 

vadovų darbo organizavimas 

 

Iki 2020-12-20 

 

 

 

Nuolat 

 

5. Strateginio planavimo sritis – Visuomenės informavimas, ryšiai su socialiniais partneriais, tarptautiniai ryšiai 

5.1. Visuomenės 

informavimo kultūros 

tobulinimas, gerinant 

mokyklos įvaizdį bei 

pristatant mokyklos veiklą 

ir pasiekimus 

 

5.1.1. Teikti informaciją  apie 

mokyklos veiklą ir pasiekimus 

internetinėje erdvėje. 

A. Šimkus  

R. Laureckienė 

E. Bružienė 

Neformaliojo švietimo 

organizatorė 

Biudžeto 

ir 

paslaugų 

lėšos 

5.1.1.1. Pagerės visuomenės 

informavimas apie  mokyklos 

veiklą ir pasiekimus. 

 

Nuolat 

5.1.2. Bendradarbiauti su 

žiniasklaida ir teikti informaciją 

apie mokyklos pasiekimus. 

 

 

5.1.2.1. Sukurs pozityvų 

mokyklos įvaizdį visuomenėje.  

5.1.2.2. Straipsniai spaudoje 

apie mokyklos veiklą ir 

pasiekimus 

5.1.3. Bendradarbiauti su kitomis 

ugdymo įstaigomis, viešinant ir 

reprezentuojant mokyklos veiklą. 

5.1.3.1.  Bendradarbiavimas  su 

kitomis ugdymo įstaigomis 

organizuojant ir vykdant bendrą 

veiklą, įvairius renginius, 

konkursus. 

5.2. Stiprinti ir plėtoti 

išorinę komunikaciją 

5.2.1. Užmegzti bendradarbiavimo 

ryšius ir tęsti bendradarbiavimą su 

A. Šimkus  

R. Laureckienė 

Biudžeto 

lėšos 

5.2.1.1. Sudarytos bei 

atnaujintos bendradarbiavimo 

Iki 2020-12-20 



 

 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

verslo įmonėmis, Kretingos ir 

aplinkinių rajono  mokymo 

įstaigomis, Klaipėdos 

aukštosiomis mokyklomis.  

sutartys. 

5.2.1.2. Socialinių partnerių 

atstovai dalyvaus asmens įgytų 

kompetencijų vertinime. 

5.2.1.3. Mokiniai atliks praktiką 

socialinių partnerių įmonėse. 

5.3. Dalyvavimas 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose projektuose 

5.3.1. Prioritetų nustatymas ir 

dalyvavimas  respublikiniuose ir 

tarptautiniuose projektuose 

J. Michniovienė Biudžeto 

lėšos 

5.3.1.1. Paruošti ir pradėti 

įgyvendinti respublikiniai ir 

tarptautiniai projektai. 

5.3.1.2. Visi projektuose  

dalyvavę mokytojai,  

metodinių pasitarimų metu,  

dalinasi gerąja patirtimi, kurią  

pritaiko savo  tiesioginiame 

darbe. 

Nuolat 

6. Strateginio planavimo sritis - Mokyklos prestižo ir personalo kompetencijų didinimas 

6.1. Pedagoginio ir 

nepedagoginio personalo 

dalykinės ir profesinės 

kvalifikacijos kėlimas 

6.1.1.Tobulinti mokytojų ir kitų 

pedagoginių darbuotojų 

kvalifikaciją, įsisavinant ir taikant 

efektyvius ugdymo metodus. 

R. Andrijauskienė Biudžeto 

lėšos 

6.1.1.1. Mokytojai ir kiti 

pedagoginiai darbuotojai   

įsivertins savo profesines ir  

bendrakultūrines 

kompetencijas, tenkins savo  

poreikius ir kryptingai kels  

kvalifikaciją. 

Iki 2020-12-20 

6.1.2. Atestavimo grafiko 

parengimas pagal mokytojų 

prašymus. 

6.1.2.1 Paruošta atestacijos 

programa. 

6.1.3. Stebėti ir vertinti 

besiruošiančių atestuotis mokytojų 

veiklą. 

6.1.3.1. Tinkamai pasiruošta 

atestacijai 

6.1.4.1. Vida Urbašiutė įgis 



 

 

 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Planinės užduotys  

Atsakingas už 

įgyvendinimą asmuo 
Lėšos Pageidaujami rezultatai Terminai  

6.1.4. Mokytojai paruošia  kompe- 

tencijų vertinimo aplankalus. 

aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją. 

6.1.5. Atnaujinti atestacinę 

komisiją. 

Z.Mockienė Biudžeto 

lėšos  

6.1.5.1. Atnaujinta ir dalininkų 

susirinkime pat virtinta 

atestacinė komisija 

 

6.1.6. Sudaryti nepedagoginiam 

personalui dalyvauti dokumentų 

valdymo, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, viešųjų pirkimų 

organizavimo, finansiniuose 

seminaruose 

6.1.6.1. Gerės darbuotojų 

kompetencijos.  

Nuolat  

6.2. Vadovų ir mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

planavimas 

6.2.1. Kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų ir poreikių nustatymas. 

Z. Mockienė 

R. Andrijauskienė 

Biudžeto 

ir 

paslaugų 

lėšos 

6.2.1.1. Patobulinta 

kvalifikacija įvairiuose 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. 

Nuolat 

6.3. Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

tęstinumas 

6.3.1. Bendruomenės apklausų 

atlikimas. 

 

 

6.3.2. Duomenų analizė. Išvadų ir 

rekomendacijų sudarymas. 

Mokyklos veiklos 

įsivertinimo grupė, 

 

 

N. Martinkienė  

V. Martinkus 

Biudžeto 

lėšos 

6.3.1.1. Daugiau kaip 50% 

respondentų dalyvaus 

apklausose. 

 

6.3.2.1. Išvados ir 

rekomendacijos bus panaudotos  

mokyklos veiklos planavime, 

rekomendacijų įgyvendinimo 

stebėjimas 

Iki 2020-12-20 

___________________________________________ 

 

Paruošė: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Andrijauskienė  


