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VADOVO ŽODIS  

 

 Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla yra šalia Klaipėdos, turinčios 

modernias ir patrauklias profesinio mokymo įstaigas. Todėl, nors esame vienintelė profesinio 

mokymo įstaiga Kretingos rajone, konkurencijos neišvengiame.  

 Kokie mokyklai buvo 2019 metai? Tai metai – kupini iššūkių ir planų ateičiai. 2 metus 

besitęsiantis mokyklos pertvarkos alternatyvų svarstymai, vietinės žiniasklaidos dažnai nušviečiami 

kaip mokyklos likvidavimas, formavo visuomenės nepasitikėjimą kaip nestabilia, greitai savo 

egzistavimą baigsiančia profesinio mokymo įstaiga. Tai turėjo neigiamos įtakos mokinių stojimui į  

mokyklą, besimokančiųjų saugumui, abejonėms, kad spės įgyti išsilavinimą pasirinktoje mokykloje. 

 Tačiau 2019 metais dirbome, tikėdami, kad įvykus pertvarkai, liksime savarankiška mokykla. 

Didžiausia mokyklos jėga – kolektyvas. Didžioji dalis pedagogų atsidavę savo darbui, kūrybingi, 

tikintys mokyklos ateitimi pedagogai, siekiantys suteikti kuo geresnį išsilavinimą, ugdyti brandžią 

asmenybę. Turime ir kuo pasidžiaugti. 2019 metais dalyvavome nacionaliniuose ir rajoniniuose 

konkursuose, olimpiadose, Kretingos rajono savivaldybės renginiuose, užėmėme prizines vietas 

sportinėse varžybose. Dalyvavome projektinėje veikloje, vykdydami projektus, pakėlėme 

kvalifikaciją užsienyje. Organizavome renginius ir profesinio informavimo veiklas, į kurias 

kvietėme mūsų ir aplinkinių rajonų bendrojo ugdymo mokyklų mokinius. Siekėme mokymo(si) 

įvairovės, vedėme pamokas kitose erdvėse, veždami mokinius į sektorinius praktinio mokymo 

centrus. 

 Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pradėjome vykdyti pagrindinio ugdymo programos II dalį, į 9 klasę 

priėmėme 15 mokinių.  

 Tikimės, kad skirto 467912 eurų finansavimo projektui „VšĮ Kretingos technologijos ir verslo 

mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“ lėšomis atnaujinę praktinio mokymo bazę, 

tapsime konkurencingesne profesinio mokymo įstaiga, kurią rinksis daugiau mokinių, sulauksime ir 

stojančiųjų į tęstinio mokymo programas.  
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 Tikime, kad 2020 metais įvyks mokyklos pertvarka, kuri atneš tiek mokyklos personalui, tiek 

mokiniams, tiek visuomenei aiškumą apie mokyklos stabilumą, veiklos tęstinumą, saugumą ir 

daugiau stojančiųjų rinksis mūsų mokyklą.  

 Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, mokymo  kokybė ir ateinančiais metais bus 

svarbiausias mokyklos uždavinys. 

 

Su pagarba 

direktorė    Zita Mockienė 

  

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

TIKSLAI 

 

1. Kurti unikalią, modernią, tvarią, daugiaprofilinę ir atvirą Klaipėdos regiono profesinio mokymo 

įstaigą, suteikiančią kiekvienam visuomenės nariui galimybę mokytis visą gyvenimą ir sukuriančią  

bei užtikrinančią profesinio mokslo erdvėje konkurencingą kokybę, svarbią Kretingos rajono ir 

Klaipėdos regiono bendruomenei. 

2. Tobulinti ugdymo procesą, plėsti kultūrinės saviraiškos, lyderystės, kūrybingumo, verslumo, 

profesinių gebėjimų ugdymo galimybes, paruošti kvalifikuotą darbininką ir socialiai bei emociškai 

brandžią asmenybę. 
 

STRATEGINIO PLANAVIMO SRITYS 

 

1. Ugdymo proceso valdymas. 

2. Mokinių skatinimas ir pagalba mokiniui. 

3. Ugdymo procesų kokybės tobulinimas bei edukacinės aplinkos gerinimas. 

4. Valdymo ir vadovavimo tobulinimas. 

5. Mokyklos prestižo ir personalo kompetencijų didinimas. 

 

INFORMACIJA APIE MOKYMO  ĮSTAIGĄ 

 

Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla (toliau – Įstaiga), kodas Juridinių  

asmenų registre 190804938, adresas Sodžiaus g. 1 C, Kretingsodžio k., LT-97100, Kretingos r., tel. 

(8 445) 79308, el.p. info@kretvm.lt. Įstaiga įsteigta 2003 m. liepos 10 d. Įstaigos teisinė forma - 

viešoji įstaiga. Įstaigos priklausomybė - valstybinė.  

Įstaigos dalininkai yra Lietuvos Respublika (toliau – valstybė) ir Kretingos rajono 

savivaldybė, juridinio asmens kodas 188715222.  

Valstybės kaip įmonės dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas 18860309.  

2019 finansinių metų pradžioje kiekvieno dalininko  įnašo vertė buvo po 0,29 eurų. 

2019 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 846 dalininko – 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įnašo vertė, investavus valstybės 

kapitalą,  padidinta 45354,07 eurų. 

mailto:info@kretvm.lt
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2019 finansinių metų pabaigoje dalininkų įnašo vertė yra: Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos – 45354,36 eurų, Kretingos rajono savivaldybės – 0,29 eurų.   

Įstaigos pagrindinės veiklos sritis yra švietimas, pagrindinė švietimo veikla – profesinis 

mokymas bei Įstaigos Įstatuose nurodytos kitos švietimo veiklos rūšys, kitos ne švietimo veiklos 

rūšys. Mokymo kalba - lietuvių. 

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teises aktais, Įstaigos Įstatais 
 

ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI 

 

Bendras darbuotojų skaičius 2020.01.01 yra 77 (4 iš jų vaiko priežiūros atostogose).  

Iš jų: 

15 profesijos mokytojų;  

13 bendrojo ugdymo mokytojų; 

1 socialinis pedagogas.  

Direktorė – Zita Mockienė, dirba nuo 2012 m. spalio 31 d., III  vadybinė kategorija. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Rita Andrijauskienė, dirba nuo 2015 m. kovo 24 d., III 

vadybinė kategorija. 

 Informacija apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimus per ataskaitinius 2019 

metus (Eur, ct): 

 

Eil. 

Nr.. 

Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas 

 

Priemokos 

 

 

Priedai 

(kintamoji 

dalis)  

Premijos Kitos 

išmokos 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Direktorė  22583,00 - 4484,16 - - 27067,16 

2. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

21328,40 519,41 2897,29 - - 24745,10 

3. Direktoriaus 

pavaduotoja 

infrastruktūrai 

18746,28 - 2062,06 - - 20808,34 

4. Vyr.buhalterė 20552,40 207,56 2826,01 - - 23585,97 

 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 

Visi bendrojo ugdymo dalykų mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą. Profesijos mokytojai turi 

aukštąjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų. 2019 m. 1 mokytoja įgijo maisto 

gamybos vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją, 1 mokytoja – anglų kalbos mokytojos 

metodininkės kvalifikacinę kategoriją.  

Informacija apie mokytojų kvalifikaciją: 
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Kvalifikacija 

Proc. nuo bendro 

profesijos 

mokytojų 

skaičiaus 

Pokytis 

lyginant su 

2018 metais 

(+ / -) 

Proc. nuo bendro bendrojo 

ugdymo mokytojų 

skaičiaus 

Pokytis 

lyginant su 

2018 metais 

(+ / -) 

2019 m. 2018 

m. 

 2019 m. 2018 m.  

Vyresnieji 

mokytojai 
53 47 +6 53 69 -16 

Mokytojai 

metodininkai 
27 20 +7 40 31 +9 

Mokytojai 

ekspertai 

- - - - - - 

 

2019 m. kvalifikacijos kėlimui iš Valstybės biudžeto buvo skirta 800 eurų. Iš uždirbtų paslaugų lėšų 

– 700 eurų.  Vienas pedagoginis darbuotojas kvalifikaciją vidutiniškai kėlė 9 dienas (po 6 val.). 

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

2019–2020 m. m.  mokykloje vykdomos šios mokymo programos: 

Mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą ir kartu su profesija siekiantiems vidurinio 

išsilavinimo:  

3 metų trukmės automobilio mechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo, virėjo. 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusiems pagal individualizuotas pagrindinio ugdymo programas – 

3 metų trukmės virėjo,  

Turintiems vidurinį išsilavinimą – 1 metų trukmės logisto ekspeditoriaus.  

Informacija apie 2018-2019 m.m. vykdomas profesinio mokymo programas ir mokinių 

skaičių jose 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis: 

Profesinio mokymo 

programos pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2020.01.01 Įmonės, kurioje 

vykdoma pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas 

Iš viso  Iš jų 
pameistrių  

 Iš jų 

turintys 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Automobilio mechaniko  330071606 37 2  G. Padvariškio ind. 

veikla. UAB 

„Maksimalus verslas“ 

Automobilio mechaniko  M43071604 62    

Technikos priežiūros 

verslo darbuotojo  

330071612 19 3  UAB „Vakarų švara“, 

Vaidoto Gelžinio ūkis, 

Antano Duoblio ūkis 

Virėjo  217101301 14  14 - 

Virėjo  M43101302 22 3  UAB „Amazis“, 

UAB „Delano“, 

UAB „Pajūrio gabija“ 

Logisto ekspeditoriaus  M44041701 11 1  UAB „Gursta“ 

Logisto ekspeditoriaus  T43041701 17   - 

Virėjo  P21101303 7  7 - 

Technikos priežiūros M43071603 11   - 
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Profesinio mokymo 

programos pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2020.01.01 Įmonės, kurioje 

vykdoma pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas 

Iš viso  Iš jų 
pameistrių  

 Iš jų 

turintys 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

verslo darbuotojo  

Iš viso:  200 9 21 - 

 

 2019 m. 260 asmenų mokykloje kėlė kvalifikaciją pagal Ūkininkavimo pradmenų, 

traktorininko TR1, TR2,SZ ir SM mokymo programas.  

  

MOKINIŲ PAŽANGUMAS IR PASIEKIMAI 
 

Mokslo metai /programa 2018–2019 2017-2018 Pokytis lyginant su 

2017-2018 

(+ / -) 
Pažangumas proc. 

Vidurinio  ugdymo programa 91 94 -3 

 

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė 

Egzaminas 

2019 m. Išlaikė (proc.) 

2018 m. 

Pokytis lyginant su 

2018 (+ / -) 

 
Laikė Išlaikė 

Išlaikė (proc.) 

Technologijos  48 48 100 x x 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 
57 55 

96 x x 

Iš viso 105 103 98 89 +9 

  

2019 m. iš 69 abiturientų valstybinius egzaminus pasirinko 27.  

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai  

Egzaminas 

2019 m. Išlaikė 

(proc.) 

2018 m. 
Laikė Išlaikė Išlaikė 

(proc.) 

Anglų kalba 16 11 69 x 

Matematika 2 0 0 x 

Geografija  4 3 75 x 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 
3 1 33 x 

Istorija  2 1 50 x 

Iš viso: 27 16 59 84 

 

Vidurinio išsilavinimo įgijimas: 

Dvyliktokų  

skaičius 

2018-2019 

m. m. 

pabaigoje 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

2019 m. 

Brandos atestatus 

gavusių mokinių 

dalis (proc.)  2019 

m.  

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

2018 m. 

Pokytis 

lyginant su 

20178m. 

(+ / -) 
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69 48 70 72 -2 

 

 Didelė problema išlieka mokinių lankomumas. Pagrindinės pamokų praleidinėjimo 

priežastys: mokinių motyvacijos stoka, tėvų abejingumas savo vaiko mokymuisi. Prasta tėvų 

socialinė padėtis, ryšio su savo vaikais nebuvimas. Dalis mokinių gyvena savarankiškai, atskirai 

nuo tėvų, todėl eina  dirbti,  

 

Vidutiniškai 1 

mokinys per  

2018- 2019 

mokslo metus 

praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 

mokinys per  

2017- 2018 

mokslo metus 

praleido iš viso 

pamokų 

Pokytis lyginant 

su 2017- 2018 

mokslo metais 

(+ / -) 

Vidutiniškai 1 

mokinys per 

2018- 2019 

mokslo  metus 

praleido pamokų 

dėl nepateisinamų 

priežasčių 

Vidutiniškai 1 

mokinys per 

2017- 2018 

mokslo  metus 

praleido pamokų 

dėl nepateisinamų 

priežasčių 

Pokytis 

lyginant su 

2017- 2018 

mokslo 

metais 

(+ / -) 

298 289 -9 200 192 -8 

 

Pamokų praleidinėjimas, motyvacijos mokytis stoka, nepažangumas, įsidarbinimas ne pagal 

specialybę – pagrindinės priežastys dėl kurių mokinius tenka išbraukti iš sąrašų.  

Informacija apie praėjusiais mokslo metais išbrauktus iš sąrašų mokinius ir  išbraukimo 

priežastis: 
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Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 218 29 13,3 4,71 +8,59 

Iš jų:    x x 

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  2 0,9 x x 

Pakeitė gyvenamąją vietą    x x 

Dėl vaikų auginimo  - - x x 

Dėl ligos  - - x x 

Dėl nepažangumo  9 4,1 x x 

Dėl pamokų nelankymo  10 4,6 x x 

Dėl sunkių materialinių sąlygų  3 1,4 x x 

Išvyko į užsienį  2 0,9 x x 

Įsidarbino  2 0,9 x x 

Dėl kitų priežasčių  1 0,5 x x 
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Kompetencijų vertinimas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokymo programos 

pavadinimas ir 

valstybinis kodas 

(2019 m.) 

Baigiam

ojo kurso 

mokinių 

skaičius  

(2019 

m.) 

         Iš jų dalyvavo 

kompetencijų vertinime ir įgijo 

kvalifikaciją (2019 m.) 

Įgijo 

kvalifikaci

ją (2018 

m.) 

Pokytis 

lyginant 

su 2018 

m. 

(+ / -) 

Mokinių 

skaičius 

 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo 

vidurkis 

1. Automobilių mechaniko, 

330071606 
21 19 90,5 7,6 

x x 

2. Logisto ekspeditoriaus, 

440041716 
17 17 100 8,6 

x x 

3. Technikos priežiūros 

verslo darbuotojo, 
330071612 

17 16 94 7,4 
x x 

4. Virėjo, 
330101306 

18 17 94,4 8,4 
x x 

Iš viso 73 69 94,5 8,0 128 -59 

 

 

 

 

Mokinių įsidarbinimas (2019 m. lapkričio 1 d. duomenų  ir palyginimas su 2018 m. lapkričio 1 d.) 
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Automobilių 

mechaniko, 
330071606 

21 17 16 76 2 2 0 2 0 0 

x 

Technikos priežiūros 

verslo darbuotojo, 

330071612 
17 14 14 82 1 1 0 1 1 0 x 

Virėjo, 330101306 18 4 4 22 5 5 0 3 0 6 x 

Logisto 

ekspeditoriaus, 
440041716 

17 16 14 82 0 0 0 0 0 1 

x 

 73 51 48 66 5 5 0 4 1 7 65 
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MOKINIŲ SKATINIMAS IR PAGALBA MOKINIUI 

 

 Už gyvenimą bendrabutyje mokiniai moka 3,8 Eur/mėn., nes didžioji dalis mokinių, 

gyvenančių, bendrabutyje yra iš socialiai remtinų šeimų. Už dalyvavimą renginiuose mokiniai 

skatinami Padėkomis, organizuota kalėdinė popietė kartu su geriausių mokinių tėveliais. 

Mokiniams, kurių socialinė padėtis ypač sunki skiriamos vienkartinės pašalpos. 

 Informacija apie 2019 m. suteiktą paramą mokiniams; 

Eil. 

Nr. 

Socialinės paramos 

teikimo būdai (pvz.) 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (proc.) nuo 

visų mokinių 

Parama 

pinigais 

1. Parama drabužiais 17 8 630,96 

2. Parama avalyne - - - 

3. Parama maistu 2 1 188,10 

4. Vienkartinės pašalpos 15 7 375 

5. Sumažintas bendrabučio 

mokestis 100 % 

1 0,5 - 

 

 Geriausiai mokyklą lankančiai grupei organizuota ekskursija į Kauno zoologijos sodą.  

Mokiniams, dalyvaujantiems Olympus, vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“, kituose 

respublikiniuose konkursuose, mokykla apmoka dalyvio registracijos mokestį. IQES online 

instrumentų pagalba atliktas tyrimas ugdymasis ir mokinių patirtys. Atliktas I-o kurso mokinių 

adaptacijos mokykloje tyrimas.  

 Mokinių pavėžėjimui skirta – 221,95 Eur. 

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo iki 40 km kiekvieną dieną - 102 mokiniai. 

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo savaitgaliai - 33 mokiniai 

 

UGDYMO PROCESŲ KOKYBĖS TOBULINIMAS BEI EDUKACINĖS APLINKOS 

GERINIMAS 

 

 2019 metais buvo atnaujinta automobilių diagnostikos laboratorija: pakeisti langai, 

atnaujinta grindų danga, atlikti kiti einamojo remonto darbai.  

 Atnaujinta virėjų praktinio mokymo bazė: atliktas laboratorijos remontas, įsigyta nauja 

atleidimo linija. Logisto – ekspeditoriaus mokymo programai praktiniam mokymui įsigytas 

elektrinis rietuvas, įsigyti 8 nauji kompiuteriai, dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo 

darbuotojo mokymo programai – šiltnamis, buvo atliekami kabinetų, bendrojo naudojimo erdvių 

remonto darbai.   

Vestos integruotos pamokos ir pamokos netradicinėse erdvėse, kaip pvz.: Kretingos 

muziejuje, HBH Pramogų komplekse, įmonėje „Vlantana“, „Atostogų parke“, kavinėje „Žuvinė“. 

Mokiniai dalyvauja profesinių mokyklų, gimnazijų konkursuose, (pvz.: Olympus, Tavo 

žvilgsnis, Bebras). Vykdoma pamokų stebėsena ir mokytojų dalijimasis gerąja patirtimi. pagal 

galimybes atnaujinama infrastruktūra, įrengimai. 
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Visi mokomieji kabinetai aprūpinti daugialypėmis terpėmis (multimedija) ir kompiuteriais. 

Mokytojai pamokose naudoja informacines technologijas. Atnaujinta kompiuterinė programa 

„Autodata-3“ Educational. 

Siekiant kokybiškesnio praktinio mokymo įgyvendinimo, mokiniai dalį praktinio mokymo 

atlikti vežami į sektorinius praktinio mokymo centrus.  

Profesinio mokymo 

įstaigos pavadinimas  

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 

pavadinimas 

(valstybinis kodas)  

Mokinių 

skaičius 

2019 metais 

Mokinių 

skaičius 

2018 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant su 

2018 m. 

(+ / -) 

Valandų skaičius 

vienam mokiniui 

2018 metais 

Klaipėdos paslaugų 

ir verslo mokykla 

Automobilių 

mechaniko, 

(330071606) 

37 x x 52 

Klaipėdos turizmo 

mokykla 

Virėjo, 

217101301 
9 x x 28 

Klaipėdos 

turizmo mokykla 

Virėjo, 

M43101302 
12 x x 49 

Iš viso  58 63 -5      129 

 

Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose 2019 metais 

 

Įsakymu ar potvarkiu 

(Nr.) patvirtinto 

konkurso 

pavadinimas 

Dalyvavusių 

profesijos 

mokytojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių  

skaičius 

Konkurso vieta Laimėtos 

vietos 

„Geriausias jaunasis 

automechanikas 

2019“ 2019-01-22 

direktoriaus įsakymas 

Nr. 1O-13 

2 11 (I etapas) 

 

 

2 (II etapas) 

VšĮ Kretingos 

technologijos ir verslo 

mokykla 

Klaipėdos paslaugų ir 

verslo mokykla 

- 

„Automobilių kėbulų 

remontininkas- 2019“ 

2019-02-14 

direktoriaus įsakymas 

Nr. 1O-32 

1 1 Klaipėdos paslaugų ir 

verslo mokykla 

V 

 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS 

 

 2019–2020 m. m. mokykloje veikia 9 neformaliojo ugdymo būreliai: dramos, tinklinio, 

futbolo, informatikų, anglų kalbos, meninės kalvystės, žurnalistų, vokalinis ansamblis,   

Iš visų 215 mokinių, 78 lankė neformaliojo ugdymo būrelius,  tai sudaro 36%. 

 2019 m. dalyvavome Kretingos savivaldybės organizuojamoje amatų dienoje Kretingos 

muziejuje „Suku, suku darbų malūnėlį“, kurioje mokykla buvo pasiruošusi savo kiemelį, 

demonstravo įvairius amatus, pristatinėjo mokinių pagamintą produkciją.  

 Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus Padėka už Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienos įprasminimą, kūrybines ir idėjines partnerystes bei pilietinį 

solidarumą.  
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 Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus Padėka už dalyvavimą 

Kretingos rajono mokinių kūrybinių darbų konkurse „Mes –prieš korupciją“.. 

 Padėka už Kretingos savivaldybės administracijos organizuotoje viktorinoje skirtai 

Tarptautinei antikorupcijos dienai“ Protų mūšis 2019“ 

 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras padėka už dalyvavimą akcijoje „Užsikrėsk gerumu“ .. 

 Kretingos rajono švietimo centro Padėka už dalyvavimą akcijoje „Žemaitiū žemė moni 

augėn“. Mokykla organizavo tarpmokyklinį renginį. 

 Klaipėdos universiteto padėka. Dalyvavome Klaipėdos universiteto botanikos sodo 

renginiuose.  

 Visus metus dalyvavome Kretingos rajono mokinių savivaldos veikloje. 

 Apie mokyklą veiklą ir laimėjimus rajoninėje spaudoje „Pajūrio naujienos“ ir „Švyturys“ 

parašyti 8  straipsniai. 

 2019 m. dalyvavome Kretingos rajono mokyklų tinklinio ir futbolo rungtynėse: 

 Užimta III vieta rajono jaunių (vaikinų) tinklinio pirmenybėse . 

 Klaipėdos regiono profesinių mokyklų tinklinio pirmenybėse merginų ir vaikinų komandos 

užėmė  II vietą   

 Mokykla organizavo tarpmokyklinį tinklinio turnyrą, skirtą žemės dienai paminėti. Užimta   

I vieta.  

 Tinklinio turnyras Palangoje „Baltijos“ mokykloje- I vieta. 

Dalyvavome respublikinis anglų kalbos projekte “Kalbų kengūra 2019“,  regioninėje 

kūrybinėje  popietėje, regioninėje profesinių mokyklų olimpiadoje. 

 

2019 m. buvo organizuotas praktinis mokymas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams: 

 

Bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimas Mokinių 

skaičius 

Valandų skaičius 

vienam asmeniui 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija 55 2 

Kretingos Simono Daukanto progimnazija 25 2 

Kretingalės pagrindinė mokykla 8 2 

Vydmantų gimnazija 10 2 

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centras 

10 2 

Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla 20 2 

Klaipėdos  „Medeinės“ mokykla 15 2 

 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Projekto 

pavadinimas 
Data 

Priimančioji 

šalis 

Dalyvių skaičius 

2019 metais 

Dalyvių 

skaičius 

2018 metais 

Dalyvių 

pokytis 

lyginant su 

2018 metais  

(+  / - ) 

 

(Erasmus+ 

programa) 

„Darbu pagrįstas 

mokymas – 

šiandieninio 

2019 04 

05 - 2019 

05 02 

 

 

Lenkija 

 

 

 

 

6 automobilių 

mechaniko 

specialybės 

mokiniai. 

 

14 (12 

mokinių, 1 

vadovas ir 

vienas 

profesijos 

-4 
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profesinio 

mokymo kelias“ 

 

2. 2019 

05 06 – 

2019 05 

10 

3. 2019 

05 26 – 

2019 06 

01 

 

Vokietija 

 

 

 

Lenkija 

 

2 (1 vadovas, 1 

profesijos 

mokytojas). 

 

(1 vadovas, 1 

profesijos 

mokytojas) 

mokytojas) 

2. 

(Erasmus+ 

programa) 

„Burokėlis 

valdo“ 

2019 11 

21 – 2019 

12 11 

Vokietija 2 virėjo 

specialybės 

mokiniai 

3 mokiniai -1 

3.  

(Erasmus+ 

programa) 

„Tarptautinė 

patirtis pereinant 

prie modulinės 

virėjo mokymo 

programos 

įgyvendinimo“ 

2019 05 

13 – 2019 

05 17 

Prancūzija 2 profesijos 

mokytojos 

2 profesijos 

mokytojos 

x 

 

(Erasmus+ 

programa) 

„Let's Meet With 

Our European 

Heritage“ 

2019 01 

15 – 2019 

01 19 

Lenkija 6 mokiniai, 

1 mokytojas 

x +7 

 

(Erasmus+ 

programa) 

 „International 

Project 

Management 

Skills for 

Newcomers to 

KA1 VET 

mobility“ 

2019 10 

21 – 2019 

10 23 

Airija Projektų vadovė x +1 

 

Iš viso:    14 mokinių 

8 personalo 

atstovai  

  

 

VALDYMAS IR VADOVAVIMAS 

 

Įstaiga savo veiklą organizuoja pagal Strateginį plėtos planą, metų Veiklos planą, 

Pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo vykdomų mokymo 

programų įgyvendinimo planą. 

 Parengtas ugdymo proceso priežiūros planas, stebėtos pamokos, grupės vadovų veikla. 

Vykdoma e-dienyno kontrolė. Atliktas pedagoginės veiklos įsivertinimas – savianalizė, parengtos 

išvados ir rekomendacijos. Pasiruošta ekspertizei ir pradėtos įgyvendinti modulinės profesinio 

mokymo programos.  
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BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS   2019 METAIS 

2019   metais   iš Valstybės biudžeto gauto finansavimo panaudota 959570,38 eurai; 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Gauta suma 

(Eur) 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 768808,62 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 6961,93 

2.2.1.1.1.05 Ryšio įrangis ir ryšių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

2420,91 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymo ir 

transporto paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

6686,00 

2.2.1.1.1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo 

bei priežiūros išlaidos 

4198,14 

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo 

remonto prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

47490,90 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 797,85 

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

44309,74 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių 

ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

5255,51 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos  

24946,20 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama 

pinigais 

1800,00 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 29200,00 

3.1.1.3.1.02 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 15290,16 

 Kompetencijų vertinimas 495,56 

 Egzaminavimo išlaidos 182,00 

 Nemokamas maitinimas 188,10 

 Nacionalinės mokėjimo agentūros 

finansavimas panaudotas 

atsargoms pirkti 

538,76 

 Iš viso: 959570,38 
 

- Kompetencijų vertinimo 2019 metais organizavimui gauta 495,56 eurų (Lėšų panaudojimo 

 sutartis 20190214 S-154 , vertinami 69 mokiniai). Panaudota 495,56 eur; 

Iš savivaldybės gautos lėšos  skirtos brandos egzaminų vykdymui, vertinimui, administravimui   

 182,00 eurai (Sutartis 20190917   S1-833),kai  finansavimo šaltis Valstybės biudžetas. Panaudota 

182,00 eurai; 

Iš savivaldybės gautos lėšos skirtos nemokamam mokinių maitinimui  188,10 eurų (Sutartis  

20191009 S1-915), kai  finansavimo šaltinis valstybės biudžetas. Panaudota  188,10 eur; 

Iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos gauta  

538,76 eurai už patirtus nuostolius žemės ūkyje, kai finansavimo šaltinis valstybės biudžetas . 

panaudota 538,76 eurai. 
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                         SAVIVALDYBĖS LĖŠOS  

 

 Iš savivaldybės biužeto gautas finansavimas  4000,00 eur ( sutartis S1-396  20190409,  

lėšos skirtos sporto  salės lubų perdažymui).  

   

  EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS  

 

Iš Europos Sąjungos  panaudotas finansavimas -  34062,30 eurai: 

Sukauptas ilgalaikio turto nusidėvėjimas 796,74 eurai;  

Sunaudota atsargų už 7913,41 euro; 

Sunaudota kitoms išlaidoms 25352,15 euro. 

 Per 2019 m. įgyvendinti projektai: 

    1. Erasmus+ programos mobilumo projektas “Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės 

virėjo mokymo programos” ,Projektas 2018-1-LT01-KA102-046718   -  2454,00 eurų; 

2. Erasmus+ programos projektas “Darbu pagrįstas mokymas”   2018-1/LT01-KA102-

046695  - 11519,75 eurų; 

Iš nacionalinės mokėjimo agentūros už sėklą, už pasėlius,žalinimo išmoką, finansinės 

diciplinos kompensavimą -   7913,41 eurų, kai finansavimo šalitinis Europos Sąjunga.  

 

 

 

 

KITŲ ŠALTINIŲ LĖŠOS 

 

Iš kitų šaltinių panaudotas finansavimas 624,02 euro: sukauptas ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas 182,72 euro, kitos išlaidos 441,30 euro, panaudotos mokinių skatinimui, dalyvavimo 

olimpiadose, konkursuose nario mokesčiai.   

 

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS 

 

Eil  

Nr. 

Susijusi šalis 
Sandorio 

objektas 

Suma 

(Eur) 
Pavadinimas Kodas Registras Adresas Santykių 

pobūdis 

1. Lietuvos 

Respublikos 

švietimo, 

mokslo ir 

sporto 

ministerija 

188603091 Juridinių 

asmenų 

registras 

A.Volano 

g. 2,  

LT-01516 

Vilnius  

Švietimo ir 

mokslo 

administravimas 

Užtikrinti 

mokinių profesinį 

mokymą 2019 m.  

966928,25 

2. Lietuvos 

Respublikos 

švietimo, 

mokslo ir 

sporto 

ministerija 

188603091 Juridinių 

asmenų 

registras 

A.Volano 

g. 2, 

LT-01516 

Vilnius 

Valstybinės 

švietimo 

strategijos 

įgyvendinimas 

Mokinių įgytų 

kompetencijų 

vertinimui 

organizuoti  ir 

vykdyti 2019 m. 

495,56 

 Iš viso: 967423,81 

 

 2019 m. reikšmingų sandorių, viršijančių 1/20 turto vertės, Įstaiga neturėjo.   
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Finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 

 

Metai Visos 

pajamos,  

eurais 

Gauta pajamų,  eurais 

Už suteiktas mokymo 

priemones ir paslaugas 

Už kitas priemones 

ir teiktas paslaugas 

2019 69064,32 16886,48 52177,84 

2018 71425,25 13692,21 57733,04 

Pokytis lyginant su 2018 

metais (+ / -) 

 

-2360,93 +3194,27 -5555,20 

 

Paslaugų aprašymas: 

TR,SZ,SM traktorininkų, Ūkininkavimo pradmenų kursai - 16886,48 Eur 

Maitinimo paslauga –26118,85 Eur;  

Traktorininko  teisių keitimas 3512,41- Eur; 

Bendrabutis - 1414,39 Eur  

Už parduotus grūdus – 17223,92 Eur, 

Apgyvendinimo paslauga –3908,27 Eur 

  

DALYVAVIMAS PARODOJE „STUDIJOS 2019“ 

 

„Studijos 2019“ atstovauta Paslaugos asmenims ūkio šakai (virėjo specialybei) 

atstovavo 3 mokytojos ir 10 mokinių. Parodoje „Studijos 2019“ stenduose, „gyvai“ pristatėme 

virėjo mokymo programą.  

 

ATVIRŲ DURŲ DIENŲ ORGANIZAVIMAS 

 

 2019 m. gegužės 10 d. mokykloje vyko Atvirų durų diena „Ateik. Išbandyk. Išmok“ Joje 

lankėsi 10 Kretingos ir aplinkinių  Palangos miesto, Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 

– 10 klasių mokiniai. 

 Mokiniai buvo supažindinti su virėjo, automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo 

darbuotojo, logisto ekspeditoriaus, dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo 

specialybėmis. Buvo pristatytos mokymo programos, mokymosi sąlygos, dalyvavimas projektinėje 

veikloje, neformalusis švietimas.  

 Praktinio mokymo laboratorijose kiekvieną specialybę galėjo išbandyti praktiškai: atlikti 

suvirinimo, šaltkalvystės, padangų montavimo užduotis, susikurti ir pasisodinti gėlių kompozicijas, 

sandėliuoti prekes, dekoruoti konditerijos gaminius. Norintieji galėjo pavažinėti traktoriumi, 

mokomuoju automobiliu. 

 Mokyklos buvo priimamos ir kitu laiku. Patys vykome į Kretingos, Klaipėdos, Skuodo, 

Palangos, Mažeikių savivaldybių mokyklas, kur pristatėme mokyklą, supažindinome su 

ruošiamomis mokymo programomis.  

  

SVARBIAUSI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI,  PROBLEMOS, PERSPEKTYVOS  

Pasiekimai 

Mokinių ir mokytojų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. 

Modulinių programų įgyvendinimas. 
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Organizuotos  netradicinėse erdvėse, integruotos pamokos. 

Klaipėdos  regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių vaikinų ir merginų tinklinio varžybose 

užimtos II vietos.  

Dalyvavimas Kretingos rajono savivaldybės renginiuose.  

 

Problemos:  

Užsitęsusi mokyklos pertvarka. 

Mažėjantis besimokančių mokinių skaičius.  

Mokinių mokymosi motyvacijos stoka.   

Nepakankama mokyklos infrastruktūra.  

 

Perspektyvos  

Mokyklos pertvarkos plano įgyvendinimas. 

Dalyvavimas projektinėje veikloje dėl mokymo bazės ir infrastruktūros atnaujinimo. .  

Bendradarbiauti su darbdaviais, diegiant pameistrystę.  

Plėtoti bendradarbiavimą su sektoriniais praktinio mokymo centrais mokinių praktiniams įgūdžiams 

gerinti.  

 

Direktorė   Zita Mockienė 


