PATVIRTINTA
Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos
direktoriaus 2017 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. V-68

SMALININKŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
2017 M. METINIS VEIKLOS PLANAS

Mokyklos metinės veiklos tikslai:
1.
2.
3.
4.

Užtikrinti efektyvų mokyklos valdymą.
Užtikrinti visuomenės švietimo poreikius bei mokinių gebėjimus atitinkančią ugdymo kokybę.
Užtikrinti saugią ir stabilią ugdymosi aplinką.
Ugdyti pilietišką, verslią, motyvuotą, savarankišką ir harmoningą asmenybę.

Mokyklos veiklos prioritetai:
1.
2.
3.
4.

Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas.
Modernios, saugios aplinkos ir palankių ugdymosi sąlygų kūrimas.
Kūrybiškumo, verslumo, pilietiškumo ugdymas.
Savarankiškos asmenybės, gebančios integruotis visuomenėje, ugdymas.
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Strateginio
planavimo sritis
1.Vykdomų
programų
ugdymo
turinio
formavimas ir
įgyvendinimas.

Strateginio
planavimo
uždaviniai
1.1. Didinti
mokymo/si
rezultatyvumą

Strateginio
planavimo
veiksmai
1.1.1. Vykdyti
vidurinio ugdymo
programą kartu su
profesinio
mokymo
programa.

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

1.1.1.1.Organizuoti
gimnazijos skyriaus 1
kurso mokinių
individualių ugdymo/si
planų sudarymą.

Gimnazijos skyriaus
vedėjas/
2017-08-31

1.1.1.2. Koordinuoti
pasirenkamųjų dalykų,
modulių programų
pasirinkimą.

Gimnazijos skyriaus
vedėjas/
2017-08-31

1.1.1.3. Pravesti
bendrojo ugdymo
dalykines, olimpiadas
mokykloje
1.1.1.4. Dalyvauti
bendrojo ugdymo
dalykiniuose
renginiuose, konkursuose
už mokyklos ribų.

Gimnazijos skyriaus
vedėjas/
m. m. eigoje
Gimnazijos skyriaus
vedėjas/
m. m. eigoje

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
1.1.1.1.1. Pagal mokinių
poreikius ir galimybes
sudaryti gimnazijos
skyriaus 1 kurso mokinių
individualūs ugdymo/si
planai.
1.1.1.2.1. Parengtos dalykų
modulių programos
atitinka mokinių poreikius
ir bendruosius ugdymo
planus.
1.1.1.2.2. Pagal mokinių
poreikius sudarytos
pasirenkamųjų dalykų
laikinosios grupės.
1.1.1.3.1. Pravestos
bendrojo ugdymo dalykų ir
olimpiados mokykloje,
aptarti rezultatai.
1.1.1.4.1. Dalyvauta
dalykiniuose renginiuose,
konkursuose už mokyklos
ribų.

Patikrinta
(kaip)
2017-08-30, BUP-7
Bendrojo ugdymo dalykų metodinės
grupės posėdžio protokolas

Neparengti moduliai.

2017-08 -30, BUP-7
Bendrojo ugdymo dalykų
metodinės grupės posėdžio protokolas
2017-04-12, Bendrojo ugdymo dalykų
metodinės grupės posėdžio protokolas
Nr. BUP-3
2017-02-02, įsakymas nr. V-43Dėl
vykimo į Jurbarko r. mokyklų mokinių
meninio skaitymo konkursą, 1am
Aurimas Kondratavičius, Paulius
Kazlauskas, L.Čepukonienė
2017-03-29, įsak.V-96 Dėl dalyvavimo
teisinių žinių konkurse „Temidė“ 15
mok. G.Martišienė, V.Stulgaitienė
2017-05-18, įsak. V-142 respublikinėje
konferencijoje „Degęs meile lietuviškam
žodžiui“ 3 mok., L.Čepukonienė
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys
1.1.1.5. Koordinuoti
tinkamą pasiruošimą
brandos egzaminų
laikymui, juos
organizuoti ir vykdyti

Atsakingas /Atlikti
iki
Gimnazijos skyriaus
vedėjas/
2017-07-14

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
1.1.1.5.1. Vadovaujantis
nustatyta tvarka ir
terminais organizuoti ir
įvykdyti 2017 m. brandos
egzaminai

Patikrinta
(kaip)
2017-01-19, įsak. Nr. V-20, Dėl 2017 m.
technologijų ir menų MBE darbų vadovų
skyrimo
2017-01-19, V-21, Dėl pasiruošimo 2017
m. technologijų MBE
2017-01-19, V-23, dėl technologijų MBE
mokytojų – konsultantų skyrimo
2017-02-20, V-55 Dėl 2017 m. Lietuvių
k. ir literatūros įskaitos datos
2017-03-14, V-81 Dėl 2017 m. lietuvių k.
ir literatūros įskaitos vykdymo ir
vertinimo komisijos sudarymo
2017 -04-05, įsak. Nr. M-85
Dėl leidimo laikyti 2017 metų užsienio
kalbos (anglų) valstybinį brandos
egzaminą
2017 -04-05, įsak. Nr. M-86
Dėl leidimo laikyti 2017 metų užsienio
kalbos (vokiečių) valstybinį brandos
egzaminą
2017-04- 5, įsak. Nr. M-87
Dėl leidimo laikyti 2017 metų lietuvių
kalbos ir literatūros įskaitą
2017-04-18, įsak. Nr. M-94
Dėl leidimo laikyti 2017 metų
technologijų mokyklinį brandos
egzaminą.
2017-04-18, V-110 Dėl Technologijų BE
kandidatų darbų vertinimo komisijos
sudarymo
2017-04-24 V-118 Dėl V.Povilauskienės
dalyvavimo 2017 m. mokyklonio menų
(dailės srities)BE vertinimo komisijoje
2017-04- 24, V-95 Dėl leidimo laikyti
2017 metų menų (dailės srities)
mokyklinį brandos egzaminą.
2017-04-25, įsak. Nr. V-119 Dėl 2017 m.
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
Technologijų MBE vertinimo komisijos
sudarymo pakeitimo
2017-04-28 V-126, Dėl 2017 m.Lietuvių
k. ir literatūros MBE vykdymo grupės
sudarymo
2017-04-28, V-127 Dėl atsakingų asmenų
už mokinių supažindinimą pasirašytinai
su dalykų BE vykdymo instrukcijomis
skyrimo
2017-05-19, įsak. Nr. M-129
Dėl leidimo laikyti 2017 metų fizikos
valstybinį brandos egzaminą
2017-05- 30, įsak. Nr. M-136
Dėl leidimo laikyti 2017 metų
geografijos valstybinį brandos egzaminą.
2017-05-3, V-159 Dėl L.Čepukonienės
dalyvavimo MBE vertinimo komisijoje
2017-05-31, V-160 Dėl budinčio skyrimo
lietuvių MBE
2017 -05-31, įsak. Nr. M-137
Dėl leidimo laikyti 2017 metų mokyklinį
lietuvių kalbos ir literatūros brandos
egzaminą
2017 -05-31, M-138 Dėl leidimo laikyti
2017 metų valstybinį lietuvių kalbos ir
literatūros brandos egzaminą.
2017-06-05, įsak. Nr. V-163 lietuvių k.ir
literatūros MBE vykdymo grupės
2017-06-07, M-145
Dėl leidimo laikyti 2017 metų biologijos
valstybinį brandos egzaminą
2017-06-07, M-146 Dėl leidimo laikyti
2017 metų istorijos valstybinį brandos
egzaminą.
2017 -06-07, įsak. Nr. M-147
Dėl leidimo laikyti 2017 metų
matematikos valstybinį brandos
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

1.1.1.5.2. 60 % įgijusių
vidurinį išsilavinimą
mokinių nuo iš viso
baigusių vidurinio ugdymo
programą.
1.1.2. Teikti
profesinio
mokymo
paslaugas pagal
regiono darbo
rinkos ir
potencialių
mokinių poreikius

1.1.2.1. Koordinuoti
tinkamą pasirengimą
profesinei kvalifikacijai
įgyti.
1.1.2.2. Pravesti
profesinio meistriškumo
olimpiadas mokykloje.

Profesinio mokymo
skyriaus
vedėjas/nuolat
Profesinio mok.
skyriaus vedėjas m.
m. eigoje

1.1.2.1.1. Parengti teminiai
planai atitinkantys
patvirtintas profesijų
programas ir standartus.
1.1.2.2.1. Pravestos
profesinio meistriškumo
olimpiados mokykloje,
aptarti rezultatai.

Patikrinta
(kaip)
egzaminą.
supažindinimos su proced.
2017-06-12, įsak. Nr. V-172 Dėl
komisijos pažymėjimų ir brandos atestatų
bei jų priedų įrašų teisingumui patikrinti
sudarymo
2017-07-14, M-244 Dėl brandos atestatų
išdavimo.
2017-07- 14, M- 245 Dėl mokymosi
pasiekimų pažymėjimų išdavimo.
2017-09-04 V-205 Dėl mokinio kalbinės
kompetencijos lygio nustatymo komisijos
sudarymo
2017-09-14, V-214 Dėl atsakingų asmenų
už mokinių supažindinimą pasirašytinai
su dalykų BE programomis skyrimo
2017-07-14, M-244 Dėl
Brandos atestatų išdavimo
(26vnt.)
2017-07-14, M-245 Dėl mokymosi
pasiekimų pažymėjimų išdavimo
(11vnt.)
Profesijos mokytojų metodinės grupės
2017-09-21d.posėdžio protokolas PMP-5
Dėl metodinės veiklos planavimo
2017-02-28 virėjo programos mokinių
„Sumaniosios šeimininkės“ varžytuvės, 6
mok., E.Kvietkutė
2017-04-20, V-112 Dėl Jaunųjų
automobilių vairuotojų varžybų nuostatų
patvirtinimo
2017-05-09, V-135 Dėl mokytojų ir
mokinių komandų delegavimo į jaunųjų
vairuotojų varžybas
Profesijos mokytojų metodinės grupės
2017-09-21, posėdžio protokolas PMP-5
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
Dėl profesinio meistriškumo olimpiadų
mokykloje vedimo.

1.1.2.3. Dalyvauti
dalykiniuose
renginiuose, konkursuose
už mokyklos ribų.

Profesinio mokymo
skyriaus vedėjas/
m. m. eigoje

1.1.2.3.1. Dalyvauta
profesinio meistriškumo
konkursuose už mokyklos
ribų.

2017-01-31, V-38 Geriausias
automechanikas 2017 Vilniuje,
E.Grybauskas 3am, Tomas Masevičius
2am4, S.Svylas
2017-02-21, V-56 Geriausias
automechanikas 2017 Tauragėje, D.
Martišius 2am4, K.Skutkevičius 2am4,
P.Malinauskas
2017-02-23, V-60 Jaunasis automobilių
kėbulų remontininkas 2017 Klaipėdoje,
T.Masevičius 2am4, P.Malinauskas
2017-03-31, V-101 vykti į „Geriausias
jaunasis automechanikas 2017“ III etapą
Vilniuje, T.Masevičius 2am4 III vieta,
S.Svylas
2017-04-19, V-111 vykti į KKTauragės
teritorinio skyriaus organizuotą
konferenciją ”Jaunimo verslumo įgūdžių
ir iniciatyvų skatinimas“ 3 mok.,
A.Petraitis
2017-04-26, V-120 Dėl leidimo vykti į
XXI-ąją tarptautinę imitacinių bendrovių
mugę Kėdainiuose, 5 mok.
Z.Sakavičienė, S.Mačiulaitienė
2017-05-03, V-130 vykti į Nacionalinį
apskaitininko ir kasininko profesinio
meistriškumo konkursą Ukmergėje, Aistė
Rimavičiūtė 1ak4, Jurgita Dirginčiūtė
3ak/pb, L.Šakaitytė, D.Lenktytė
2017-05-11, V-138 vykti į tarptautinio
konkurso finalą Lenkijoje, T.Masevičius
2am4, S.Svylas
2017-05-18, V-141 vykti į VŠĮ Alantos
TVM ruoštis konkursui Lukas gedvilas
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

1.1.2.4. Koordinuoti
asmens įgytų
kompetencijų vertinimo
organizavimą ir
vykdymą.

Atsakingas /Atlikti
iki

Profesinio mokymo
skyriaus vedėjas/
2017-06-30

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

1.1.2.4.1. Vadovaujantis
nustatyta tvarka ir
terminais organizuotas ir
įvykdytas asmens įgytų
kompetencijų vertinimas.

Patikrinta
(kaip)
1vd, Martynas Mažrimas 1vd,
R.Kriščiūnas
2017-05-23, V-150 dalyvauti
respublikiniame profesinio meistriškumo
konkurse „Jaunasis ž.ū. technikos
specialistas 2017“, Lukas Gedvilas 1vd,
A.Astašauskas
2017-11-28, V-275 Dėl leidimo
mokytojai ir mokiniams vykti į šventę
konkursą Zarasų ŽŪM (16 mok.)
2017-11-30, V-279 Dėl leidimo vykti į
respublikinį konkursą „Padavėjas ir
barmenas 2017“ Kėdainių PRC, 2pb
mok. `K. Andriukaitytė
2017-11-08, V-257 „Formulė:Versli ir
laiminga“
2017-01-12, V-13, Dėl profesijos
mokytojų delegavimo į kompetencijų
vertinimo komisijos sudėtį
2017-01-19, V-22 Dėl profesijos
mokytojos delegavimo į asmens įgytų
kompetencijų vertinimo komisijų sudėtį
2017-01-20, V-27, Dėl savarankiškai
įgytų žinių ir įgūdžių patikros ir
kompetencijų vertinimo pagal padavėjo ir
barmeno programą.
2017-01-23, V-28 dėl leidimo darbo ir
savišvietos būdu įgytų kompetencijų
įsivertinimo pagal padavėjo ir barmeno
programą
2017-01-23, V-29 Dėl budinčių mokytojų
asmens įgytų kompetencijų vertinimo
metu skyrimo
2017-01-23, V-30, Dėl profesijos
mokytojų skyrimo atsakingais už
praktinės dalies darbo vietų ir užduočių
paruošimą
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

1.1.2.5. Vykdyti tęstinį
profesinį mokymą.

Atsakingas /Atlikti
iki

Profesinio mokymo
skyriaus vedėjas

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

1.1.2.4.2. 100% įgijusių
profesinę kvalifikaciją
mokinių nuo baigusiųjų
profesinio mokymo
programą.
1.1.2.5.1. Visi norintys
įgiję profesines
kompetencijas ar
kvalifikaciją pagal tęstinio
mokymo programas

Patikrinta
(kaip)
2017-01-23, V-31 Dėl komisijos įrašų
profesinių mokymo diplomų prieduose ir
pasiekimų pažymėjimuose teisingumui
patikrinti
2017-02-10, V-50 Dėl vykimo
koordinuoti vairuotojų kvalifikacijos
vertinimo eigą S.Zdanavičius
2017-03-20, V-86 Dėl profesijos
mokytojų delegavimo į užduočių rengėjų
grupes
2017-06-05, V-164 įrašų profesinio
mokymo diplomų prieduose teisingumui
patikrinti
2017-06-06, V-165 dėl profesijos
mokytojų delegavimo į kompetencijų
vertinimo komisijų sudėtį
2017-06-07, V-168 Dėl profesijos
mokytojų skyrimo atsakingais už asmens
įgytų kompetencijų vertinimo praktinės
dalies darbo vietų ir užduočių paruošimą.
2017-06-07, V-169 Dėl asmenų,
atsakingų už asmens įgytų kompetencijų
vertinimo praktinės dalies
kompiuterizuotų darbo vietų paruošimą,
skyrimo
2017-01-27 M-26, 2017-06-30 M183, M188, M-186, M-187, M-184, M-189, M185, M-190, 2017-07-26 M-251, M-253
Viso 111 mok.
2017-01-10, M-2 3 3 vair.
2017-01-17, M-11B 1 vair.
2017-02-07, M-30, 3 apskait.
2017-02-10, M- 36, 1 vair.
2017-02-22, M-50A, 1 vair.
2017-02-27, M-56, 1 siuvėja
2017-02-28, M-59 2 vairuot.
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

1.1.3. Teikti
mokinių
specialiuosius
ugdymosi
poreikius
atitinkantį
specialųjį ugdymą
ir profesinį
mokymą

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

1.1.3.1. Pagal mokinių
poreikius ir galimybes
rengti individualizuotas
programas SUP
mokiniams.

SU skyriaus vedėjas/
iki
2017-01-20, 201709-15
ir pagal poreikį

1.1.3.1.1. SUP mokiniai
ugdomi pagal parengtas ir
MG suderintas
individualizuotas
programas.

1.1.3.2. Pagal SUP
mokinių poreikius ir

SU skyriaus vedėjas/
2017-09-01

1.1.3.2.1. SUP mokiniai
mokomi pagal virėjo

Patikrinta
(kaip)
2017-03-29, M-84, 3 siuvėj.
2017-04-14, M-90, 1 vairuot.
2017-04-18, M-92, 7 virėjos.
2017-04-25, M-98, 1 šaltkalvis.
2017-04-28, M-100,102,106,108 ,M-109,
112 19 traktorininkų.
2017-04-28, M-104, 3 siuvėjos.
2017-05-19,M-131, 4 virėjai.
2017-05-24, M-133, 2 apskaitininkai.
2017-06-02, M-143 vairuotojas 1
2017-06-19, M-162 virėjas
2017-06-23, M-172 apskaitininkas 1
2017-06-26 M-174 šaltkalvis 2
2017-06-28 M-179 siuvėjas 2
2017-07-19 M-247 virėjas 2
2017-07-21 M-249 apskaitininkas 2
2017-07-26 M-255 šaltkalvis 1
2017-07-27 M-257 ūkininkas 4
2017-07-31 M-259 siuvėjas 2
2017-08-28 M-261 siuvėjas 5
2017-09-20 m-311 TR2 6
2017-10-16 M-416 virėjas 4
2017-11-09 M-426 vairuotojas 1
2017-11-16 M431,433 TR2 10
2017-11-17 M-438 virėjas 1
2017-11-22 M-440 apskaitininkas 1
2017-11-27 M-443 siuvėjas 1
2017-12-04 M445 vairuotojas 1
•Specialiojo ugd.skyriuje pagal
individualizuotas programas 2017 m.
buvo mokomas 41 mokinys.
•Parengtos 352 individualizuotos
programos.
•2017-01-20 Nr. SUP-5 (2017-1)
•2017-09-15 Nr. SUP-2-(2017-10)
14 SUP mokinių mokomi pagal virėjo
profesinę mokymo programą
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

1.1.4. Atlikti
mokinių pažangos
ir pasiekimų
analizę.

Planinės užduotys
galimybes koreguoti
virėjo profesinę mokymo
programą (217081104).
1.1.4.1. Atlikus 20162017 m. m. mokinių
pažangos ir pasiekimų
analizę, numatyti
perspektyvinius
veiksmus.

Atsakingas /Atlikti
iki

Skyrių vedėjai
/2017-06-30

Lėšos
Eur

Patikrinta
(kaip)

Pageidaujami rezultatai
profesinę mokymo
programą (217081104)

(217081104)

1.1.4.1.1. Pateikta
gimnazijos skyriaus
mokinių ugdymo
pasiekimų kiekybinė
analizė už 2016-2017 m.;
kokybinė palyginamoji
analizė už 3 paskutinius
metus; numatyti
perspektyviniai veiksmai.
1.1.4.1.2. Pateikta
profesinio mokymo
skyriaus mokinių ugdymo
pasiekimų kiekybinė
analizė už 2016-2017 m.
m..; kokybinė
palyginamoji analizė už 3
paskutinius metus;
numatyti perspektyviniai
veiksmai
1.1.4.1.3. Pateikta
profesinio mokymo
skyriaus mokinių 2017 m.
asmens įgytų kompetencijų
vertinimo rezultatų
analizė.
1.1.4.1.4. Pateikta 2017 m.
brandos egzaminų analizė

2017-06-22, BUP-6
Bendrojo ugdymo dalykų
metodinės grupės posėdžio protokolas

1.1.4.1.5. Pateikta 20162017 m. m. SUP mokinių
ugdymosi pasiekimų
analizė; numatyti
perspektyviniai veiksmai.

Profesinio mokymo dalykų metodinės
grupės posėdžio protokolas 2017-05-25
PMP-3

Profesinio mokymo dalykų metodinės
grupės posėdžio protokolas 2017-05-25
PMP-3

2017-11-09, BUP-9
Bendrojo ugdymo dalykų
metodinės grupės posėdžio protokolas
2017-06-02
Nr. SUP-10-(2017-6)
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
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1.1.4.2. Atlikti
lankomumo įtakos
mokymosi rezultatams ir
mokinių iškritimo iš
ugdymo proceso analizę.

1.1.5. Tenkinti
mokinių
neformaliojo
švietimo
poreikius.

1.1.5.1. Sudaryti sąlygas
įvairiems mokinių
gebėjimams ugdyti/is.

Atsakingas /Atlikti
iki

Grupių vadovų
metodinė grupė
skyrių vedėjai/
2017-06-30

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui/
2017-08-30
Neformaliojo
švietimo

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
1.1.4.1.6. Atlikta SUP
mokinių asmeninės
pažangos lyginamoji
analizė už 3 paskutinius
mokslo metus
1.1.4.2.1. Parengta
lankomumo įtakos
mokymosi rezultatams
analizė už 2016-2017 m.
m., numatyti
perspektyviniai veiksmai.

1.1.4.2.2. Pateikta mokinių
iškritimo iš ugdymo
proceso kiekybinė analizė
už 3 pastaruosius metus;
įvardintos mokinių
„nubyrėjimo“ priežastys;
1.1.5.1.1. Atlikta būrelių
paklausos ir efektyvumo
analizė.
1.1.5.1.2. Paruoštos
neformaliojo švietimo
programos, atitinkančios
mokinių ir mokyklos

Patikrinta
(kaip)
•2017-06-02 Nr. SUP-10-(2017-6).
•2017-05-09 V-134 Dėl darbo grupės
mokinių, besimokančių pagal socialinių
įgūdžių programą, praktinių gebėjimų
vertinimui sudarymo.
2017-04-24 pristatytas ir
aptartas psichologės atliktas tyrimas dėl
mokymosi motyvacijos ir nelankymo
priežasčių
.2017-12-11-14
vykdomas mokinių tyrimas „Mokymosi
motyvacija ir nelankymo priežastys“
Išvados bus pristatytos 2018-01 mėn.
Lankomumo problemos analizuotos VGK
2017-03-14 Nr. VGK-3 ir 2017-10-12 Nr.
VGK-9
Lankomumo ir mokymosi rezultatai
aptarti grupių vadovų metodinėje
grupėje: 2017-01-18 Nr. GVP-1,
2017-03-07 Nr. GVP-2, 2017-04-24 Nr.
GVP-3, 2017-12-07 Nr. GVP-6
2017-06-22, BUP-6,
Bendrojo ugdymo dalykų metodinės
grupės posėdžio protokolas
Profesinio mokymo dalykų metodinės
grupės posėdžio protokolas 2017-05-25
PMP-3

2017-06-02, Nr. SUP-10-(2017-6)
2017-08-31, V-197 Dėl neformaliojo
švietimo programų patvirtinimo:
Kartingo sporto klubo 140.
Literatų klubo 60 val.
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Atsakingas /Atlikti
iki
organizatorius,
būrelių vadovai,
dalykų mokytojai
/nuolat

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
lūkesčius.

1.1.5.1.3. Surengtos
mugės, parodos,
ekskursijos.

Patikrinta
(kaip)
Tinklinio būrelio 80 val.
Krepšinio būrelio 80 val.
Siuvimo ir modeliavimo studija 100 val.
Netradicinių menų technologijų būrelio
100.
Floristikos būrelio 100.
Dailės būrelio 80 val.
Pučiamųjų instrumentų orkestro 100 val.
Jaunimo laisvalaikio užimtumo studija
120.
Atletinės gimnastikos m 80.
Atletinės gimnastikos v 80.
SUP mokiniams:
•Sporto būrelis, 72 val.
•Sportuoju-stiprėju, 72 val.
•Kompiuterių būrelis, 108 val.
•Vokalinis-instrumentinis ansamblis, 144
v.
•Floristinės kūrybos būrelis, 72 val.
•Meninės raiškos, 72 val.
•Literatūrinės raiškos, 72 val.
•Šokių būrelis, 36 val.
2017-02-16 mokyklos erdvėse pristatyta
Tarptautinio plenero paroda „Justinas
Vienožinskis ir Kaunas - 2016" ir
fotografijų serija „Nauji horizontai",
direktorė Ina Budrienė;
2017-03 rašytojo Gasparo Aleksos
personalinė fotografijų paroda apie
Izraelį ,,Nesibaigianti kelionė",
Jolita Štrimienė;
03-31 mokytojų pažintinė išvykaatsakomasis vizitas į Naujosios Akmenės
Ramučių gimnaziją, mokinių spektaklio
apie Martyną Mažvydą premjera;
2017-03-29, V-95 vykti į parodą „Ką
pasėsi....2017“, 11 mok., A.Astašauskas,
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Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
R.Alminas
2017-04 Delmonų paroda, skirta
Tautinio kostiumo metams.
J. Povilaitienė, L. Šedeckienė, V.
Povilauskienė, G.Martišienė
2017-04 foto konkursas – paroda ,,Stop
kadras: profesija!".
Vidmanta Paulavičienė;
Gegužės-birželio mėn. Zino Kazėno
menų paroda „Laukiniai vakarai“.
Direktorė Ina Budrienė
2017-06-29 mokytojų edukacinė –
pramoginė išvyka į Zyplių dvarą
2017-09-06 V-207
Edukacinė ekskursija Druskininkų mieste
ir apylinkėse, 16 mok. Čepukonienė,
Lenktytė
2017-11-16 mokinių išvyka į Lietuvos
Didžiojo kunigaikščio Kęstučio
mechanizuotą pėstininkų batalioną
Tauragės r. Sakalinėje, V. Stulgaitienė;
2017-09-26 V-221 mokomoji – pažintinė
ekskursija į UAB „Valtralita“ 14 mok.
A.Petraitis, R.Stonys
2017-12-14 Kalėdinė mugė „Advento
turgus”
2017-12-12 paroda tautinio kostiumo
metams: Mažosios Lietuvos tautinio
kostiumo puošmenos
2017-12-06 Tarptautinio plenero paroda
„Justinas Vienožinskis ir Kaunas – 2016”
profesionalių tapytojų darbai
Spalio 18-19 d. Mobili mokslinė
laboratorija MoMoLab;
10 mėn. mokykla prisijungė prie
Kazickų Šeimos Fondo projekto
„Krepšinio galia".
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Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
1.1.5.1.4. Suorganizuoti ir
pravesti tradiciniai
mokyklos renginiai bei
proginės šventės.

Patikrinta
(kaip)
2017-01-12 Atvira pilietiškumo ir
istorinės atminties pamoka-paminėjimas,
skirtas Laisvės gynėjų dienai, Virgilijus
Pinaitis;
2017-01-19 naujametinis pramoginis
renginys-talentų šou “IEŠKOK.
ATRASK. PARODYK”,15 dalyvių iš
Jurbarko r. mokyklų;
2017-02-16 Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos paminėjimo šventė miestelio
bendruomenei, Naujosios Akmenės
Ramučių gimnazijos Talentų klubo
spektaklis „Prašau, mylėkit mano
Lietuvą...“;
2017-02-24 Nacionalinio diktanto I
etapas, 5 mokiniai ir 7 mokytojai.
2017-03-03 Paskutinio skambučio šventė
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto
praeities mokyklos mokytojo „Šulmistro
Hanso" pamoka (kultūros centro
direktorius Arvydas Griškus);
2017-03-08 Kovo 11-osios, Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienos
paminėjimas – pilietiškumo pamoka;
2017-03-16 Šimtadienio šventė lengvo
roko atlikėjų iš Vilniaus grupė „JOKE“;
2017-03-22, V-87, Dėl respublikinės
konferencijos- festivalio „Saulės vaikai“
2017-03-29 susitikimas su poete
V.Šoblinskaite ir rašytoju G. Aleksa,
naujo romano pristatymas;
2017-04-29 Šiaulių berniukų ir jaunuolių
choro "Dagilėlis" koncertas, skirtas
Motinos dienai, mecenatas buvęs
mokyklos direktorius A. Gluodas;
2017-05-31 „Kūrybos žiedai. Poezijos
pavasaris Lidijos Meškaitytės sodyboje“,
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Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
smalininkiečių kūrėjų kūrybos skaitymai,
skirti menininkės Lidijos Meškaitytės 90mečiui, pasodinta alyva, renginys skirtas
mokyklos, miestelio ir apylinkių
bendruomenėms;
2017-06-14 Gedulo ir vilties dienos
paminėjimas, istorinės atminties
renginys-susitikimas su buvusiais
tremtiniais Smalininkų miestelio
bibliotekoje, akcija–tylos minutė
okupacijos aukoms atminti, dalyviai
mokiniai ir mokytojai;
2017-06-30 Diplomų teikimo šventė,
Prienų r. Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centro meninė programa, absolventų
sukurto filmuko apie mokyklą premjera;
2017-10-05 Derliaus šventė-mugė
„Rudens karoliai 2017”, dalyviai
mokyklos ir miestelio bendruomenės;
2017-10-05 Tarptautinės Mokytojo
dienos šventė, Mokinių taryba, Mažosios
Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras,
seniūnija;
2017-10-25 integruota pilietiškumo
ugdymo pamoka, skirta Konstitucijos
dienos paminėjimui;
2017-11-23 Edukacinis neformaliojo
švietimo ir kalbų projektas „Mano ateities
profesija“, mokinių komandos iš š rajono
mokyklų, 2017-10-19 V-239 renginio
‚Mano ateities profesija“ nuostatai;
2017-12-07 Advento popietė;
2017-12-20 Kalėdinės sporto varžybos atvira, integruota, pramoginė pamokarenginys „Judėjimas – tai džiaugsmas";
2017-10-24 siaubo kambarys, jaunimo
nominacija už tai,
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Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)

2017-12-21 kalėdinis renginys;
organizuotas Jaunimo laisvalaikio
užimtumo studijos.
1.1.5.1.5. Įvykdyti
•2017-01-13 Atmintis gyva, nes liudija,
pažintinės veikos projektai visi mokiniai, mokytojas R. Alminas.
(SUP mokiniai)
•2017-03-14, V-82 Dėl leidimo vykti į
Sudargą vykdyti tarpinstitucinį, integruotą,
pažintinį, meninį – kūrybinį istorijos,
lietuvių kalbos pamokų projektą
„Kknygnešių keliais“, 9 mok., mokytojos
V. Petraitienė, R. Stanaitienė.
•2017-05-22 V-147 vykti į Pašvenčio
poilsiavietę, projektas „Turizmo diena“,
33 mok. 7 mokytojai.
•2017-05-25 V-153 „Pažinkime Mažąją
Lietuvą“, 13 mok., mokytojos I.
Navickienė, V. Petraitienė, R.
Stanaitienė.
•2017-05-31 V-158 vykdant projektą
„Integruotas mokomasis sveikatinimo
takas“ vykta į kaimo turizmo sodybą
„Kukarskė“
•2017-09-01 Mokslo ir žinių šventė, visa
SUS bendruomenė.
•2017-11-16 Tolerancijos diena,
mokytoja R. Armonaitienė.
•2017-12-22 Švenčių belaukiant, visi
vaikai ir pedagogai.
1.1.5.1.6. Dalyvauta sporto 2017-01-17, V-18, Dėl leidimo vykti į
varžybose už mokyklos
Kauno regiono profesinio mokymo
ribų.
įstaigų mokinių stalo teniso varžybas:
G.Vedeckis, M.Stanaitis, M.Augis,
mokyt. K.Vančys
2017-02-28, V-66, Dėl leidimo vykti į
Kauno regiono ..tinklinio varžybas:
11 mok., Karolis Vančys
2017-11-10 V-261 draugiškas krepšinio
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Lėšos
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Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
turnyras Kaune, 12 mok, K.Vančys

1.1.5.1.7. Atstovauta
mokyklai rajono, regiono,
šalies renginiuose.

2017-02-10 (2017-02-09, V-48) Pagėgių
sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio
gimnazijos Enzio Jahomasto Lumpėnų
skyriaus renginyje „Talentų konkurse“,
skirtame Vasario 16,
4 mokiniai ir mokytojai
G. Martišienė, V. Paulavičienė, A.
Čečkauskas
2017-03-02, V-74 Dėl leidimo vykti į
Kaziuko mugę Viešvilėje, 6 mok,
E.Valeikienė
2017-03-06, V-76 Dėl darbo grupės
pasirengti teisinių žinių konkursui
„Temidė“
2017-03-30 respublikiniame teisinių žinių
konkurse „Temidė“, 7 mokiniai, 5 vieta,
D.Braukaitė, L.Stanaitienė, V.
Stulgaitienė, A. Gailius, G. Martišienė;
2017-03-08, V-79 Dėl vykimo į Kaziuko
mugę VŠĮ Raseinių TVM, 4 mok., Vida
Galvelienė
2017-03-16, V-83 Dėl vykimo į Juozuko
mugę Kidulių pagrindinėj m-loj, 4 mok.,
L.Šedeckienė
2017-04-24 V-117A
Dėl darbo grupės mokyklos atstovavimui
Jurbarko miesto ir verslo dienose 2017
sudarymo
2017-05-05 V-131 vykti į Jurbarko
miesto ir verslo dienas 2017, 10 mok.
R.Grybienė, G.Martišienė, J.Povilaitienė,
L.Šedeckienė, V.Povilauskienė
V.Galvelienė
2017-05-08 V-133 vykti į prevencinį
renginį „Visos pasakos baigiasi
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1.1.5.2. Sudaryti sąlygas
SUP mokinių integracijai
mokykloje ir
visuomenėje.

Lėšos
Eur

Atsakingas /Atlikti
iki

SU skyriaus
vedėjas/nuolat

.

Pageidaujami rezultatai

1.1.5.2.1. SUP mokiniai
dalyvauja parodose,
konkursuose, meninėse
programose, sporto
varžybose ir kt. už
mokyklos ribų.

Patikrinta
(kaip)
laimingai“ 14 mok. L.Stanaitienė,
R.Siniauskas
2017-05-19 Paskutinio skambučio šventė
L. Meškaitytės p. mokykloje – sveikinom
dešimtokus, teikėm padėkas ir suvenyrus,
Mokinių taryba
2017-05-29, V-155 dalyvauti turistiniame
žygyje „Draugystė“ su Sudargo
pagrindine mokykla, 7 mok. R.Siniauskas
2017-11-23, V-272 vykti į rajoninę
emocinės sveikatos konferenciją
„Alternatyva“ Naujamiesčio m-loje (9
mokiniai) L. Stanaitienė
2017-11-28, V-274 L.Meškaitytės
mokykloje Lietuvos karių dienai paminėti
6 mok., G.Martišienė
2017-11-28, V-275 konkursas – šventė
Zarasų ŽŪM, 16 mok. G.Martišienė
2017-12-11, V-291 regioninėje
konferencijoje „Verslo pokyčiai per
Lietuvos gyvavimo šimtmetį“
I.Kazikaitienė1pv4, Z.Sakavičienė
•2017-03-09 Kaziuko mugė VšĮ Raseinių
technologijos ir verslo mokykloje,
Ž.Višinskas, S. Morkeliūnaitė, mokytoja
V. Galveliene.
•2017-03-17 Juozuko mugė Kiduliuose,
A. Girdžiūtė, S. Morkeliūnaitė,
mokytoja V. Galvelienė.
•2017-03-22, V-87, Dėl respublikinės
konferencijos- festivalio „Saulės vaikai“,
R. Grybienė.
•2017-03-30 Moksleivių liaudies dailės
paroda-konkursas ,,Sidabro vainikėlis‘‘,
V. Petkūnaitė, mokytoja V. Galvelienė.
•2017-04-10-24 Mokinių, turinčių SUP
poreikių velykinių piešinių paroda
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Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
,,Velykų pasakos belaukiant" Jurbarko
viešojoje bibliotekoje, mokytoja A.
Petravičienė.
•2017-05-06 Jurbarko miesto ir verslo
dienos, mokytojai V. Alminas, R.
Alminas, V. Galvelienė.
•2017-05-10 Respublikinis konkursas
,,Saugokime jauna gyvybes‘‘, groja
mokinių orkestras, mokytas V. Alminas.
• 2017-06-02 Šventė Skalvijos vaikų
globos namuose, groja mokinių orkestras,
mokytas V. Alminas.
•2017-10-02 V-228 LSOK „Rudens
krosas 2017“ 9 mok., mokytoja
V.Ralienė.
•2017-12-01 Tarptautinė priešmokyklinio
ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigų
ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, kūrybinių atvirukų virtualioje
paroda „Laiškas mano svajonei“, K.
Juknelytė, D. Cikanas, K. Antanaitytė,
mokytoja A. Petravičienė.
• 2017-12-07 Tarptautinė floristinių
darbų paroda-konkursas ,,Žiemos
puokštė” Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegijoje, E. Juknelytė, S.
Morkeliūnaitė, mokytoja V. Galvelienė.
• 2017-12-18 – 2017-12-31Vaikų,
turinčių SUP, kalėdinių darbelių paroda
,,Kalėdinis batas‘‘, Jurbarko viešojoje
bibliotekoje ir JŠC, K. Antanaitytė, A.
Girdžiūtė, V. Petkūnaitė, mokytoja V.
Galvelienė.
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Patikrinta
(kaip)

1.1.5.2.2. SUP mokiniai
dalyvauja mokyklos
bendruose renginiuose

1.1.6. Tobulinti ir
rengti ugdymo
procesą
reglamentuojančiu
s dokumentus

1.1.6.1.
Parengti/tobulinti tvarkos
aprašus mokyklos vidaus
veiklai reglamentuoti.

Direktorius
pavaduotojas
ugdymui;
SU skyriaus vedėjas

•2017-04-05 Atvirų durų diena.
Dalyvavo floristikos būrelio (mokytoja
V. Galvelienė), meninės raiškos būrelio
(mokytoja A. Petravičienė),
technologinio mokymo (mokytojas R.
Alminas) nariai.
•2017-05-10 Respublikinis konkursas
,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose‘‘,
groja mokinių orkestras, mokytas V.
Alminas.
•2017-10-05 Paroda ,,Rudens karoliai‘‘
mokykloje, 10 mok., mokytoja A.
Petravičienė.
•2017-10-19 Rudens sporto varžybos, 8
mokiniai, mokytoja V. Ralienė.
•2017-12-20 Kalėdinės sporto varžybos,
8 mokiniai, mokytojai R. Alminas, V.
Ralienė.
2017-12-21 7 vaikai dalyvavo
spektaklyje ,,Kalėdų universitetas‘‘,
mokytoja R. Stanaitienė.
1.1.6.1.1. Parengti
2017-01-26 Nr. BUP-1
dokumentai, atsižvelgiant į Dėl siūlymų Smalininkų technologijų ir
mokyklos bendruomenės ir verslo mokyklos mokinių pažangos ir
visų socialinių partnerių
pasiekimų
vertinimo
tvarkos
poreikius bei išorines ir
atnaujinimui.
vidines mokyklos veiklos
aplinkybes.
2017-03-01, V-73 Dėl darbo grupės
mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo
tvarkos aprašui atnaujinti
2017-04-28 V-125 Dėl akademinių
atostogų suteikimo mokiniams tvarkos
aprašo patvirtinimo.
2017-05-29 V-156 Dėl asmenų,
pageidaujančių įgyti pirmąją
kvalifikaciją, priėmimo 2017 metų
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1.1.6.2. Sudaryti ugdymo
planą 2017-2018 mokslo
metams.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui/
2017-08-28

1.1.6.2.1. Sudarytas 20172018 m. m. vykdomų
programų įgyvendinimo
planas.

1.1.6.3. Sudaryti
užsiėmimų tvarkaraščius
ir kitus su ugdymo
planavimu susijusius
dokumentus

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui;
SU skyriaus
vedėjas/2017-0831/pagal poreikį
Profesinio mokymo,

1.1.6.2.2. Sudaryti
racionalūs pamokų
tvarkaraščiai, darbo ir kitų
veiklų grafikai.

1.1.7.1. Atlikti mokinių,

1.1.7.1.1. Pateikta

Patikrinta
(kaip)
tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-08-31 V-195 Dėl mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo.
2017-08-31 įsakymu Nr. V-200
patvirtinti atnaujinti tvarkų aprašai:
Individualizuotų ir socialinių įgūdžių
ugdymo programų rengimo tvarkos
aprašas;
Mokinių priėmimo ir gyvenimo
specialiojo ugdymo skyriaus
bendrabutyje tvarkos aprašas;
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
pavežėjimo tvarkos aprašas;
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
maitinimo tvarkos aprašas;
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
vertinimo tvarkos aprašas;
Programų integravimo į ugdymo turinį
tvarkos aprašas.
Patvirtintas direktoriaus įsak. 2017-0831, V-194.
2017-08-31 Mokyklos tarybos posėdžio
protokolas Nr. MT-3 Dėl pritarimo 20172018 mokslo metų vykdomų programų
įgyvendinimo planui
2017-09-19 Mokyklos tarybos posėdžio
protokolas Nr.MT-4 Dėl pritarimo 20172018 mokslo metų tarifinių sąrašų
projektui.
Patvirtinti 2017-08-31 įsak. V-192.
Patvirtinti 2017-11-20 įsak. V-270.

Profesinio mokymo dalykų metodinės
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

1.2. Užtikrinti
asmens
bendrųjų
kompetencijų
ugdymą.

Strateginio
planavimo
veiksmai
baigusių ugdymo/
mokymo
programas,
užimtumo analizė.
1.2.1. Ugdyti
mokinių
pilietiškumą ir
verslumą.

1.2.2. Ugdyti ir
lavinti SUP
mokinių
socialinius
įgūdžius

Lėšos
Eur

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

2017 m. baigusių
mokymo/ ugdymo
programas, užimtumo
analizę.

SU skyrių vedėjai/
2017-10-01

mokinių, 2017-2018 m.m.
baigusių mokymo/
ugdymo programas,
užimtumo analizė.

1.2.1.1. Paruošti mokinių
pilietiškumo ugdymo
programą sekančiam
laikotarpiui ir priemonių
planą 2017 m.

Gimnazijos skyriaus
vedėjas.
2017-01-30

1.2.1.1.1. Parengta
mokinių pilietiškumo
ugdymo ir skatinimo
programa 2017-2020
metams.
1.2.1.1.2. Įvykdytos
pilietiškumo ugdymo 2017
m. priemonių plane
numatytos veiklos ir
pateiktas rezultatų
apibendrinimas.

1.2.1.2. Paruošti mokinių
verslumo ugdymo ir
skatinimo 2017-2020 m.
programą ir priemonių
planą 2017 m.

Profesinio mokymo
skyriaus vedėjas/
2017-01-30

1.2.2.1. Atsižvelgiant į
SUP mokinių poreikius
ir gebėjimus koreguoti
socialinių įgūdžių
ugdymo programą

SU skyriaus vedėjas/
2017-09-15

Pageidaujami rezultatai

1.2.1.2.1. Parengta
mokinių verslumo ugdymo
ir skatinimo programa
2017-2020 metams.
1.2.1.2.2. Įvykdytos
verslumo ugdymo ir
skatinimo 2017 m.
priemonių plane numatytos
veiklos ir pateiktas
rezultatų apibendrinimas.
Parengta verslumo
ugdymo ir skatinimo
programa 2017-2020 m.
1.2.2.1.1. Koreguota I-III
mokymo metų socialinių
įgūdžių ugdymo programa.

Patikrinta
(kaip)
grupės 2017-11-27 posėdžio protokolas
Nr. PMP-6.
Specialiojo ugdymo metodinės grupės
2017-06-02 posėdžio protokolas Nr.
SUP-10-(2017-6).
2017-01-26, V-35 Dėl mokinių pilietinio
ir tautinio ugdymo 2017-2020 metų
programos priemonių plano
2017-01-26, V-35 Dėl mokinių pilietinio
ir tautinio ugdymo priemonių plano 2017
metams
2017-11-15 V-265 vykti į Lietuvos
kunigaikščio Kęstučio motorizuotąjį
pėstininkų batalioną, 18 mok.
V.Stulgaitienė
2017-01-17, V-19 Dėl mokinių verslumo
ugdymo ir skatinimo 2017-2020 metų
programos tvirtinimo
2017-01-17, V19, Dėl mokinių verslumo
ugdymo ir skatinimo 2017 metų
priemonių plano tvirtinimo
2017-11-15 V-264
Dėl darbo grupės verslumo savaitės
renginių organizavimui.

2017-08-29 Nr. SUP-1-(2017-9)
2017-08-31 įsakymu Nr. V-200
patvirtintas Programų integravimo į
ugdymo turinį tvarkos aprašas.
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys
1.2.2.2. Vadovaujantis
Programų integravimo į
ugdymo turinį tvarkos
aprašu, įgyvendinti SUP
mokiniams parengtas
integruojamas
programas, projektus.

1.2.3. Plėtoti
Ugdymo karjerai
centro veiklą.

1.2.3.1. Sudaryti 20172018 m. m. Ugdymo
karjerai veiklų programą.

Atsakingas /Atlikti
iki
SUS vedėjas/ metų
eigoje

Ugdymo karjerai
koordinatorius/nuola
t

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
1.2.2.2.1. Rengimo šeimai
ir lytiškumo ugdymo
programa integruojama į
ugdymo turinį.
1.2.2.2.2. Gyvenimo
įgūdžių ugdymo programa
integruojama į grupių
auklėtojų veiklą.
1.2.2.2.3. Žmogaus saugos
bendroji programa
integruojama į ugdymo
turinį.
1.2.2.2.4. Sveikatos
ugdymo bendroji programa
integruojama į ugdymo
turinį.
1.2.2.2.5. Įgyvendinamas
tęstinis projektas ,,Aplinka
– mūsų veidrodis‘‘.
1.2.2.2.6. Vykdoma SUP
mokinių higienos įgūdžių
ir sveikatos stiprinimo
programa
1.2.3.1.1. Įgyvendintos
2017-2018 m. m. Ugdymo
karjerai programos veiklos
ir pateiktas rezultatų
apibendrinimas.

1.2.3.1.2. Išleisti mokyklos
viešinimo leidiniai.

Patikrinta
(kaip)
2017-08-29 Nr. SUP-1-(2017-9)
2017-08-31 įsakymu Nr. V-200
patvirtintas Programų integravimo į
ugdymo turinį tvarkos aprašas.
2017-08-29 Nr. SUP-1-(2017-9)
2017-08-31 įsakymu Nr. V-200
patvirtintas Programų integravimo į
ugdymo turinį tvarkos aprašas.
2017-08-29 Nr. SUP-1-(2017-9)
2017-08-31 įsakymu Nr. V-200
patvirtintas Programų integravimo į
ugdymo turinį tvarkos aprašas.
2017-08-29 Nr. SUP-1-(2017-9)
2017-08-31 įsakymu Nr. V-200
patvirtintas Programų integravimo į
ugdymo turinį tvarkos aprašas.
2017-08-29 Nr. SUP-1-(2017-9)

2017-08-29 Nr. SUP-1-(2017-9)
2017-08-31 įsakymu Nr. V-200
patvirtintas Programų integravimo į
ugdymo turinį tvarkos aprašas.
2017-06-28 ataskaita mokytojų
susirinkime, protokolas Nr. PGS-3;
2017-08-31 Nr. V-196 Dėl ugdymo
karjerai programos integravimo
2017-11-27 Profesinio mokymo dalykų
metodinės grupės susirinkime ,,Profesinis
integravimas karjeros kompetencijų
ugdymui“; protokolas Nr. PMP-6
Mokyklos lankstinukas, laikraštis
,,Pertrauka“, atvirutė ,,Kviečiame
mokytis!“ Atnaujintas mokyklos
interneto puslapis. V. Paulavičienė, G.
Budrys, D. Lenktytė, V.Nenortienė
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
1.2.3.1.3. Kaupiama
informacija apie mokyklos
absolventus, vykdoma
sklaida.
1.2.3.1.3. Organizuoti
susitikimai su darbdaviais
mokykloje/
įmonėse, įstaigose.

1.2.3.2. Vykdyti
profesinį informavimą,
orientavimą ir
konsultavimą.

Ugdymo karjerai
organizatorius, SU
skyriaus vedėjas/
nuolat; pagal
poreikį; pagal
pakvietimus

1.2.3.2.1. Dalyvauta XV
tarptautinėje mokymosi,
žinių ir karjeros planavimo
parodoje „Studijos 2017“.
1.2.3.2.2. Suorganizuota:
- Atvirų durų diena
- Nacionalinė karjeros
savaitė
- Europos profesinių
gebėjimų savaitė ,,Atrask
savo talentą“

1.2.3.2.3. Pravesti
profesinio informavimo,
konsultavimo renginiai,
pokalbiai.

Patikrinta
(kaip)
2017-10-24 Išklausyta absolvento
R. Siniausko sėkmės istorija

2017-03-29 susitikimas su
Jurbarko ,,Atvira jaunimo erdvė“
komanda
2017-05-03 susitikimas su Kauno regiono
Aplinkos apsaugos departamento
Jurbarko skyriaus vedėju
2017-11-17, V-269 Dėl vykimo į
Girdžius, pieno perdirbimo cechą ir
sūrinę 10 mokinių, E. Česiūnienė, V.
Paulavičienė
2017-02-01, V-42 Dėl vykimo į „Studijos
2017“
V. Paulavičienė
2017-04-05 – Atvirų durų diena.
Dalyvavo 9 m-lų mokiniai
2017 m. balandžio 25-28 d.
2017 m.lapkričio 20-24 d.
Renginiai ,,Atviros durys profesijoms“.
Mokykla žymėta Europos komisijos
žemėlapyje. V. Stonienė, V.
Paulavičienė, R. Danielienė, G.
Martišienė
2017-03-01, V-72 dėl fotografijos
konkurso „stop kadras – profesija“
organizavimo
Dalyvavo 7 m-lų mokiniai. Kilnojamoji
paroda vyko 3 mokyklose
2017-10-11 mėn. 2 praktiniai užsiėmimai
Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės
mokyklos devintokams

2017 m.11- 12 mėn. foto paroda
,,Profesijos ir Mes“
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
1.2.3.2.4. Pravestos
profesijų dienos ir
specializuotos pamokos
bendrojo ugdymo mokyklų
mokiniams.

1.2.3.2.5. Sudarytos/
atnaujintos
bendradarbiavimo sutartys
su bendrojo ugdymo
mokyklomis.
1.2.3.2.6. Įvykdytas 2017
m. mokinių priėmimo
planas.

2017-09-01

1.3. Tobulinti
teikiamų
švietimo
paslaugų

1.3.1. Apsirūpinti
vadovėliais ir
mokymo
priemonėmis.

1.3.1.1. Parengti
apsirūpinimo vadovėliais
2017 m. planą, užsakyti
reikiamus vadovėlius ir

Bibliotekos vedėja/
2017-05-02

Valstybės
biudžeto ir
paramos
lėšos

1.3.1.1.1. Parengtas
apsirūpinimo vadovėliais ir
mokymo priemonėmis
planas.

Patikrinta
(kaip)
2017-02-09, V-48, Pagėgių sav.
Vilkyškių Johaneso Bobrovskio
gimnazijoj 4 mok, G.Martišienė,
V.Paulavičienė, A.Čečkauskas
2017-04-26 V-??? Karjeros pamokos
Gelgaudiškio p. mokykloje, V.
Nenortienė, V. Stulgaitienė, V.
Paulavičienė
2017-05-10 V-137 vykti į Viešvilės
pagrindinę mokyklą pravesti ugdymo
karjerai pamoką, 7 mok. V.Paulavičienė
Profesijų dienas vedė 14 mokytojų ir 6
mokiniai, aplankyta 11 mokyklų,
pabuvota 17 klasių. Sukurtas mobilumo
projektas ,,Atrask Save“
Su VšĮ Kauno maisto pramonės ir
prekybos mokymo centru 2017-01-26 Nr.
V 2-1/B15-3
Su Vilniaus kolegijos Simulith centru
2017-09-01 Nr. SL 8- 05/B15-14
Su VšĮ „Sostinės krepšinio mokykla“
2017-10-02 Nr. B15-14B
2017-05-29 V-156 Dėl asmenųm
pageidaujančių įgyti pirmąją
kvalifikaciją, priėmimo 2017 metų
tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-06-06, V-167 Dėl 2017 m. mokinių
priėmimo komisijos sudarymo
2017 m. birželio 1 d. priėmimas per
LAMA BPO informacinę sistemą.
Mokinių priėmimo planas įvykdytas 99
% (175-173)
2011-04-13, V-170, Dėl mokyklos
aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų
vadovėliais ir mokymo priemonėmis
tvarka
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai
edukacinę
aplinką.

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

mokymo priemones .

1.3.2. Sudaryti
sąlygas mokytis
profesijos
gamybinėje
aplinkoje

1.3.1.2. Atnaujinti
priemonių, naudojamų
teoriniam mokymui,
išteklius.
1.3.2.1. Organizuoti
mokomąsias pažintines
ekskursijas į parodas,
įstaigas ir gamybos
įmones

Direktorius
Metodinė taryba

1.3.2.3. Tarpininkauti
mokiniams renkantis
tinkamą praktikos vietą
gamybos įmonėse.

Profesinio mokymo
skyriaus vedėjas

Dir. pavad.
ugdymui; Profesinio
mok. sk. vedėjas

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)

1.3.1.1.2. Sudarytos
sutartys su leidyklomis ir
paruošti užsakomų
vadovėlių ir mokymo
priemonių sąrašai.

Sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys su
leidyklomis (,,Briedis“, ,,Alma littera
sprendimai“, ,,Litterula“, ,,Baltos lankos“,
,,Lucilijus“). Užsakymo sąrašas aptartas
2017-06-28 mokytojų susirinkime,
protokolas Nr. PGS-3.

1.3.1.1.3. Užsakyti
vadovėliai ir mokymo
priemonės.
1.3.1.2.1. Vykdomų
programų mokymo vietos
aprūpintos būtinomis
priemonėmis
1.3.2.1.1. Suorganizuotos
mok.- pažintinės
ekskursijos į parodas,
įstaigas ir gamybos
įmones.

Užsakyti ir nupirkti vadovėliai ir
mokymo priemonės 241 vnt. už 2499,96
Eur
Pateiktos pirkimo užduotys.

1.3.1.3.1. Tinkamai
parinktos praktikos vietos
baigiamųjų kursų
mokiniams pagal
vykdomas profesinio

2017-04-12 V-109, Dėl leidimo vykti į
VĮ Regitra atvirų durų renginį, 4 mok,
R.Žemaitis
2017-04-20, V-114 vykti į VMI Jurbarko
poskyrį, 16 mok. D.Lenktytė
2017-09-26 V-221, Dėl leidimo vykti į
mokomają pažintinę ekskursiją 1vd4 16
mok. A. Petraitis
2017-11-28, Dėl leidimo vykti į šventę
konkursą Zarasų ŽŪM, 16 mok. G.
Martišienė
2017-11-08 V-257 „Formulė:Versli ir
laiminga“ Z.Sakavičienė
2017-11-17 V-269 į peino perdirbimo
cechą – sūrinę Girdžiuose, 10
mok.V.Paulavičienė, E.Česiūnienė
2017-11-29 V-277 edukacinė ekskursiją į
‚Kartlandą“ 10 mok. T.Staniulis
2017-03-06 M-66, 2017-03-13 M-69,
2017-03-20 M-80, 2017-04-21 M94A,
2017-05-29 M-135, 2017-03-06 M-67
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)

mokymo programas.

1.4. Užtikrinti
švietimo
paslaugų
kokybę ir
prieinamumą

1.3.3. Užtikrinti
ugdymo formų
pasirinkimo
galimybes

1.3.3.1. Pasirengti ir
vykdyti modulinį
profesinį mokymą.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

1.3.3.1.1. Pateikta paraiška
licencijų papildymui
modulinėms profesinio
mokymo programoms.
1.3.3.1.2. 2017-2018 m. m
vykdomos modulinės
profesinio mokymo
programos pagal gautą
licencijos papildymą ir
sukomplektuotas grupes.

2017-01-16, V-16, Dėl darbo grupių
nacionalinių modulinių profesinio
mokymo programų pritaikymo regiono
ūkio reikmėms parengimo
www.aikos.smm.lt/
2017-2018 m. m. vykdomų programų
įgyvendinimo planas.

1.3.4. Organizuoti
mokinių stažuotes
pagal Erasmus ir
kitų programų
projektus

1.3.4.1. Sudaryti sąlygas
mokiniams dalyvauti
švietimo mainų paramos
fondo projektuose.

Dir. pavad.
ugdymui;
Projektų vadovas/
nuolat

1.3.4.1.1.Mokinių
stažuotės ir praktikos
švietimo mainų paramos
fondo projektuose

1.4.1. Tobulinti ir
rengti naujas
paklausias
profesinio
mokymo
programas

1.4.1.1. Atlikti
darbdavių
atsiliepimų apklausą apie
mokinių profesinį
pasirengimą ir
kvalifikuotų darbininkų
poreikį regione
1.4.1.2. Atlikti
baigiamųjų kursų
mokinių pasitenkinimo
įgyta kvalifikacija
apklausą

Profesinio mokymo
sk vedėjas/
2017-06-16

1.4.1.1.1. Atlikta
darbdavių apklausa apie
mokinių profesinį
pasirengimą ir kvalifikuotų
darbininkų poreikį regione.

ERASMUS+ LEONARDO DA VINCI
PROJEKTAS
2016-1-LT01- KA102-022899“ Praktika
Europoje
naujovės,
vertybės,
galimybės” 3 mokiniai atliko praktiką
Islandijoje.
JUNIOR-TALENTS 2017 m. praktiką
Belgijoje atliko vienas mokinys.
2017 metų praktikos dienynai

Profesinio mokymo
sk vedėjas/
2017-06-16

1.4.1.2.1. Atlikta
baigiamųjų kursų mokinių
pasitenkinimo įgyta
kvalifikacija apklausa.

Mokytojų susirinkimo 2017-06-28
protokolas Nr. PGS-3
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys
1.4.1.3. Atsižvelgiant į
regiono strategiją ir ūkio
poreikius parengti
naują/as profesinio
mokymo programą/as.

1.4.2. Tobulinti
metodinės veiklos
formas, metodus
ir priemones.

1.4.2.1.Tobulinti
mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimą,
asmeninės pažangos
stebėjimą.

Atsakingas /Atlikti
iki
Dir. pavad.
ugdymui;
profesinio mokymo
sk. vedėjas/
2017-01-27

Dir. pavad.
ugdymui; skyrių
vedėjai
/ 2016-06-30

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
1.4.1.3.1. Parengtos
neformalios profesinio
mokymo programos,
B,C,CE kat. motorinių
transporto priemonių
mokymui ir užregistruotos
darbo biržoje
1.4.1.3.2. Profesinio
mokymo licencija
papildyta konditerio ir
suvirintojo mokymo
programomis.
1.4.2.1.1. Atnaujintas
mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašas.

Patikrinta
(kaip)
www.aikos.smm.lt/

www.aikos.smm.lt/

2017-01-26 Nr. BUP-1, BUD metodinės
grupės posėdžio protokolas
„Dėl siūlymų Smalininkų technologijų ir
verslo mokyklos mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos
atnaujinimui“
2017-03-01, V-73 Dėl darbo grupės
mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo
tvarkos aprašui atnaujinti
2017-03-02 Nr. BUP-2 metodinės grupės
posėdžio protokolas „Dėl atnaujinamo
„Mokinių pasiekimų ir pažangos
vertinimo tvarkos aprašo“ projekto
svarstymo“.
2017-04-12 Nr. BUP-3 metodinės grupės
posėdžio protokolas „Dėl atnaujinamo
„Mokinių pasiekimų ir pažangos
vertinimo tvarkos aprašo“.
2017-08-31 V-195
Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
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1.4.2.1.2. Tobulintos
dalykų vertinimo tvarkos.

1.4.2.2. Organizuoti
mokomuosius
užsiėmimus
netradicinėse aplinkose.
1.4.2.3. Diferencijuoti ir
individualizuoti ugdymo
turinį, atsižvelgiant į
mokinių mokymosi
patirtį, sugebėjimo lygį,
stilių.
1.4.2.4. Inovatyvių
mokymo/si metodų
diegimas ir mokymo/si
medžiagos rengimas.

Dir. pavad.
ugdymui; Dalykų
mokytojai

1.4.2.2.1. Pravesti
mokomieji užsiėmimai
netradicinėse aplinkose.

Dir. pavad.
ugdymui; Skyrių
vedėjai;
Dalykų mokytojai

1.4.2.3.1. Dalykų
ilgalaikiuose planuose
numatytos diferencijavimo
ir individualizavimo
temos, užduotys.

Dir. pavad.
ugdymui; Skyrių
vedėjai;
Dalykų mokytojai

1.4.2.4.1. Atlikta metodų
taikymo analizė.

1.4.2.5. Skatinti
mokytojų metodinės
patirties sklaidą

Metodinių grupių
prmininkai

1.4.2.5.1. Vykdyta
metodinės patirties sklaida

Patikrinta
(kaip)
2017-03-02 Nr.BUP-2
2017-12-20 Nr. BUP-10 metodinės
grupės posėdžio protokolai
2017-11-15, V-265 Dėl leidimo
mokytojai ir mokiniams vykti į Lietuvos
Kunigaikščio Kęstučio motorizuotąjį
pėstininkų batalioną
2017-08-30, BUP-7, Bendrojo ugdymo
dalykų metodinės grupės posėdžio
protokolas

2017-03-02 Nr.BUP-2
2017-05-10 Nr.BUP-4
2017-11-09 Nr. BUP-9
Bendrojo ugdymo dalykų metodinės
grupės posėdžių protokolai
2017-03-02, BUP-2, Bendrojo ugdymo
dalykų metodinės grupės posėdžio
protokolas
2017-04-12, BUP-3, Bendrojo ugdymo
dalykų metodinės grupės posėdžio
protokolas
2017-05-10, BUP-4, Bendrojo ugdymo
dalykų metodinės grupės posėdžio
protokolas
2017-06-08, BUP-5, Bendrojo ugdymo
dalykų metodinės grupės posėdžio
protokolas
2017-11-09, BUP-9,
Bendrojo ugdymo dalykų metodinės
grupės posėdžio protokolas
2017-06-13, PMP-4 profesinio mokymo
dalykų metodinės grupės posėdžio
protokolas.
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1.4.3. Užtikrinti
saugias ir sveikas
darbo bei ugdymo
proceso sąlygas
2. Pagalba
mokiniams

2.1. Tenkinti
pagalbos
mokiniams
poreikius

2.1.1. Teikti
socialinę
pedagoginę,
specialiąją,
psichologinę,
mokymosi ir
informacinę
pagalbą.

Planinės užduotys

1.4.3.1. Vykdomų
programų mokymo
vietos aprūpintos
būtinomis saugos
priemonėmis
2.1.1.1.
Koreguoti/tobulinti
socialinio pedagogo
darbo su mokiniais
sistemą.

Atsakingas /Atlikti
iki

Darbų ir civilinės
saugos inžinierius,

Socialinis
pedagogas.

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
1.4.2.5.2. STVM
organizuotas seminaraspraktikumas ,,Kūrybinė
saviraiška SUP mokinių
ugdyme”
1.4.2.5.3. STVM
organizuota tradicinė
konferencija-festivalis
pagalbos mokiniui
specialistams,
mokytojams...,,Saulės
vaikai‘‘
1.4.3.1.1. Įsigyti
asmenines darbo saugos
priemones.

2.1.1.1.1. Paskirtas
atsakingas už darbą su
probleminio elgesio
mokiniais
2.1.1.1.2. Socialinės
pedagoginės komandos
subūrimas mokykloje, jos
veiklos plano paruošimas
ir vykdymas.

2.1.1.1.3. Vaiko gerovės
komisijos mokykloje
subūrimas ir jos veiklos
plano paruošimas ir
vykdymas

Patikrinta
(kaip)

2017-03-22, V-87, Dėl respublikinės
konferencijos- festivalio „Saulės vaikai“

2017-06-08 V-171 Dėl kėlimo įrenginių
techninės būklės patikrinimo
2017-10-03 V-229 Dėl pasirengimo
civilinės ir priešgaisrinės saugos
pratyboms
Specialiojo ugdymo skyriuje R. Alminas.

2017-08-31,V-190
atnaujintas socialinės pedagoginės
pagalbos teikimo Smalininkų TVM
tvarkos aprašas.
2017-09-07, V-209 Dėl socialinės
pedagoginės pagalbos teikimo mokiniams
komandos sudarymo.
2017-08-31,V-194 Socialinės
pedagoginės pagalbos teikimo komandos
veiklos planas .
2017-06-06 V-166 Dėl smurto
prevencijos įgyvendinimo mokykloje ir
mokyklos VGK sudarymo ir jos darbo
organizavimo
2017-08-31, V-190 Vaiko gerovės
komisijos sudarymo ir jos darbo
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Patikrinta
(kaip)
organizavimo tvarkos aprašas
(atnaujintas)
2017-09-07, V-208 Dėl vaiko gerovės
komisijos sudarymo.
2017-08-31, V-190 Vaiko gerovės
komisijos veiklos planas.
2017-11-17, V-268 Patyčių ir smurto
prevencijos ir intervencijos vykdymo
tvarkos aprašas.

2.1.1.1.4. Mokinių
nuomonių socialiniais
klausimais tyrimai, jų
rezultatų pristatymas
mokytojams, grupių
vadovams, mokiniams.

2.1.1.1.5. Individualus
darbas su mokiniais
sprendžiant jiems
iškilusias problemas.

2.1.1.2. Teikti mokymosi
pagalbą.

Dir. pavad.
ugdymui; skyrių
vedėjai, dalykų
mokytojai

2.1.1.2.1. Numatytas ir
paskelbtas mokymosi
pagalbos konsultacijų
grafikas.
2.1.1.2.2. Parengtos
minimalios pasiekimų
pažangos užduotys
mokymosi sunkumų
turintiems mokiniams.

2017-02-02-10 tyrimas dėl I kurso
adaptacijos mokykloje. Pristatytas 201704-24 GVP-3.
2017-04-24-28 Mokinių socialinių
įgūdžių tyrimas. Pristatytas 2017-12-07
GVP-6.
2017-10-23-27 tyrimas dėl patyčių
paplitimo. Pristatytas 2017-12-07 GVP-6.
2017-12-11-14 tyrimas „Mokymosi
motyvacija ir nelankymo priežastys“.
2017-01-12 (iki 14 d.) socialiniais
klausimais bendrauta 80 kartų;
Dėl nelankymo ir mokymosi problemų 87
kartus;
Dėl probleminio elgesio 42 kartus;
Dėl savijautos 3 kartus;
Aptartas pasiruošimas renginukams 17
kartų.
http://www.stvm.lt/documents_directory/
Mokytoju_kontaktai_konsultacijoms.pdf
Mokytojų metodinės veiklos planai ir
ataskaitos.
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2.1.2. Vykdyti
prevencinę veiklą

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

2.1.1.3. Teikti
psichologinę pagalbą
mokiniams

Psichologas/ metų
eigoje

2.1.1.4. Teikti SUP
mokiniams specialiąją,
specialiąją pedagoginę
pagalbą.

SU skyriaus
vedėjas/2017-09-01

2.1.2.1. Planuoti ir
koreguoti veiklą su
naujai įstojusiais, rizikos
grupės, probleminio
elgesio, nepažangiais bei
nelankančiais mokyklos
mokiniais.

Dir. pavad.
ugdymui; socialinis
pedagogas; SU
skyriaus vedėjas,
visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas
psichologas/ metų
eigoje

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)

2.1.1.2.3. Parengtos žinių
Mokytojų metodinės veiklos planai ir
gilinimo užduotys gabiems
ataskaitos.
mokiniams.
2.1.1.3.1. Darbas su
Psichologės veikla iki 2017-06-30
mokiniais ir jų grupėmis
teikiant psichologinę
pagalbą.
2.1.1.3.2. Veikla pagal
Psichologės veiklos ataskaita mokytojų
psichologo veiklos planą
susirinkime; 2017-06-28 protokolas Nr.
PGS-3
2.1.1.4.1. SUP mokiniams
Mokyklai paskirta 0,5 etato mokytojo
teikiama mokytojo
padėjėjo.
padėjėjo pagalba.
2.1.1.4.2. SUP mokiniams
Visiems 40 SUP mokiniams teikiama
teikiama logopedo
lopgopedo pagalba. Tai sudaro 24,55
pagalba.
valandos. Logopedinė pagalba teikiama
ir dalykų pamokų metu.
2.1.2.1.1. Vaiko gerovės
2017-02-20, VGK-1
komisijos posėdžių,
2017-02-21, VGK-2
susijusių su mokinių
2017-05-16, BGK-4
probleminio elgesio
2017-10-12, VGK-9
aptarimu, inicijavimas
2017-11-27, VGK-12
2.1.2.1.2. Darbo su
2017-08-31, V-190
probleminio elgesio
Atnaujintas mokinių drausminimo
mokiniais tvarkos aprašo
tvarkos aprašas bei priedas
koregavimas. (atsiradus
naujoms
rekomendacijoms)
2.1.2.1.3. Prevencinių
2017-02-23 mokinių susitikimas su
renginių (susitikimų,
Jurbarko policijos darbuotoju R.
diskusijų) inicijavimas ir
Budriumi.
pravedimas mokykloje.
2017 -11 17 V-268 Dėl patyčių ir smurto
prevencijos ir intervencijos vykdymo
mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-12-20 numatytas mokinių
susitikimas su probacijos tarnybos
Jurbarko skyriaus specialiste I. Molevaite
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2.1.2.1.4. Dalyvavimas
rajoniniuose renginiuose
bei respublikinėse
akcijose.

2.1.2.1.5. Naujai priimtų
mokinių adaptacijos plano
paruošimas, aptarimas
VGK, vykdymas.
2.1.2.1.6. Sudaryta ir
įgyvendinama Naujai
atvykusių SUP mokinių ir
penktokų adaptacijos
programa.
2.1.2.1.6. Vykdyta
mokinių higienos įgūdžių
ir sveikatos stiprinimo
programa.
Lytiškumo ugdymas ir
emocinės sveikatos
stiprinimas.

Patikrinta
(kaip)
2017-01-13 Atminties žvakučių degimo
languose akcija,
2017-03-30 respublikiniame teisinių žinių
konkurse „Temidė“, 7 mokiniai, 5 vieta,
2017-04 mėn. aplinkos tvarkymo akcija
„DAROM 2017“
2017-05-06 “Jurbarko miesto ir verslo
dienos 2017”
2017-05-08 V-133 vykti į rajoninį
prevencinį renginį „Visos pasakos
baigiasi laimingai“14 mok. L.Stanaitienė,
R.Siniauskas
2017-06-14 Pilietinėje akcija–tylos
minutė okupacijos aukoms atminti,
2017-11-16 dalyvavimas tolerancijos
dienos paminėjime (paroda skaitykloje,
pokalbiai su mokiniais)
2017-11-23 V-272 dalyvavimas
rajoninėje konferencijoje „Alternatyva“
(9 mokiniai)
2017-08-31, V-194 Naujai priimtų
mokinių adaptacijos planas.
2017-02-2-10 mokinių tyrimas dėl
adaptacijos mokykloje, aptarta 2017-0424 GVP-3
2017-08-29 Nr. SUP-1-(2017-9)

2017-05-08 mokinių pokalbis su
psichologe N. Janonyte „Stresai ir jų
įveikimas. Egzaminai ir stresas“
2017-09-01, V-203A Dėl sveikatos ir
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai
bendrosios programos įgyvendinimo.
2017-09-25, V-219 Dėl socialinių ir
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2.1.2.1.7. Alkoholio,
tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijos
programa integruojama į
ugdymo turinį.

2.1.3. Teikti
materialinę
paramą
mokiniams.

2.1.3.1. Mokėti
mokiniams stipendijas,
skirti pašalpas socialiai
remtiniems mokiniams
pagal nustatytą tvarką.

Stipendijų ir
materialinės
paramos skyrimo
komisija

2.1.3.2. Nemokamai
pavėžėti mokinius
mokykliniu autobusu
pagal patvirtintą sąrašą.

Socialinis pedagogas

2.1.3.3. Taikyti mokinių
kelionės į/iš mokyklos
išlaidų kompensavimą
pagal nustatytą tvarką
2.1.3.4. Teikti
nemokamą pavėžėjimą
SUP mokiniams.

Socialinis pedagogas

2.1.3.1.1. Išmokėtos
stipendijos pažangiems ir
drausmingiems mokiniams
2.1.3.1.2. Išmokėtos
pašalpos socialiai
remtiniems mokiniams
2.1.3.2.1. Pateiktas
užsakymas Jurbarko
autobusų parkui ir
Jurbarko r. savivaldybei
dėl mokinių pavėžėjimo.
2.1.3.3.1. Kompensuotos
mokinių kelionės į/iš
mokyklos išlaidos

SU skyriaus vedėjas
6000

2.1.3.4.1. SUP mokiniai
nemokamai pavėžėjami
pagal patvirtintus sąrašus
ir grafikus.

Patikrinta
(kaip)
emocinių įgūdžių ugdymo prevencinės
programos Lions Quest ”Raktai į sėkmę”
įgyvendinimo.
2017-11-15 psichologės N. Janonytės
paskaita mokiniams “Konfliktai, jų
priežastys ir valdymas“
2017-12-19 Paskaita mokiniams ir
mokytojams „Lytiškumas ir jo ugdymas
mokykloje“ (lektorius D. Grigalis)
2017-09-08, V-210 Dėl
alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programos įgyvendinimo
2017-12-20 numatytas susitikimaspokalbis su probacijos tarnybos
specialiste I. Molevaite apie narkotikų
žalą.
Stipendijų ir materialinės paramos
skyrimo mokiniui komisijos 2017 metų
posėdžių protokolai.
Per 2017-01-12 mėn.
išmokėtos 34 pašalpos
Užsakytas pavežėjimas
2017-05-11 Nr.(1.21.)-SR-74
2017-01 mėn.-2017-06
mėn. buvo pavežami 17 mokinių; 201709 mėn – 2017-12 mėn. 13 mokinių.
100 % kompensuojamos
kelionės išlaidos 40 km atstumu kaimo
vietovėje gyvenantiems mokiniams
Vadovaujantis Specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių pavežėjimo tvarkos
aprašu, patvirtintu 2017-08-31 įsakymu
Nr. V-200, pagal patvirtintus grafikus ir
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maršrutus pavežėjami 44 SUP mokiniai.

3.
Materialiniai
ir finansiniai
ištekliai

3.1. Stiprinti
ir
modernizuoti
mokymo/si
materialinius
išteklius

3.2. Gerinti
mokyklos
įvaizdį

2.1.3.5. Teikti
nemokamą maitinimą
SUP mokiniams

SU skyriaus vedėjas

2.1.3.6. Aprūpinti
mokinius gyvenamąja
vieta bendrabutyje.

Bendrabučio
administratorius
SU skyriaus vedėjas

3.1.1. Atnaujinti
vairuotojų
praktinio mokymo
bazę.

3.1.1.1. Renovuoti
vairavimo aikštelę.

3.1.2. Atnaujinti
praktinio mokymo
priemonių
išteklius.
3.2.1. Atlikti
mokyklos pastato
renovaciją

3.1.2.1. Modernizuoti
traktorininkų
praktinio mokymo
priemones.
3.2.1.1. Atlikti mokyklos
pastato (centrinių rūmų)
renovaciją

45600

Direktorius,
profesinio mokymo
skyriaus vedėjas/
2018 m.

Profesinio mokymo
skyriaus vedėjas

Direktorius.
Direktoriaus
pavaduotojas

552,0\
Valstybės
biudžeto
pajamų
įmokų,
projektų ir
kitų šaltinių
lėšos
30000
pajamų
įmokų, lėšos
1 453,3
Valstybės
biudžeto,

2.1.3.5. SUP mokiniai
gauna nemokamą
maitinimą.

2.1.3.6.1. Skirta
gyvenamoji vieta
bendrabutyje prašymus
pateikusiems mokiniams.
2.1.3.6.2. SUP mokiniai
nemokamai
apgyvendinami
bendrabutyje.
2.1.3.6.3. Socialiai
remtiniems mokiniams
sumažinamas mokestis už
bendrabutį.
3.1.1.1.1. Atliktas asfalto
dangos remontas
vairavimo aikštelėje
3.1.1.1.2. Atliktas
vairavimo aikštelės
horizontalus ženklinimas.

Vadovaujantis Specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių pavežėjimo tvarkos
aprašu, patvirtintu 2017-08-31 įsakymu
Nr. V-200, pagal patvirtintus grafikus ir
maršrutus nemokamai pavežėjami 44
SUP mokiniai.
Vadovaujantis Mokinių priėmimo ir
gyvenimo specialiojo ugdymo skyriaus
bendrabutyje tvarkos aprašu, patvirtintu
2017-08-31 įsakymu Nr. V-200,
bendrabutyje nemokamai gyvena 25 SUP
mokiniai.
2017-01-06 mėnesiais
buvo atleisti nuo mokesčio 11 mokinių,
2017-09-12 mėnesiais atleisti nuo
mokesčio 7 mokiniai.
Neatliktas

Neatliktas

3.1.2.2.1. Įsigytas TR2
kategorijos traktorius.

Neatliktas

3.2.1.1.1. . Atlikta
mokyklos pastato
(centrinių rūmų)

Atnaujinti mokyklos paradiniai laiptai
2017 m. spalio 16 d. Rangos sutartis Nr.
B12-196
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3.2.2. Atnaujinti
mokyklos
stadioną, aikštyną.

3.2.3.
Modernizuoti
šilumos ūkį.
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3.2.2.1. Atnaujinti
lengvosios atletikos
sektorius

3.2.3.1. Atnaujinti
katilinės įrangą
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iki
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infrastruktūrai
Projektų vadovas/
2020 m.

struktūrinių
fondų ir kitų
šaltinių lėšos

renovacija.

Direktorius.
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai,
Projektų
vadovas/2019 m

357,7
Valstybės
biudžeto,
struktūrinių
fondų ir kitų
šaltinių lėšos

3.2.2.1.1.Aatnaujintas
bėgimo takelis (pakeista
resdoro danga saugesne).
3.2.2.1.2. Atnaujintas
rutulio stūmimo sektorius.
3.2.2.1.3.Atnaujinti šuolių
į tolį ir aukštį sektoriai.

Direktorius.
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai,
Projektų vadovas/
2019 m.

162,8
Valsty-bės
biudžeto,
struktūrinių
fondų ir kitų
šaltinių lėšos

Patikrinta
(kaip)
Mokyklos lėšos.
Suremontuota asfaltbetonio danga prie
mokyklos pagrindinio įėjimo. Paslaugų
pirkimo-pardavimo sutartis 2017 gegužės
mėn. 29 d. Nr. B12-107
Neatliktas. Negautas finansavimas

Neatliktas. Negautas finansavimas
Neatliktas. Negautas finansavimas

3.2.2.1.4. Atnaujinta
futbolo aikštė (žalia veja).
3.2.2.1.5. Atnaujintos
tribūnas žiūrovams.
3.2.2.1.6. Pakeistas
namelio stogas, prie
rankinio aikštelės.
3.2.3.1.1 Atnaujinta kuro
padavimo įranga.

Neatliktas. Negautas finansavimas

3.2.3.1.2. Įrengtas šilumos
punktas mokykloje
(centriniuose rūmuose).

Įrengtas šilumos mazgas mokykloje
(centriniuose rūmuose)
Šiluminio mazgo projekto parengimo
sutartis
2017 birželio 7 d. Nr. B12-102
2017 birželio 26 d. Statybos rangos
sutartis Nr. B12-108
Mokyklos lėšos
Neatliktas. Negautas finansavimas

3.2.3.1.3. Pakeista dalis
trasos nuo katilinės iki
mokyklos pastato.
3.2.3.1.4. Pagaminti ir
įstatyti vartai kieto kuro
sandėlyje.

Neatliktas. Negautas finansavimas
Neatliktas. Negautas finansavimas

Neatliktas. Negautas finansavimas

Pagaminti ir įstatyti vartai kieto kuro
sandėlyje. Ūkio būdu, mokyklos lėšomis.
Suremontuotas, apskardintas, perdengtas
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

3.2.4.Sutvarkyti
mokyklos
teritorijoje esantį
parką, želdynus,
gėlynus

3.2.5. Atlikti
mokymo patalpų
einamąjį remontą.

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

3.2.4.1. Atlikti
augmenijos (medžių,
krūmų, gėlynų)
inventorizaciją

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

3.2.4.1.1. Atlikta
augmenijos, medžių,
krūmų, gėlynų
inventorizacija.

3.2.4.2. Sutvarkyti
(iškasti, nugenėti,
atnaujinti) medžius,
krūmus ir gėlynus

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

3.2.4.1. Atlikti mokyklos
mokymo patalpų
remontą

Direktorius.
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai/
kasmet

3.2.4.2.1. Iškasti, nupjauti,
apgenėti menkaverčiai
želdiniai.
3.2.4.2.2. Atnaujinti
gėlynai.
3.2.4.1.1. Atliktas
mokyklos dirbtuvių
mokymo patalpų
remontas.
3.2.4.1.2. Atliktas
mokyklos koridorių ir
laiptinių fojė sienų,
palangių remontas.
3.2.4.1.3. Atliktas
mokomųjų kabinetų
remontas.

3.2.4.2. . Atlikti
mokyklos dirbtuvių
stogo kritinių vietų
remontą.
3.2.4.3. Atlikti I
bendrabučio patalpų
remontą.

Valstybės
biudžeto,
pajamų
įmokų lėšos

Patikrinta
(kaip)
mokyklos katilinės stogas
2017 m. rugsėjo mėn. 15 d. Rangos
sutartis Nr. B12-174
2017 m. rugsėjo mėn. 28 d. Rangos
sutartis Nr. B12-183
Mokyklos lėšos
Gautas 2017 m. kovo 27 d. Jurbarko r.
savivaldybės administracijos „Leidimas
saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo,
genėjimo darbams“ Nr. VA5-12
Neatlikta dėl darbo jėgos stokos
Dalinai atnaujintas, įbetonuoti borteliai
Neatliktas, negautas finansavimas

Neatliktas. Negautas finansavimas.

Dirbtuvių vedėjas

3.2.4.2.1. Atliktas
mokyklos dirbtuvių stogo
kritinių vietų remontas.

Pakeisti pirmo aukšto kabinetų ir
skaityklos langai, palangės, žaliuzės.
2017 m. gruodžio 4 d. Rangos sutartis Nr.
B12-287,
2017 m. gruodžio 11 d. Rangos sutartis
Nr. B12-297
Naujai perdengtas mokyklos dirbtuvių
stogas 2017 m. rugpjūčio mėn. 22 d.
Rangos sutartis Nr. B12-150

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

3.2.4.3.1. Atliktas
bendrabučio IV aukšto ir
laiptinės remontas.

2017-05-19 V-145 Dėl remonto darbų
pirkimo
Pakeistos bendrabučio II ir III aukšto
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

3.3.Optimizuo
ti pastatų
skaičių

t

4.1. Tobulinti
mokyklos
vadybos
funkcijas

Strateginio
planavimo
veiksmai

3.3.1.Perduoti
mokyklos
funkcijoms
nereikalingus
statinius.
4.1.1. Tobulinti
veiklos procesų
kokybės valdymo
kultūrą.

4.1.2. Plėtoti
vidinę ir išorinę
komunikaciją.

Planinės užduotys

3.3.1.1. Perduoti
mokyklos funkcijoms
nereikalingus statinius

4.1.1.1. Aktyvinti
mokyklos darbuotojų,
savivaldos institucijų
dalyvavimą veiklos
procesų planavime,
organizavime ir
vykdyme.

4.1.2.1. Aktyvinti vidinę
komunikaciją tarp
padalinių vadovų ir
darbuotojų.

Atsakingas /Atlikti
iki

Direktorius.
direktoriaus
pavaduot.
infrastruktūrai/ 2018
m.
Direktorius.
Padalinių vadovai/
kasmet

Padalinių
vadovai/nuolat

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

3.3.1.1.1. Perduoti butai su
priklausiniais, esantys
Kazikėnuose.

Patikrinta
(kaip)
kambarių ir koridorių grindys.
Atnaujinti laiptinės laiptai nuo pirmo iki
ketvirto aukšto. Atnaujinti lauko laiptai
prie bendrabučio, valgyklos.
Bendrabučio pusrūsyje įrengta skalbykla
2017 m. birželio mėn 26 d. Rangos
sutartis Nr. B12-116
2017 m. birželio mėn 26 d. Rangos
sutartis Nr. B12-112
Neatliktas. Neperėmė Turto bankas

4.1.1.1. Sudarytos darbo
grupės veikloms planuoti,
organizuoti.

2017-01-04, V-6 Dėl komisijos kavos
kainai nustatyti
2017-02-23, V-61 Dėl 2017 m.
nacionalinio diktanto vertinimo komisijos
sudarymo
2017-02-27, V-64 Dėl darbo grupės
„Savaitė be patyčių 2017“veikloms
vykdyti
2017-06-06 V-167 Dėl 2017 m. mokinių
priėmimo komisijos sudarymo
2017-12-11 V-292 Dėl darbo tarybos
rinkimų komisijos sudarymo

4.1.1.2. Mokyklos
savivaldos institucijų
iniciatyvos procesų
kokybės valdymo srityje.
4.1.2.1. Vyksta efektyvus
nurodymų ir grįžtamojo
ryšio informacijos
keitimasis tarp padalinių
vadovų ir darbuotojų.

Mokyklos tarybos posėžių protokolai
2017-01-09, Nr. MT-1; 2017-04-26, Nr.
MT-2; 2017-08-31, Nr. MT-3; 2017-0919, Nr. MT-4
2017 metų administracijos darbuotojų
pasitarimai.
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

Atsakingas /Atlikti
iki

4.1.2.2.Savalaikis
informacijos pateikimas
ir/ar registravimas
suinteresuotiems
vidiniams ir išoriniams
vartotojams.

Dir. pavad.
ugdymui;
TAMO dien.
administratorius/
nuolat
Dir. pavad.
ugdymui; SUS
vedėjas, kompiuterių
specialistas/ nuolat
Dir. pavad. ugdymui;
SU skyriaus vedėjas;
mok. dalies. adm.;
sekretorė/ nuolat

4.1.2.2.1. TAMO
elektroninis dienynas
pildomas pagal nuostatus.

Neatitikčių nepastebėta.

4.1.2.2.2. Vykdomas
operatyvus informacijos
pateikimas mokyklos
interneto svetainei.
4.1.2.2.3. Laiku ir teisingai
įvedama ir tvarkoma
informacija mokinių
registre, pedagogų registre,
dokumentų ir duomenų
įrašų valdymo sistemoje.

http://www.stvm.lt/naujienos

Gimnazijos sk.
vedėjas

4.1.2.2.4. Savalaikis
informacijos suvedimas
NEC duomenų perdavimo
sistemoje KELTAS.
4.1.2.2.5. Savalaikis
ataskaitų ir informacijos
pateikimas
suinteresuotoms išorinėms
institucijoms ir
informacinėms sistemoms.

2017-01-06, V-8 Dėl atsakingo asmens
skyrimo už darbą su duomenų perdavimo
sistema KELTAS

Profesinio mokymo
skyriaus vedėjas

4.1.2.2.6. Savalaikis
informacijos pateikimas VĮ
REGITRA duomenų
perdavimo sistemoje,
Programos LEADER ir
žemdirbių mokymo centrui

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui/ nuolat

4.2.1.1.1. Sudaryti
darbuotojų perspektyviniai
kvalifikacijos tobulinimo
planai

Užregistruoti 38 mokiniai į VĮ Regitra
duomenų perdavimo sistemą ir pirminio
vairavimo mokymo liudijimų
registravimo žurnale.
Užregistruotas 91 traktorininkas į
Traktorininkų registrą programos Leader
ir žemdirbių mokymo centrą.
Pedagogų kvalifikacijos kėlimo
perspektyvinė programa 2017 metams,
aptarta 2017-02-09 mokytojų
susirinkime, protokolo Nr. PGS-1.

Direktorius;
dir. pavad. ugdymui;
skyrių vedėjai; mok.
dalies. adm./nuolat

4.2. Tobulinti
personalo
kvalifikaciją

4.2.1. Skatinti
darbuotojus
atnaujinti ir
tobulinti

Lėšos
Eur

Planinės užduotys

4.2.1.1. Sudaryti
perspektyvinį darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo
planą

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)

Duomenys suvesti; pastabų ir neatikčių
iš sistemų administratorių nėra.
Dokumentų ir duomenų įrašų valdymo
sistemos registrai.

Mokyklos statisnės ataskaitos Švietimo
informacinėje sistemoje (SVIS);
Išsilavinimo pažymėjimų ir pažymėjimų
blankų panaudojimo ataskaitos ŠMM
Švietimo aprūpinimo centrui (ŠAC).
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai
kvalifikaciją.

Planinės užduotys
4.2.1.2. Vesti personalo
kvalifikacijos kėlimo
apskaitą
.

Atsakingas /Atlikti
iki
Sekretorė,
pavaduotojas
ugdymui

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
4.2.1.2.1. Pagal vedamą
apskaitą pateikta personalo
kvalifikacijos kėlimo
analizė-ataskaita.

Patikrinta
(kaip)
2017-01-10, V-9, V.Stonienė,
„aprogramos ERAZMUS+ 2017
mobilumo projekto paraiškos pildymas
2017-01-23. V- 32 V.Stulgaitienė
„Brandos darbo rengimo metodologiniai
reikalavimai ir vertinimo kriterijai“
2017-01-24, V-33 V.Paulavičienė
„Mokinių karjeros kompetencijų
ugdymas ir vertinimas“
2017-02-09, V-49 V.Onusaitienė „Darbo
apmokėjimo reforma viešajame
sektoriuje...
2017-02-20, V-54 L.Stanaitienė „Vaiko
gerovės komisijos nario efektyvus laiko ir
veiklos planavimas“
2017-02-27, V-62 A.Čečkauskas
„Aktyviųjų mokymo metodų naudojimas
ugdant kūno kultūrą
2017-02-27, V-63 V.Nenortienė „
Inovaatyvūs mokinių pasiekimų
vertinimo metodai“
2017-03-22, V-88 G. Martišienė
„Mokymo(si) metodų įvairovė ir jų
praktinis pritaikymas pamokoje“
2017-03-24 L.Čepukonienei, lietuvių k. ir
literatūros mokytojų konferencija
Paežerių dvare.
2017-03-28, V-92 A.Čečkauskas
„Bendravimas ir motyvacija sporto
užsiėmimuose pagal amžiaus tarpsnius“
2017-03-29, V-94 Z.Sakavičienė ir
S.Mačiulaitienė „Inovatyvūs mokymo ir
vertinimo metodai verslumo ugdyme“
2017-03-29, V-97 V.Galvelienė
„Kompozicija pavasariui“
2017-03-29, V-105 G.Kvietkienė,
E.Kvietkutė, G.Nenorta, R.Danielienė
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio
planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
„specialiosios pedagogikos ir
specialiosios psichologijos kursai
2017-04-11, V-108 V.Nenortienė ir
D.Lenktytė verslumo ugdymo
konferencija
2017-04-26, V-121 G.Martišienė,
L.Čepukonienė „Brandos darbo rengimo
metodologiniai reikalavimai ir vertinimo
kriterijai“
2017-05-12, V-139 D.Laurinavičienė
„Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
darnios šeimos link“
2017-05-16, V-140 G.Martišienė,
R.Grybienė‚ Individualizavimas ir
diferencijavimas pamokoje“
2017-05-24, V-151 R.Čiapienė „Maisto
tvarkymas: reikalavimai, pareigos ir
atsakomybė“
2017-05-26, V-154 R.Grybienė,
V.Stulgaitienė Spec.pedagogikos ir
psichologijos centro organizuojama
metodinė konsultacija apie smurto
prevencijos vykdymą mokyklose
2017-06-08, V-170 R.Grybienei ir
R.Armonaitienei vykti į seminarą „Streso
valdymas švietimo pagalbos specialistų
darbe“
2017-06-27, V-177 V.Onusaitienei
„darbo užmokesčio apskaita, įsigaliojus
naujan DK
2017-06-29, V-178 edukacinė išvyka
darbuotojams į Zyplių dvaro Zanavykų
muziejų
2017-09-12, V-211 V.Stonienė seminaras
„Mažos vertės viešųjų pirkimų
vykdymas“
2017-09-26, V-220 V.Paulavičienė
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Strateginio
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Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
„Dalykinis integravimas karjeros
kompetencijų ugdymui“
2017-10-16, V-235 R.Grybienė, „Klasės
valdymas, mokytojo pozicija bendraujant
su mokiniais, tėvais, perdegimo
prevencija“
2017-10-16, V-236 V.Jakaitytė
„Nacionalinis darbo su jaunimu forumas
Ateik Išgirsk Dalinkis
2017-10-17, V-238 A.Petraitis, S.Svylas,
S.Mačiulaitienė, E.Česiūnienė, G.Nenorta
didaktinių kompetencijų plėtra
2017-10-20, V-240 V.Stulgaitienė
„civilinės saugos kursai“
2017-10-24, V-241 V.Stonienė
„Kokybiškas mobilumas profesiniame
mokyme“
2017-11-02, V-250 L Čepukonienei
„Lietuvių kalbos mokymo(si) problemos
profesinėje mokykloje“
2017-11-07, V-254 V.Stonienė
„Tiriamoji kompetencija“
2017-11-09, V-259 D.Lenktytė ir
V.Nenortienė „Regionų lyderystės
forumas“
2017-11-13, V-262 seminaras IN RE
SOLIDWORKS
2017-11-05, V-263 S.Zdanavičius
„Mentorystė“ respublikinių profesinio
mokymo komisijų nariams
2017-11-17, V-267 ‚Interaktyvūs
pristatymai- kokybiškų pamokų
pagrindas
2017-11-27, V-273 V.Stulgaitienė,
V.Nenortienė Z.Sakavičienė Didaktinių
kompetencijų plėtra
2017-11-29, V-276 „Kompleksinė
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Strateginio
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Strateginio
planavimo
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4.3.Intensyvin
ti ryšius su
socialiniais
partneriais

Strateginio
planavimo
veiksmai

4.2.2. Pasirengti
darbuotojų
atestacijai
4.3.1. Rengti ir
vykdyti bendrus
veiklos projektus
su socialiniais
partneriais

4.3.2. Inicijuoti
bendradarbiavimą
su naujais
socialiniais
partneriais

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

4.2.2.1.Sudaryti
personalo atestacijos
perspektyvinį planą.
4.3.1.1. Palaikyti esamus
ryšius su socialiniais
partneriais užtikrinant
profesinio mokymo
kokybę
4.3.1.2. Rengti ir vykdyti
bendrus veiklos
projektus su socialiniais
partneriais

Direktorius/ pagal
atestacijos programą

4.3.2.1. Inicijuoti ir
pasirašyti naujas
bendradarbiavimo
sutartis, padedančias
teikti kokybiškas
švietimo paslaugas

Direktorius/ kasmet

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojai,
projektų vadovas/
nuolat
Projektų vadovas

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

4.2.2.1.1. Sudarytas
personalo atestacijos
perspektyvinis planas.
4.3.1.1.1. Suorganizuoti
susitikimai su socialiniais
partneriais dėl profesinio
mokymo kokybės
užtikrinimo.
4.3.1.2.1. Organizuoti
projektai, renginiai su
vietos bendruomene,
socialiniais partneriais

4.3.2.1.1. Pasirašytos
naujos bendradarbiavimo
sutartys

Patikrinta
(kaip)
pagalba į agresiją linkusiems... 112
mokytojų
2017-12-06, V-289 R. Grybienė
didaktinės kompetencijos
2017-12-08, V-290 V.Galvelienė
„Kalėdų kompozicija“
2017-02-07, V-46 dirbančių su
automobiliniais keltuvais mokymai ir
atestavimas 10
2017-02-17, V-52 pravesti mokymai
UAB A.Žilinskis ir ko darbuotojams
pagal mechanizatorių mokymo programą

2017-05-22 Nr. G4-144 projekto sutartis
„Integruotas mokomasis sveikatinimo
takas“ 450,00 Eur
2017-05-31, Nr. 15-38/B15-12 projekto
sutartis „Mažosios Lietuvos tautinio
kostiumo elementai šios dienos
aprangoje“ 500,00 Eur
2017-11-20, Nr. 15-70B15-20 projekto
sutartis „Mažosios Lietuvos tautinio
kostiumo juostos“ 247,00 Eur.
2017-01-26, Nr. V2-1/B15-3
Su VšĮ Kauno maisto pramonės ir
prekybos mokymo centru
2017-02-24, Nr PR-08/B15-6 su
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų
rūmais
2017-04-14, Nr. VL17-333/B15-8
Su VšĮ „Versli Lietuva“
2017-04-07, Nr B15-10 su Lietuvos
šaulių sąjunga
2017-04-20, Nr. S2-2017-37/B15-11 su
UAB „Gravitas Partners“(jaunųjų
vairuotojų varžybos)
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Strateginio
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4.4.Įgyvendint
i mokykloje
įdiegtą
kokybės
vadybos
sistemą

Strateginio
planavimo
veiksmai

4.4.1. Mokyklos
procesų veiklą
vykdyti
vadovaujantis
įdiegta kokybės
vadybos sistema.

Planinės užduotys

4.4.1.1. Pristatyti
mokyklos biudžetą ir
planuoti išlaidas.

Atsakingas /Atlikti
iki

Direktorius,
vyr. buhalteris

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)

2017-06-13, Nr B15-13 su Lietuvos
kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų
brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Kęstučio motorizuotuoju
pėstininkų batalionu
2017-09-01, Nr SL8-05/B15-14 su
Vilniaus kolegijos Simulith centru
2017-10-02, Nr B15-14B su Viešąja
įstaiga „Sostinės krepšinio mokykla“
4.4.1.1.1. Pateikta
2017-01-09 Mokyklos tarybos posėdžio
biudžeto lėšų panaudojimo protokolas Nr. MT-1 Dėl pritarimo
2016 m. ataskaita
metinės veiklos ataskaitai už 2016 metus.
visuotiniame darbuotojų
2017-02-20, Visuotinio darbuotojų
susirinkime
susirinkimo protokolas Nr 1
4.4.1.1.2. Sudaryta 2017
2017-01-09, Mokyklos tarybos posėdžio
m. biudžeto sąmata.
protokolas Nr. MT-1
2017-01-13, V-14, Dėl biokuro pirkimo
4.4.1.1.3. Sudarytas
2017-01-06, V-7Dėl supaprastintų
Viešųjų pirkimų planas
viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo
2017 metams, atnaujintos
2017-02-22, V-57 Dėl 2017 m.
pirkimų taisyklės.
numatomų pirkti prekių, paslaugų ir darbų
plano patvirtinimo
2017-07-03, V-182 patvirtintas mokyklos
viešųjų pirkimų komisijos darbo tvarkos
aprašas, dėl mažos vertės pirkimų.
4.4.1.1.5. Parengtas
mokyklos 2017 m. metinis
veiklos planas.
4.4.1.1.6. parengtos
metodikos ir nustatytos
paslaugų, darbų, bei
produkcijos kainų ir tarifų
nustatymo taisyklės

2017-01-09 Mokyklos tarybos posėdžio
protokolas Nr. MT-1 Dėl pritarimo 2017
m. metiniam veiklos planui
2017-03-01, įsakymas V-68
2017-01-04, V-6, kavos kainos
skaičiavimo metodikos parengimas
2017-01-09 Mokyklos tarybos posėdžio
protokolas MT-1 Dėl kavos aparatu
pagamintos kavos pardavimo kainos
nustatymo
2017-01-10, V-10 Dėl kavos aparatu
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4.4.1.2. . Peržiūrėti ir
tobulinti KVS
dokumentus.

Atsakingas /Atlikti
iki

Direktorius
VAK

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

4.4.1.2.1. Atnaujinti
mokyklos veiklos tvarkų
aprašai, kiti dokumentai.

Patikrinta
(kaip)
pagamintos kavos pardavimo kainos
nustatymo
2017-01-13, V-14 Dėl biokuro pirkimo
2017-04-27, V-122 Dėl traktorininkų
kompetencijų vertinimo lėšų sąmatos
patvirtinimo
2017-04-26 Mokyklos tarybos posėdžio
protokolas Nr MT-2 Dėl pritarimo
traktorininkų kompetencijų vertinimo lėšų
sąmatai
2017-09-19 Mokyklos tarybos posėdžio
protokolas Nr. MT 4 Dėl dviejų tarifų
kainų valgykloje taikymo.
2017-01-10, V-11 Dėl ekstremaliųjų
situacijų 2017 metų prevencinių
priemonių plano patvirtinimo
2017-01-20, V-26 Dėl profesinės rizikos
šalinimo ir mažinimo priemonių plano
patvirtinimo
2017-01-19, V-24 Dėl mokyklos
valdymo struktūros patvirtinimo
2017-01-25, V-34Darbų su kopėčiomis
saugos ir sveikatos instrukcija Nr.30
2017-02-22, V-59 Darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašas
2017-02-28, V-65 Dėl pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientų nustatymo
ir pareigybių sąrašo patvirtinimo
2017-03-20, V-85 Dėl ilgalaikio
materialiojo turto pripažinimo netinkamu
arba negalimu naudoti ir jo nurašymo
2017-06-19, V-175 dėl saugos
eksploatuojant elektros įrenginius
taisyklių parengimo
2017-08-28, V-188 Dėl priemonių
nelaimingiems atsitikimams išvengti
2017-08-31, V-190 Mokinių
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4.4.1.2.2. Atnaujinti
pasikeitusių pareigų
pareigybių aprašai.

Patikrinta
(kaip)
drausminimo tvarkos aprašas,
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo
mokykloje tvarkos aprašas, VGK
sudarymo ir jos darbo organizavimo
tvarkos aprašas
2017-08-31, V-194 tvirtinami:
2017-2018 m. vykdomų programų
įgyvendinimo planą
Socialinio pedagogo veiklos planas
Naujai priimtų mokinių adaptacijos
planas
VGK veiklos planas
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo
komandos veiklos planas
2017-09-19, V-217
Dėl maitinimo organizavimo STVM
valgykloje
2017-10-09, V-233 Dėl bendrabučio
tvarkos taisyklių patvirtinimo
2017-11-08, V-256 Dėl siuvėjo saugos ir
sveikatos instrukcijos patvirtinimo
2017 -11 17, V-268 Dėl patyčių ir smurto
prevencijos ir intervencijos vykdymo
mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-12-01, V-286 dėl darbuotojų,
tvarkančių krovinius rankomis mokymų
programos
2017-01-03, V-45, valytojos, kiemsargės
Z.Rimdžienės
2017-05-23, V-149 valytojos, kiemsargės
Z.Rimdžienės
2017-08-31 mokytojos Vaidos Jakaitytės;
mokytojos žiedūnos Klimaitienės,
profesijos mokytojo Alvydo Šimkaus
2017-09-15 neformaliojo švietimo
mokytojų T.Staniulio, R.Siniausko, prof.
Mokytojo A.Gailiaus
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4.4.1.2.3. Atnaujinti darbo
grafikai

4.4.1.2.4. Paskirti atsakingi
asmenys už mokykloje
vykdomas veiklas.

4.4.1.3. Sudaryti KVS
įgyvendinimo 2017 m.
vidaus auditų planą

4.4.2. Vykdyti
veiklos stebėseną
ir įsivertinimą.

4.4.2.1. Atlikti vykdomų
profesinio mokymo
programų įgyvendinimo
kokybės savianalizę ir
įsivertinimą.

VAK

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui; profesinio
mokymo skyriaus
vedėjas

4.4.1.3.1. Sudarytas KVS
įgyvendinimo 2017 m.
vidaus auditų planas.
4.4.1.3.2. Vykdyti KVS
įgyvendinimo 2017 m.
vidaus auditų plane
numatytų mokyklos
procesų auditai ir parengta
ataskaita
4.4.2.1.1. Atlikta vykdomų
profesinio mokymo
programų įgyvendinimo
kokybės savianalizė ir
įsivertinimas.

Patikrinta
(kaip)
2017-10-09, V-232 kūrikų T.Kunigonio,
P.Stalmoko, A.Vaitkaus, K.Marcevičiaus
2017-10-31, V-245 kūriko V.Kriaučiūno
2017-01-30, V-36 Administracijos
darbuotojų
Neformaliojo švietimo ir ugdymo karjerai
organiza -torėsV.Paulavičienės,
IT specialisto G.Nenortos
2017-04-28 ,V-124 dėl 2016-2017 m.
šildymo sezono pabaigos
2017-05-23, V-148 Dėl atostogų grafiko
patvirtinimo
2017-08-31, V-192 Dėl darbo grafikų ir
užsiėmimų tvarkaraščių patvirtinimo
2017-11-20, V-270 Dėl SU skyriaus
darbo grafikų ir užsiėmimų tvarkaraščių
patvirtinimo
2017-06-19, V-176 atsakingu už elektros
ūkį ir funkcijų vykdymą skiriu elektriką
Kęstutį Bandzą
2017-06-08 V-171 Dėl kėlimo įrenginių
techninės būklės patikrinimo S.Svylas
Vidaus audito grupės 2017-01-09
posėdžio protokolas Nr. KS-1
2017-01-09 Mokyklos tarybos posėdžio
protokolas Nr. MT-1 Dėl mokyklos
bendrojo ugdymo veiklos kokybės
įsivertinimo sričių nustatymo.
2017-10-27, V-243A Dėl
Inventorizacijos komisijos sudarymo ir
inventorizacijos atlikimo
2017-01-16, V-15, Dėl darbo grupių
profesinio mokymo programų
įgyvendinimo kokybės savianalizei ir
įsivertinimui sudarymo
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4.4.2.2. Atlikti
gimnazijos skyriaus ir
SU skyriaus veiklos
įsivertinimą,
vadovaujantis „Bendrojo
lavinimo mokyklos
veiklos kokybės
įsivertinimo
rekomendacijomis“.

Atsakingas /Atlikti
iki

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui;
gimnazijos ir SU
skyriaus vedėjai

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
4.4.2.1.2. Pristatytas
savianalizės metu atliktas
programų įgyvendinimo
kokybės įsivertinimas;
įvardintos tobulinimo
sritys ir rekomendacijos.
4.4.2.2.1. Vadovaujantis
„Bendrojo lavinimo
mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo
rekomendacijomis‘‘
atliktas gimnazijos ir SU
skyriaus veiklos
įsivertinimas.

4.4.2.2.2. Pristatytas
gimnazijos ir SU skyriaus
bendrojo ugdymo
programų įgyvendinimo
įsivertinimas, įvardintos
probleminės sritys,
numatytos
rekomendacijos,
tobulinimo veiksmai.

Patikrinta
(kaip)
Profesinio mokymo dalykų metodinės
grupės posėdžio protokolas 2017-05-25
PMP-3

2017-01-09 Mokyklos tarybos posėdžio
protokolas Nr. MT-1 Dėl mokyklos
bendrojo ugdymo veiklos kokybės
įsivertinimo sričių nustatymo.
2017-04-12, BUP-3,
Bendrojo ugdymo dalykų
metodinės grupės posėdžio protokolas.
2017-04-10 Nr. SUP-7-(2017-3), Spec.
ugdymo metodinės gr. posėdžio prtkl.
2017-05-10, BUP-4,
Bendrojo ugdymo dalykų
metodinės grupės posėdžio protokolas.
2017-05-03 Nr. SUP-8-(2017-4), Spec.
ugdymo metodinės gr.posėdžio prtkl.
2017-06-08, BUP-5,
Bendrojo ugdymo dalykų
metodinės grupės posėdžio protokolas.
2017-06-16 Nr. SUP-11-(2017-7) Spec.
ugdymo metodinės gr.posėdžio prtkl.
2017-06-22, BUP-6,
Bendrojo ugdymo dalykų
metodinės grupės posėdžio protokolas
2017-06-22, BUP-6,
Bendrojo ugdymo dalykų
metodinės grupės posėdžio protokolas.
2017-06-16 Nr. SUP-11-(2017-7)

Specialiojo ugdymo metodinės grupės
posėdžio protokolas.
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4.4.2.3. Įgyvendinti
ugdymo proceso
priežiūros ir kontrolės
tvarkos aprašo nuostatas.

4.4.2.4. Atlikti
vadovybinę vertinamąją
analizę (VVA)

Atsakingas /Atlikti
iki
Metodinė taryba/
Metų eigoje

VAK
Direktorius
Pavaduotojas
ugdymui

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
4.4.2.3.1. Sudarytas
kontrolinių darbų grafikas
gimnazijos skyriaus
mokiniams.
4.4.2.3.2. Stebėti
mokomieji užsiėmimai ir
atliktas apibendrinimas.
4.4.2.4.1. Pristatyta
vadovybinė vertinamoji
analizė (VVA) 2 kartus
per metus – pasibaigus
mokslo metams ir
finansiniams metams.

Patikrinta
(kaip)
2017-08-30, BUP-7,
Bendrojo ugdymo dalykų
metodinės grupės posėdžio protokolas
2017-06-22, BUP-6,
Bendrojo ugdymo dalykų
metodinės grupės posėdžio protokolas
2018-01-30 visuotinio darbuotojų
susirinkimo protokolas Nr. VDS-1.

____________________
SUDERINTA
2017 m. sausio 9 d.
Mokyklos tarybos posėdžio protokolo
Nr. MT- 1 nutarimu
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