PATVIRTINTA
Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos
direktoriaus 2018 m. vasario 6 d.
įsakymu Nr. V- 28

SMALININKŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
2018 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/
2018-08-31

1.1.1.2. Koordinuoti
pasirenkamųjų dalykų, modulių
programų pasirinkimą.

Gimnazijos
skyriaus vedėjas/
2018-08-31

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. Pravesti bendrojo
ugdymo dalykines, olimpiadas
mokykloje

Gimnazijos
skyriaus vedėjas/
m. m. eigoje

1.1.1.3.1. Pravestos bendrojo
ugdymo dalykų ir olimpiados
mokykloje, aptarti rezultatai.

1.1.1.4. Dalyvauti bendrojo
ugdymo dalykiniuose
renginiuose, konkursuose už
mokyklos ribų.

Gimnazijos
skyriaus vedėjas/
m. m. eigoje

1.1.1.4.1. Dalyvauta
dalykiniuose renginiuose,
konkursuose už mokyklos ribų.

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

Gimnazijos
skyriaus vedėjas/
2018-07-14

1.1.1.5.1. Vadovaujantis
nustatyta tvarka ir terminais
organizuoti ir įvykdyti 2018 m.
brandos egzaminai

Patikrinta
(kaip)
2018-08-29 BUP Nr. 6 dėl
gimnazijos skyriaus 1 kurso
mokinių individualių
ugdymosi planų 20182019 m. m. sudarymo.
Moduliai nebuvo parengti.
Mokinių žinių gilinimo
poreikis tenkininamas per
pamokas mokinio
mokymosi poreikiams
tenkinti.
2018-08-29, BUD Nr. 6 dėl
pagal mokinių poreikius su
darytų pasirenkamųjų dalykų laikinųjų grupių 20182019 m.m. aptarimo.
2018-06-22, BUP Nr. 5
dėl bendrojo ugdymo dalykų pravestų olimpiadų
ir jų rezultatų aptarimo.
2018-01-31, V-20 dėl
dalyvavimo rajono
mokyklų meninio skaitymo
konkurse A.Kondratavičius
2 am, S.Urinaitė 2pb,
L.Čepukonienė
2018-04-23, V-108
Dalyvauti teisinių žinių
konkurse „Temidė“ 6
mok., V.Stulgaitienė
2018-01-04, V-2 Dėl
atsakingo asmens skyrimo
darbą su duomenų
perdavimo sistema
KELTAS
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
2018-01-15, V-7 Dėl
pasiruošimo 2018 m.
technologijų BE
2018-01-15, V-8 Dėl 2018
m. technologijų MBE
darbų vadovų skyrimo
2018-01-15, V-9 Dėl 2018
m. TMBE mokytojų –
konsultantų skyrimo
2018-02-22, V-47 Dėl
2018 m. Lietuvių k. ir
literatūros įskaitos datos ir
laiko nustatymo
2018-02-23, V-48 Dėl
2018 m. Lietuvių k. ir lit.
Įskaitos vykdymo ir
vertinimo komisijos
sudarymo
2018-03-12, V-66 Dėl
atsakingų už mokinių
supažindinimą su BE
vykdymo instrukcijomis
2018-04-26, V-113 Dėl
2018 m. MTBE kandidatų
darbų vertinimo komisijos
sudarymo
2018-05-04, V-117 Dėl
vykimo atlikti VBE
vykdytojo funkcijas V.
Stulgaitienei
2018-05-28, V-125 Dėl
budinčio asmens Lietuvių
k. ir literatūros MBE metu
skyrimo
2018-05-28, V-126 Dėl
L.Čepukonienės
dalyvavimo 2018
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
m.Lietuvių k.ir literatūros
MBE kandidatų darbų
vertinimo komisijoje
2018-05-28, V-127 Dėl
2018 m. Lietuvių k. ir lit.
MBE vykdymo grupės
sudarymo
2018-05-30, V-129 Dėl
2018 m. Lietuvių k. ir lit.
MBE vykdymo grupės
supažindinimo su vykdymo
procedūromis
2018-06-14, Dėl
pažymėjimų ir brandos
atestatų bei jų priedų
įrašųteisingumui patikrinti
komisijos sudarymo
2018-09-06, V-190 Dėl
atsakingo asmens skyrimo
už darbą su duomenų
perdavimo sistema keltas,
R.Čiuplienė
2018-09-06, V-192 Dėl
atsakingų asmenų už
mokinių supažindinimą
pasirašytinai su dalykų
brandos egzaminų
programomis skyrimo
2018-09-07, V-193 Dėl
mokinio kalbinės
kompetencijos lygio
nustatymo komisijos
sudarymo
2018-09-28, V-218 Dėl
2019 m. technologijų
mokyklinio brandos
egzamino baigiamųjų

4

Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
darbų vadovų skyrimo
2018-09-28, V-219 Dėl
2019m. technologijų
mokyklinių brandos
egzaminų mokytojų –
konsultantų skyrimo
2018-09-28, V-220 Dėl
pasiruošimo 2019 m.
technologijų mokykliniam
BE

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.

Profesinio
mokymo skyriaus
vedėjas/nuolat

1.1.2.1.1. Parengti teminiai
planai atitinkantys patvirtintas
profesijų programas ir standartus.

1.1.2.2. Pravesti profesinio
meistriškumo olimpiadas
mokykloje.

Profesinio mok.
skyriaus vedėjas
m. m. eigoje

1.1.2.2.1. Pravestos profesinio
meistriškumo olimpiados
mokykloje, aptarti rezultatai.

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.

2018-10-18, BUP Nr. 8
dėl 2018 m. BE aptarimo.
63,4% įgijusių vidurinį
išsilavinimą mokinių nuo
š viso baigusių vidurinio
ugdymo programą.
( iš viso 41 mokinys, brandos atestatai išduoti 26,
2018-07-19, Nr.M-182).
2018-09-06, Nr. PMP- 4
profesinio mokymo
dalykų metodinės grupės
posėdžio protokolas
2018-06-25, PGS-3
mokytojų susirinkimo
protokolas;
2018-12-27, Nr. PMP-6
profesinio mokymo dalykų
metodinės grupės posėdžio
protokolas
2018-01-24, V-13 Dėl
dalyvavimo konkurse
„Geriausias jaunasis
automechanikas 2018“,
Giedrius Jocevičius,
Arūnas Regelskis 3 am gr.
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
2018-02-07, V-30 Dėl
dalyvavimo konkurse
„Geriausias jaunasis
automechanikas 2018“
finale G. Jocevičius 3am,
S.Svylas
2018-02-13, V-37
Automechaniko profesinio
meistriškumo konkursas
tauragėj A.Regelskis,
M.Augis 3am, S.Svylas
2018-02-13, V-38
Profesinio meistriškumo
konkursai Raseiniuose 6
mokiniai, L.Šakaitytė,
J.Ausiukevičienė,
A.Astašauskas
2018-02-26, V-50 Stekas
plius 2018 konkursas
Vilniuje. R.Skindarienė
1ak4, V.Jokubaitytė 1ak4
L.Šakaitytė ir
J.Ausiukevičienė
2018-03-01, V-59
Automobilių kėbulų
remontininko konkursas
Klaipėdoj, E.Dravininkas
2am, A.Šimkus
2018-05-03, V-115 Dėl
dalyvavimo automobilių
jaunųjų vairuotojų
varžybose, 4 mok.
R.Žemaitis
2018-05-14, V-120
konkursas Jaunasis žemės
ūkio technikos specialistas
2018, Alantoje, 2 mok. A.
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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/
2018-06-30

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

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

Patikrinta
(kaip)
Astašauskas
2018-06-06, V-136
nacionalinis konkursas
„vairuotojas – saugaus
eismo dalyvis 2018“
Ukmergėje. Evaldas
Buitkus ir Ričardas
Arcimavičius 2tv4,
S.Zdanavičius.
2018-01-29, V-16 Dėl
leidimo įsivertinti asmens
įgytas kompetencijas
ūkininko
2018-04-25, V-112
Dėl įgytų kompetencijų
vertinimo komisijos
sudarymo
2018-04-27, V-114 Dėl
traktorininkų kompetencijų
vertinimo komisijos
sudarymo
2018-06-04, V-133 Dėl
profesijos mokytojų
delegavimo į asmens įgytų
kompetencijų vertinimo
komisijų sudėtį
2018-06-06, V-137 Dėl
komisijos įrašų profesinio
mokymo diplomų
prieduose ir pasiekimų
pažymėjimuose
teisingumui patikrinti
2018-06-06, V-138 Dėl
profesijos mokytojų
skyrimo atsakingais už
tvarkos palaikymą asmens
įgytų kompetencijų
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

1.1.2.4.2. 100% įgijusių
profesinę kvalifikaciją mokinių
nuo baigusiųjų profesinio
mokymo programą.

Patikrinta
(kaip)
vertinimo metu
2018-06-06, V-139 dėl
profesijos mokytojų
skyrimo atsakingais už
asmens įgytų kompetencijų
vertinimo praktinės dalies
darbo vietų ir užduočių
paruošimą
2018-06-06, V-140 Dėl
asmenų, atsakingų už
asmens įgytų kompetencijų
vertinimo praktinės dalies
kompiuterizuotų darbo
vietų paruošimą, skyrimo
2018-06-12, V-148 Dėl
profesijos mokytojų
delegavimo į asmens įgytų
kompetencijų vertinimo
komisijų sudėtį
2018-10-30, V-250 Dėl
traktorininko vertinimo
komisijos sudėties
tvirtinimo
2018-06-25, PGS-3
mokytojų susirinkimo
protokolas;
2018-12-27, Nr. PMP-6
profesinio mokymo dalykų
metodinės grupės posėdžio
protokolas;
2018-06-27, Nr. M-156
prekybos įmonių
vadybininko padėjėjai 16
2018-06-27, Nr. M-157
apskaitininkai ir kasininkai
14
2018-06-27, Nr. M-158
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
apskaitininkai ir kasininkai
5
2018-06-27, Nr. M-159
virėjai 6
2018-06-27, Nr. M-160
virėjai 9
2018-06-27, Nr. M-161
tarptautiniai vežėjai
vairuotojai ekspeditoriai 29
2018-06-27, Nr. M-162
automobilių mechanikai 21
2018-06-27, Nr. M-163
automobilių mechanikai 15

1.1.2.5. Vykdyti tęstinį profesinį
mokymą.

Profesinio
mokymo skyriaus
vedėjas

1.1.2.5.1. Visi norintys įgiję
profesines kompetencijas ar
kvalifikaciją pagal tęstinio
mokymo programas

Iš viso -115
2018-01-02, V-1, virėjai 2
2018-01-04, V-3,
vairuotojų periodinio
mokymo 1
2018-01-31, V-19
vairuotojų periodinio
mokymo 5
2018-02-01 V-22 siuvėjo 1
Virėjo 1,šaltkalvio 3,
elektriko 1
2018-02-14, V-39
vairuotojų periodinio
mokymo2
2018-02-15, V-40
vairuotojų periodinio
mokymo 1+1
2018-03-01, V-53 virėjo6,
siuvėjo 3, ūkininkavimo 2,
šaltkalvio 1, kėbulų
remontininko 2,
apskaitininko 1
2018-04-03, V-85siuvėja 1
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
2018-04-20, V-106
vairuotojas 1
2018-06-01, V-132
vairuotojų periodinio
mokymo 1
2018-06-27, V-156
vairuotojų periodinio
mokymo 1
2018-07-01, V-159
drabužių mazgų siuvėjo 1
2018-07-02, V-160 lengvų
drabužių siuvėjo
2018-09-03, V-183 siuvėjo
1 mok.
2018-09-03, V-184 virėjo 3
mok.
2018-09-03, V-185
šaltkalvio 1
2018-09-06, V-197 virėja1
2018-09-10, V-198
vairuotojų periodinio
mokymo
2018-10-01, V-221
šaltkalvio 1
2018-10-01, V-222 TR2 8
2018-10-25, V-242
vairuotojų periodinio
profesinio mokymo 1
2018-10-30, V-251
motorinių transporto
priemonių kroviniams vežti
..pradinei kvalifikacijai
skubos tvarka 2 mok.
2018-11-05, V-253 virėjo 3
2018-11-05, V-254 sivėja 1
2018-11-05, V-256, V258
2 Dėl B kategorijos
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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

1.1.4. Atlikti mokinių
pažangos ir pasiekimų
analizę.

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
motorinių transporto
priemonių vairuotojų
pirminio mokymo kursų
2018-11-12, V-261 TR2 7
2018-11-19, V-268
vairuotojų periodinio
profesinio mokymo 1
2018-12-17, V- 283
vairuotojų periodinio
profesinio mokymo 4
2018-12-31, V-293
apskaitininko 1
2018-12-31, V-294 virėjo 1
2018-12-31, V-295
šaltkalvio 1
2018-01-22, Nr. SUP-1
individualizuotų programų
parengimas II pusmečiui.
2018-09-14, Nr. SUP -8
individualizuotų programų
parengimas I pusmečiui.
2018-09-01 buvo 14 SUP
mok., mokomų pagal
virėjo profesinę mokymo
programą (217081104).
10 mok. atliko praktiką, 9
mok. suteikta virėjo
kvalifikacija, 1-profesinio
mokymo pažymėjimas
2018-06-22, BUP Nr.5 dėl
gimnazijos skyriaus mokinių ugdymo pasiekimų kiekybinės ir kokybinės analizės už 2017-2018 m. m.

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

SU skyriaus
vedėjas/ iki
2018-01-20,
2018-09-15
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 galimybes koreguoti
virėjo profesinę mokymo
programą (217081104).

SU skyriaus
vedėjas/
2018-09-01

1.1.3.2.1. SUP mokiniai mokomi
pagal virėjo profesinę mokymo
programą (217081104)

1.1.4.1. Atlikus 2017-2018 m.
m. mokinių pažangos ir
pasiekimų analizę, numatyti
perspektyvinius veiksmus.

Skyrių vedėjai
/2018-06-30

1.1.4.1.1. Pateikta gimnazijos
skyriaus mokinių ugdymo
pasiekimų kiekybinė analizė už
2017-2018 m.; kokybinė
palyginamoji analizė už 3
paskutinius metus; numatyti
perspektyviniai veiksmai.
1.1.4.1.2. Pateikta profesinio

2018-06-25, PGS-3
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Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
mokymo skyriaus mokinių
ugdymo pasiekimų kiekybinė
analizė už 2017-2018 m. m..;
kokybinė palyginamoji analizė už
3 paskutinius metus; numatyti
perspektyviniai veiksmai
1.1.4.1.3. Pateikta profesinio
mokymo skyriaus mokinių 2018
m. asmens įgytų kompetencijų
vertinimo rezultatų analizė.

1.1.4.1.4. Pateikta 2018 m.
brandos egzaminų analizė

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

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

Patikrinta
(kaip)
mokytojų susirinkimo
protokolas
2018-09-06, V-194 Dėl
ankstesnio mokymosi ir
darbo patirties užsaitymo
komisijos sudarymo
2018-06-25, PGS-3
mokytojų susirinkimo
protokolas
2018-12-27, Nr. PMP-6
profesinio mokymo
dalykų metodinės grupės
posėdžio protokolas
2018-10-18, BUP Nr. 8
Dėl 2018 m. BE aptarimo.

1.1.4.1.5. Pateikta 2017-2018 m.
m. SUP mokinių ugdymosi
pasiekimų analizė; numatyti
perspektyviniai veiksmai.

2018-06-15
Nr. SUP-7

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 2017-2018 m. m.,
numatyti perspektyviniai
veiksmai.

Neatlikta. Rengiamas
Mokinių individualios
pažangos stebėjimo ir
fiksavimo tvarkos aprašas
Mokinių lankomumo ir
mokymosi problemos
aptartos grupių vadovų
metodinėje grupėje:
2018-02-21, Nr. GVP-1
2018-04-23, Nr. GVP-2
VGK posėdžiuose:
2018-02-07, Nr. VGK-2
2018-04-23, Nr.VGK-6
2018-10-23, Nr. VGK-13
2018-06-22, BUP Nr. 5 dėl
gimnazijos skyriaus mokinių II pusmečio ir metinių
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Patikrinta
(kaip)
lankomumo ir pažangos rezultatų aptarimo, 20172018 m. m. ugdymosi pasiekimų kokybinės analizės.
2018-06-25, PGS-3
mokytojų susirinkimo
protokolas

1.1.5. Tenkinti mokinių
neformaliojo švietimo
poreikius.

1.1.5.1. Sudaryti sąlygas
įvairiems mokinių gebėjimams
ugdyti/is.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui/
2017-08-30
Neformaliojo
švietimo
organizatorius,
būrelių vadovai,
dalykų mokytojai
/nuolat

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.

2018-06-25, PGS-3
mokytojų susirinkimo
protokolas;

2018-06-15, Nr. SUP-6
2018-06-25, mokytojų
susirinkimo protokolas Nr.
PGS-3;
1.1.5.1.2. Paruoštos neformaliojo Patvirtintos 2018 m.
švietimo programos,
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.
atitinkančios mokinių ir
V-177
mokyklos lūkesčius.
1.1.5.1.3. Surengtos mugės,
2018-03-13 V-67 Dėl
parodos, ekskursijos.
leidimo vykti į mokomąją
–pažintinę ekskursiją į
Druskininkus, 13 mok.
R.Siniauskas
2018-03-21, V- 76 vykti į
parodą „Ką pasėsi....2018“,
13 mok., A.Astašauskas
2018-12-17, V-283
edukacinė išvyka į
Kėdainius, orkestro
vadovas Gytis Gvozdas ir
17 mok.
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1.1.5.1.4. Suorganizuoti ir
pravesti tradiciniai specialiojo
ugdymo skyriaus renginiai bei
proginės šventės..

1.1.5.1.5. Įvykdyti pažintinės
veikos projektai.

Patikrinta
(kaip)

 2018-01-12 integruota
pamoka ,,Laisvės gynėjų
diena‘‘.
 2018-04-16 – 20
,,Darom 2018‘‘
(R. Grybienė).
 2018-04-26
Respublikinė
konferencija- festivalis
„Saulės vaikai“
(R. Grybienė).
 2018-05-23 stalo
teniso žaidynės
(J. Štrimienė).
2018-10-18 Solidarumo
bėgimas (V.Ralienė)
Pažintinės veikos
projektai:
 2018-01-04 ,,Paukščių
globa žiemą būdas juos
pažinti‘‘ (I. Navickienė).
 2018-01-05 ,,Lidiją
Meškaitytę prisiminus‘‘
(A. Petravičienė).
 2018-02-13
,,Užgavėnės‘‘ (V.Ralienė,
I. Navickienė).
 2018-03-20 ,,Žemės
diena‘‘(N. Alminienė).
 2018-05-30 ,,Turizmo
diena‘‘ (28 mokiniai, V.
Ralienė), įsak. V-130.
 2018-06-01
„Pažinkime Mažąją
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Patikrinta
(kaip)
Lietuvą“ (18 mok.,
V.Petraitienė,
I.Navickienė,
R.Stanaitienė),
2018-05-30 įsak. V-131.
 2018-09-03 ,,Mokslo
pradžios šventė‘‘ (V.
Alminas, A. Petravičienė,
V. Galvelienė,
R.Stanaitienė).
 2018-10-04 ,,Rudens
šventė‘‘ (A. Petravičienė,
V. Galvelienė).
 2018-11-16
,,Tolerancijos diena“‘
(A. Petravičienė, V.
Galvelienė).
 2018-12-21 ,,Švenčių
belaukiant‘‘
(R.Armonaitienė).
Integruotos
pamokos/veiklosprojektai:
 2018-02-15 ,,Atkurtai
Lietuvai – 100 metų‘‘
(R. Stanaitienė,
V. Petraitienė).
 2018-03-08 ,,Ir gražus
gi kraštas mūs gimtasis...‘‘
(R. Stanaitienė, V.
Petraitienė, N. Alminienė,
A. Petravičienė).
 2018-03-19 ,,Kad
žemėje būtų gyvybė‘‘
(V. Galvelienė,
D. Kriščiūnienė).
 2018-06-15 ,,Mokslo
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1.1.5.1.6. Dalyvauta sporto
varžybose už mokyklos ribų.

1.1.5.1.7. Atstovauta mokyklai
rajono, regiono, šalies
renginiuose.

Patikrinta
(kaip)
metų užbaigtuvės‘‘
(R. Armonaitienė,
A. Petravičienė,
V. Ralienė).
2018-09-06 ,,Viešnagė
Kukarskės sodyboje‘‘
įsak.V-191 (V.Galvelienė).
 2018-12-05 ,,AIDS
dienos paminėjimas‘‘
(R.Armonaitienė).
2018-12-19 ,,Kalėdinės
dainos‘‘ (R.Mockuvienė,
N.Ribinskienė, 14 mok.).
2018-01-26 V-15 į
krepšinio varžybas Viniuje,
9 mok. K.Vančys
2018-03-06 V-63 tinklinio
varžybos Kaune, 9 mok.
K.Vančys
2018-06-15 V-150 į
krešinio varžybas 10 mok
K. Vančys
2018-10-26 V-246 į
krepšinio varžybas
K.Vančys, 9 mok.
2018-02-28 V-52 Viešvilės
pagrindinėje mokykloje
Kaziuko mugė, 7 mok.
E.Valeikienė
2018-03-05 V-61 mokinių
savivaldos renginys
jurbarko gimnazijoj 4 mok.
V.Stulgaitenė
2018-03-19 V-73 Dėl
vykimo į Juozuko mugę
Kidulių pagrindinėje
mokykloje 6 mok +2 sup
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Patikrinta
(kaip)
mok.
2018-04-19, V-104 dėl
vykimo į konkursą – šventę
„Jurgi, atrakink žemę“6
mok. R.Anelauskienė,
L.Čepukonienė,
L.Šedeckienė
2018-04-25, V-111 Dėl
vykimo į XXII tarptautinę
imitacinių bendrovių mugę,
6 mok. S.Mačiulaitienė,
Z.Sakavičienė
2018-05-03, V-116 Dėl
dalyvavimo „Jurbarko
miesto ir verslo dienose
2018“ 10 mok., A.Petraitis,
G.Martišienė,
V.Povilauskienė, V.Štulas,
L.Šedeckienė
2018-05-16, V-121
prevencinis renginys
Jurbarko Naujamiesčio PM
Visos pasakos baigioasi
laimingai, 6 mok.
L.Stanaitienė
2018-06-08, V-142
Tauragės moters užimtumo
ir informacijos centre
renginyje „Madų paradas“
7 mokinės ir G.Martišienė
su kolekcija „Žalia rūta“
2018-06-11, V-144 Dėl
leidimo dalyvauti
turistiniame
„DRAUGYSTĖS“ žygyje
su Kidulių pagrindine
mokykla. 9 mokiniai,
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1.1.5.2. Sudaryti sąlygas SUP
mokinių integracijai mokykloje
ir visuomenėje.

Atsakingas /Atlikti
iki

SU skyriaus
vedėjas/nuolat

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

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

Patikrinta
(kaip)
R.Siniauskas
2018-10-15, V-229 į
jaunimo mokymus
„Demokratijos paieškos“ 6
mokiniai ir R. Čiuplienė,
G.Martišienė
2018-11-15, V-263
dalyvauti Tarptautinės
tolerancijos dienos
renginiuose
Smalininkuose,
R.Čiuplienė, 9 mok.
2018-11-28, V-272 Dėl
vykimo į šventę – konkursą
Zarasuose, G.Martišienė,
R.Čiuplienė, 7 mok.
 2018-01-25 pagerbti
geriausi 2017 m. Jurbarko r.
sportininkai (stalo teniso
klubas ,,Pirmasis setas – G.
Mėčius, 4 kl.).
 2018-03-15
Tarpinstitucinis projektas
,,Knygnešių keliais – 2018‘‘
(V. Petraitienė, R.
Stanaitienė, 7 mokiniai),
įsak. Nr. V-68.
 2018-04-08 „Angelų
vaikai – su meile jums“
Vilniuje (V.Galvelienė,
A.Petravičienė, V.Štulas,
R.Grybienė, 8 mok.),
įsak. V-90.
 2018-03-20 ,,Juozuko
mugė Kiduliuose‘‘ (V.
Galvelienė).
 2018-05-05 ,,Jurbarko
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Patikrinta
(kaip)
miesto ir verslo dienos‘‘ (V.
Štulas).
 2018-05-09 LSOK
lengvosios atletikos
čempionatas 2018‘‘ (V.
Ralienė, 9 mok., 1 aukso
medalis, 7 sidabro medaliai
ir 4 bronzos medaliai), įsak.
V-118.
 2018-06-12 ekskursija
į Sudargą, dalyvavimas
turistinio „DRAUGYSTĖS“
žygio meninėje programoje
(12 mok., R.Stanaitienė,
N.Ribinskienė) įsak. V-147.
 2018-08-03 iki 201808-10 ,,22-oji tarptautinė
vaikų ir jaunimo vasaros
stovykla Smalininkuose‘‘ (4
mok., R.Grybienė).
 2018-10-04 ,,LSOK
rudens kroso varžybos 2018
‘‘ (V.Ralienė, 9 mok.: 2
sidabro medaliai, 4 bronzos)
įsak.V-223.
 2018 m. spalio –
gruodžio mėn. dalyvavimas
Respublikinėje Jaunųjų
atletų programoje (15 vaikų,
V.Ralienė).
 2018-12-06 meninė
programa Pagėgiuose
„Šimtmečio permainų vėjai“
(V.Galvelienė,
R.Stanaitienė, 5 mok.), įsak.
V-280.
 2018-12-20 Kalėdinė

19

Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

1.1.5.2.2. SUP mokiniai
dalyvauja mokyklos bendruose
renginiuose

Patikrinta
(kaip)
popietė ,,Šv. Kalėdų
belaukiant‘‘ kartu su
Smalininkų L. M. pagr.
mokyklos 2 kl. mokiniais (I.
Navickienė, V. Petraitienė,
A. Petravičienė, 15 mok.).
 2018-12-10 -24
Kalėdinių žibintų paroda
„Dalinkis Šv. Kalėdų šviesa
ir šiluma“ Gelgaudiškio
„Šaltinio“ SUC
(V.Galvelienė, floristinės
kūrybos būrelis,
A.Petravičienė, meninės
raiškos būrelis, V.Štulas,
Medinuko būrelis).
2018-12-14 – 2019-01-06
meninių darbų paroda
Jurbarko VB ,,Besmegenis
2018‘‘ (V.Galvelienė,
floristinės kūrybos būrelis,
A.Petravičienė, meninės
raiškos būrelis).
 2018-04-11 ,,Atvirų
durų diena 2018‘‘
(V. Galvelienė, V. Štulas,
A. Petravičienė).
 2018-10-04 ,,Rudens
kraitė 2018‘‘
(A.Petravičienė,
V.Galvelienė).
2018-12-13 ,,Advento
turgus‘‘ (V. Galvelienė, V.
Štulas, A. Petravičienė).
 2018-12-16
Prieškalėdinės sportinės
varžybos (V.Ralienė, 10
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Patikrinta
(kaip)
mok.).
 2018-12-20
dalyvavimas Kalėdiniame
spektaklyje (N.Alminienė,
7 mok.).

1.1.6. Tobulinti ir
rengti ugdymo procesą
reglamentuojančius
dokumentus

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

Direktorius
pavaduotojas
ugdymui;
SU skyriaus
vedėjas

1.1.6.1.1. Parengti dokumentai,
atsižvelgiant į mokyklos
bendruomenės ir visų socialinių
partnerių poreikius bei išorines ir
vidines mokyklos veiklos
aplinkybes.

1.1.6.2. Sudaryti 2018-2019 m.
m. vykdomų programų
įgyvendinimo planą

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui/
2018-08-30

1.1.6.2.1. Sudarytas 2018-2019
m. m. vykdomų programų
įgyvendinimo planas.

2018-03-26, V-79 Dėl
krizių valdymo Smalininkų
TVM.
2018-09-10, V-200 Dėl
verslo organizavimo
laboratorijos tvarkos
aprašo patvirtinimo.
2018-08-31, V-175 Dėl
tvarkų aprašų patvirtinimo
(Ugdymo turinio
planavimo tvarkos aprašas,
SUP mokinių
apgyvendinimo mokyklos
bendrabutyje tvarkos
aprašas, Specialiųjų
ugdymosi poreikių
mokinių pavėžėjimo
tvarkos aprašas,
Specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių
maitinimo tvarkos aprašas,
Specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių vertinimo
tvarkos aprašas, Programų
integravimo į ugdymo
turinį tvarkos aprašas).
2018-08-30, MT-6 Dėl
pritarimo 2018-2019
mokslo metų vykdomų
programų įgyvendinimo
planui
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1.1.6.3. Sudaryti užsiėmimų
tvarkaraščius ir kitus su ugdymo
planavimu susijusius
dokumentus

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

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

1.1.7. Mokinių,
baigusių ugdymo/
mokymo programas,
užimtumo analizė.

1.1.7.1. Atlikti mokinių,
2017 m. baigusių mokymo/
ugdymo programas, užimtumo
analizę.

Profesinio
mokymo, SU
skyrių vedėjai/
2017-10-01

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

1.2.1. Ugdyti mokinių
pilietiškumą ir
verslumą.

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 2018 m.
priemonių plane numatytos
veiklos ir pateiktas rezultatų
apibendrinimas.

Patikrinta
(kaip)
2018-08-31, V-178
patvirtintas vykdomų
programų įgyvendinimo
planas
2018-09-04, V-187 Dėl
darbo grafikų patvirtinimo.
2018-08-30, MT-6 dėl
mokytojų ir profesijos
mokytojų darbo krūvio
struktūros
Grupių mokymo procesų
grafikai skelbiami
mokyklos interneto
svetainėje
http://www.stvm.lt/dokume
ntai
 4 SUP mokiniai baigė
pagrindinio ugd.
individualizuotas
programas ir perėjo
mokytis nuo 2018-09-01
pagal socialinių į. ugd.
programą.
 2018-12-27 Nr. PMP-6
profesinio mokymo
dalykų metodinės grupės
posėdžio protokolas
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
2019-01-17, BUP Nr. 1
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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

Lėšos
Eur

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 2018 m.
priemonių plane numatytos
veiklos ir pateiktas rezultatų
apibendrinimas. Parengta
verslumo ugdymo ir skatinimo
programa 2017-2020 m.

Patikrinta
(kaip)
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
2018-01-18, Nr. PMP-1,
profesinio mokymo dalykų
metodinės grupės posėdžio
protokolas.
Dėl mokinių verslumo
ugdymo ir skatinimo
programos priemonių
plano 2017 metams
įgyvendinimo ataskaitos.
2018-01-18, Nr. PMP-1,
profesinio mokymo dalykų
metodinės grupės posėdžio
protokolas.
Dėl mokinių verslumo
ugdymo ir skatinimo
programos priemonių
plano 2018 metams
aptarimo.
2018-01-22, Nr. ULS-1,
Dėl mokinių verslumo
ugdymo ir skatinimo 2018
metų priemonių plano
tvirtinimo.
2018-04-18, V-103
Dėl vykimo į jaunimo
verslumo įgūdžių ir
iniciatyvų skatinimo
konferenciją I.Kazikaitienė
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1.2.2. Ugdyti ir lavinti
SUP mokinių
socialinius įgūdžius

Planinės užduotys

1.2.2.1. Atsižvelgiant į SUP
mokinių poreikius ir gebėjimus
koreguoti socialinių įgūdžių
ugdymo programą
1.2.2.2. Vadovaujantis
Programų integravimo į
ugdymo turinį tvarkos aprašu,
įgyvendinti SUP mokiniams
parengtas integruojamas
programas, projektus.

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

SU skyriaus
vedėjas/
2018-09-15

1.2.2.1.1. Koreguota I-III
mokymo metų socialinių įgūdžių
ugdymo programa.

SUS vedėjas/
metų eigoje

1.2.2.2.1. Sveikatos ir lytiškumo
ugdymo bei rengimo šeimai
bendroji programa integruojama į
ugdymo turinį.

Patikrinta
(kaip)
1pv4.
2018-10-01 V-225 Dėl
regioninės mokinių
verslumo konferencijos
„Verslas nuo nulio“
nuostatų patvirtinimo
2018-11-16, V-267 Dėl
jaunimo verslumo
skatinimo konkurso
nuostatų patvirtinimo
2018-08-31, Nr. SUP-7
Mokosi 20 mokinių.

Programos sritys:
1. Sveikatos, sveikos
gyvensenos ir šeimos
sampratos.
2. Fizinė sveikata;
2.1. Fizinis aktyvumas.
2.2. Sveika mityba.
2.3. Veikla ir poilsis.
2.4. Asmens ir aplinkos
švara.
2.5. Lytinis brendimas.
3. Psichikos sveikata.
(savivertė, emocijos ir
jausmai, savitvarda,
pozityvus, konstruktyvus
mąstymas ir saviraiška).
4. Socialinė sveikata
(draugystė ir meilė,
atsparumas rizikingam
elgesiui )integruojamos į
mokomuosius dalykus.
2018-09-20, V-212 Dėl
sveikatos ir lytiškumo
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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. Įgyvendinamas tęstinis
projektas ,,Aplinka – mūsų
veidrodis‘‘.

1.2.3. Plėtoti Ugdymo
karjerai centro veiklą.

1.2.3.1. Sudaryti 2017-2018 m.
m. Ugdymo karjerai veiklų
programą.

Ugdymo karjerai
koordinatorius/nu
olat

1.2.2.2.5. Vykdoma SUP
mokinių higienos įgūdžių ir
sveikatos stiprinimo programa
1.2.3.1.1. Įgyvendintos 20172018 m. m. Ugdymo karjerai
programos veiklos ir pateiktas
rezultatų apibendrinimas.
1.2.3.1.2. Išleisti mokyklos
viešinimo leidiniai.

Patikrinta
(kaip)
ugdymo bei rengimo
šeimai bendrosios
programos įgyvendinimo.
Programa suskirstyta į 5
sritis: savimonė;
priklausymas grupei;
poreikiai, teisės ir
atsakomybė; kasdienės
situacijos; rizikos
situacijos. Pagal šias sritis
ugdomi įvairūs įgūdžiai,
atitinkantys to amžiaus
vaikų gyvenimo ypatumus,
poreikius, problemas,
sunkumus ir kt.
Žmogaus saugos bendroji
programa integruojama į
ugdymo turinį (ne mažiau
kaip po 18 pamokų).
Atnaujinti stendai,
suformuotas gėlynas,
pasiskirstyta ir tvarkomos
priklausančios klasėms ir
grupėms aplunkos
teritorijos. Parengti 2 nauji
stendai II a. koridoriuje
2018-12-28 Nr. SUP-9
2018-06-25 mokytojų
susirinkime (protokolas Nr.
PGS-3) ugdymo karjerai
organizatorės ataskaita apie
ugdymo karjerai
programos integravimą.
Mokyklos atvirukas su
kvietimu mokytis į
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Patikrinta
(kaip)
programas.

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 XVI
tarptautinėje mokymosi, žinių ir
karjeros planavimo parodoje
„Studijos 2018“.
1.2.3.2.2. Suorganizuotos Atvirų
durų dienos.

1.2.3.2.3. Pravesti profesinio
informavimo, konsultavimo
renginiai, pokalbiai.

2018-06-25 mokytojų
susirinkime (protokolas Nr.
PGS-3) ugdymo karjerai
organizatorės ataskaita apie
viešuosius ryšius
profesiniame
informavimavime ir
orientavime.
Profesinio veiklinimo
vizitas į Girdžius, į įmonę
,,Sūrio džiazas“.
Susitikimas su UAB
„Vilkyškių pieninė“
atstovais.
2018-02-07, V-31
dalyvavo 4 mok.
V.Paulavičienė,
V.Stulgaitienė,
V.Nenortienė
SĮU programą pristatė R.
Grybienė, neformaliojo
švietimo veiklas pristatė
V. Galvelienė,
A. Petravičienė, V. Štulas.
2018-03-13 pokalbis su
Jurbarko Naujamiesčio
pagr. m-los 8 kl. mokiniais
ir jų tėvais (I. Budrienė, V.
Nenortienė);
2018-03-14 padavėjo ir
barmeno profesinio
mokymo programos
mokinės dalyvavo
praktiniame užsiėmime
"Grožio suvokimas ir
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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 2018 m.
mokinių priėmimo planas.

2017-09-01

1.3. Tobulinti
teikiamų
švietimo
paslaugų
edukacinę
aplinką.

1.3.1. Apsirūpinti
vadovėliais ir mokymo
priemonėmis.

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

Bibliotekos
vedėja/
2017-05-02

Valstybės
biudžeto ir
paramos
lėšos

1.3.1.1.1. Parengtas apsirūpinimo
vadovėliais ir mokymo
priemonėmis planas.

1.3.1.1.2. Sudarytos sutartys su
leidyklomis ir paruošti užsakomų
vadovėlių ir mokymo priemonių
sąrašai.
1.3.1.1.3. Užsakyti vadovėliai ir
mokymo priemonės.
1.3.1.2. Atnaujinti priemonių,
naudojamų teoriniam mokymui,
išteklius.

Direktorius
Metodinė taryba

1.3.1.2.1. Vykdomų programų
mokymo vietos aprūpintos
būtinomis priemonėmis

Patikrinta
(kaip)
karjera" (vedė mokyklos
vyresnioji mokytoja Alina
Petravičienė);
2018 m. gegužės mėneį
aplankyta17 bendrojo
ugdymo mokyklų,
kalbėtasi su 9-12 klasių
mokiniais; dalyvavo 28
mokyklos mokytojai.
2018-04-11 Atvirų durų
diena: dalyvavo 156
mokiniai, 13 mokytojų iš 8
bendrojo ugdymo
mokyklų.
Nesudarytos/neatnaujintos
- nebuvo poreikio.
Neįvykdytas. Priimta visi
stojantieji į Smalininkų
TVM.
2011-04-13, V-170, Dėl
mokyklos aprūpinimo
bendrojo lavinimo dalykų
vadovėliais ir mokymo
priemonėmis tvarka.
Paruoštas užsakymo
sąrašas aptartas 2018-0625 mokytojų susirinkime,
protokolas Nr. PGS-3
Užsakyti ir nupirkti
vadovėliai ir mokymo
priemonės 80 egz. už
860,12 Eur sumą
Mokytojų, profesijos
mokytojų pateiktos
pirkimų užduotys; nupirktų
priemonių sąskaitos
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1.3.2. Sudaryti sąlygas
mokytis profesijos
gamybinėje aplinkoje

1.3.2.1. Organizuoti
mokomąsias pažintines
ekskursijas į parodas, įstaigas ir
gamybos įmones

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

1.3.2.1.1. Suorganizuotos mok.pažintinės ekskursijos į parodas,
įstaigas ir gamybos įmones.

1.3.2.3. Tarpininkauti
mokiniams renkantis tinkamą
praktikos vietą gamybos
įmonėse.

Profesinio
mokymo skyriaus
vedėjas

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

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
faktūros.
2018-09-26, V-215 Dėl
leidimo mokiniams ir
mokytojams vykti į parodą
„Sprendimų ratas – 2018“
13 mok., R.Stonys
2018-10-26,V-248 į
Adakavo socialinės globos
namus R.Domeikienė,
J.Ausiukevičienė, 5 mok.
2018-11-05, V-255 S.
Mačiulaitienė,
J.Ausiukevičienė ir 5 mok.
į seminarą „Sėkmė lydi
startuojančius ir
inovuojančius“
2018-11-08, V-259 į
tarptautinę parduotuvių,
restoranų, viešbučių
įrangos parodas
„BALTSHOP.
BALTHOTEL.
BALTGASTRO 2018“
2018-12-17 V-284 į AB
Luminor banko Jurbarko
skyrių mokytoja D.
Lenktytė ir 16 mokinių.
2018-03-15 - 06-15 11
SUP mok. (virėjo
programa 217081104)
atliko praktiką:
2 mok. - VšĮ Jurbarko
socialinės paslaugos;
2 mok. – LSB Jurbarko
krašto skyriaus labdaros
valgykla; 7 mok. - STVM
valgykla.
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modulinį profesinį mokymą.
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ugdymui
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1.3.3.1.1. Pateikta paraiška
licencijų papildymui modulinėms
profesinio mokymo programoms.

1.3.3.1.2. 2018-2019 m. m
vykdomos modulinės profesinio
mokymo programos pagal gautą
licencijos papildymą ir
sukomplektuotas grupes.

Patikrinta
(kaip)
2018-03-16, M-68 Dėl
skyrimo atlikti baigiamąją
praktiką
2018-03-21, M-71 Dėl
skyrimo atlikti baigiamąją
praktiką
2018-05-02, M-102 Dėl
skyrimo atlikti baigiamąją
praktiką
2018-05-07, M-105 Dėl
skyrimo atlikti baigiamąją
praktiką
2018-12-17, M-282 Dėl
skyrimo atlikti baigiamąją
praktiką
2018 m. profesinio
mokymo licencija
papildyta 11 modulinių
programų pirminiam
profesiniam mokymui, 4 –
modulinių programų ir 2
dalykinėmis tęstiniam
profesiniam mokymui
(2018-08-16 licencijos
programų išrašas)
2018-08-29, V-172 Dėl
darbo grupių modulinių
programų pritaikymo
regiono ūkio reikmėms ir
mokyklai sudarymo.
Sukomplektuotos grupės ir
vykdomos 7 programos: 5
pirminio profesinio
mokymo ir 2 - tęstinio.

1.3.4. Organizuoti
mokinių stažuotes

1.3.4.1. Sudaryti sąlygas
mokiniams dalyvauti švietimo

Dir. pavad.
ugdymui;

1.3.4.1.1.Mokinių stažuotės ir
praktikos švietimo mainų

Laimėto projekto Tarptautinė
patirtis-profesinio
mokymo
kokybės užtikrinimas“ Nr. 2018-
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Patikrinta
(kaip)

pagal Erasmus ir kitų
programų projektus

mainų paramos fondo
projektuose.

Projektų vadovas/
nuolat

paramos fondo projektuose

1-LT01-KA102-046714.
Dalyviai 18 mokinių
mokytojai.

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.

2018 metų praktikos
dienynai

Profesinio
mokymo sk
vedėjas/
2017-06-16

1.4.1.2.1. Atlikta baigiamųjų
kursų mokinių pasitenkinimo
įgyta kvalifikacija apklausa.

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

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

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 socialinio
darbuotojo padėjėjo moduline
profesinio mokymo programa.

Atlikta baigiamųjų kursų
mokinių pasitenkinimo
įgyta kvalifikacija
apklausa. Pristatyta 201806-25 mokytojų
susirinkime (protokolo Nr.
PGS-30
Parengtos ir užregistruotos

ir

2018-02-09 pateikta
paraiška ekspertizei dėl
socialinio darbuotojo
padėjėjo modulinės
profesinio mokymo
programos; 2018-03-05
gautas licencijos
papildymas šia programa.
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metodinės veiklos
formas, metodus ir
priemones.

Planinės užduotys
1.4.2.1. Organizuoti
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1.4.2.1.1. Pravesti mokomieji
užsiėmimai netradicinėse
aplinkose.

Patikrinta
(kaip)
2018-04-04, V-88
VĮ Regitra atvirų durų
renginys, 4 mok.
R.Kriščiūnas
2018-04-09, V-93 Dėl TR1,
TR2 praktinio mokymo
Marijampolės PRC, 11 mok.
R.Stonys
2018-04-12, V-96 Kauno
Žalgirio arenoj stebėti
krepšinio varžybų 6 mok,
A.Čečkauskas, K Vančys
2018-04-16, V-99
Dėl TR1, TR2 praktinio
mokymo Marijampolės
PRC, 11 mok. R.Stonys
2018-04-18, V-101
Dėl TR1, TR2 praktinio
mokymo Marijampolės
PRC, 10 mok. R.Stonys
2018-09-06, V-191 Dėl
vykimo į kaimo turizmo
sodybą spec. skyriaus
mokiniai
2018-09-12, V-201 Dėl
leidimo mokiniams ir
mokytojams vykti į artojų
varžybas 2018m. rugsėjo 13
d.
2018-09-19 V-209 Dėl
leidimo mokiniams ir
mokytojams vykti į
tarptautinio vaikų ir jaunimo
teatrų festivalio – kūrybinių
dirbtuvių „Vaivorykštė
2018“ renginius
2018-11-20, V-269 į renginį
Jurbarko gimnazijoje
„Skaitymai, skirti 150 –31
osioms Vydūno gimimo
metinėms“, L.Čepukonienė

Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio planavimo
veiksmai

1.4.3. Užtikrinti saugias
ir sveikas darbo bei
ugdymo proceso
sąlygas

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

1.4.2.2. Diferencijuoti ir
individualizuoti ugdymo turinį,
atsižvelgiant į mokinių
mokymosi patirtį, sugebėjimo
lygį, stilių.

Dir. pavad.
ugdymui; Skyrių
vedėjai;
Dalykų mokytojai

1.4.2.3. Inovatyvių mokymo/si
metodų diegimas ir mokymo/si
medžiagos rengimas.

Dir. pavad.
ugdymui; Skyrių
vedėjai;
Dalykų mokytojai

1.4.2.4. Skatinti mokytojų
metodinės patirties sklaidą

Metodinių grupių
prmininkai

1.4.3.1. Vykdomų programų
mokymo vietos aprūpintos
būtinomis saugos priemonėmis

Darbų ir civilinės
saugos
inžinierius,

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)

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

2018-09-06, Nr. PMP-4,
profesinio mokymo dalykų
metodinės grupės posėdžio
protokolas. Dėl teminių
planų 2018-2019 mokslo
metams.
1.4.2.3.1. Atlikta metodų
2018-12-27, Nr. PMP- 6,
taikymo analizė.
profesinio mokymo dalykų
metodinės grupės posėdžio
protokolas. Dėl inovatyvių
mokymo/si metodų
taikymo 2017-2018 mokslo
metais analizės
1.4.2.4.1. Vykdyta metodinės
2018-03-15, V-72 Dėl
patirties sklaida
profesijos mokytojo
metodininko S.Zdanavičiaus
delegavimo į Marijampolės
PRC dėl mokytojo praktinės
veiklos vertinimo
1.4.2.4.2. STVM organizuota
2018-04-26, dalyvavo 81
tradicinė respublikinė
pedagogas ir 250 mokinių iš
konferencija-festivalis pagalbos
10 rajonų, 21 ugdymo
mokiniui specialistams,
įstaigos.
mokytojams...,,Saulės vaikai‘‘
Skaityti pranešimai
(R. Grybienė, V. Alminas).
1.4.2.4.3. STVM organizuota
2018-11-15, dalyvavo
regioninė verslumo konferencija komandos iš 5 regiono
„Verslas nuo nulio“
profesinio mokymo įstaigų
(Z. Sakavičienė, S.
Mačiulaitienė).
1.4.3.1.1. Įsigyti asmenines darbo Įsigyta darbo drabužių
saugos priemones.
mokiniams.
1.4.3.1.2. Periodiškai tikrinti
turimos įrangos saugumą

2018-06-05, V-134 Dėl
kėlimo įrenginių techninės
būklės patikrinimo

32

Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
1.4.3.1.3. Periodiškai
instruktuoti, mokyti mokinius ir
darbuotojus, imtis priemonių,
nelaimingiems atsitikimams
išvengti

2. Pagalba
mokiniams

2.1. Tenkinti
pagalbos
mokiniams
poreikius

1.4.4. Valdyti
ekstremalias situacijas

1.4.4.1. Suplanuotos
ekstremalių situacijų
prevencinės priemonės

Darbų ir civilinės
saugos
inžinierius/.2018
m. sausio mėn.

1.4.4.1.1.Sudarytas ekstremalių
situacijų 2018 metų prevencinių
priemonių planas, paskirtas
atsakingas asmuo

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

2.1.1.1. Koreguoti/tobulinti
socialinio pedagogo darbo su
mokiniais sistemą.

Socialinis
pedagogas.

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.

Patikrinta
(kaip)
2018-08-30, V-173 Dėl
priemonių nelaimingiems
atsitikimams išvengti
2018-08-31, V-174
Mokiniams draudžiamų
veiksmų sąrašas
2018-10-08, V-226 Dėl
pasirengimo civilinės ir
priešgaisrinės saugos
pratyboms ir jų vykdymo
2018-01-22, V-11 Dėl
ekstremalių jų situacijų
2018 metų prevencinių
priemonių plano
patvirtinimo
Galioja 2017 m. įsakymas

Vykdomos veiklos pagal
2018-08-31, V- 178
patvirtintą planą.
2018-09-06, V-196 Dėl
socialinės pedagoginės
pagalbos teikimo
mokiniams komandos
sudarymo. (Pagal planą
teikiama reikalinga socialinė
pedagoginė pagalba
mokiniams).
2.1.1.1.3. Vaiko gerovės
2018 m. sausio-birželio
komisijos mokykloje subūrimas mėn. įvyko 8 VGK
ir jos veiklos plano paruošimas ir posėdžiai.
vykdymas
2018-08-31, V- 178 Vaiko
gerovės komisijos veiklos
planas 2018-2019 m. m.
2018-09-06, V-195 Dėl
vaiko gerovės komisijos
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Patikrinta
(kaip)

sudarymo
2018 m. sausio-gruodžio
mėn. įvyko 15 VGK
posėdžių.
VGK narių apsilankymai
bendrabutyje dėl
lankomumo problemų.
(Surašyti 4 apsilankymų
bendrabutyje aktai:
2018-02-07 Nr. 1
2018-02-13 Nr. 2
2018-10-09 Nr. 3
2018-11-08 Nr. 4
2.1.1.1.4. Mokinių nuomonių
2018-02-6-14 vyko apklausa
socialiniais klausimais tyrimai, jų dėl žalingų įpročių
rezultatų pristatymas
paplitimo. Pristatyta grupių
mokytojams, grupių vadovams,
vadovams ir VGK nariams
mokiniams.
2018-04-23 Nr. GVP-2,
VGK-6.
2018-03-6-13 apklausa dėl
gimnazijos sk. I kurso
adaptacijos, pristatyta VGK
ir grupių vadovams 201806-07 Nr. GVP-3, VGK-8.
2018-04-16-19 apklausa dėl
prekybos žmonėmis
problemos. Pristatyta grupių
vadovams ir VGK nariams
2018-06-07 Nr. GVP-3,
VGK-8.
2018-10-9-12 apklausa dėl
žalingų įpročių paplitimo,
pristatyta grupių vadovams
2018-11-15 Nr. GVP2018-11-19-23 apklausa
„Patyčių paplitimas“.
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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

2.1.1.3. Teikti psichologinę
pagalbą mokiniams

Psichologas/ metų
eigoje

2.1.1.4. Teikti SUP mokiniams
specialiąją, specialiąją
pedagoginę pagalbą.

SU skyriaus
vedėjas/ 2018-0901

Patikrinta
(kaip)
2018 m. sausio-gruodžio
mėn. įvyko 267 individualūs
pokalbiai su mokiniais: dėl
mokymosi ir lankomumo
problemų – 88, socialiniais
klausimais – 116, dėl
probleminio elgesio- 50, dėl
savijautos – 8, aptarėme
pasiruošimą renginukams –
5 kartus.
18 kartų lankytasi
bendrabutyje sprendžiant
lankomumo, probleminio
elgesio ir socialinius
klausimus.
http://www.stvm.lt/docume
nts_directory/Mokytoju_ko
ntaktai_konsultacijoms.pdf
Mokytojų ilgalaikiai
planai, profesijos mokytojų
teminiai planai.

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.
2.1.1.2.3. Parengtos žinių
Mokytojų ilgalaikiai
gilinimo užduotys gabiems
planai, profesijos mokytojų
mokiniams.
teminiai planai.
2.1.1.3.1. Darbas su mokiniais ir 2018-01-17 psichologės N.
jų grupėmis teikiant psichologinę Janonytės paskaita
pagalbą.
mokytojams „Emocijų
valdymas bei konfliktinių
situacijų išvengimas
bendraujant su probleminio
elgesio mokiniais“.2.1.1.4.1. SUP mokiniams
Specialioji pagalba
teikiama mokytojo padėjėjo
teikiama mokytojo
pagalba.
padėjėjo ugdymo proceso
metu, vadovaujantis
Specialiosios pagalbos
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2.1.1.4.2. SUP mokiniams
teikiama specialioji pedagoginė
pagalba.

Patikrinta
(kaip)
teikimo mokyklose
(išskyrus aukštąsias
mokyklas) tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011 m.
liepos 8 d. įsakymu Nr. V1229. 214. Specialiąją
pagalbą teikia mokiniams,
turintiems vidutinį
intelekto sutrikimą ar
judesio ir padėties
sutrikimus. Specialioji
pagalba yra reikalinga ir
kitiems mokiniams, bet
dėl mokytojo padėjėjo
etatų trūkumo, ji kitiems
mokiniams nėra teikiama;
Specialioji pedagoginė
pagalba teikiama ugdymo
proceso metu,
vadovaujantis
Specialiosios pedagoginės
pagalbos teikimo tvarkos
aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. liepos 8
d. įsakymu Nr. V-1228.
215. Specialiąją
pedagoginę pagalbą
mokiniui pirmiausia
suteikia jį mokantis
mokytojas, pritaikydamas
tinkamas mokymo (si)
užduotis, metodikas ir kt.,
pagalbos teikimo
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Patikrinta
(kaip)
dažnumas ir intensyvumas
priklauso nuo jos poreikio
mokiniui. Mokiniams,
turintiems didelių ir labai
didelių specialiųjų
ugdymo (si) poreikių,
pagalba teikiama ir
specialiųjų pamokų forma.
Logopedinėms tarties,
kalbos ir klausos lavinimo
individualioms ir
grupinėms pratyboms
skiriama: 1-5 klasėse po 1
pamoką (po 40 min.) per
savaitę kiekvienam
mokiniui; 6-10 klasėje po
0,5 pamokos (po 20 min.)
per savaitę kiekvienam
mokiniui, turinčiam
kalbos ir kitų
komunikacijos sutrikimų;
1-10 klasėse po 1 pamoką
(po 40 min.) per savaitę
kiekvienam mokiniu,
turinčiam vidutinį, žymų ir
labai žymų intelekto
sutrikimą; SĮU klasėse po
2 pamokos per savaitę 3
mokiniams, turintiems
kalbos ir kitų
komunikacijos sutrikimų.
Individualioms
gydomosios kūno
kultūros pratyboms
skiriama po 2 pamokas per
savaitę kiekvienam
mokiniui, sergančiam
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Patikrinta
(kaip)
cerebraliniu paralyžiumi.
Gydomosios kūno
kultūros pamokos
vedamos lavinamųjų
klasių mokiniams.

2.1.2. Vykdyti
prevencinę veiklą

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

2.1.2.1.1. Vaiko gerovės
komisijos posėdžių, susijusių su
mokinių probleminio elgesio
aptarimu, inicijavimas

2.1.2.1.2. Darbo su probleminio
elgesio mokiniais tvarkos aprašo
koregavimas. (atsiradus naujoms
rekomendacijoms)
2.1.2.1.3. Prevencinių renginių
(susitikimų, diskusijų)
inicijavimas ir pravedimas
mokykloje. Prevencinių
programų įgyvendinimas

2018-03-08 Nr. VGK-3,
2018-03-16 Nr. VGK-4
2018-04-26 Nr. VGK-7
2018-10-02 Nr. VGK-11
2018-11-23 Nr. VGK-15
Pagal darbo su padidinto
probleminio elgesio bei
rizikos grupės mokiniais
registracijos žurnalą vyko
37 susitikimai (buvo
kviečiami tėvai (globėjai),
kreiptasi į seniūnijas,
skambinta telefonu,
bendrauta individualiai).
2018-08-31, V-174
Koreguotas mokiniams
draudžiamų veiksmų
sąrašas .
2018-01-17 psichologės N.
Janonytės paskaita
mokytojams „Emocijų
valdymas bei konfliktinių
situacijų išvengimas
bendraujant su probleminio
elgesio mokiniais“.
2018-02-07 vyko
gimnazijos sk. mokinių
susitikimas su Jurbarko
policijos komisariato
specialistu Ramūnu
Budriumi apie naująjį
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Patikrinta
(kaip)
administracinių
nusižengimų kodeksą.
2018-03-06 su mokiniais
apie smurtą artimoje
aplinkoje bei prekybą
žmonėmis bendravo
Tauragės moters užimtumo
ir informacijos centro
direktorė Nijolė Meilutienė
ir Kovos su prekybos
žmonėmisir išnaudojimu
centro Tauragės sk
darbuotoja Žaneta
Morkūnaitė.
2018-04-19 su mokiniais
bendravo Kauno regiono
Jurbarko poskyrio
probacijos tarnybos
darbuotoja Odeta
Mačiulienė.
2018-09-20, V-212 Dėl
sveikatos ir lytiškumo bei
rengimo šeimai bendrosios
programos įgyvendinimo.
(Programa integruojama į
atskirų dalykų pamokas,
specialistų darbą)
2018-11-20 Vykdant
programą vyko lektoriaus
Donato Grigalio paskaita
„Lytiškumo iš šeimos
samprata. Lytiniu keliu
plintančios ligos“
2018-09-20, V-210 Dėl
alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo

39

Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
prevencijos programos
įgyvendinimo. (Programa
toliau integruojama į grupių
vadovų, specialistų darbą
bei atskirų dalykų pamokas)
2018-10-09-12 atliktas
tyrimas „Žalingų įpročių
paplitimas“

2.1.2.1.4. Dalyvavimas
rajoniniuose renginiuose bei
respublikinėse akcijose.

2018-09-20, V-211 Dėl
socialinių ir emocinių
įgūdžių ugdymo
prevencinės programos
LIONS QUEST „Raktai į
sėkmę“ įgyvendinimo
2018-03-19-23 prisijungėme
prie respublikinės „Veiksmo
savaitės be patyčių“ (Įs.
veikloms vykdyti 2018-0227 Nr V-51).
2018-11-13-16 tolerancijos
savaitės veiklos
„Tolerancijos raktas“
2018-12-04 pagal
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro rekomendacijas
pravestas protų mūšis AIDS
dienai paminėti.

2.1.2.1.5. Naujai priimtų mokinių 2018-08-31, V- 178 Naujai
adaptacijos plano paruošimas,
priimtų mokinių adaptacijos
aptarimas VGK, vykdymas.
planas.
2018-03-6-13 atlikta pagal
planą gimnaz. sk. mokinių
apklausa dėl adaptacijos,
pristatyta grupių vadovams
ir VGK nariams 2018-06-07
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Patikrinta
(kaip)
Nr. VGK-8 ir GVP-3

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.
2.1.2.1.7. Alkoholio, tabako ir
kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo prevencijos
programa integruojama į
ugdymo turinį.

Sudaryta ir įgyvendinta
Naujai atvykusių SUP
mokinių ir penktokų
adaptacijos programa
2017-2018 m.m.
Nuo 2018-09-01

Toliau buvo vykdomas
programos integravimas į
atskirų mokymo dalykų
turinį pagal direktoriaus
įsakymą (2017-09-08
Nr.V-210)
Alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo
prevencijos programa
integruojama į SUP
mokinių ugdymo turinį:
 pradinėse klasėse ne
mažiau kaip 5 val. per
metus;
 penktojoje–aštuntojoje
klasėse ne mažiau kaip 6
val. per mokslo metus;
 devintojoje–
dešimtojoje klasėse ne
mažiau kaip 6 val. per
mokslo metus;
 SĮU klasėse ne mažiau
kaip 5 val. per mokslo
metus.
2018-09-20, V-210
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2.1.2.1.8. Suvaldytos
susidariusios krizinės situacijos
mokykloje
2.1.3.1.1. Išmokėtos stipendijos
pažangiems ir drausmingiems
mokiniams

Stipendijų ir
materialinės
paramos skyrimo
komisija

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.

2.1.3.2. 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

Socialinis
pedagogas

2.1.3.3.1. Kompensuotos
mokinių kelionės į/iš mokyklos
išlaidos

2.1.3.4. Teikti nemokamą
pavėžėjimą SUP mokiniams.

SU skyriaus
vedėjas

6000

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

2.1.3.5. Teikti nemokamą
maitinimą SUP mokiniams

SU skyriaus
vedėjas

45600

2.1.3.6. Aprūpinti mokinius
gyvenamąja vieta bendrabutyje.

Bendrabučio
administratorius

2.1.3.5. SUP mokiniai gauna
nemokamą maitinimą.
2.1.3.6.1. Skirta gyvenamoji
vieta bendrabutyje prašymus

Patikrinta
(kaip)
Dėl alkoholio, tabako ir
kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo
prevencijos programos
įgyvendinimo
2018-03-26, V-79
Dėl krizių valdymo
Smalininkų TVM
Stipendijų ir materialinės
paramos skyrimo mokiniui
komisijos 2018 m.
posėdžių protokolai;
įsakymai dėl stipendijų
skyrimo.
2018 m. sausio-gruodžio
mėn. išmokėtos 43 pašalpos
2018 m. sausio-birželio
mėn. buvo pavežami 14
mokinių.
2018 m. rugsėjo-gruodžio
mėn. buvo pavežama 21
mokinys.
Kompensuojamos kelionės
išlaidos pagal pateiktus
bilietus iki 40 km atstumu
kaimo vietovėje
deklaravusiems gyvenamąją
vietą mokiniams
2018-01-01 44 SUP
mokiniai pavežėjami
nemokamai.
2018-01-01 49 SUP
mokiniai gavo nemokamą
maitinimą.
2018 m. mokinių prašymai
ir direktoriaus įsakymai dėl
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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.
Materialiniai
ir finansiniai
ištekliai

3.1. Stiprinti
ir
modernizuoti
mokymo/si
materialinius
išteklius

3.2. Gerinti
mokyklos
įvaizdį

3.1.1. Atnaujinti
vairuotojų praktinio
mokymo bazę.

3.1.1.1. Renovuoti vairavimo
aikštelę.

Direktorius,
profesinio
mokymo skyriaus
vedėjas/ 2018 m.

3.1.2. Atnaujinti
praktinio mokymo
priemonių išteklius.

3.1.2.1. Modernizuoti
traktorininkų
praktinio mokymo priemones.

Profesinio
mokymo skyriaus
vedėjas

3.2.1. Atlikti mokyklos
pastato renovaciją

3.2.1.1. Atlikti mokyklos
pastato (centrinių rūmų)
renovaciją

Direktorius.
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Projektų vadovas/
2020 m.

3.2.2. Atnaujinti
mokyklos stadioną,
aikštyną.

3.2.2.1. Atnaujinti lengvosios
atletikos sektorius

Direktorius.
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai,
Projektų

552,0\
Valstybės
biudžeto
pajamų
įmokų,
projektų ir
kitų
šaltinių
lėšos
30000
pajamų
įmokų,
lėšos
1 453,3
Valstybės
biudžeto,
struktūrini
ų fondų ir
kitų
šaltinių
lėšos
357,7
Valstybės
biudžeto,
struktūrini
ų fondų ir

3.1.1.1.1. Atliktas asfalto dangos
remontas vairavimo aikštelėje
3.1.1.1.2. Atliktas vairavimo
aikštelės horizontalus
ženklinimas.

Patikrinta
(kaip)
bendrabučio skyrimo. Visi
prašymai patenkinti.
2018-01-01 24 SUP
mokiniai gyvena mokyklos
bendrabutyje.
2018 m. vasario-birželio
mėn. nuo mokesčio atleisti 7
mokiniai
2018 m. rugsėjo-gruodžio
mėn. atleisti 5 mokiniai
Suremontuotos krizinės
vietos naudojant šaltą
asfaltą.
Neatliktas, nes nepadengus
visos aikštelės nauja danga,
ženklinimas neturi prasmės

3.1.2.2.1. Įsigytas TR2
kategorijos traktorius.

Neįsigytas

3.2.1.1.1. . Atlikta mokyklos
pastato (centrinių rūmų)
renovacija.

Neatlikta.
Negautas finansavimas

3.2.2.1.1.Aatnaujintas bėgimo
takelis (pakeista resdoro danga
saugesne).
3.2.2.1.2. Atnaujintas rutulio
stūmimo sektorius.

Darbai neatlikti, negautas
finansavimas.
Darbai neatlikti, negautas
finansavimas.
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iki
vadovas/2019 m

3.2.3. Modernizuoti
šilumos ūkį.

3.2.4.Sutvarkyti
mokyklos teritorijoje
esantį parką, želdynus,
gėlynus

3.2.3.1. Atnaujinti katilinės
įrangą

3.2.4.1. Atlikti augmenijos
(medžių, krūmų, gėlynų)
inventorizaciją
3.2.4.2. Sutvarkyti (iškasti,
nugenėti, atnaujinti) medžius,
krūmus ir gėlynus

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

Lėšos
Eur
kitų
šaltinių
lėšos

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

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai

Pageidaujami rezultatai
3.2.2.1.3.Atnaujinti šuolių į tolį ir
aukštį sektoriai.

Darbai neatlikti, negautas
finansavimas.

3.2.2.1.4. Atnaujinta futbolo
aikštė (žalia veja).

Darbai neatlikti, negautas
finansavimas.

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.

Darbai neatlikti, negautas
finansavimas.
Darbai neatlikti, negautas
finansavimas.
Darbai neatlikti, negautas
finansavimas

3.2.3.1.2. Įrengtas šilumos
punktas bendrabutyje

Įrengtas šilumos mazgas
pirmame bendrabutyje.
Nuosavos lėšos.
Pakeista 140 m šiluminės
trąsos nuo skalbyklos iki
pirmo bendrabučio.
Nuosavos lėšos.
Neatlikta

3.2.3.1.3. Pakeista dalis trasos
nuo katilinės iki mokyklos
pastato.
3.2.4.1.1. Atlikta augmenijos,
medžių, krūmų, gėlynų
inventorizacija.
3.2.4.2.1. Iškasti, nupjauti,
apgenėti menkaverčiai želdiniai.
3.2.4.2.2. Atnaujinti gėlynai.

3.2.5. Atlikti mokymo
patalpų einamąjį
remontą.

3.2.4.1. Atlikti mokyklos
mokymo patalpų remontą

Direktorius.
Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai/
kasmet

Valstybės
biudžeto,
pajamų
įmokų
lėšos

Patikrinta
(kaip)

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.

Dalinai iškasti,nupjauti,
apgenėti menkaverčiai
želdiniai.
Dalinai atnaijinti gėlynai
Neatlikta
Negautas finansavimas
Suremontuotas, perdažytas
mokyklos antro aukšto
koridorius.
Nuosavos lėšos.
Suremontuotos, perdažytos
sienos ir grindys, pakeisti
langai 303,308
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3.2.4.2. . Atlikti mokyklos
dirbtuvių stogo kritinių vietų
remontą.
3.2.4.3. Atlikti I bendrabučio
patalpų remontą.

4. Mokyklos
vadyba

3.3.Optimizuo
ti pastatų
skaičių

3.3.1.Perduoti
mokyklos funkcijoms
nereikalingus statinius.

3.3.1.1. Perduoti mokyklos
funkcijoms nereikalingus
statinius

4.1. Tobulinti
mokyklos
vadybos
funkcijas

4.1.1. Tobulinti veiklos
procesų kokybės
valdymo kultūrą.

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

Atsakingas /Atlikti
iki

Dirbtuvių vedėjas

Direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktūrai
Direktorius.
direktoriaus
pavaduot.
infrastruktūrai/
2018 m.

Direktorius.
Padalinių
vadovai/ kasmet

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

3.2.4.2.1. Atliktas mokyklos
dirbtuvių stogo kritinių vietų
remontas.
3.2.4.3.1. Atliktas bendrabučio
IV aukšto ir laiptinės remontas.
3.3.1.1.1. Perduoti butai su
priklausiniais, esantys
Kazikėnuose.

4.1.1.1. Sudarytos darbo grupės
veikloms planuoti, organizuoti.

Patikrinta
(kaip)
mokomosiuose
kabinetuose.
Nuosavos lėšos
Suremontuotos dirbtuvių
stogo kritinės vietos.
Nuosavos lėšos
Neatliktas remontas.
Negautas finansavimas
Perduoti visi dokumentai
dėl Kazikėnuose esančių
butų ir jų priklausinių
perdavimo Turto bankui.
Su banko darbuotoju vyko
vizuali-fotografinė turto
apžiūra.
2018-01-19, V-10 Dėl
darbo grupės paraiškai su
Kaliningradu parengti
2018-02-27, V-51 Dėl
darbo grupės „Veiksmo
savaitė be patyčių 2018“
veikloms vykdyti
2018-03-07, V-64 Dėl
respublikinės konferencijos
– festivalio „Saulės vaikai“
organizavimo
2018-03-14, V-70 Dėl
darbo grupės socialinio
darbuotojo padėjėjo
modulinės programos
pritaikymo vykdymui
2018-04-13, V-98
Dėl darbo grupės teisinių
žinių konkurso „Temidė“
organizavui sudarymo
2018-04-17, V-100
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Atsakingas /Atlikti
iki
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4.1.1.2. Mokyklos savivaldos
institucijų iniciatyvos procesų
kokybės valdymo srityje.
4.1.2. Plėtoti vidinę ir
išorinę komunikaciją.

4.1.2.1. Aktyvinti vidinę
komunikaciją tarp padalinių
vadovų ir darbuotojų.

Padalinių
vadovai/nuolat

4.1.2.1. Vyksta efektyvus
nurodymų ir grįžtamojo ryšio
informacijos keitimasis tarp
padalinių vadovų ir darbuotojų.

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

Dir. pavad.
ugdymui;
TAMO dien.
administratorius/
nuolat

4.1.2.2.1. TAMO elektroninis
dienynas pildomas pagal
nuostatus.

Patikrinta
(kaip)
Dėl darbo grupės
„Atrakink, Jurgi, žemę“
sudarymo
2018-06-25, V-153
Dėl valstybės turto
pripažinimo nereikalingu
arba netinkamu (negalimu)
naudoti komisijų sudarymo
2018-06-25, V-154 Dėl
numeruotų apskaitos
blankų nurašymo komisijų
sudarymo
2018-08-29, V-172 Dėl
darbo grupių modulinių
programų pritaikymo
regiono ūkio reikmėms ir
mokyklai sudarymo
2018-09-06, V-194 Dėl
ankstesnio mokymosi ir
darbo patirties užsakitymo
komisijos sudarymo
2018-02-02 išrinkta Darbo
taryba, pirmininkas
A.Petraitis
2018-06-30 darbo tarybos
pirmininkė Dalia Braukaitė
Padalinių susirinkimų ir
posėdžių protokolai;
bendravimas mokytojų el.
pašto grupėje.
Patikrintas 2017-2018 m.
m. TAMO dienynas,
užsakytas archyvavimas,
atspausdintos mokinių
mokymosi pasiekimų
suvestinės, paruoštos
priduoti į mokyklos
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Patikrinta
(kaip)
archyvą.

Dir. pavad.
ugdymui; SUS
vedėjas,
kompiuterių
specialistas/
nuolat

4.1.2.2.2. Vykdomas operatyvus
informacijos pateikimas
mokyklos interneto svetainei.

Dir. pavad.
ugdymui; SU
skyriaus vedėjas;
mok. dalies. adm.;
sekretorė/ nuolat

4.1.2.2.3. Laiku ir teisingai
įvedama ir tvarkoma informacija
mokinių registre, pedagogų
registre, dokumentų ir duomenų
įrašų valdymo sistemoje.

Gimnazijos sk.
vedėjas

4.1.2.2.4. Savalaikis
informacijos suvedimas NEC
duomenų perdavimo sistemoje
KELTAS.

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

4.1.2.2.5. Savalaikis ataskaitų ir
informacijos pateikimas
suinteresuotoms išorinėms
institucijoms ir informacinėms
sistemoms.

Mokyklos interneto
svetainėje 35kartus
patalpinta informacija apie
SU skyrių (R. Grybienė).
Apie mokykloje
vykstančius renginius
veiklas informacija
teikiama mokyklos
interneto svetainėje:
http://www.stvm.lt/naujien
os
Duomenys suvesti; pastabų
ir neatikčių iš sistemų
administratorių nėra.
Dokumentų ir duomenų
įrašų valdymo sistemos
registrai
2018-01-04, V-2 Dėl
atsakingo asmens skyrimo
darbą su duomenų
perdavimo sistema
KELTAS
2018-09-06, V-190 dėl atsakingo asmens skyrimo
už darbą su duomenų perdavimo sistema KELTAS
Mokyklos statisnės
ataskaitos Švietimo
informacinėje sistemoje
(SVIS); spaudintos
paruoštos priduoti į
mokyklos archyvą.
Išsilavinimo pažymėjimų ir
pažymėjimų blankų
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Atsakingas /Atlikti
iki

Profesinio
mokymo skyriaus
vedėjas

4.2. Tobulinti
personalo
kvalifikaciją

4.2.1. Skatinti
darbuotojus atnaujinti ir
tobulinti kvalifikaciją.

4.2.1.1. Sudaryti perspektyvinį
darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo planą

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui/ nuolat

4.2.1.2. Vesti personalo
kvalifikacijos kėlimo apskaitą
.

Sekretorė,
pavaduotojas
ugdymui

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)

panaudojimo ataskaitos
pateiktos ŠMM Švietimo
aprūpinimo centrui (ŠAC)
iki 2018-12-15.
4.1.2.2.6. Savalaikis informacijos 2018-07-13, V-161 Dėl
pateikimas VĮ REGITRA
atsakingo asmens skyrimo
duomenų perdavimo sistemoje,
už traktorininkų
Programos LEADER ir
pažymėjimų išdavimą
žemdirbių mokymo centrui
2018-03-09; 2018-09-26;
2018-11-02; 2018 -11-16
informacija pateikta
programos LEADER ir
žemdirbių mokymo centrui
4.2.1.1.1. Sudaryti darbuotojų
Pedagogų kvalifikacijos
perspektyviniai kvalifikacijos
kėlimo perspektyvinė
tobulinimo planai
programa 2018 metams,
aptarta 2018-02-08
mokytojų susirinkime,
protokolo Nr. PGS-1.
4.2.1.2.1. Pagal vedamą apskaitą
2018-01-04, V-4
pateikta personalo kvalifikacijos
Kėdainiuose L.Šakaitytė ,
kėlimo analizė-ataskaita.
J.Ausiukevičienė
konferencija „Kaip
„parduoti“ švietimo idėją?“
2018-01-09, V.Stonienė
Programos „ERAZMUS+
2018m paraiškos pildymas
2018-01-24, V-14
A.Petraitis „Efektyvus
pamokos planavimas“
2018-01-30, V-17
R.Grybienė „Maitinimo
organizavimo vaikų
ugdymo įstaigose“
2018-02-09, V-33
R.Grybienė, V.Galvelienė,
A.Petravičienė, V.Štulas
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Patikrinta
(kaip)
mokymo metodikos
mokymai Kaune
2018-02-19, V-42A
R.Anelauskienė į
seminarus istorinės
atminties tema
2018-02-21, V-46
A.Petraitis „Efektyvus
pamokos planavimas“
2018-03-01, V-60
V.Stonienė, L.Šakaitytė
‚Viešieji pirkimai“
2018-03-08, V-65
V.Nenortienė „Suaugusiųjų
neformalusis švietimas“
2018-03-14, V-69
V.Stonienė, „2014-2020
Lietuvos ir Rusijos
bendradarbiavimas per
sieną“
2018-03-15, V-71 mokymo
metodikos mokymai
Kaune, V.Stulgaitienė,
A.Astašauskas,
L.Šakaitytė, A.Šimkus
J.Ausiukevičienė,
2018-03-20, V-75
mokymai “ Vertinimo ir
įsivertinimo galimybių
erdvė“ Vilniuje, G.
Martišienė
2018-03-21, V-77
konferencija „Etninės
kultūros bei tautinio
tapatumo ugdymas ir
sklaida XXI a.“ G.
Martišienė
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Patikrinta
(kaip)
2018-04-03, V-86
seminaras „Teksto
suvokimas ir rašymas 9-10
klasėse: kaip prisijaukinti
kontekstą?“
L.Čepukonienė
2018-04-03, V-87
konferencija „Etninės
kultūros bei tautinio
tapatumo ugdymas ir
sklaida XXI a.“
R.Grybienė,
L.Čepukonienė, V.Pinaitis,
A.Čečkauskas
2018-04-04, V-89
seminaras „Automobilių
elektroninių valdymo
sistemųgedimų
nustatymas“ Vilniuje,
S.Svylas, A.Astašauskas,
A.Petraitis
2018-04-09, V-92
Mokymai „ Lama bpo
sistemos naudojimo
mokymai profesinio
orientavimo specialistams,
V. Paulavičienė
2018-04-11 V-95
seminaras “Biblioterapija ir
biblioteka“B.Kuniauskienė
2018-04-13, V-98A
Seminaras „pasitikėjimas
savimi, savivertės
ugdymas“ A.Petravičienė
2018-04-23, V-107
mokymai „Suaugusiųjų
švietimo projektų rengimo
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Patikrinta
(kaip)
ir įgyvendinimo mokymai“
V.Stonienė
2018-04-23, V-109
Seminaras „Dokumentų
rengimas“ L.Šakaitytė,
D.Braukaitė, Z.Sakavičienė
2018-04-24, V-110
edukacinė išvyka –
seminaras „Telšių ir
Jurbarko r.ugdymo įstaigų
socialinių pedagogų
gerosios darbo patirties
sklaida“ L.Stanaitienė
2018-05-17, V-122
seminaras „Pedagogo
metinės veiklos vertinimo
pokalbis: vadybinis
aspektas“ V.Nenortienė,
R.Grybienė
2018-05-22, V-123
seminaras DU
apskaičiavimas, apskaita ir
apmokestinimas 2018 m.,
D.Gaižauskienė
2018-05-29, V-128 Dėl
Turizmo renginių vadovų
mokymų R.Grybienė,
V.Galvelienė, V.Ralienė,
I.Navickienė,
A.Petravičienė,
V.Petraitienė,
A.Čečkauskas, K.Vančys
2018-06-06, V-135
seminaras „suvirinimo
procedūrų aprašai (SPA) ir
jų patvirtinimas, naujausi
pakeitimai“ A.Šimkus
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Patikrinta
(kaip)
2018-06-07, V-141
konferencija „Antano ir
Jono Juškų gyvenimo ir
veiklos keliais“,
L.Čepukonienė ir
R.Anelauskienė
2018-06-11, V-145
L.Stanaitienė ir
R.Anelauskienė į
konferenciją „Ankstyvoji
priklausomybių prevencija.
Darbas su priklausomybių
turinčiais asmenimis
2018-06-11 V-146
R.Armonaitienė ir
I.Navickienė į edukacinę
išvyką – seminarą Kelmės
specialiojoje mokykloje.
2018-09-17, V-203
J.Ausiukevičienė,
L.Šakaitytė,D.Lenktytė
įseminarą „Mokesčių ir
apskaitos naujienos 2019“
2018-09-19, V-207
S.Zdanavičius mokymai
„Mokymo(si) priemonių
rengimas ir kokybė“
2018-10-09, V-228
R.Grybienė į seminarą
„Individuali mokinio
pažanga: pažinimas,
vertinimas, stebėjimas“
2018-10-17, V-230
V.Nenortienė,
V.Stulgaitienė, R. Stonys,
V. Stonienėį įmonių
meistrų ir profesijos

52

Strateginio
planavimo sritis

Strateginio
planavimo
uždaviniai

Strateginio planavimo
veiksmai

Planinės užduotys

Atsakingas /Atlikti
iki

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
mokytojų mokymus
Šiauliuose
2018-10-19, V-233 Dėl
leidimo darbuotojams vykti
į edukacinę – kultūrinę
išvyką į Telšius.
2018-10-23, V-237
V.Stulgaitienė, R.Stonys,
V.Stonienė mokymai
Šiauliuose
2018-10-23, V-238
E.Valeikienė „Barmeno
technologinių
kompetencijų tobulinimas“
2018-10-23, V-239
L.Stanaitienė į seminarą
„gerosios darbo patirties
sklaida: socialinio
pedagogo veikla siekiant
individualios mokinio
pažangos“
2018-10-24, V-240 A.J.
Astašauskas, „Profesijos
mokytojų žemės ūkio,
maisto ir žuvininkystės
technologinių
kompetencijų tobulinimas“
2018-10-25, V-243
S.Zdanavičius, „ugdymo
aplinkų, ugdymosi turinio
ir situacijų įvairovės
kūrimas“
2018-10-26, V-247
V.Onusaitienė, R.Grybienė
„Darbo kultūra profesinio
mokymo įstaigoje“
2018-10-29, V-249
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Patikrinta
(kaip)
V.Stonienė į mokymus
„Erazmus+ profesinio
mobilumo projektų
įgyvendinimas“
2018-11-15, V-264
R.Grybienė, I.Navickienė,
R.Armonaitienė į seminarą
„Galimybės ir iššūkiai
ugdant SUP turinčius
vaikus. Inovatyvūs
įgalinimo metodai“
2018-11-16, V-265
V.Daraškevičienė,
I.Ežerinskaitė į mokymus
„LR Švietimo ir mokslo
ministerijos ir jai pavaldžių
institucijų finansų valdymo
ir apskaitos informacinė
sistema“
2018-11-16, V-266 A.J.
Astašauskui į mokymus
„Profesijos mokytojų
žemės ūkio....technologinių
kompetencijų tobulinimas“
2018-11-20, V-269A
Z.Sakavičienė,
S.Mačiulaitienė į seminarą
„Darbo kultūra profesinio
mokymo įstaigose“
2018-11-23, V-270
R.Grybienė,
V.Stulgaitienė, R.Čiuplienė
į mokymus „Bendravimas
ir bendradarbiavimas
profesinio mokymo
įstaigoje“
2018-12-03, V-278
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4.2.2. Pasirengti
darbuotojų atestacijai

4.2.2.1.Sudaryti personalo
atestacijos perspektyvinį planą.

Direktorius/ pagal
atestacijos
programą

4.2.2.1.1. Sudarytas personalo
atestacijos perspektyvinis planas.

4.3.1. Rengti ir vykdyti
bendrus veiklos
projektus su socialiniais
partneriais

4.3.1.1. Palaikyti esamus ryšius
su socialiniais partneriais
užtikrinant profesinio mokymo
kokybę

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojai,
projektų vadovas/
nuolat

4.3.1.1.1. Suorganizuoti
susitikimai su socialiniais
partneriais dėl profesinio
mokymo kokybės užtikrinimo.

4.3.1.2. Rengti ir vykdyti
bendrus veiklos projektus su
socialiniais partneriais

Projektų vadovas

4.3.1.2.1. Organizuoti projektai,
renginiai su vietos bendruomene,
socialiniais partneriais

Patikrinta
(kaip)
I.Navickienė,
V.Petraitienė,
A.Petravičienė į mokymus
„Bendravimas ir
bendradarbiavimas“
2018-12-06, V-281
R.Armonaitienė į seminarą
„ Alternatyva: aš esu toks
ir net negaliu kitoks būti“
2018-12-06, V-282
V.Galvelienė į seminarą
„Floravida“ studijoje
Kaune.
2018-02-08 mokytojų
susirinkim protokolu Nr.
PGS-1 pritarta mokytojų ir
pagalbos mokiniui
specialistų 2018-2020 m.
atestacijos programai.
2018-12-10 susitikimas su
UAB Vilkyškių pieninės
personalo specialistais
2018-12-13 Jaunimo
garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo
koordinacinio komiteto
posėdžioUžimtumo tarnyba
prie Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos Klaipėdos
klientų aptarnavimo
departamentas Tauragės
jaunimo užimtumo skyrius
Projektai:
1. Mažosio Lietuvos
tautinio kostiumo
elementai šios dienos
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Patikrinta
(kaip)
aprangoje - 12 vnt.
2. „Smalininkų seniūnijos
vaikų
ir
jaunimo
neformalaus
ugdymo
galimybių
didinimas“
JURB-LEADER-6B-JS-1-2
24 dalyviai.

4.4.Įgyvendint
i mokykloje
įdiegtą
kokybės
vadybos
sistemą

4.3.2. Inicijuoti
bendradarbiavimą su
naujais socialiniais
partneriais

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

Direktorius/
kasmet

4.3.2.1.1. Pasirašytos naujos
bendradarbiavimo sutartys

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

4.4.1.1. Pristatyti mokyklos
biudžetą ir planuoti išlaidas.

Direktorius,
vyr. buhalteris

4.4.1.1.1. Pateikta biudžeto lėšų
panaudojimo 2018 m. ataskaita
visuotiniame darbuotojų
susirinkime

2018 m. bendradarbiavimo
sutartis B15-23 su Labdaros
ir Paramos Fondo „Dr.
Juozo P. Kazicko Fondas‘ –
dėl programos „Jaunimas
Gali“ vykdymo mokykloje.
2018-02-05, MT-2 Dėl
pritarimo pareiginės algos
kintamosios dalies skyrimo
darbuotojams
2018-06-28, MT-4 Dėl
formaliojo profesinio
mokymo visos programos
mokymo lėšų vienam
mokiniui nustatymo.
2018-08-30, MT-6 Dėl
traktorininko pažymėjimo
keitimo, išdavimo įkainių.
2018-09-26, V-217 Dėl
ilgalaikio materialiojo turto
pripažinimo netinkamu
arba negalimu naudoti ir jo
nurašymo
2018-12-04, V-279 Dėl
ilgalaikio materialiojo turto
pripažinimo netinkamu
arba negalimu naudoti ir jo
nurašymo
2018-09-17, MT-7 dėl
vairavimo ir kvalifikacijos
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Patikrinta
(kaip)
kėlimo kursų kainų
nustatymo.

4.4.1.1.2. Sudaryta 2018 m.
biudžeto sąmata.
4.4.1.1.3. Sudarytas pirkimų
planas 2018 metams, atnaujintos
pirkimų taisyklės.

4.4.1.1.5. Parengtas mokyklos
2018 m. metinis veiklos planas.

2018-01-02, Nr. MT -1
pritarta 2018 metų biudžeto
sąmatoms
2018-02-20, V-45 Dėl
2018 m. numatomų pirkti
perkančiosios organizacijos
reikmėms reikalingų darbų,
prekių ir paslaugų plano
patvirtinimo
2018-03-20,V-74 Dėl
viešųjų pirkimų planavimo,
inicijavimo, organizavimo,
atlikimo ir atskaitomybės
tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-07-19, V-165
sudaryta viešųjų pirkimų
komisija, patvirtintas
pirkimų organizatorių
sąrašas
2018-08-28, V-171 Dėl
biokuro pirkimo
2018-10-25, V-244 Dėl
Smalininkų TVM viešųjų
pirkimų (komisija ir
organizatoriai)
2018-10-25, V-245 Dėl
viešųjų pirkimų vykdymo
tvarkos Smalininkų TVM
2018-02-06, V-28
2018-02-05, MT-2 Dėl
pritarimo 2018 m.
metiniam veiklos planui
2018-07-30, MT-5 Dėl
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Patikrinta
(kaip)
pritarimo STVM 20182020 metų strateginio
plano projektui.
2018 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. V-168

4.4.1.2. . Peržiūrėti ir tobulinti
KVS dokumentus.

Direktorius
VAK

4.4.1.1.6. Atnaujintas, koreguotas
strateginis plėtros planas 20182020 metų laikotarpiui
4.4.1.1.7. Parengtos metodikos ir 2018-03-28, V-82 Dėl
nustatytos paslaugų, darbų, bei
patalpų nuomos kainos ir
produkcijos kainų ir tarifų
mokesčių nustatymo
nustatymo taisyklės
2018-04-13, V-97 Dėl
materialinių vertybių
pripažinimo ilgalaikiu
materialiu turtu
2018-07-23, V-166 Dėl
šiaudų rulono kainos
nustatymo
2018-08-31, V-179 Dėl
traktorininko pažymėjimų
keitimo, išdavimo įkainių
2018-09-17, V-202 Dėl
vairavimo ir kvalifikacijos
kėlimo kursų kainų
nustatymo
2018-09-17, V-204 Dėl
rugių pardavimo kainos
nustatytmo
2018-10-23, V-236 Dėl
apmokamų sumų už
naudojimąsi tarnybiniais
mobiliaisiais telefonais
nustatymo
4.4.1.2.1. Atnaujinti mokyklos
2018-03-26, V-79
veiklos tvarkų aprašai, kiti
Dėl krizių valdymo
dokumentai.
Smalininkų TVM
2018-05-23, V-124 Dėl
Smalininkų TVM
darbuotojų ir mokinių
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4.4.1.2.2. Atnaujinti pasikeitusių
pareigų pareigybių aprašai.

Patikrinta
(kaip)
asmens duomenų
saugojimo politikos
patvirtinimo
2018-06-26, V-155 Dėl
stipendijos mokėjimo ir
materialinės paramos
skyrimo mokiniui, tvarkos
aprašo papildymo
2018-08-06, V-170A Dėl
darbuotojų saugos ir
sveikatos instrukcijų
rengimo, instruktavimo bei
darbuotojų, dirbančių
pavojingus darbus,
testavimo tvarkos
patvirtinimo
2018-09-10, V-200 Dėl
verslo organizavimo
laboratorijos tvarkos
aprašo patvirtinimo
2018-10-22, V-234 Dėl
tarnybinių automobilių
naudojimo tvarkos
2018-10-31, V-252 Dėl
darbo grupės 2017-2019
metų ERAZMUS+
projektų rengimui ir
įgyvendinimui sudarymo
2018-06-08, V-143 Virėjos
Dianos Žemaitienės
2018-09-04, V-187
gimnazijos skyriaus
vedėjos Rūtos Čiuplienės
2018-10-01, V-224
Valytojos Irutės
Liaudenskienės
2018-10-01, V-224
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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

VAK

4.4.1.3.1. Sudarytas KVS
įgyvendinimo 2018 m. vidaus
auditų planas.

Patikrinta
(kaip)
Kiemsargės I.
Liaudenskienės
2018-11-26, V-271
siuvyklos laborantės Valės
Patašienės
2018-02-01, V-21 Dėl
darbo grafikų patvirtinimo
2018-02-20, V-44 Dėl
darbo poilsio ir švenčių
dienomis K.Bialogloviui ir
T.Kunigoniui
2018-05-23, V-124 A Dėl
SUS atostogų grafikų
patvirtinimo
2018-06-15, V-151
valgyklos darbuotojoms
darbo dienos birželio 16,
17
2018-02-06, V-29 dėl
mokinių sergamumo lygio
stebėjimo gripo epidemijos
metu, L.Stanaitienė,
I.Navickienė
2018-09-04, V-188 Dėl
Valdorezos Stulgaitienės
skyrimo atsakinga už
darbuotojų instruktavimą
saugos ir sveikatos
klausimais
2018-09-06, V-190 Dėl
atsakingo asmens skyrimo
už darbą su duomenų
perdavimo sistema keltas,
R.Čiuplienė
Vidaus audito grupės 201801-08 posėdžio protokolas
Nr. KS-1.
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4.4.2. Vykdyti veiklos
stebėseną ir
įsivertinimą.

Planinės užduotys

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

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;
profesinio mokymo
skyriaus vedėjas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui;
gimnazijos ir SU
skyriaus vedėjai

Lėšos
Eur

Pageidaujami rezultatai
4.4.1.3.2. Vykdyti KVS
įgyvendinimo 2018 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.

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)
Audito ataskaita. 2018-1220 Nr. KS-2.

2018-01-18, PMP-1,
profesinio mokymo dalykų
metodinės grupės posėdžio
protokolas.
2018-01-23, V-12 Dėl
darbo grupių profesinio
mokymo programų
įgyvendinimo kokybės
savianalizei ir įsivertinimui
sudarymo
2018-06-25, PGS-3
mokytojų susirinkimo
protokolas

2018-02-19, Nr. SUP-2.
2018-04-09, Nr. SUP-3.
2018-04-21, Nr. SUP-4.
2018-06-15, Nr. SUP-6.

2018-06-15, Nr. SUP-6
2018-06-22, BUP Nr. 5
Dėl bendrojo ugdymo
veiklos kokybės
įsivertinimo 2017-2018 m.
m.
2018-02-05, Nr. MT-2 Dėl
bendrojo ugdymo veiklos
kokybės įsivertinimo
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4.4.2.3. Įgyvendinti ugdymo
proceso priežiūros ir kontrolės
tvarkos aprašo nuostatas.

Metodinė taryba/
Metų eigoje

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. Atlikti vadovybinę
vertinamąją analizę (VVA)

VAK
Direktorius
Pavaduotojas
ugdymui

4.4.2.4.1. Pristatyta vadovybinė
vertinamoji analizė (VVA) 2
kartus per metus – pasibaigus
mokslo metams ir finansiniams
metams.

4.4.2.5. Atlikti darbuotojų
veiklos vertinimą.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
padalinių vadovai

4.4.2.5.1. Atliktas darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis
kasmetinis veiklos vertinimas,
vadovaujantis Smalininkų
technologijų ir verslo mokyklos
darbuotojų veiklos vertinimo
tvarkos aprašu, patvirtintu 201704-07 įsak. Nr. V-104.

Pageidaujami rezultatai

Patikrinta
(kaip)
organizavimo
Aptartas bendrojougdymo
metodinėje grupėje, 201809-13 BUP Nr. 7.
Stebėtų pamokų
protokolai; integruotų
pamokų aprašymai.
Aptarimas 2019-01-17 Nr.
BUP -1
Mokslo metams
pasibaigus, 2018-06-25
mokytojų susirinkime,
protokolas Nr. PGS-3;
pasibaigus finansiniams
metams, 2019-01-29
visuotiniame darbuotojų
susirinkime, protokoas Nr.
VDS-1.
Atliktas darbuotojų R.
Urbšo, V. Gabrielaitienės
metinis veiklos vertinimas,
2018-01-23.

____________________
SUDERINTA
2018 m. sausio 9 d.
Mokyklos tarybos posėdžio protokolo
Nr. MT- 1 nutarimu
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