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1. Valdymo procesai

Direktorius

STRATEGINIS PLANAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

1.02. Paskirstyti pareigas ir
įgaliojimus

Direktorius

1.01. Formuoti mokyklos veiklos
strategiją

Direktorius

1.03. Formuoti biudžetą

Vyr. buhalteris (finansininkas)

Mokyklos veiklos planavimo
dokumentai, Kokybės politika,
Kokybės tikslai

Teisės
aktai

Paskirstytos pareigos ir įgaliojimai. Organizacinė
struktūra, pareiginiai nuostatai

Teisės
aktai

Finansavimo
šaltiniai

VEIKLOS STEBĖSENA, ANALIZĖ IR GERINIMAS

1.06. Matuoti metinės veiklos
programos vykdymą (ataskaita)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1.07. Vykdyti veiklos įsivertinimą
pagal NMVA

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1.04. Vykdyti darbuotojų, mokinių,
jų tėvų ir socialinių partnerių

apklausas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1.08. Atlikti KVS vidaus auditą
(8.2.2)

KVS auditorius

1.10. Atlikti KVS vadovybinę
vertinamąją analizę (5.6)

Direktorius
Veiklos programos vykdymo

rodiklių duomenys

1.05. Vykdyti procesų ir paslaugų
stebėseną

KVS atstovas

Strategijos
stebėsenos rodikliai

ir jų planinės
reikšmės

Finansiniai rodikliai

ISO 9001
reikalavimai

(2. Ugdymo proceso
organizavimas)

Mokymo rezultatų rodikliai

(2.7. Mokyti (teorinis ir
praktinis) ir vertinti)

Patvirtintas metinis
biudžetas

(3. Palaikomieji
procesai)

1.09. Valdydi neatitiktis/atlikti
prevencinius veiksmus (8.3/8.5)

KVS atstovas

Neatitikčių/Korekcinių/
precencinių veiksmų ataskaita

Neatitiktys,
koregavimo,
prevencijos

poreikis Neatitiktys, koregavimo,
prevencijos poreikis

Apklausos rezultatai
Strategijos
stebėsenos rodiklių
faktiniai duomenys

Specialybių
paklausa

(2.6. Organizuoti
profesinį mokymą)

Metinė veiklos
ataskaita

Įstaigos
veiklos
gerinimo
planas

Apklausos rezultatai
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2. Ugdymo proceso organizavimas

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

MOKYMAS IR UGDYMAS, JŲ ORGAZINAVIMAS

PRODUKTO KŪRIMAS IR PARDAVIMAI

2.7. Mokyti (teorinis ir praktinis) ir
vertinti

Mokytojas

2.1. Parengti ir atnaujinti
programas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2.2. Vykdyti profesinį informavimą
ir orientavimą

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2.3. Priimti mokinius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Programos

Mokyklos veiklos planavimo
dokumentai

(1.01. Formuoti mokyklos
veiklos strategiją)

Nauji
mokiniai 2.4. Organizuoti bendrąjį ugdymą

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Pasirašyta profesinio
mokymo sutartis

Grupių sąrašai;
Tvarkaraščiai;
Tarifiniai sąrašai

2.6. Organizuoti profesinį mokymą

Praktinio mokymo vadovas

Profesinio
mokymo

programos

Programos

Bendrojo
ugdymo

programos
Nauji
mokiniai

Pasirašyta profesinio
mokymosi sutartis

2.5. Organizuoti neformalų
švietimą

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Mokinio
prašymas

Grupių sąrašai; Tvarkaraščiai;
Tarifiniai sąrašai

Mokinio
prašymas

Neformaliojo
ugdymo

programos
Mokymo rezultatų rodikliai

(1.05. Vykdyti procesų
ir paslaugų stebėseną)

Kompetetingas personalas

Užtikrinta infrastruktūra
ir darbo aplinka

(3. Palaikomieji procesai)

Užtikrinta mokymosi
infrastruktūra ir aplinka

Užtikrinta parama mokiniui

Išteklių aprūpinimo poreikis

(3. Palaikomieji procesai)

Neatitiktys, koregavimo, prevencijos poreikis

(1.09. Valdydi neatitiktis/atlikti prevencinius veiksmus (8.3/8.5))

Neformaliojo ugdymo planai

Mokymo programos, Grupių
sąrašai, Tvarkaraščiai, Tarifiniai
sąrašai, Tamo dienynas

Ugdymo planas

Teisės
aktas

Teisės
aktas

Praktikos dienynai, suvestinės
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3. Palaikomieji procesai

Direktorius

DOKUMENTŲ IR KOMUNIKACIJOS VALDYMAS

IŠTEKLIŲ VALDYMAS

3.2. Valdyti žmogiškuosius išteklius

Direktorius

3.1. Valdyti finansus

Vyr. buhalteris (finansininkas)

Personalo išlaikymo ir
tobulinimo lėšos

Kompetetingas
personalas

(2.7. Mokyti
(teorinis ir
praktinis) ir
vertinti)

3.3. Užtikrinti infrastruktūrą ir darbo
aplinką

Padėjėjas ūkio reikalams

Įstaigos išlaikymo, darbo
aplinkos gerinimo lėšos

Užtikrinta infrastruktūra
ir darbo aplinka

3.4. Vykdyti pirkimus

Viešųjų pirkimų organizatorius

Nupirktos medžiagos
ir paslaugos

Paraiška

dokumentai

3.7. Valdyti dokumentuotą informaciją
Sekretorius

Valdomi dokumentai
ir įrašai

Pateikiami

Personalas

3.5. Užtikrinti mokymo ir ugdymo
aplinką, aprūpinimą priemonėmis

Padėjėjas ūkio reikalams

Mokymosi infrastruktūros
užtikrinimo lėšos

Užtikrinta mokymosi
infrastruktūra ir aplinka

Paraiška

Patvirtintas metinis biudžetas
(1. Valdymo procesai)

Nupirktos medžiagos
ir paslaugos

3.6. Užtikrinti paramą mokiniui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Paramos mokiniui lėšos Užtikrinta parama
mokiniui

3.8. Užtikrinti vidinę ir išorinę
komunikaciją

Direktorius

Išorės komunikacijos
strategija

Išorės komunikacijos
strategijos įgyvendinimo
rezultatai

Poreikis pasikeisti
informacija

Užtikrinta komunikacija.
Susirinkimų protokolai, nutarimai,
intranetas, el.pašto pranešimai

Pagalbos mokiniui specialistai
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1.01. Formuoti mokyklos veiklos strategiją

ŠMM

Direktorius

Mokyklos
taryba

Strategijos
rengimo darbo

grupė

Viešinti strategiją

Mokyklos veiklos planavimo
dokumentai, Kokybės politika,
Kokybės tikslai

Priskirti mokyklos
strateginio planavimo

komandą
Teisės
aktai

Surinkti ir susisteminti
informaciją

Strategijos stebėsenos rodikliai
ir jų planinės reikšmės

Organizuoti strategijos
rengimo procesą

Komanda

Strategijos stebėsenos rodiklių
faktiniai duomenys

Informacinis
pranešimas

Atlikti SSGG analizę

Susisteminta
informacija

Nustatyti veiklos kryptis,
strateginius tikslus,

uždavinius ir priemones

Revizuoti Kokybės
politiką ir kokybės

tikslus

SSGG analizė

Kokybės
tikslai

Nustatyti priemonių
įgyvendinimo terminus ir

atsakingus

Nustatyti strategijos
įgyvendinimo

stebėsenos rodiklius ir
planines jų reikšmes

Strategijos
struktūra

Priemonių terminai ir
atsakingi

Susiteminti informaciją
ir parengti dokumentą

derinimui

Matavimo rodikliai ir
planinės jų reikšmės

Pritarti dokumentui ir
pristatyti jį mokyklos

tarybai

Strategijos
projektas

ar yra pastabų/
pasiūlymų?

Tvirtinti strategiją

Pakoreguoti strategijos
projektą

Taip

ar yra pastabų/
pasiūlymų?

Ne

Patvirtinta
strategija

Specialybių paklausa

Pakoreguotas
strategijos
projektas

Taip

Ne

Įstaigos veiklos
gerinimo planas
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1.02. Paskirstyti pareigas ir įgaliojimus

Praktinio
mokymo
vadovas

Mokyklos
taryba

Direktorius

Darbuotojai

Vyr. buhalteris
(finansininkas)

Padėjėjas ūkio
reikalams

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

Tvirtinti įsakymu

Paskirstytos pareigos
ir įgaliojimai.
Organizacinė
struktūra, pareiginiai
nuostatai

(1. Valdymo procesai)

Parengti struktūrą
Teisės aktai

Mokyklos veiklos
planavimo dokumentai,
Kokybės politika,
Kokybės tikslai

ar yra pastabų/
pasiūlymų?

Etatų sąrašas

Parengti ir suderinti
pareiginius
nuostatus

Revizuoti darbo
tvarkos taisykles

Parengti priedus
(funkcijų paskirstymo,
papildomos valandos)

Taip

Pritarti dokumentams

ar yra pastabų/
pasiūlymų?

Koreguoti darbo
tvarkos taisykles

Taip

Ne

Ne

Pareiginių nuostatų
projektas









1.06. Matuoti metinės veiklos programos vykdymą (ataskaita)

Mokytojų
taryba

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

Direktorius

Vadovybė

Paskelbti metinę veiklos
planų ataskaitą

Pateikti duomenis apie
veiklos vykdymąVeiklos programos

vykdymo rodiklių
duomenys

(1.05. Vykdyti procesų
ir paslaugų stebėseną)

Organizuoti veiklos
plano ataskaitos
rengimo procesą

Informacinis
pranešimas

Susiteminti matavimo
rodiklių informaciją

Plano
vykdymo
informacija

Pasirašyti atasakaitą

ar pritarti
ataskaitai?

Ataskaitos
projektas

Ne

Taip

Pasirašyta metinė veiklos
planų ataskaita

Metinė veiklos ataskaita

1.10. Atlikti vadovybinę
vertinamąją analizę ( 5.6 )

1.06. Matuoti metinės veiklos programos vykdymą (ataskaita) 
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1.08. Atlikti KVS vidaus auditą (8.2.2)

KVS auditorius

Audituojami
darbuotojai

KVS atstovas

Direktorius

Susisteminti duomenis

Parengti vidaus audito
planą

ISO 9001
reikalavimai

Suderinti vidaus ir išorės
auditų datas

Vidaus ir
išorės auditų
datos

ar pritarti KVS
vidaus audito

planui?

KVS vidaus
audito planas

Darbuotojų
galimybės

Ne

Pasirengti vidaus KVS
auditui

Informuoti darbuotojus
Taip

Informuoti
darbuotojai

Pasirengti vidaus KVS
auditui

Informacija
pasirengimui
KVS auditui

Audituoti, dokumentuoti
audito rezultatus

Pasirengę KVS vidaus
auditui darbuotojai

Parengti KVS vidaus
audito ataskaitą

KVS vaidaus
audito
informacija

ar reikia atlikti
koregavimo/
prevencinius
veiksmus?

KVS vidaus
audito ataskaita

Neatitiktys, koregavimo,
prevencijos poreikis

Registruoti ir identifikuoti
KVS neatitiktį

NeTaip

1.08. Atlikti KVS vidaus auditą (8.2.2) 
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1.09. Valdydi neatitiktis/atlikti prevencinius veiksmus (8.3/8.5)

Direktorius

KVS atstovas

KVS komanda

Vadovybė

Įstaigos
darbuotojai

KOREGAVIMO IR PREVENCINIAI VEIKSMAINEATITIKČIŲ VALDYMAS

Susisteminti duomenis ir
pateikti vadovybinei
vertinamąjai analizei

Neatitikčių/Korekcinių/
precencinių veiksmų ataskaita

Analizuoti ir apibendrinti
informaciją

Registruoti ir
identifikuoti KVS

neatitiktį

(2.4. Organizuoti bendrąjį
ugdymą)

Neatitiktys, koregavimo,
prevencijos poreikis

(1.08. Atlikti KVS vidaus auditą
(8.2.2))

ar užtenka
įgaliojimų pašalinti

neatitikį?

KVS
neatitiktis

ar užtenka
įgaliojimų pašalinti

neatitikį?

Ne

Priimti sprendimus dėl
neatitikties

Priimti sprendimus dėl
neatitikties

Taip

Priimti sprendimus dėl
neatitikties

Šalinti neatitiktį

Sprendimas dėl
neatitikties

Ne

Taip

Susisteminti duomenis

Pašalinta
neatitiktis

Analizuoti duomenis
apie neatitiktis

Duomenys apie
neatitiktis Nustatyti veiksmus

neleidžiančius
neatiktiktims pasikartoti

ar reikia KVS
komandos?

Neatitikčių
pranešimas

Nustatyti veiksmus
neleidžiančius

neatiktiktims pasikartoti

Nustatyti veiksmus
neleidžiančius

neatiktiktims atsirasti

Nustatyti veiksmus
neleidžiančius

neatiktiktims atsirasti

Taip

Ne

ar užtenka
įgaliojimų
pavesti

veiksmus?

Korekciniai
veiksmai

Prevenciniai
veiksmai

Įgyvendinti veiksmus
neleidžiančius

neatitiktims pasikartoti Įgyvendinti veiksmus
neleidžiančius

neatitiktims atsirasti

Korekciniai
veiksmai

Prevenciniai
veiksmai

ar pritarti
veiksmams?

Ne

Ne Taip

Taip

Analizuoti ir
dokumentuoti

korekcinių/ prevencinių
veiksmų rezultatus

Įgyvendinti
korekciniai veiksmai

Korekcinių ir
prevencinių

veiksmų rezultatas

Įgyvendinti
prevenciniai veiksmai

(2.6. Organizuoti profesinį
mokymą)

1.09. Valdydi neatitiktis/atlikti prevencinius veiksmus (8.3/8.5) 
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1.10. Atlikti KVS vadovybinę vertinamąją analizę (5.6)

Vadovybė

KVS atstovas

Direktorius

Analizuoti ir apibendrinti
informaciją

Apklausos
rezultatai

KVS vidaus audito
ataskaita

Informuoti apie
vadovybės posėdžio

nutarimus

Neatitikčių/Korekcinių/
precencinių veiksmų

ataskaita

Pristatyti įvestinius
duomenis susirinkimo

metu

Apibendrinta
informacija

Įvertinti įvestinius
duomenis

Pristatyti įvestiniai
duomenys

ar reikalingi
gerinimo
veiksmai?

Įvertinti
įvestiniai

duomenys

Priimti gerinimo veiksmų
sprendimą

Taip

Dokumentuoti priimtus
sprendimus

Ne

Gerinimo
veiksmai

Priimti
sprendimai

Įgyvendinti nutarimus

Vadovybės
nutarimai

( 1.01. Formuoti mokyklos
veiklos  strategiją )

Metinė veiklos ataskaita

Matavimų
rodiklių
duomenys

Įstaigos veiklos gerinimo planas

1.10. Atlikti KVS vadovybinę vertinamąją analizę (5.6) 
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2.4. Organizuoti bendrąjį ugdymą

Metodinės
grupės

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

Direktorius

Rengti ugdymo planą

Pasirašyta profesinio
mokymo sutartis

2.3. Priimti mokinius

Spręsti ugdymo proceso
einamąsias problemas ir

atlikti koregavimus

Grupių sąrašai; Tvarkaraščiai;
Tarifiniai sąrašai

(2.7. Mokyti (teorinis ir praktinis) ir vertinti)

Bendrojo ugdymo
programos

2.1. Parengti ir
atnaujinti programas

Mokinio
prašymas

2.5. Organizuoti
neformalų švietimą

Organizuoti ugdymo
plano įgyvendinimą

Planuoti infrastruktūrinius
išteklius ir kitas priemones

ugdymui vykdyti

Kabinetų sąrašas

Planuoti mokytojų
krūvius

Mokytojų darbo
krūvių projektai

Parengti ugdymo
tvarkaraščius

Mokinių
skaičius
grupėse

Mokytojų pareigybių
ir etatų sąrašas

Kabinetų
užimtumo
tvarkaraštis

Pamokų
tvarkaraščiai

Išteklių aprūpinimo
poreikis

(3. Palaikomieji
procesai)

Neatitiktys, koregavimo, prevencijos poreikis

(1.09. Valdydi neatitiktis/atlikti prevencinius
veiksmus (8.3/8.5))

Ugdymo
planas

(2.7. Mokyti (teorinis ir
praktinis) ir vertinti)

Organizuoti technologijų
mokyklinį brandos

egzaminą

Svarstyti
infrastruktūrinius išteklių

ir kitų priemonių
ugdymui poreikį

Pasiūlymai dėl
poreikio

Vykdyti pedagoginę ir
ugdymo proceso

priežiūrą

Pamokų
stebėjimo
protokolai

Vykdyti ugdymo ir
profesinio mokymo
proceso priežiūrą

Vykdyti ugdymo ir
profesinio mokymo
proceso priežiūrą

2.4. Organizuoti bendrąjį ugdymą 
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2.6. Organizuoti profesinį mokymą

Direktorius

Praktinio
mokymo
vadovas

Metodinės
grupės

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

Profesijos
mokytojas,

koordinuojantis
praktiką

Rengti profesinio
mokymo planą

Pasirašyta profesinio
mokymosi sutartis

2.3. Priimti mokinius

Profesinio mokymo
programos

2.1. Parengti ir
atnaujinti programas

Parengti mokymo
tvarkaraščius

Mokymo programos, Grupių sąrašai,
Tvarkaraščiai, Tarifiniai sąrašai, Tamo
dienynas
(2.7. Mokyti (teorinis ir praktinis) ir
vertinti)

Organizuoti profesinio
mokymo plano
įgyvendinimą

Mokymo
planai

Planuoti profesijos
mokytojų krūvius

Mokinių skaičius mokymo
grupėse jungtinių grupių skč.
Profesijos mokytojų darbo kr.
proj., grupių sąrašai

Sekti situaciją darbo
rinkoje

Spręsti profesinio
mokymo problemas ir
atlikti kooregavimus

Išteklių aprūpinimo
poreikis

3. Palaikomieji
procesai

Organizuoti praktinio
mokymo įgyvendinimą

Sudaryti praktinio
mokymo grafiką

Organizuoti ir
kontroliuoti gamybinę

praktiką

Organizuoti
kompetencijų įvertinimą

Planuoti gamybinės
praktikos atlikimo vietas

Parengti gamybinės
praktikos sutartis su

darbdaviais

Kontroliuoti praktikos
eigą

Tarifikacija

Praktinio mokymo grafikas

Tvarkarašiai

Neatiktys, koregavimo,
prevencijos poreikis

(1.09. Valdydi neatitiktis/atlikti
prevencinius veiksmus (8.3/8.5))

Praktikos vietų
sąrašai

Parktikos
sutartys

Darbdavių pageidavimai
ir pasiūlymai

Kvalifikacinių egzaminų
vertinimo komisijos

Neatiktys, prevencijos
priemonės

(1.09. Valdydi neatitiktis/atlikti
prevencinius veiksmus (8.3/8.5))

Praktikos dienynai, suvestinės

(2.7. Mokyti (teorinis ir
praktinis) ir vertinti)

Pramonės prekybos ir
amatų rūmų reikalavimai

Specialybių paklausa

(1.01. Formuoti mokyklos
veiklos strategiją)

Parinkti profesijos
mokytojus pagal jų

turimą kvalifikaciją ir
kompetencijas

Svartyti infrastruktūros
išteklių ir mokymo
priemonių poreikį

Vykdyti praktinio
mokymo proceso

priežiūrą

Vykdyti pedagoginę
priežiūrąVykdyti ugdymo ir

profesinio mokymo
proceso priežiūrą

Pamokų
stebėjimo
protokolai

Svartyti infrastruktūros
išteklių ir mokymo
priemonių poreikį

Planuoti profesijos
mokytojų krūvius

2.6. Organizuoti profesinį mokymą 
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2.7. Mokyti (teorinis ir praktinis) ir vertinti

Direktorius

Metodinės
grupės

Praktinio
mokymo
vadovas

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

Mokytojas

Aprobuoti mokytojų
teminius planus

Parengti mokomųjų
dalykų teminius planus

Praktikos dienynai,
suvestinės

Užtikrinta infrastruktūra ir
darbo aplinka
Užtikrinta parama mokiniui

(3. Palaikomieji procesai)
Užtikrinta mokymosi
infrastruktūra ir aplinka

Mokyti ir vertinti
mokinius

Mokymo rezultatų
rodikliai

(1.05. Vykdyti procesų
ir paslaugų stebėseną)

Kompetetingas personalas

Neformaliojo
ugdymo planai
Grupių sąrašai;
Tvarkaraščiai;
Tarifiniai sąrašai

Programos

Parinkti metodinę
medžiagą

Atlikti mokymo metodų
analizę

reikia keisti
mokymo(si) metodus

ir vertinimą ?Išorės ir
pastabos sau

Ne

yra parengta
metodinė
medžiaga?

Taip

Parinkta
metodinė
medžiaga

Taip

Parengti metodinę
medžiagą

Ne

Parengta
metodinė
medžiaga

Peržiūrėti mokytojų
teminius planus

Ugdymo planas

Nagrinėti mokinių
ugdymo sėkmingumą ir
jų pasiekimus bei teikti

pasiūlymus

Vykdyti ugdymo ir
profesinio mokymo
proceso priežiūrą

Vykdyti ugdymo ir
profesinio mokymo
proceso priežiūrą

Vykdyti ugdymo ir
profesinio mokymo
proceso priežiūrą
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3.8. Užtikrinti vidinę ir išorinę komunikaciją 
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3.8. Užtikrinti vidinę ir išorinę komunikaciją 

Mokytojas

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

Atsakingas už
internetinės

svetainės
priežiūrą

Praktinio
mokymo
vadovas

Direktorius

Išorės komunikacijos strategijos
įgyvendinimo rezultatai

Išorės komunikacijos
strategija

IŠORĖS KOMUNIKACIJA

Inicijuoti ir palaikyti
ryšius su socialiniais

partneriais

Inicijuoti ir palaikyti
ryšius su kitomis

mokymo įstaigomis

Inicijuoti ir palaikyti
ryšius su baigusiais
mokslus mokiniais

Kurti mokyklos įvaizdį ir
identititetą

Užtikrinti internetinės
svetainės funkcionaumo

atitikimą poreikiams

Poreikis pasikeisti
informacija

Užtikrinta komunikacija.
Susirinkimų protokolai,
nutarimai, intranetas,
el.pašto pranešimai

VIDINĖ KOMUNIKACIJA

Užtikrinti vidinę
komunikaciją

Inicijuoti ir palaikyti
ryšius su žiniasklaida

Inicijuoti ir palaikyti
ryšius su valstybės

institucijomis

Inicijuoti ir palaikyti
ryšius su socialiniais

partneriais




