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KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI 

 

Rokiškio technologijos, verslo ir  žemės ūkio mokykla  stiprina, prižiūri ir plėtoja kokybės kultūrą, 

atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikių ir lūkesčių patenkinimą, nuolat gerina mokymo/si, 

perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugų tinkamumą. 

 Vykdyti kompetencijomis pagrįstą, suderintą su darbo rinkos ir šalies plėtros 

poreikiais profesinį mokymą. 

 Užtikrinti kokybišką ir veiksmingą bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų 

ugdymą. 

 Tobulinti mokyklos infrastruktūrą. 

 Diegti veiksmingą Mokyklos valdymą. 

 

Kokybės tikslai ir jų rodikliai: 

1. Diegti modulines ir tęstines profesinio mokymo programas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikį. 

2. Parengti mokymo/si programų atskirų temų metodinę medžiagą pagal modulines ir tęstines 
programas. 

3. Dalintis gerąja patirtimi. 

4. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, sudarant galimybę dalyvauti įvairiose kvalifikacijos kėlimo 
priemonėse. 

5. ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra Nr. 
09.1.2.-CPVA-K-722 atnaujintos mokymo įrangos profesiniam mokymui vykdyti įveiklinimas ir 
jo monitoringas.  

 

   

Matavimo kriterijus Matavimo metodas Duomenų 
šaltinis 

Atsakingas 

1. Įdiegtos formaliojo profesinio mokymo programas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikį 

Įdiegtos modulinės ir 
tęstinės profesinio 
mokymo programos  

Naujai įdiegtų modulinių ir 
tęstinių profesinio mokymo 
programų skaičius 

Mokymo 
licencijos 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, praktinio 
mokymo vadovas 

2. Atnaujinti mokymo/si programų atskirų temų metodinę medžiagą 

Parengta mokymo/si 
programų atskirų temų 

Parengtų mokymo/si programų 
skaičius, kuriose atnaujinta atskirų 

Mokymo 
programos 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
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Matavimo kriterijus Matavimo metodas Duomenų 
šaltinis 

Atsakingas 

metodinė medžiaga temų metodinė medžiaga ugdymui, praktinio 
mokymo vadovas 

3. Dalintis gerąja patirtimi 

Suorganizuotos gerosios 
patirties sklaidos 
priemonės 

Suorganizuotų gerosios patirties 
sklaidos priemonių skaičius 

Metinės veiklos 
programos 
ataskaita 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, praktinio 
mokymo vadovas 

4. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, sudarant galimybę dalyvauti įvairiose kvalifikacijos kėlimo 
priemonėse 

Patobulinta darbuotojų 
kvalifikacija 

Val. skirtų tobulinti darbuotojų 
kvalifikaciją skaičius per metus 

Kvalifikaciniai 
pažymėjimai 

Direktorius 

5. Įrengti  papildomas kompiuterizuotas mokymo vietas 

Įveiklinta ES 
struktūrinių fondų 
lėšomis pagal priemonę 
Profesinio mokymo 
infrastruktūros plėtra Nr. 
09.1.2.-CPVA-K-722 
atnaujinta mokymo 
įranga profesiniam 
mokymui vykdyti. 

Įsigyta ir pilnai įveiklinta 
mokymo įranga pagal tris 
švietimo sritis  

Pamokų 
stebėjimo 
protokolai, 
atliktos 
apklausos 

Direktorius 

 
Aukščiausioji vadovybė, teikdama kokybiškas paslaugas, įsipareigoja atitikti taikomus reikalavimus ir nuolat 
gerinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015 standartą.  
           


