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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO JR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS 

Rokikio technologijos, versio ir 2emes Ukio mokykios strateginio veikios piano 2020 metq veikios 
plane numatyti tiksiai ir udaviniai buvo orientuoti j profesinio mokymo kokybés utikrinimq. 
jgyvendindama juos, mokykla pasieke rezuitatq efektyviai ir tikslingai organizuodama veikias, 
analizuodama jq veiksmingumq ir darydama savalaikes veiksmi4 korekcijas. Mokykios bendruomené 
buvo telkiama sprçsti aktuaiias mokymo(si) probiemas, numatydama, kaip bus igyvendinami 
mokymo(si) ir ugdymo(si) veiklai keiiami reikalavimai, numatydama bei pianuodama mokymo(si) 
pokyius. Mokykia susidUré su isükiu - COVID-19 pandemija. Buvo keliami nauji tiksiai, iekoma 
problemq sprendimo strategijq. Valdymas pavyko, sekmingai taikytas nuotolinis mokymas. Mokykioje 
ligos 2idinitl nebuvo. 

1. TIKSLAS. Vidiniq kokybés procesq utikrinimas, kryptingai tobulinant profesinio mokymo veik1. 

Rezultatai: 
Licencijuotos pirminio ir tçstinio profesinio mokymo programos: vizaisto (P32101201, 
T32101201), gaitkalvio (P21071501, T21071501, T32071503). Atnaujintos pinninio ir 
tçstinio mokymo programos: medkirio (132082101), 2emés Ukio gamybos verslo 
darbuotojo (T43 081103), siuvejo-operatoriaus (P21072301, T2 1072301), suvirintojo 
(P43071501, T43071503, T32071502), apdailininko (P32073205, P32073213, T32073213), 
viréjo (P43101304, P32101304, P32101302, P21101308, P21101310), plyte1i1. kiojejo 
(T32073215), piyteiiq kiojéjo padéjéjo (T22073208), siuvéjo (T32072302), daytojo 
(T22073203), apskaitininko (P42041101, P43041101, T43041 102), sociaiinio darbuotojo 
padejejo (P32092301, T32092301, P42092301, P43092301, 143092301). 

• Iana1izavus Rokikio r. savivaidybés metaio apdirbimo pramonés sektoriaus poreikius, 
parengtas galtkalvio profesinis standartas ir parengtos naujos nacionaiinés §altkalvio 
(kodai P21071501, P21071502) profesinio mokymo programos. 

• Pradéta vykdyti galtkalvio profesinio mokymo programa SUP mokiniams. 19 viso 
vykdomos 2 profesinio mokymo programos SUP mokiniams. 

• Jveikiintos 2 testinio profesinio mokymo programos pagal Wimtumo tarnybos poreikj. 
• Pameistystés forma 2020-06-01 buvo 14,4 proc. mokiniq. 
• 90 proc. mokytoj4, dirbaniq su pirminio, tçstinio ir neformaiaus 9vietimo mokymo 

programomis patobuiino dalykines ir pedagogines kompetencijas. 100 proc. mokytojq 
ir 41 proc. darbuotojq patobuiino bendradarbiavimo ir skaitmeninio ratingumo 
kompetencij as, utikrinanéias nuotolinio mokymo(si) kokybe. 

• Mokykia pradejo naudoti PMIS ir Mano dienynas. 
• Patvirtintas Rokikio technologijos, verslo ir 2em&s ükio mokykios nuotolinio mokymo 

organizavimo tvarkos apraas. 
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• jsigytos ir jdiegtos interaktyvios mokymo(si) platformos (Moodie, Eduka, Google 
Education), sudaranios 1anksias galimybes nuotoliniam mokymuisi. 

• jsigyta 40 vnt. kompiuteriq. 
• Gauta ekspertinio vertinimo ivada, kad mokykia yra pasirengusi vykdyti mokym 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bUdu. 
• Mokiniams nuolat teikiama kontaktinê ir nuotoliné mokymo(si) pagalba. Mokykios 

tinklalapyje sukurta nuoroda ,,COVID-19", kurioje patalpinta visa informacija apie 
COVID-19 situacijos valdymq, nurodyti mokymo(si) pagalbos specialistq kontaktai bei 
kitos pagalbos teikimo nuorodos. Kas savaitç organizuojami mokytojq susirinkimai per 
Zoom platform, kuriuose aptariama situacija bei pagalbos teikimo priemonés. 
Mokykioje nuolat vykdoma COVID- 19 prevencija. Mokykioje 2020 m. nebuvo COVID-
19 2idiniq. 

• Jgyvendinta mokytojq atestacijos programa. Atestuoti trys pedagoginiai darbuotojai. I 
jq vienas metodininkas. 

• Jgyvendintos ISO 9001:2015 kokybés valdymo sistemos palaikymo priemonés. 
• Mokinh prièmimo planas jgyvendintas 137 proc. 
• Parengti/atnaujinti lokalus mokykios veiklq reglamentuoj antys dokumentai: smurto 

artimoje aplinkoje atpainimo ir veiksmll, jtariant galim4 smurtq artimoje aplinkoje 
tvarkos apraas; mokiniq elgesio taisyklès esant vaistybés lygio ekstremaliai situacijai; 
pavieniq asmenq destruktyvaus elgesio rizikos Korona viruso krizes metu 
rekomendacijos; saugios virtualios erdvês ir asmens privatumo utikrinimo vykdant 
nuotolini mokymq taisykies; saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos instrukcijq rengimo 
ir instruktavimo tvarkos apraas; mokiniq, kurie mokosi pagal profesinio mokymo 
programas siekdami jgyti pirmqjq kvalifikacijq, stipendijq mokéjimo ir kitos materialinés 
paramos teikimo tvarkos apraas; informacijos apie paeidimus Rokikio technologijos, 
verslo ir 2em&s Ukio mokykioje teikimo tvarkos apraas; Rokikio technologijos, verslo 
ir 2em&s Ukio mokykios tarptautikumo strategija. 

• Vykdytas Rokikio rajono savivaldybés visuomenés sveikatos rémimo specialiosios 
programos projektas ,,Judéjimo galia 2". 

• Formuojama pilietiné, tautiné bei socialiné savimoné: mokykioje vyko Konstitucijos 
egzaminas, vyko integruotos pamokos Rokikio krato muziejuje, kitose netradicinése 
aplinkoje, puoselejama savanorysté. Mokykia yra EUROPOS PARLAMENTO 
ambasadoré. Mokykia dalyvavo atrankoje Gedimino pilies bokto Lietuvos valstybinei 
véliavai gauti. Mokykios bendruomené pagamino dekoracijas Rokikio miesto Sqjudio 
aiktei. SUP mokiniai dalyvavo regioniniame projekte - varytuvèse nuotoliniu bUdu 
,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo isaugojimas ir puoselejimas" (organizatorius 
Lietuvos mokiniq neformaliojo 9vietimo centras) ir pristaté Ugavênh tradicijas. 

2. TIKSLAS. Mokykios bendruomenés ir socialiniq partneriq jsitraukimo j mokymo(si) proces 
didinimas. 

Rezultatai: 

• Atlikta darbdavil4 apklausa, apie absolventq atitiktl darbo rinkos poreikiams. 
• Bendradarbiaujama su 38 socialiniais partneriais: vyksta nuolatine darbo rinkos 

stebésena, parengtas galtkalvio profesinio mokymo standartas, atnaujintos ir 
jgyvendinamos profesinio mokymo programos, vykdomas mokymas realioje darbo 
vietoje, pameistrystés forma, vykdomas kompetencijq vertinimas ir kita. Glaudus 
santykiai su Rokikio rajono savivaldybe. 

• jgyvendinami 3 tarptautiniai mainq projektai. Vykdoma sklaida. 
• Dalis praktinio mokymo pamok4 vykdoma SPMC. 
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• jvyko Mokykios tarybos (savivaldos institucijos) 3 posediai. Apsvarstytas mokykios 
strateginio veikios piano 2020 metq veikios planas, 2020-2021 m. m. Vykdomq 
programq igyvendinimo planas, aptarta mokytojq atestacijos programa, skaitmeniniq 
itek1i4 jsigijo poreikis. 

• Ivyko Mokykios tarybos (kolegialus valdymo organas) 2 posêdiai. Aptarta 2019 metq 
veikios piano ataskaita, 2019 metq pajamq ir iiaidq sqmatos jvykdymo ataskaita, 2020 
m. pajamq ir i1aidq sqmata, mokykios darbuotojq parinkimo ir metinés veikios 
vertinimo principai, mokykios teikiamq paslaugq ikainiai. 

• Mokykioje veikia mokiniq taryba, kuri padeda organizuoti renginius, akcijas, vykdyti 
prevencines programas ir kita. Vyko 3 posêdiai. 

• Aktyvus mokykios internetinis puslapis. Aktyviai veikia giuolaikiniai mokykios veikios 
sklaidos kanalai (Facebook, INSTAGRAM). 

• Nuolat aktyviai vykdomas profesinis orientavimas vykdant edukacines programas ir 
naudoj ant moderniqsias IT technologijas. Mokykios veikia vieinama vietineje spaudoje. 

• Mokykios mokytojq sukurtos video pamokos naudojamos ne tik mokykioje, bet yra 
pasiekiamos ir nacionaliniu mastu: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/skaitmeniniai-
istekliai-kvalifikacij  ai-igytil. 

3. TIKSLAS. Saugios ir jvairiapusikos mokymo(si) erdvès ir mokymo(si) formavimas. 

Rezultatai: 

• jrengta vizaisto praktinio mokymo bazé su kompiuterizuota mokytojo darbo vieta ir 
multimedios proj ektoriumi. Atnauj intos mokymo bazés: sociaiinio darbuotoj o padéjéjo 
(kompiuterizuota mokytojo darbo vieta ir multimedios projektoriumi), siuvejo (rengta 
10 kompiuterizuotq darbo vietq su speciaiia siuvimo CAD programme jranga, jrengtas 
interaktyvus ekranas su specialia programme mokymo jranga, jrengta kompiuterizuota 
mokytojo darbo vieta su specialia siuvimo CAD programme ranga). KET ir automobiliq 
remonto kabinete irengtas interaktyvus ekranas su specialia programme mokymo iranga. 
IT kabinete sumontuota interaktyvi lenta. 

• jsigyta 40 vnt. kompiuteriq. 
• Pakeista sporto sales stogo danga. 
• Pakeistos dalies kabinetq durys. 
• Atliktas mokykios laiptiniq einamasis remontas. 
• Suremontuota apdailininko ir irengta automobiliq mechaniko praktinio mokymo bazé. 
• Be paeidimq jvykdyti 2 atviri (supaprastinti) vieojo pirkimo konkursai, 9 maos vertes 

pirkimai ir I pirkimas per CPO katalogq. 
• jsigyta statybos ir statybos ininerijos posriio specialybiq kvalifikacijai suteikti 

reikalinga iranga. 
• jsigyta ir naudojama tekstilès (aprangos, avalynes ir odos) posriio specialybiq 

kvalifikacijai suteikti reikalinga iranga. 
• jsigyta varikliniq transporto priemoniq, laivq ir orlaiviq posrièio specialybiq 

kvalifikacijai suteikti reikalinga jranga. 
• jsigyta mechanikos ir metalo darbq posriio specialybiq kvalifikacijai suteikti reikalinga 

jranga. 
• Atnaujinta 25 proc. kompiuterizuotq darbo vietq mokytojams ir mokiniams, naujai 

jsigytuose kompiuteriuose jdiegta naujausia MSOffice ir Windows 10 operaciné sistema. 

Mokymo jstai2os darbuotojai 
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Bendras darbuotojq skaiius 2021.01.01 —64 
Ijq: 
profesijos mokytojq - 30 
bendrojo ugdymo mokytojq - 6 
socialiniq pedagogq - 1 (metodininkas) 
specialiujq pedagogq- I 
specialiujq pedagogq- 1 (Nacionalinés 9vietimo agenturos darbuotojas, dirbantis 0,75 etato pagal projekt4 
,,Turi profesij - turi ateitj' Nr.09.4. I -ESFA-V-735-0 1-001) 
psichologq - 1 (Nacionalinès 9vietimo agenturos darbuotojas, dirbantis pagal projekt ,,Saugios aplinkos 
mokykioje kUrimas It", kuriam pagal susitarimq su agentUra, suteikta darbo vieta mokykioje). 
uimtumo grupés vadovas - 1 (Nacionalinês 9vietimo agenturos darbuotojas, dirbantis 0,75 etato pagal 
projektq ,,Turi profesij - turi ateit" Nr.09.4 I -ESFA-V-735-0 1-001) 

Bendrojo ugdnio prograrnt jgyvendinirnas 

Mokiniq paangumas: 

Mokslo metai / 
Programa 

2019-2020 1 	2018-2019 Pokytis lyginant su 
2018-2019 Paangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo 
programa  

- - 

Vidurinio ugdymo programa 100 92,7 + 7,3 

Mokykliniq brandos egzamirnj rezultatq suvestiné: 

2020 m.  I1aikè (proc.) Pokytis lyginant su 
Egzaminas 2019 m. 2019 m. 

Laike Islaike 
11aike 
(proc.)  (+ / -) 

Technologijos 7 7 100 x x 
Lietuviq kalba 

6 5 
83,3 x x 

ir literatUra  
Iviso 13 12 92,3 85,7 +6,6 

Va! stybiniq brandos egzarninq rezultatq: 

2020 m. IIaiké (proc.) Pokytis lyginant 
2019m. su2Ol9m. 

Egzaminas 
Laiké I1aiké I1aike (+ / -) 

(proc.)  
Angig kalba 2 2 100 x x 
Informacinés - - - x x 
technologijos  
Istorija - - - 

19 viso: 2 2 100 66,7 + 33,3 

2020-2021 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos: 

Programos 	Vaistybinis 	Mokini4 skaiius 202 1.01.01 	monés, kurioje 
)avadinimas 	kodas 	 vykdoma nami cfriii 



Ijq Ijq turin6itj praktinio mokymo 
viso pameistril4 specialiujq dalis, jei vykdoma 

ugdymosi pameistrysté, 
poreikiq pavadinimas 

Apdailininko P32073205 13 - - 

Apdailininko M43073202 23 - - 

(statybininko)  
Apdailininko M44073204 15 3 - UAB ,,Stogyva", UAB 
(statybininko) ,,Bikuvos prekyba", 

Ramundas GM, UAB 
Apskaitininko P43041101 16 - - 

Vizaisto P32101201 25 - - 

AutomobiIit M43071604 43 - - 

mechaniko  
AutomobiIu M44071601 26 1 - MB ,,Renmoto" 
mechaniko  
Socialinio M44092001 41 6 - Obeliii vaiktj globos 

darbuotojo namai 
padjèjo  
Virèjo P43101304 8 3 - UAB ,,Laisvas vjas"; 

Rokikio J.Tumo- 
Vaiganto gimnazija; 
Rokikio Senamiesio 

progimnazija 
Virèjo P21101303 14 - 14 

Suvirintojo M44071501 18 - - 

Siuvjo 210072306 13 4 - UAB,,Lelija" 

Technikos 210071509 13 - - 

aItkaIvio 
remontininko  

attkaIvio P21071501 17 - - 

aItkaIvio P21071502 10 - 10 

Iviso 295 17 24 

2020-2021 m. m. vykdomos tçstinio profesinio mokymo programos (kai mokiniai priimti pagal 
vietimo ir mokslo ministro/ patvirtintq priémimo plan): 

Programos Vaistybinis Mokiniq skaiius 2021.01.01 jmons, kurioje 
pavadinimas kodas  vykdoma pameistriq 

praktinio mokymo H viso Iji4 turiniq I§jtl 
specialiujq pameistriq dalis, jei vykdoma 
ugdymosi pameistrysté, 

poreikiq  pavadinimas 
Socialinio T43092001 46 - 5 Obeliq vaikq globos 

darbuotojo namai; 
padèjèjo Skemli sociatinès globos 

namai; Kupikio 
socialinès globos namai 

Apskaitininko T43041102 19 - - 

Apdailininko T32073213 19 - - 

Siuvjo 143072301 21 - - 



Virjo T43 101304 15 - 5 Skemtp socialinês globos 
namai; 

Juodupès gimnazija; 
,,AneIos kavinuké"; 

UAB ,,Vilauna"; 
MB_,,Sautvilê" 

Visaisto T32101201 20 - - 

Iviso  140 - 10  

Profesinio mokymo organizavimas asmenims pagal Uimtumo tarnybos siuntimus 
ir kitq institucijq skirtq finansavim 	(iskyrus tuos asmenis, kurie priimti pagal 

vietimo ir mokslo ministro patvirtintq priêmimo vietq planq) H viso 
(asmeni4 skaiius) nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 

pagal formaliojo profesinio pagal neformaliojo profesinio mokymo programas 
mokymo programas  

41 12 53 

Kompetencijq vertinimas 

Baigiamojo 19 jq dalyvavo kompetencijq vertinime ir jgijo 
Eu. Mokymo programos kurso mokiniq kvalifikacijg (2020 m.) 

Mokinit4 skaiius Proc. Kvalifikacijos Nr. pavadinimas ir skaiius 
vaistybinis kodas (2020 m.) Ivertinimo 
(2020 m.)  vidurkis 

1. Apdailininkas 8 8 100 6,3 
(statybininkas) 
(330073202)  

2. Automobilh4 9 9 100 7,4 
mechanikas 
(330071606)  

3. Apdailinin kas 25 25 100 7,3 
(statybininkas) 
(M44073204)  

4. Automobi1h 21 21 100 6,4 
mechanikas 
(M440071601)  

5. Technikos gaitkalvis 10 10 100 7,2 
remontininkas 
(210071509)  

6. Siuvejas 11 11 100 8,0 
(210072306)  

7. Virejas 17 17 100 7,6 
(M44101304)  

8. Apskaitininkas ir 31 31 100 8,5 

kasininkas 
(M44041 101)  

19viso 132 132 100 7,33 



Mokinit. jsidarbinimas (2020 m. 1apkriio I d.) ir palyginimas su (2019 m. 1apkriio I d.) 

19 baigusiujq 2020 m. 
cl 

o — 

CA 

Programos 
pavadinimas 

Dirba Mokosi kitoje 
(vaistybinis 
kodas) 

______ ________ programoie  

: 
0 

.2 

-  > - 
0 

0 0 
- >  

Jn ca 
= 
.2 CA 

0 

) co 
U') 0 

o U - ce 
- cqs U') 

cz 
>- 

—19 

Z 

Apdailininkas 8 7 7 - - - I - - 100 
(statybininkas) (87,5 (87,5 

(330073202) proc.) proc.) 

Automobili4 9 8 8 - - - I - - 88,9 
mechanikas (88,8 (88,8 

(330071606) proc.) proc.) 

Apdailininkas 25 20 20 3 - 3 2 - 85,7 

(statybininkas) (80,0 (80,0 

(M44073204) proc.) proc.) 

Automobilii4 21 19 17 - - - 2 - - 90,5 

mechanikas (90,4 81,0 

(M44071601) proc.) proc.) 

Technikos 10 8 6 1 1 - 1 - - 85,7 
aItka1vis (80,0 (60,0 

remontininkas proc.) proc.) 

(210071509)  
Siuvejas 11 9 7 2 2 - - - 72,7 
(210072306) (81,8 (63,6 

proc.) proc.)  
Apskaitininkas 31 23 23 4 4 - - - 4 90,0 
ir kasininkas (74,1 (74,1 

(M44041 10 1) proc.) proc.) 

Viréjas 17 14 12 1 1 - - - 2 - 
(M44101304) (82,3 (70,6 

proc.) proc.)  
19 Viso 132 108 100 11 8 3 7 - 6 86,8 

(81,8 (75,8 
proc.) proc.)  

Mokiniai siuniami j kitt PM! SPMC: 

PM!, j kuriq nukreipiami Pirminio, tçstinio Mokinn Mokinit Mokiniq Valandq skaiius 
mokiniai, pavadinimas profesinio mokymo skaitius skakius pokytis vienam mokiniui 

programos 2020 metais 2019 lyginant 2020 metais 
metais 



pavadinimas su 2019 
(vaistybinis kodas) M. 

UtenosRPMC Viréjo 25 112 -87 8 
(M44101304)  

Panevêio Margaritos Apskaitininkas 21 48 - 27 6 
Rimkeviaités PRC ir kasininkas 

(M44041101)  
Hviso 46 160 114 14 

Mokiniq ,,nubyréjimas"  
2019-2020m.m. 

E pokytis (proc.) 
lyginant su 2018- 

2019m. m. 
(+1-) 

— 
0•  

0 c'l 

CID 

'C) 

.. C) 
C 

o _o 

346 

Ibraukta ig mokiniq sraq ig viso 51 14,5 14,0 - 0,5 

Peréjo mokytis j kitas mokykias 1 

Pakeité gyvenamajq vietq I 

U2 nepaangumq 3 

U2 nesumok&tq mokestj 0 mokslq 1 

Mokiniui mirus 

Del kitq prieasiq 44 

Mokiniq lankomurnas: 

Vidutinikai I Vidutinikai I Pokytis lyginant Vidutinikai I Vidutinikai I Pokytis 
mokinys per mokinys per 2018- su 2018- 2019 mokinys per mokinys per lyginant su 
2019- 2020 2019 mokslo metus mokslo metais 2019- 2020 2018- 2019 2018- 2019 

mokslo metus praleido ig viso (+ / 
-) 

mokslo metus mokslo mokslo 
praleido ig viso pamokq praleido pamok4 metus metais 

pamok4 del praleido (+ / -) 
nepateisinamL pamokq del 

prielasCi9 nepateisinamt 
prieas69  

122 115 7 101 - 	99 2 



Neformalusis vaiktj 9vietimas 

Mokiniq, 1ankan64 neformaliojo vaikq 9vietimo ugdymo bUrelius PMj 2020-2021 m. m., 
skaiius ir dalis ( 113 mokiniq 25 proc.) nuo visq besimokaniujq PMj - (dalis proc. 
nuo besimokiusiujq 20 19-2020 m.m. - 41 mokinys 13 proc.). Padidéjo 12 proc. 
Valandq, skirtq neformaliajam vaikq gvietimui 2020-2021 m. m., panaudojimas: skirta 
487 val., panaudota 204 val. (panaudota val. 2019-2020 m.m - 242 vat.). 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (proiektu pavadinimai, dalyviu skaiius) 

Data Priimanioji Dalyviq Dalyviq Dalyviq 

Eu. Projekto 
a1is skaiius skaiêius pokytis 

Nr. pavadinimas 2020 metais 2019 metais lyginant su 
2019 metais 

Praktika, 2019-06-01 Italija 8 mokiniai 
gUdiai, iki 

tobuléjimas su 2021-07-31 

1. Erasmus+ 
Nr.2019-1- 
LTO1-KAIO2- 
060180  
,,Patirtis 	ir 2020-09-01 Austrija, 17 mokiniti 
jtrauktis 	per iki Latvija, (virtualus 
Erasmus+ 2021-11-30 Italija, mobilumas) 

2. praktik" Ispanija, 

Nr.2020-1- Lenkija, 

LTO1-KAI 16- Suomija 

077606  
,Tarptautiné 2019-06-01 vedija, 3 mokytojai 

patirtis Iki Suomija, 
pereinant prie 2020-11-30 Italija 

modulinés 
viréjo 

3. 
mokymo 
programos 
jgyvendinimo 
(II etapas)" 
Nr.2019-1- 
LTOI-KAIO2- 
060294  

25 rnokiniai 25 mokiniai 0 
I 	viso ir ir 

3 mokytojai 7 mokytojai - 4 

Nacionaliniai ir tarptautiniai profesinio meistrikumo konkursai 

Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistrikumo konkursuose 2020 metais 
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Isakymu ar potvarkiu 
(Nr.) patvirtinto konkurso 

pavadinimas 

Dalyvavusiq 
profesijos mokytojq 

skaiius 

Dalyvavusiq 
mokinil4 
skaiius  

Konkurso vieta Laimétos 
vietos 

Nacionalinis profesinio 1 2 Paroda ,,Studijos IV vieta 
meistrikumo konkursas 2020", Lietuvos 

,,Geriausias jauflasis parodq ir 
automechanikas 2020" kongresq centre 

(organizatorial UAB ,,Inter 
LITEXPO Cars Lietuva" kartu su 

Varikliniq transporto Vilnius 
priemonn Iaivtj ir orlaivüi 

profesinio mokymo metodine 
komisija  

Dalyvauta konkursuose. parodose 

1. Konkurse ,,Verslo 2inios karjeros sèkmei 6" (Birq technologijos ir mokymo centro 
Vabalninko skyriuje). 

2. Specialiujq ugdymosi poreikiq mokiniq garsiniame skaitymo konkurse ,,Graiausi 2od2iai - 
Lietuvai" (organizatorius Rokikio rajono savivaldybes 9vietimo centras). Mokiné, dalyvavusi 
konkurse, pripainta geriausia skaitove. 

3. Regioniniame projekte - varytuvése nuotoliniu bUdu ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio 
paveldo isaugojimas ir puoselejimas" (organizatorius Lietuvos mokiniq neformaliojo 9vietimo 
centras). 

4. Respublikineje specialiujq ugdymosi poreikiq mokiniq pieiniq parodoje ,,M - toks, tu - 
kitoks ir pasaulis tampa spalvotas" (organizatorius Vi1kavikio R.Kybartq ,,Rasos" mokykia). 

5. Respublikineje virtualioje mokiniq kurybiniq darbq parodoje ,,Jausmai ir emocijos" 
(organizatorius Uvenio Satrijos Raganos gimnazija). 

6. Respublikinéje specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniq virtualioje mokiniq kürybiniq darbq 
parodoje ,,Kalédinis burbulas" (organizatorius Vilniaus Silo mokykia). 

Atvirg duru dienu oranizavimas 

Ba1andio - birelio mênesiais Rokikio technologijos, verslo ir 2em&s ükio mokykioje vyko 
virtualios ,,Atvirq durq dienos", skirtos vyresniq klasiq mokiniams, tévams (globejams), 
mokytojams, Wimtumo tarnybos atstovams ir registruotiems asmenims bei Uimtumo tarnybos 
projekto ,, Jaunimo socialiniq kompetencijq didinimas" dalyviams, Rokikio r. ir aplinkiniq rajonq 
atstovams ir kt. 

Renginio tikslas - supaindinti mokinius su paklausiomis profesijomis, praktinio mokymo 
bazémis, jranga ir technika, naudojama mokantis amato, galimybémis atlikti praktikas ir jsidarbinti. 
Siam renginiui sukurtas virtualus filmukas apie profesijas ir mokyklq. Filmukas patalpintas KPMPC 
tinklalapyje: https://ww.kpmpc.lt/kpmpc/rokiskio-technologiios-verslo-ir-zemes-ukio-mokykla/ . 
Sio filmuko déka, KPMPC tinklalapyje sukurtas naujas katalogas ,,Virtuali paintis su profesinio 
mokymo staiga". 

Virtualiose atvirq durq dienose apsilanké virg 300 dalyviq ig Rokikio, Birq, Utenos, 
Kupikio, Zarasl4 rajonq. 

Socialine parama mokiniams ir mokiniu pavêêjimas 

Ell. Socialinés paramos Mokiniq Dalis (proc.) nuo Parama pinigais 
Nr. teikimo bUdai (pvz.)] skaiius visq mokiniq 
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1. Parama maistu (sudaryta 79 18 proc. 1664,73 
Paramos ir bendradarbiavimo 
sutartis Nr.SUT-Pnv- 160 su 
Maisto banku) 

2. Vienkartinés paa1pos 26 6 proc. 1541,28 

3. Socialinés stipendijos 6 1 proc. 1521,00 

Mokiniq skaiius vaiuojaniq mokyk1/namo iki 40 km kiekvien4 dienq 173 mokiniai. 
Mokiniq skaiius vaiuojaniq mokyklq!namo savaitgaliais - 7 mokiniai. 

Biudeto Iestj panaudojimas 2020 metals 

Kodas Sqmatos straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo umokestis pinigais 817 100 
2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo Imokos 15 000 
2.2.1.1.1.05 Ryiq jrangos ir ryig paslaugq isigijimo i1aidos 1900 

2.2.1.1.1.06 
Transporto i1aikymo ir transporto paslaugq jsigijimo 
i1aidos 2 500 

2.2.1.1.1 .11 Komandiruoig i1aidos 100 
2.2.1 .1.1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos i1aidos 1 000 

2.2.1.1.1.15 
Materialiojo turto paprastojo remonto prekiq ir paslaugq 
isigijimo i1aidos 50 000 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kelimo i1aidos 2000 
2.2.1.1.1.20 Komunalinig paslaugg sigijimo i1aidos 34 000 

2.2.1.1.1.21 
Informacinig technologijq prekig ir paslaugg isigijimo 
i1aidos 13 100 

2.2.1.1.1.30 Kitq prekig ir paslaugg isigijimo i1aidos 37500 
2.7.3.1.1.01 Darbdavig socialiné paramapinigais 3900 
2.8.1.1.1.01 Stipendijos 53400  

19 viso: 1 031 500 

Kiek 2auta 2020 m. ES lkgu ir kokiems tiksiams 

1. Projekto ,,Patirtis ir itrauktis per Erasmus+ praktikq' Nr.2020-1-LTOI-KA1 16-077606 
dotacija —40 524,40 Eur. Proj ekto jgyvendinimo metu siekiama geresnig mokykios tarptautikumo 
veikig rezultatg vystant tarptautinç partnerystç, vykdant auktos kokybés tarptautinj mobi1um, 
rengiant specialistus, gebanéius veiksmingai save realizuoti profesineje veikioje, u2tikrinant lygias 
galimybes mokytis. 

2. Projektas Nr.09.1.2-CPVA-K-722-01-0012 ,,Rokikio technologijos, verslo ir 2emés Ukio 
mokykios profesinio mokymo(si) infrastruktUros plétra" - 158 896,00 Eur. Projekto tikslas - 
utikrinti auktos kokybés profesinio mokymo paslaugg teikimq pagal architektüra ir statyba, 
ininerija ir ininerinés profesijos bei gamyba ir perdirbimas 9vietimo sriéig profesinio mokymo 
programas. 
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3. Projektas ROKI-LEADER- I C-M-2- 1-2018 ,,Viskas pradedaniam verslq" - 5267,00 Eur. 
Projekto tikslas - suteikti 2iniq ir jgUdii., padedaniq efektyviau inaudoti rinkos s4lygas, 
patobulinti gebejimus ir kompetencijas versie, naudoti technologijas ir inovacijas. 

PMJ finansinès pajamos ul teikiamas mokymo ir kitas paslau2as: 

Metai Visos pajamos, Gauta pajamq, tUkst. eurq 
U suteiktas mokymo U2 kitas priemones ir teiktas tUkst. eurq 
priemones ir paslaugas paslaugas 

2020 53,8 28,9 24,9 
2019 86,3 42,4 43,9 

Pokytis - 32,5 - 13,5 - 19,00 
lyginant 
su 2019 
metais 

Paslaugq apraymas: 
mokymo, pata1pl nuomos, maitinimo, paymejimq keitimo paslaugos. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivatdybêmis 

Mokykia, siekdama veikios efektyvumo ir paslaugq kokybes utikrinimo, bendradarbiauja su: 
1. UAB ,,Rokikio suns" (supaindina maisto pramonés darbuotojo specialybés mokinius 

su sUriq gaminimo technologijomis, moko pieno tyriml praktinio atlikimo); 
2. Asociacija ,,Rokikio verslo k1ubas'; 

3. Utenos regioniniu profesinio mokymo centru (priima maisto pramonés darbuotojo 
specialybés mokinius praktiniam mokymui sektoriniame praktinio mokymo centre); 

4. UAB ,,Daivida" Rokikio mésiné (1eidia naudotis mésos gaminiq gaminimo cechu 
maisto pramonés darbuotoj o specialybés mokiniq praktiniam mokymui); 

5. Laimutés Sadauskienés IJ (priima maisto pramonés darbuotojo specialybés mokinius 
mokytis gako6itj gaminimo technologij os); 

6. UAB ,,Kepejelé" (1eidia naudotis kepykios patalpomis ir jrengimais maisto pramonés 
darbuotojo specialybes mokiniq praktiniam mokymui); 

7. UAB ,,Laq duona" ( bendroveje mokiniai mokosi dirbti su jvairia zem&s Ukio technika, 
statybos darbq); 

8. AB ,,Rokikio mainq gamykia" (technikos galtkalvio remontininko ir suvirintojo 
specialybiq mokiniams vykdomas metalo apdirbimo ir suvirinimo darbq praktinis mokymas); 

9. UAB ,,Pandmeta" (technikos galtkalvio remontininko ir suvirintojo specialybiq 
mokiniams vykdomas suvirinimo darbq praktinis mokymas; imon& remia mokykk metalo 
atraiomis); 

10. UAB ,,Duguva" ( remia mokykh savo gaminama produkcija); 
11. UAB ,,Rokmedis" (apdailininko specialybés mokiniai atlieka medienos gaminiq 

praktinius darbus); 
12. UAB ,,Laisvas véjas", UAB ,,Darola", UAB ,,Rokana", UAB ,,Senas grafas plius" 

(maisto pramonés darbuotojo specialybes mokinil4 praktiniam mokymui); 
13.UAB ,,Lelija" Rokikio siuvimo jmone ir UAB ,.Vilkma" (siuvéjo specialybes mokinil4 

praktiniam mokymui); 
14. UAB ,,Giemeda" (apdailininko specialybes mokiniai atlieka medienos gami ni ' 

praktinius darbus); 
15. UAB ,,AIdma. UAB ,,Henvida" (apdailininko specialybés mokiniq praktiniaiii 

rnokymui); 



13 

16. UAB ,,Ivabalté", UAB ,,Egrena' (automobiliq mechaniko specialybes mokiniq 
praktiniam mokymui); 

17. rajono bendrojo lavinimo mokykiomis (informacijos apie mokykioje rengiamus 
specialistus, susipainimas su mokykios baze, atvirq durq dienq (savaiiq) renginiai); 

18. Rokikio rajono savivaldybe; 
19. rajono seniUnais ir seniUnijq socialiniais darbuotojais (profesinis orientavimas, mokini4 

socialiniq problem sprendimas); 
20. Paneveio apygardos probacijos tarnybos Rokikio skyriumi (galimybé nuteistiesiems 

mokytis ir jgyti isi1avinim, informacija apie rengiamus specialistus); 
21. Lietuvos mokiniq informavimo ir techninés kurybos centru (kiekvienam, mokykioje 

besimokaniam mokiniui, suteikti karjeros paslaugas); 
22. Rokikio rajono savivaldybes pedagogine psichologine tarnyba (bendri gvie6iamojo 

pobUdio renginiq rengimas, pedagogines psichologinés pagalbos mokiniams ir mokytojams 
teikimas, konsultacijos del profesijos pasirinkimo). 

23. Panevéio prekybos, pramones ir amatq rUmais, Zemés Ukio rumais (bendradarbiavimas 
informacijos teikimo srityje, siekiant profesinio mokymo kokybés, sqlygq sudarymas kompetencijq 
vertinimui). 

24. Uimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos SADM Panevéio klientq aptarnavimo 
departamento Rokikio skyriumi (diskusijos, renginiai darbo rinkos ir su tuo susijusiq gyventojq 
uimtumo k!ausimais). 

25. Panevéio Margaritos Rimkeviaités profesinio rengimo centru; Visagino technologijos 
ir verslo profesinio mokymo centru; Vj Alantos technologijos ir verslo mokykia. 

26. Paneveio apskrities Rokikio rajono Policijos komisariatu (organizuojamos 
prevencinés paskaitos). 

27. Latvijos Respublikos Aizkrauklés profesine mokykia; 
28. Latvijos Respublikos Daugpilio prekybos profesine mokykla; 
29. Lietuvos statybininkl4 asociacija; 
30. Rokikio krato muziejumi; 
31. Skemq socialinés globos namais (socialinio darbuotojo padejéjo specialybes mokiniq 

praktiniam mokymui); 
32. Obeliq vaikq globos namais; 
33. Rokikio Sv.Apata10 evangelisto Mato parapijos seneliq globos namais (socialinio 

darbuotoj o padejejo mokiniq praktiniam mokymui); 
34. Rokikio socialinés paramos centru; 
35. Latvijos Respublikos Daugpilio technikumu; 
36. Lenkijos Tadeusz Kosciuzko Zemés ükio testinio ir praktinio mokymo centru; 
37. MB ,,Ardaimis" (vizaisto specialybés mokiniq praktiniam mokymui); 
38. Rokikio kultUros centru; 
39. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru; 

Svarbiausi jstaigos pasiekirnai ir problernos 

Pasiekimai: 
1. 2020 m. periUrétos 27 profesinio mokymo programos ir licencija papildyta 5 naujomis 

modulinémis profesinio mokymo programomis. 
2. Mokiniq priémimo planas jvykdytas 137 proc. 
3. Zurnalo ,,Reitingai" duomenimis mokykia priskirta viena prie per metus labiausiai jstojusiujq 

skaiiq padidinusios profesinés mokykios (2umalas ,,Reitingai", 2020 m. Nr. 2 (14)). 
4. Mokytojai sistemingai tobulina savo profesinç kvali1ikacij. 
5. Kokybés vadybos sistema sukurta, jdiegta ir palaikoma. Atitinka LST EN ISO 9001:2015 

Standarto reikalavimus. I duotas sertifikatas. 
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6. Sekmingai vykdomas ig Europos Sajungos struktüriniq fondq 1eq bendrai finansuojamas 
proj ektas Nr.09. I .2-CPVA-K-722-0 1-0012 ,,Rokikio technologijos, verslo ir 2em&s Ukio mokykios 
profesinio mokymo(si) infrastruktüros plétra". 

7. Vyksta ivairiapusis visos veikios vieinimas. 
8. Nuolat pletojama ir tobulinama profesinio orientavimo sistema. 
9. Vykdomas SUP mokiniq mokymas. 
10. Nacionaliniame profesinio meistrikumo konkurse ,,Geriausias jaunasis automechanikas 

2020" uimta IV vieta. 
11. Vykdomas mokymas pagal Vizaisto (P32101201)/modulio kodas 310120002 ,Grimo 

atlikimas" 	ir Automobilitl mechaniko (M4307 1 604)/modulio kodas 3071612 ,,Metalo 
technologiniai darbai" modulius Rokikio r. savivaldybés gimanzijq mokiniams. 

Problemos: 
1. Usitesçs nuotolinis mokymas maina mokiniq mokymosi motyvacijq. 
2. Nerenovuotas mokykios pastatas, kas ne1eidia pagerinti energijos sunaudojimo 

efektyvumo bei utikrinti sveikq ir saugiq mokiniq ugdymo sqlygq. 
3. Nepakankamai inaudotos suaugusiujq 9vietimo galimybés. 

Istaigos perspektyvos: 
1. Kelti mokytojq ir profesijos mokytojq kvalifikacijq, tobulinti skaitmeninio ratingumo 

kompetencijas. 
2. Neformaliojo 9vietimo galimybii.j plétra. 
3. Atlikti pastato energetinj auditq ir renovuoti mokykios pastat. 
4. Plétoti neformaltjj suaugusiujq gvietimq. 

II SKYRIUS 
METIJ VEIKLOS UDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAt 

1. Pagrindiniai praejusil metij veikios rezultatai 

Eu. 
Nr. 

Metq uduotys 
(toliau- uzduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultaft4 vertinimo 
rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 
vertinama, ar 

nustatytos uduotys 
frykdytos)  

Pasiekti rezultatai ir 
j q rodikliai 

Mokymas pagal Vykdomas Jgyvendinti 2 naujas Igyvendintos 4 
modulines profesinio mokymas pagal modulines profesinio naujos modulinés 
mokymo programas modulines mokymo programas profesinio mokymo 

profesinio (ijq viena programos - 
1.1. mokymo asmenims, turintiems vizaisto (pirminio 

programas specialiujq ugdymosi ir testinio) ir 
poreikiq) galtkalvio (pirminio 

ir asmenims, 
turintiems 
specialiujq 
ugdymosi poreikig) 

Diegti pameistrystés Dalis mokiniq 10 proc. nuo bendro 2020-06-01 
1.2. formq mokoma mokiniq skaiiaus pameistrystés forma 

pameistrystés buvo 	14,4 	proc. 
forma mokiniii. 
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Sudaryti sqlygas Neformaliojo Vykdyta ne maiau Vykdytos 4 
suaugusiems asmenims 9vietimo kaip 3 programos ir 2 neformaliojo 

ugdyti bendrqsias ir programq ir projektai. mokymo 
profesines projektq, skirtq Asmenq, dalyvavusiq programos. 

kompetencijas bei plésti neformaliojo 9vietimo 1. Vandens gildymo 
formuoti j 	teigiamas suaugusiujq mokyme 2020 metais, katilq, kuriems 

mokymosi visq saviraikos skaiius (ne maiau nenustatyta 
gyvenimq nuostatas, galimybes bei 100 asmenq) privaloma techninés 

pletojant neformaliojo ugdyti büklés tikrinimo 
vietimo galimybes asmenines, jstaigq prieiUra, 

socialines, kUriko. 
kultUrines, Vykdytas projektas 

menines ir kt. ,,Viskas 
kompetencij as, pradedaniam 
jgyvendinimas versl4". 

jgyvendintos 3 
neformaliojo 
vietimo programos: 

1.Apskaitos ir 
mokesii.i pagrindai. 
2. IT sprendimai 
verslui. 
3. Darbuotojq sauga 
ir sveikata 

1.3. Mokymuose 
dalyvavo ir jgijo 
kompetencijas 51 
asmuo. 
2020 m. 1apkriio 
men. pateikta 
paraika pagal 
projektq 
,,Suaugusiujq 
vietimo sistemos 

plétra suteikiant 
besimokantiems 
asmenims 
bendrsias ir 
pagrindines 
kompetencijas' 
Nr.09.4.2-ESFA-V- 
7 15-01-0002 
keturioms mokymo 
programoms 
vykdyti : ,,Maisto 
gamybos versias 
namuose", 
,,Socialinis 
aktyvumas 
slaugoje", 
,,Lengvujg drabuiq 
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siuvimas" ir 
,,Maos jmonès 
apskaita". 

Mokiniq, baigusiq Isidarbinimas Ne maiau kaip 82 
Pagal 2020 m. 1 	4. profesinio mokymo pagal jgytq proc. mokiniq 
jgytas kvalifikacijas 

istaigq 2020 metais, kvalifikacijq yra jsidarbino pagal jgytq 
jsidarbino 75,8 

jsidarbinimas pagal ne maesnis kaip kva1ifikacij 
gyt kvalifikacijq a1ies vidurkis 

proc. 

ISO 9001:2015 Igyvendintos ISO Gautas Kokybés 
Kokybés valdymo 9001: 2015 vadybos sistemos 

•5• sistemos palaikymo Kokybes atitikmens sertifikatas Mokykia turi 
priemoniq planavimas ir valdymo LST EN ISO Kokybes vadybos 
gyvendinimas sistemos 9001:2015 (ISO 9001: sistemos atitikmens 

palaikymo 2015) sertifikatq LST EN 
priemonés ISO 9001:2015 

(ISO 9001: 2015) 

2. Uduotys, nepvykdytos ar jvykdytos i dalies del numatytq rizikq jei tokiq buvo) 
Uduotys Prieastys, rizikos 

2.1. 1.4 uduotis jvykdyta ig dalies. COVID-19 pandemija 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svari4 jstaigos veikios rezultatams) 

Uduotys / veikios Poveikis 9vietimo istaigos veiklai 
3.1. Virytas mokiniq priémimo planas. Pilnai inaudojamos mokymo(si) bazès, rajono 

darbo rinkq papildytas kvalifikuoti darbininkai, 
kyla mokykios prestias. 

3.2. COVID-19 pandemijos iUkiq valdymas. Gauta ekspertinio vertinimo ivada, kad 
mokykia yra pasirengusi vykdyti mokymq 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bUdu. 
Karantino metu vyko nuotolinis mokymas ir 

nuotolinis darbas. Mokykloje COVID-19 2idiniq 
nebuvo 

4. Pakoreguotos praéjusiq metq veikJos uduotys (jei tokitp buvo) ir rezultatai 
Rezultatq vertinimo rodikliai 

Uduotys Siektini rezultatai 
(kuriais vadovauj antis Pasiekti rezultatai ir 

vertinama, ar nustatytos jq rodikliai 
uduotys_jvykdytos)  

4.1.  

III SKYRIUS 
GEBEJIMIJ ATLIKTI PAREIGYBES APRAYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 

5. Gebèjimq atlikti pareigybes aprayme nustatytas funkcijas vertinimas 

Paymimas atitinkamas langelis: 

Vertinimo kriterijai 	
1 - nepatenkinamai 

2— patenkinamai 
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4 - labai gerai 
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 111 20 3x 40 
5.2. Itek1ii4 (monikujq, laiko ir materialiniq) paskirstymas I 0 20 3x 40 
5.3. Lyderystés ir vadovavimo efektyvumas 1 0 20 3x 40 
5.4. 2 iniq, gebèjimi ir jgCid2i4 panaudojimas, atliekant funkcijas 
ir siekiant rezultatg  

10 20 3x 40 

5.5. Bendras vertinimas (paymimas vidurkis) I 0 20 3x 4L11 

IV SKYRIUS 
PASIEKTV REZULTATIJ VYKDANT UDUOTIS ISIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS 

6. Pasiekti rezultatq vykdant uduotis isivertinimas 

Uduoiq jvykdymo apraymas 
Paymimas atitinkamas 

langelis 
6.1. Visos uduotys jvykdytos ir virijo kai kuriuos sutartus vertinimo 
rodiklius Labai gerai 0  

6.2. Uduotys ig esmés frykdytos arba viena nejvykdyta pagal sutartus 
vertinimo rodiklius  Gerai x 

6.3. lvykdyta ne maiau kaip pusè uduoiti pagal sutartus vertinimo 
Patenkinamai 0 rodiklius  

6.4. Pusé ar daugiau uduotys nevykdyta pagal sutartus vertinimo 
Nepatenkinamai 0 rodiklius 

7. Kompetencijos, kurias norètg tobulinti 
7.1. Vadovavimo kompetencijos tobulinimas. 
7.2. 

V SKYRIUS 
KITI METU VEIKLOS UDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

8. Kitq metq uduotys 
(nustatomos ne maiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uduotys) 

Uduotys Siektini rezultatai 

Rezultatq vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
uduotys jvykdytos) 

Vadovaujamasi atnauj intais 
mokykios vidaus veikk 
regIamentuojaniais norminiais 

4.1. Kokybés vadybos sistemos, Atnaujinti ir palaikyti 
teises aktais; 
atliktas ISO standarto auditas 

atitinkanios LST ISO kokybés vadybos sistemq 
del mokykios kokybes vadybos 

9001 :2015 (ISO 9001 :2015) LST ISO 9001:2015 (ISO 
reikalavimq atitikimo 

veikimo tobulinimas 9001:2015) 
reikalavimams; 
audito metu nustatytq 
neatitikimq paa1inimo 
rezultatas. 

8.2. Projekto, finansuojamo ES Projekto Nr.09. 1.2- Pasiekti projekte numatyti tikslai; 
teikiamos auktos kokybés struktUriniq fondt, jgyvendinimas CPVA-K-722-01-0012 nrofesinin mnl,n1r. 
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.,Rokikio technologijos, pagal projekte numatytt sriiq 
verslo ir 2em&s Ukio profesinio mokymo programas. 

mokykios profesinio 
mokymo(si) 

infrastruktUros p1étra' 
jgyvendinimas  

Mokymsi pagal atitinkamas 
programas/modulius tçsia priimti 

8.3. Utikrinti kokybi gkq praktinio BU mokiniai mokosi pagal BU mokiniai (sukomplektuotos 

mokymo jgyvendinim LTKS 3-4 lygio profesinio naujai priimtq mokiniq kiasés); 
mokymo programas sudaryta galimybê mokiniams 

atiikti praktikq mokykioje ar 
realioje darbo vietoje. 

Parengtas ir patvirtintas mokykios 
korupcijos prevencijos veiksmq 
planas, j plan4 Itrauktos 	MSM 

2020-2023 m. korupcijos 
8.4. Antikorupcines aplinkos ir 

Kuriama antikorupcine 
prevencijos programos 

atsparumo korupcijai mokykioje 
aplinka ir mikroklimatas 

jgyvendinimo priemoniq piano 
stiprinimas. priemonés, skirtos ministerijos 

pavaIdios jstaigoms; 
vykdomas mokykios korupcijos 

prevencijos priemonhl4 
gyvendinimo planas. 

Organizuotos ivykos j jmones; 

Kuriamas sistemingas, 
surengtas karjeros konsultavimo 

8.5. Bendradarbiavimas su 
naudingas ir nuosekius 

renginys; 
socialiniais partneriais. bendradarbiavimas 

organizuota veikia su UT; 
tirta nauji profesinio mokymo 

programg_kUrimo_butinybè. 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uduotys gall büti nevykdytos (aplinkybès, kurios gall 
turèti neigiamos Itakos jvykdyti ias uduotis) 
pi1doma suderinus su 9vietimo istaigos vadovu) 
9.1. Vaistybés teisés aktq kaita. 
9.2. COVID-19 pandemija. 

VI SKYRIUS 
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMA! 

10. Ivertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: Gerai (mokykios tarybos 2021-02-18 posêdio 
protokolas Nr.T 1-1). Matomi akivaizdüs pokyiai: 2enklus vykdomq moduliniq programq skaiiaus 
padidejimas; mokiniq prièmimo planas jgyvendintas 137 proc.; gauta ekspertinio vertinimo ivada, 
kad mokykia yra pasirengusi vykdyti mokym4 nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bUdu. 

Mokykios tarybos pimininkas ~Dqn
~impavar&)

as 	2021-02-18
- us (mokykioje - mokykios tarybos 	 (pa as) 	 (vardas 	(data) 

galiotas asmuo, 9vietimo pagalbos istaigoje - 
savivaldos institucijos jgaiiotas asmuo 
/ darbuotojq atstovavimq jgyvendinantis asmuo) 

11. Ivertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: Ataskaita jvertinta gerai - nes mokykios vadové i 
esmés jvykdé uduotis (nejvykde vienos uduoties) pagal sutartus vertinimo rodiklius, gebejimai 
atlikti pareigybes aprayme nustatytas funkcijas vertinami gerai. 
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LR 9vietimo, mokslo ir sporto ministerijAg  
Mokymosi vis4 gyvenimq 
departamento direktonus 
(vietimo jstaigos savininko teises ir 
pareigas igyvendinantios institucijos 	I 
(dalininkq susirinkimo) jgalioto asmens / 
pareigos) 

Julius Jakuinskas 	2021-02-25 
(vardas ir pavard) 	 (data) 

Galutinis metq veikios ataskaitos vertinimas: Gerai. 

Susipainau: 
Direktorê 
(vietimo istaigos vadovo pareigos) 

Dire ktoré 

Diana Giedrikjené 	 ''-' 1 
(vardas ir pavardé) 	 (data) 


