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1. BENDROS ŽINIOS APIE MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRĄ 

Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau – Marijampolės PRC) pagrindinė 

veikla- švietimas. Įgyvendinant 2021 metų veiklos planą, siekėme plėtoti patrauklią ir lanksčią 

mokymo sistemą, apimančią pagrindinį ir vidurinį ugdymą, pirminį, tęstinį ir neformalųjį profesinį 

mokymą, suderintą su darbo rinkos paklausa. Sudarėme sąlygas mokymuisi darbo vietoje, skatindami 

pameistrystę bei glaudžiai bendradarbiaudami su socialiniais partneriais, siekėme mokiniams suteikti 

kompetencijas, kurios padeda gauti norimą darbą. Dėmesį skyrėme vykdomų programų ugdymo 

turinio, jo formavimo įgyvendinimui, edukacinės aplinkos vystymui, pagalbos teikimo mokiniui ir 

mokytojui vystymo, veiklos viešinimo bei komunikacijos klausimams. 

Marijampolės PRC vizija – Marijampolės profesinio rengimo centras – modernus, 

lankstus ir  atviras pozityviai kaitai,  tenkinantis Lietuvos ir Marijampolės regiono asmenų pirminio 

ir tęstinio profesinio mokymo, bendrojo ugdymo poreikius ir interesus, besiorientuojantis į 

Marijampolės regiono infrastruktūros kaitą, siekiantis  tapti lyderiu tarp šalies profesinio mokymo 

įstaigų. 

Marijampolės PRC misija – rengti kvalifikuotus specialistus, atitinkančius 

Marijampolės regiono bei šalies darbo rinkos poreikius bei tenkinti individualius mokymosi 

poreikius. 

Vertybės – profesionalumas, nuolatinis tobulėjimas, atsakomybė, tolerancija yra 

vertybės, kurias stengiamės ugdyti, kurdami jaukią, draugišką darbo ir mokymosi aplinką 

Marijampolės profesinio rengimo centre. 

2021 m. Marijampolės PRC veikė Marijampolės PRC taryba (kolegialus valdymo 

organas), Marijampolės PRC taryba (savivaldos insititucija), Marijampolės PRC mokinių taryba.  

Marijampolės PRC sudaro šeši skyriai (Statybos ir mechanikos, Paslaugų, Vilkaviškio, 

Kudirkos Naumiesčio, Pataisos namų, Gimnazijos) ir du sektoriniai  praktinio mokymo centrai 

(Žemės ūkio technologijų ir Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų). 2021 m. 

Marijampolės PRC buvo vykdoma: pagrindinio ugdymo programa 9-10 klasių mokiniams; 

automobilių mechaniko profesinio mokymo programa, įgyvendinama kartu su pagrindinio ugdymo 

programos antrąja dalimi ir vidurinio ugdymo programa (eksperimentas); 15 vidurinio ugdymo ir 

profesinio mokymo programų asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą; 3 pirminio profesinio 

mokymo programos asmenims, turintiems ne žemesnį kaip pradinis išsilavinimą; 6 pirminio 

profesinio mokymo programos asmenims, turintiems ne žemesnį kaip pagrindinis išsilavinimą; 12 

pirminio profesinio mokymo programos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą; 1 tęstinio 

profesinio mokymo programa asmenims, turintiems ne žemesnį kaip pradinis išsilavinimą; 11 tęstinio 

profesinio mokymo programų asmenims, turintiems ne žemesnį kaip pagrindinis išsilavinimą; 11 

tęstinio profesinio mokymo programos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą; 4  profesinio 

mokymo programos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims. 

2021 m. spalio 1 d. Marijampolės PRC mokėsi 1759 mokiniai, 8 proc. daugiau nei     

2020 m. 

2021 m. Marijampolės PRC baigė 813 mokiniai, kvalifikaciją įgijo 745 mokiniai (92 

proc.). Vidurinio ugdymo progamą baigė 210 mokinių, brandos atestatus gavo 179 mokiniai (85 

proc.). 

2020 m. Marijampolės PRC veikė 18 neformalaus švietimo būrelių, kuriuos lankė 280 

mokinių.  

Tenkinant Marijampolės regiono darbo rinkos poreikius, buvo siekiama aukštesnės 

mokymo kokybės, kuriama mokymo kokybės užtikrinimo sistema, tobulinama mokytojų 
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kvalifikacija. Mokiniai mokėsi mokykline arba pameistrystės forma, ugdomos jų bendrosios ir 

dalykinės kompetencijos,  plėtojama socialinė partnerystė. 2021 m. pameistrystės forma mokėsi 130 

asmenų. Sudarytos sąlygos mokytis specialųjų poreikių mokiniams pagal jų gebėjimus. 

Siekiant ugdymo kokybės buvo atliktas vidaus kokybės auditas, apimantis visus veiklos 

procesus: valdymo, pagrindinius ir palaikomuosius. Teiktos rekomendacijos neatitiktims šalinti. 

Pasirengta KVS sertifikavimui pagal ISO 9001:2015.  

Marijampolės PRC veikia švietimo pagalbos mokiniui sistema, kuri padeda mokiniams 

turintiems mokymosi, lankomumo, psichologinių bei socialinių problemų. 

Marijampolės PRC bendradarbiauja su gimnazijomis, bendrojo ugdymo mokyklomis, 

kolegijomis, Užimtumo tarnyba, verslo atstovais, socialiniais partneriais. 

Marijampolės PRC vyko suaugusiųjų mokymai, A, B, C, CE, D kategorijų motorinių 

transporto priemonių ir junginių su priekabomis vairuotojų pirminis mokymas, motorinių transporto 

priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programos kursai (95 kodas), 

traktorininko, jaunojo ūkininko mokymo kursai, mokymai asmenims iš Užimtumo tarnybos, kursai 

išorės klientams. Bendras surengtų mokymų valandų skaičius- 10797 val. Lėšos iš žemės ūkio 

veiklos, subsidijos (išmokos) už žemę, suaugusiųjų mokymas leidžia gauti papildomus finansinius 

išteklius materialinės bazės tobulinimui. 2020m. gautos lėšos- 175926,38 EUR.  
Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų ir Žemės ūkio technologijų 

sektoriniuose praktinio mokymo centruose 2021 m. buvo organizuota praktika 261 kitų profesinio 

mokymo įstaigų, kolegijų, bendrojo ugdymo  mokiniams (Marijampolės Sūduvos gimnazija- 30,  

Kėdainių Atžalyno gimnazija- 30, Kėdainių Akademijos gimnazija- 30, Karaliaus Mindaugo 

profesinis rengimo centras- 19, Kauno technikos profesinio mokymo centras- 49,  Smalininkų 

technologijų ir verslo mokykla- 25, Biržų technologijų ir verslo mokymo centras- 15,  Alytaus 

profesinio rengimo centras- 5, Daugų technologijos ir verslo mokykla- 10, Vilniaus komunalinių 

paslaugų mokykla (Kaišiadorių skyrius)- 9, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys (Panevėžio 

PRC)- 15, Vilkijos žemės ūkio – 24).   
 228 Marijampolės PRC mokiniai dalį mokymo programos mokėsi kituose 

sektoriniuose praktinio mokymo centruose (Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras- 19, 

Kauno technikos profesinio mokymo centras- 66, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla- , Alytaus 

profesinio rengimo centras- 30, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras- 22, 

Vilniaus profesinio mokymo centras ,,Žirmūnai“- 7, Utenos profesinio rengimo centras 10).  

Marijampolės PRC turi du bendrabučius (Marijampolėje ir Kudirkos Naumiestyje). 

2021 m. 110  mokinių naudojosi Marijampolės PRC apgyvendinimo paslauga. 
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2. MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DARBUOTOJAI 

2021 m. Marijampolės PRC dirbo 249 darbuotojai, iš jų 2 direktoriaus pavaduotojai, 

praktinio mokymo vadovas, 7 skyrių vedėjai, 4 socialiniai pedagogai, 1 psichologas, 1 specialusis 

pedagogas. 

Bendrojo ugdymo mokytojai: 

 

2022-01-01  

 būklei 

mokytojai 

ekspertai 

mokytojai 

metodininkai 

vyresnieji 

mokytojai 

mokytojai 

 

nesuteiktos 

kvalifikacinės 

kategorijos 

mokytojai  

Viso 

Gimnazijos skyrius 

 

1 8 7 3 1 20 

 

Vilkaviškio skyrius 

 

1 3 5 2 1 12 

K.Naumiesčio 

skyrius  

0 4 4 2 0 10 

VISO  2 15 16 7 2 42 

 

Profesijos mokytojai:  

 

2022-01-01  

 būklei 

profesijos mokytojai 

metodininkai 

vyresnieji 

profesijos 

mokytojai 

profesijos 

mokytojai 

 

nesuteiktos 

kvalifikacinės 

kategorijos 

profesijos 

mokytojai 

Viso 

K. Naumiesčio skyrius  0 9 7 5 21 

Vilkaviškio skyrius 

  

3 4 4 1 12 

Pataisos namų skyrius 1 4 9 1 15 

Paslaugų skyrius  

 

4 9 7 16 36 

Statybos ir mechanikos 

skyrius  

1 7 7 7 22 

VISO  9 33 34 30 106 

 

3. TARPTAUTINIAI IR EUROPOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMI 

PROJEKTAI 
 
3.1. Tarptautiniai projektai              

Eil.

Nr. 

Projektas Įgyvendinimo trukmė Projekto koordinatorius 

1. Erasmus+ mobilumo projektas 

,,Profesijos mokymo metodų 

modernizavimas, remiantis ES 

patirtimi“ 

2019-09-01 – 2021-02-28 Marijampolės PRC 

2. Nordplus Adult projektas ,,Iš 

praeities į ateitį“ (From past to 

future) 

2018-09-01 – 2021-02-28 Marijampolės PRC 

3. Erasmus+ strateginių 

partnerysčių projektas ,,Inclure 

sans Exclure“ (ISwEb) 

2019-09-01 – 2022-02-28 Toulouse Lautrec Lycee, 

Prancūzija 

4. Erasmus+ mobilumo projektas 

“Types of markings and 

calculation methodology in 

2020-09-16 - 2020-11-12 Daugavpils construction 

technical school, Latvija 
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geodesy, considering Austrian 

and Latvian methodological 

analysis and summary, using in 

the subject “The basics of 

geology and geodesy” 

Atvykstamasis vizitas 

neįvyko dėl COVID-19 

5. Erasmus+ mobilumo projektas 

,,Europe-wide Skills“ (EWS) 

2020- Jarvamaa 

Kutsehariduskeskus 

profesinė mokykla, Estija 

 

Atvykstamasis vizitas 

neįvyko dėl COVID 

6. Erasmus+ mobilumo projektas 

„Erasmus keliai veda į sėkmę“ 

 

2020-10-01 – 2022-03-31 Jonavos politechnikos 

mokykla 

7. Erasmus+ mobilumo projektas 

,, Atrask save Europoje“ 

2020-11-01 - 2022-10-31 Marijampolės PRC 

8. Projektas ,,Skaitmeniniai 

kultūrinio paveldo 

ambasadoriai“  

2020-09-01-2022-08-31 Turkija 

9. Erasmus+ profesinio mobilumo 

projektas „Dirbančių profesinio 

mokymo įstaigų mokinių ir 

absolventų gebėjimo mokytis 

darbinėje veikloje stiprinimas 

(V etapas). 

2020-12-01 - 2021-12-31 Lietuvos darbdavių 

konfederacija 

 

Turėjo prasidėti, bet dar 

neprasidėjo 

10. Projektas ,,Mokyklos-Europos 

parlamento ambasadorės“ 

MEPA 

2020-09-01 – 2021-06-30 Marijampolės PRC 

14. Projektas ,,Išmanus atliekų 

panaudojimas išmanių mokyklų 

grupėje” („Smart Waste 

Management for Smarter 

Cluster Schools“) pagal 

„Erasmus+“ K2 programą, 2 

pagrindinis veiksmas – 

mokyklų strateginės 

partnerystės 

2020-12-02 – 2022-08-31 Colegiul National ,, Liviu 

Rebreanu” Bistrita, 

Rumunija 

 

Klasterinė koordinuojanti 

mokykla Marijampolės 

Jono Totoraičio 

progimnazija 

 

3.2. Europos struktūrinių fondų finansuojami projektai 

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto numeris Lėšos Eur. 

1. Marijampolės profesinio rengimo 

centro mokinių praktinių įgūdžių 

įgijimas realioje darbo vietoje 

Nr.09.4.1-ESFA-T-

736-01-0006 

328.335,97 

2. Praktinių įgūdžių įgijimas 

Marijampolės PRC sektoriniame 

žemės ūkio technologijų praktinio 

mokymo centre 

Nr. 09.4.1-ESFA-T-

736-02-0009 

97.536,15 

3. Praktinių įgūdžių įgijimas 

Marijampolės PRC melioracijos 

(kelių statybos/remonto) transporto 

Nr. 09.4.1-ESFA-T-

736-02-0006 

80.541,50 
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sektoriniame praktinio mokymo 

centre 

4. Marijampolės profesinio rengimo 

centro plėtra ir mokymosi sąlygų 

gerinimas 

09.1.2-CPVA-V-721-

05-0001 

626.461,05 

5. Klimato kaitos programos lėšomis 

finansuojamas projektas 

„Atsinaujinančių energijos šaltinių 

(saulės elektrinės) diegimas 

Marijampolės profesinio rengimo 

centro pastatuose“ 

 

KKS-S-17 (2020) 150.042,35 

6. Marijampolės profesinio rengimo 

centro plėtra ir energetinio 

efektyvumo gerinimas 

04.3.1-VIPA-T-113-

02-0025 

375.603,20 

7.  Sportas sveikatingumui stiprinti 

 

 

SRF-SIĮ-2019-1-0438 22.300,00 

  

4. RENGINIAI, KONKURSAI 

1. ,,Nacionalinis darbuotojų saugos ir sveikatos“ konkursas 

2. Konkursas ,,Mano kelionė po gimtąjį kraštą. Pasaulis Lietuvoje ir Lietuva 

pasaulyje“ 

3. ,,Vairavimo mokyklų mokinių ir vairavimo instruktorių meistriškumo“ konkursas 

4. ,,Jaunųjų traktorininkų“ profesinio meistriškumo konkursas 

5. „Ekskavatorių valdymo“ meistriškumo konkursas 

6. Konkursas ,,Kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas‘‘ 

7. ,,Olympis“  

8. ,,Kalbų kengūra“ 

9. ,,Gamtos kengūra“ 

10. ,,Istorijos kengūra“ 

11. Štangos spaudimo varžybos 

12. Krepšinio turnyras ,,Taiklioji ranka“ 

13. Vertimų ir iliustracijų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ 

14. Etninės kultūros konferencija-amatų dirbtuvės ,,Mano gimtinės lobiai“ 

15. Antikorupcinio švietimo konkursas ,,Skaidrumą kuriame kartu“ 

16. ,,Sporto šventė 2021“ 

17.  Protmūšis AIDS dienai paminėti 

18. ,,Rudens spalvos“ 

19. ,,Rudens bėgimas“ 

20. Iniciatyva ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“ 

21. Mokytojų dienos organizavimas 

22. Tolerancijos diena 

23. ,,Spalvų savaitė iš namų“ 

24.  Kalėdinė mugė 

25.  Anglų k. olimpiados savivaldybės etapas  

26. Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 

27. Chemijos  olimpiada (savivaldybės etapai)  

28. Nacionalinis Č. Kudabos vardo geografijos konkursas 

29. Respublikinis kūrybinių darbų konkursas „Kalbantis knygos skirtukas“  

30. Respublikinis skaitmeninis konkursas „Atsargiai – virusai puola“  
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31. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Kompiuterinio projektavimo 

operatorius 2021“ 

32. Respublikinis moksleivių konkursas  „Mes – žemės vaikai“ 

33. Konkursas  „Tavo žinia žmonijai“  

34. Nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Ateities miestai“  

35. Respublikinis atviruko konkursas ,, Kovo 11-oji‘‘  

36. Pardavėjo konsultanto konkursas ,, Profesionaliausias prekybininkas‘‘  

37. Socialinio darbuotojo padėjėjo konkursas ,, Mano misija padėti‘‘ 

38. Virėjo profesinio meistriškumo konkursas ,,Saldi fantazija“ 

39. Respublikinė paroda-konkursas "Žiemos puokštė KMAIK 2021“ 

 

Tenkinant mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius, siekiant ugdyti bendrąsias ir 

profesines kompetencijas Marijampolės PRC 2021 m. dalyvauta 6 profesinio meistriškumo ir 13 

bendrojo ugdymo konkursuose, organizuota 2 profesinio meistriškumo.  

2021m. laimėta I vieta Marijampolės regiono darbdavių organizuotame „Ekskavatorių 

valdymo meistriškumo konkurse“ (Gustas Uzdila, KDg19-1 gr.), I vieta Šiaulių profesinio rengimo 

centro organizuotame respublikiniame konkurse „Kalbantis knygos skirtukas“ (L. Bindokaitė, KO20-

1 gr.),  II vieta Klaipėdos technologijų mokymo centro organizuotame nacionaliniame profesinio 

meistriškumo konkurse „Kompiuterinio projektavimo operatorius 2021“ (I. Difartaitė, KO20-1 gr.), 

II komandinė vieta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame konkurse 

„Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“, II vieta Utenos regioninio 

profesinio mokymo centro organizuotame nacionaliniame virėjo profesinio meistriškumo konkurse 

,,Saldi fantazija“ (K.Lenkaitytė, V19-2 gr.), II ir III vietos Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegijos organizuotoje respublikinėje parodoje-konkurse "Žiemos puokštė KMAIK 2021“ (G. 

Ambraziejūtė, L.Grupkaitytė F20-1 gr.), III vieta Šiaulių PRC organizuotame nacionaliniame 

konkurse "Profesionaliausias  prekybininkas 2021"  

(B. Damukaitienė, PRt21-1 gr). 

 

5. BENDRAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

2021 m. pasirašytos 47 bendradarbiavimo sutartys, iš jų 27 sutartys su verslo partneriais, 

3 su profesinio mokymo įstaigomis, 17 su bendrojo ugdymo mokyklomis, aukštojo mokslo 

įstaigomis. 

2021 m. Marijampolės PRC tapo Europos viešbučių ir restoranų mokyklų asociacijos 

nare. Tai suteiks galimybę Įstaigos maitinimo ir aptarnavimo paslaugų mokytojams tobulinti 

kvalifikaciją užsienio mokymo įstaigose, mokiniams- vykti į tarptautinius mobilumus, dalyvauti 

tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose, plėtoti atvykstamąjį mokytojų ir mokinių 

mobilumą.  

6. METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI 

 

Nr. Rodiklio pavadinimas Siekiama rodiklio 

reikšmė 2021m. 

proc./vnt. 

Pasiekta rodiklio 

reikšmė 2021m. 

proc./vnt. 

Pastabos 

1.  Mokinių skaičius spalio 1d. 1650  1759  

2.  Priimtų mokinių skaičiaus atitiktis 

planui 

1215 1225  
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3.  Įgiję vidurinį išsilavinimą mokiniai 

(brandos atestatai) 

76,7 proc. 85 proc.  

4.  Įgiję profesinį išsilavinimą mokiniai 

(diplomai) (proc. nuo įstojusių į 

programą skaičiaus) 

85 proc. 92 proc.  

5.  Įsidarbinę pagal specialybę 

absolventai  

52,9 proc. 38 proc.  

6.  Įsidarbinę ne pagal specialybę 

absolventai  

21,9 proc. 42,7 proc.  

7.  Registruoti UŽT absolventai 

(spalio1d. duomenys) 

8,5 proc. 4,89 proc.  

8.  Tęsia mokymąsi (absolventai) 6, 0 proc. 5,2 proc.  

9.  Mokinių, besimokančių 

pameistrystės forma procentas nuo 

visų (išskyrus 9-10 kl.) mokinių  

9,5 proc. 10 proc.  

10.  Bendrojo ugdymo mokytojų skaičius 

(spalio1d.) 

39 vnt. 42 vnt.  

11.   Vienam bendrojo ugdymo 

mokytojui tenkančių mokinių 

skaičius  

15,3 vnt. 15 vnt.  

12.  Profesijos mokytojų skaičius 84 vnt. 106 vnt.  

13.  Vienam profesijos mokytojui 

tenkančių mokinių skaičius 

16,1 vnt. 17,6 vnt.  

14.  Kvalifikaciją tobulinę mokytojai  80,8 proc. 88,5 proc.  
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7. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL STRATEGINIO PLANAVIMO SRITIS 

1. Strateginis tikslas. Siekti kokybiško ugdymo, garantuojančio mokymo/si veiksmingumą ir kiekvieno mokinio pažangą. 

Strateginio 

planavimo 

sritis 

Strateginio 

planavimo 

uždaviniai 

Strateginio 

planavimo 

veiksmai 

Atlikti  
Atsakomybė 

(atsakingas) 

Strateginio planavimo 

srities rezultato rodikliai  

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

2019m. 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

2020m. 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

2021m. 

Pokytis nuo 

2019 m. 

1. Vykdomų 

programų 

ugdymo 

turinys, jo 

formavimas, 

įgyvendinimas. 

1.1.  Pereiti prie 

modulinių 

profesinio 

mokymo 

programų 

įgyvendinimo. 

1.1.2. Perėjimas 

prie modulinio 

profesinio 

mokymo 

modelio. 

2020 

m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas, 

skyrių vedėjai 

1.1.2.2. Mokinių, kurie 

mokosi pagal modulines 

profesinio mokymo 

programas  

89,3 proc. 98,6 proc. 100 proc. 10,7 proc. 

1.2. Teikti 

kokybiškas 

paslaugas. 

1.2.1. 

Pameistrystės 

profesinio 

mokymo formos 

plėtojimas. 

kasmet Praktinio 

mokymo 

vadovas, 

skyrių vedėjai 

1.2.1.1. Pameistrystės 

mokymo forma vykdoma 

programų dalis  

32,4 proc. 51,13 proc. 60,9 proc. +28,5 proc. 

1.2.1.2. Mokinių, kurie 

mokosi pagal pameistrystės 

mokymo formą   dalis   

6,3 proc.  8,58 proc. 10,4 proc. +4,1 proc. 

1.2.2.  Kokybiško 

profesinio 

mokymo 

programų teikimo 

užtikrinimas. 

kasmet Praktinio 

mokymo 

vadovas, 

skyrių vedėjai  

1.2.2.1.  Mokinių, 

besimokančių pagal  

profesinio mokymo 

programas, pažanga ir 

pasiekimų rodiklis  

 

94,4 proc. 95,8 proc. 

 

 

 

95 proc. +0,6 proc. 

1.2.2.2. Regione atlikusių 

praktiką mokinių skaičius  

 

80,2 proc. 98,5 proc. 90 proc. +9,8 proc. 

1.2.2.3. Regione 

įsidarbinusių absolventų 

skaičius   

 

43 proc. 45,5 proc. 

 

 

77 proc. +34 proc. 

1.2.2.4. Virtualioje aplinkoje 

patalpintos mokomosios 

medžiagos, skirtos mokymo 

programų mokymui (si), 

naudojimas   

 

100 proc. 99 proc. 100 proc.  

1.2.2.5.  Asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo 

rezultatai  

571 asm. 653 asm. 

 

745 asm +174 asm. 
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1.2.2.6. Praktinis mokymas 

vykdomas kituose 

sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose, dalis  

9,2 proc. 10,03 proc. 

 

11,85 proc. +1,82 proc. 

1.2.3. Užtikrinti 

sektorinių 

praktinio 

mokymo centrų 

įveiklinimą. 

kasmet  1.2.3.1. Marijampolės PRC 

mokiniams praktinis 

mokymas organizuojamas  

SPMC,  

 

43,1 proc. 51,37 proc. 54,87 proc. +11,77 proc. 

1.2.3.2. Praktinio mokymo 

organizavimas kitų ugdymo 

įstaigų mokiniams. 

234 asm. 108 asm. 261 asm. +27 asm. 

1.2.3.3. Praktinio mokymo 

organizavimas kitų ugdymo 

įstaigų mokytojams. 

15 vnt. 32 vnt. 18 vnt. +3 vnt. 

1.2.3.4. Praktinio mokymo 

organizavimas įgyjantiems, 

tobulinantiems kvalifikaciją 

ir persikvalifikuojantiems   

 

672 asm. Nematuojama 

dėl COVID-

19 

159 asm. -513 asm. 

1.2.4. Sąlygų, 

pripažinti asmens 

kompetencijas ir 

kvalifikaciją, 

įgytų savišvietos 

būdu, sudarymas. 

kasmet Praktinio 

mokymo 

vadovas, 

skyrių vedėjai 

1.2.4.1. Asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo 

rezultatai; suteikta 

kvalifikacija  

0 39 asm. 

 

113 asm. +74 asm. 

1.2.5.  Kokybiško 

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programų teikimo 

užtikrinimas. 

kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių vedėjai 

 

1.2.5.1. Mokinių,  

besimokančių pagal  

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas,  pažanga 

ir pasiekimų rodiklis  

84,75 proc. 95,22 proc. 98,88 proc. +14,13 proc. 

1.2.5.3. Mokiniai įgyja 

pagrindinį išsilavinimą  ir 

vidurinį išsilavinimą 

85,95 proc. 96,77 proc. 93,83 proc. +7,88 proc. 

1.2.6. Mokytojai 

organizuodami 

ugdymo procesą 

taiko šiuolaikiško 

mokymo 

paradigmas.  

nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių vedėjai 

1.2.6.1.  Mokytojų bandančių 

dirbti šiuolaikiškai dalis   

 

55,9 proc. 73,5 proc. 80,63 proc. +24,73 proc. 

1.2.6.2. Mokytojų dirbančių 

šiuolaikiškai dalis  

39,6 proc. 68,3 proc. 70,0 proc. +30,4 proc. 
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1.2.7. Mokinių 

pažangos  ir 

pasiekimų  

vertinimo 

sistemos, 

orientuotos į 

skirtingų 

ugdymosi 

poreikių asmenis, 

įgyvendinimas. 

kasmet 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių vedėjai 

 

1.2.7.1. Dalis mokytojų taiko 

kaupiamąjį mokinių 

pasiekimų vertinimą, 

apimantį neformaliuoju būdu 

įgytas kompetencijas   

 

86,6 proc. 88,75 proc. 100 proc. +13,4 proc. 

1.3. Sudaryti 

sąlygas 

asmenims 

profesinei 

kvalifikacijai 

tobulinti ir 

persikvalifikuoti. 

1.3.1. Tęstinio 

mokymo  

programų 

organizavimas  ir 

įgyvendinimas 

suaugusiems. 

kasmet Praktinio 

mokymo 

vadovas, 

skyrių vedėjai 

1.3.1.1 Paruošta mokinių 

pagal tęstinio mokymo  

programas 

89 asm. 175 asm. 

 

317 asm. +228 asm. 

1.3.2.  

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo 

programų  

mokymų 

organizavimas  ir 

įgyvendinimas. 

kasmet 

 

Praktinio 

mokymo 

vadovas, 

skyrių vedėjai 

1.3.2.1.  Paruošta mokinių 

pagal neformaliojo švietimo 

programas   

130 asm. 84 asm. 

 

97 asm. -33 asm.  

1.4. Tenkinti 

mokinių 

pažinimo ir 

saviraiškos 

poreikius, ugdyti 

bendrąsias 

kompetencijas. 

1.4.1.  Taikyti 

mokinių poreikių 

analizės sistemą. 

kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių vedėjai 

1.4.1.1. Taikoma mokinių 

poreikių analizės sistema 

(apklausos,  tyrimai)   

2 vnt. 3 vnt. 3 vnt. +1 vnt. 

1.4.2.  Profesinio 

meistriškumo 

konkursų 

organizavimas, 

dalyvavimas 

juose.  

 

kasmet Praktinio 

mokymo 

vadovas, 

skyrių vedėjai 

1.4.2.1. Dalyvauta 

tarptautiniuose,  

respublikiniuose ir 

regioniniuose profesinio 

meistriškumo konkursuose, 

renginiuose    

3 vnt. 9 vnt. 

 

 

 

9 vnt. +6 vnt.  

 

1.4.2.2. Organizuota 

profesinio meistriškumo 

konkursų   

7 vnt. 3 vnt. 3 vnt. -4 vnt.  

 

1.4.3. Bendrojo 

ugdymo dalykų 

konkursų 

organizavimas. 

kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių vedėjai 

1.4.3.1. Dalyvauta 

respublikiniuose konkursuose  

5 vnt. 26 vnt. 12 vnt. +7 vnt. 
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 1.4.3.2. Organizuota 

konkursų   

5 vnt. 6 vnt. 3 vnt. -2 vnt.  

 

1.4.4. Mokinių 

bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymas, 

įgyvendinant 

mokymo 

programas. 

nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

praktinio 

mokymo 

vadovas, 

skyrių vedėjai 

1.4.4.5. Mokiniai dalyvauja 

neformaliojo švietimo 

programų įgyvendinime   

182 asm. 245 asm. 187 asm. +5 asm. 

 

 

1.5. Užtikrinti 

veiklos kokybę. 

1.5.2. Profesinio 

mokymo ir 

bendrojo ugdymo 

veiklos kokybės 

įsivertinimo 

vykdymas. 

kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

praktinio 

mokymo 

vadovas, 

skyrių vedėjai 

1.5.2.3. Teikiamos 

rekomendacijos veiklai 

tobulinti   

3 vnt.  1vnt.  -1 vnt. 

1.5.3. 

Pedagoginės 

priežiūros 

vykdymas. 

nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

praktinio 

mokymo 

vadovas, 

skyrių vedėjai 

1.5.3.1. Stebėtos ir aptartos 

pamokos  

79 vnt. 70 vnt. 

 

71 vnt. -8 vnt. 

 

2. Strateginis tikslas. Užtikrinti saugią ir jaukią bei modernią edukacinę aplinką. 

Strateginio 

planavimo 

sritis 

Strateginio 

planavimo 

uždaviniai 

Strateginio 

planavimo veiksmai 
Atlikti  

Atsakomybė 

(atsakingas) 

Strateginio planavimo srities 

rezultato rodikliai  

Pasiekta 

reikšmė 

2019m. 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

2020m. 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

2021m. 

Pastabos 

2. 

Edukacinė 

aplinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

Renovuoti, 

modernizuoti 

Marijampolės 

PRC 

ugdomąją, 

praktinę 

technologinę 

bazę. 

2.1.1. Mokymo 

pastatų, kabinetų, 

koridorių bei kitų 

erdvių renovavimas 

ir modernizavimas. 

2020 

m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.1.1.1. Renovuota įvairių erdvių  - 5 vnt. 

 

7 vnt. Pasiekta 

2.1.2. Ugdymo 

infrastruktūra 

modernizuojama 

diegiant pažangias 

informacines ir kitas 

technologijas. 

2020 

m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.1.2.1. Aprūpinta ir atnaujinta 

IKT  

 

- 60000,00 Eur 

 

33300,00 Eur Pasiekta 

2.1.2.2. Įrengti bendrojo ugdymo 

dalykų mokymui šiuolaikiniai 

kabinetai  

 1 vnt.  Pasiekta 
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2.1.2.3. Modernizuoti kabinetai 

užsienio kalbų mokymui/si  

  

 1 vnt.  Pasiekta 

2.1.3. Edukacinių 

erdvių Marijampolės 

PRC teritorijoje 

įrengimas. 

2019  

m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.1.3.1. Marijampolės PRC 

teritorijoje įrengtos edukacinės 

erdvės. 

 

  1 vnt. Pasiekta 

2.1.3.2. Dendrologinis parkas 

naudojamas ugdymo procese. 

1 vnt.   Pasiekta 

2.1.4. Materialinės 

bazės turtinimas. 

nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

Sektorinio 

centro 

vadovas 

2.1.4.1. Atnaujinta praktinio 

mokymo bazė  

 

 

67530,91 

Eur 

236000,00 

Eur 

599234,00 

Eur 

Pasiekta 

2.1.5. Aprūpinimas 

vadovėliais, 

mokymo 

priemonėmis. 

nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.1.5.1. Įsigyta vadovėlių, 

mokymo priemonių  

 

2.243,23 

|Eur 

1964,72 Eur 890,18 Eur -1353,05 Eur 

2.1.5.2. Įsigyta aktyvų mokymąsi 

skatinančių vadovėlių. 

0 399 Eur 

 

0 +399 Eur 

2.2. Plėtoti 

ugdymo/si 

aplinkų 

įvairovę. 

2.2.1. Plėtojama 

ugdymo/si aplinkų 

įvairovė naudojant 

neformaliojo 

ugdymo aplinkas. 

nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių vedėjai 

2.2.1.1. Pamokos vedamos kitose 

erdvėse. 

 

32 vnt. 23 vnt. 40 vnt. +8 vnt. 

 

2.2.1.2. Naudojamos naujos 

ugdymo/si aplinkos. 

 

1 vnt. 2 vnt. 2 vnt. +1 vnt. 

 

2.2.1.3. Bibliotekoje vyksta įvairi 

veikla, įtraukianti Marijampolės 

PRC bendruomenę. 

32 vnt. 8 vnt. 12 vnt. -20 vnt. 

 

3. Strateginis tikslas. Tobulinti pagalbos mokiniui ir mokytojui sistemą. 

Strateginio 

planavimo 

sritis 

Strateginio 

planavimo 

uždaviniai 

Strateginio 

planavimo veiksmai 
Atlikti  

Atsakomybė 

(atsakingas) 

Strateginio planavimo srities 

rezultato rodikliai  

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

2019m. 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

2020m. 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

2021m. 

Pastabos 

3. Pagalba 

mokiniui 

ir 

mokytojui 

 

3.1.  Teikti 

mokiniams 

mokymosi, 

psichologinę, 

socialinę 

3.1.1.  Gabių mokinių 

poreikių tenkinimas, 

sudarant sąlygas 

mokytis išplėstiniu 

kursu ir/ar pasirenkant 

kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių 

vedėjai 

3.1.1.1.  Mokiniai dalyko 

mokosi išplėstiniu kursu, dalis   

24,7 proc. 1,3 proc. 0 Netaikoma 

3.1.1.2. Mokiniai renkasi 

bendrojo ugdymo dalykų 

3 vnt. 1 vnt. 3 vnt. Pasiekta 



 
 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagoginę, 

informacinę 

pagalbą. 

 

 

 

 

 

 

bendrojo ugdymo 

modulius. 

modulius/ pasirenkamuosius 

dalykus    

3.1.2.  Efektyvios 

pagalbos teikimas 

mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų. 

 

kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių 

vedėjai 

3.1.2.1.  Nepažangių mokinių 

skaičius gimnazinėse grupėse, 

dalis  

14,8 proc. 4,89 proc. 1,12 proc. +13,68 proc. 

3.1.2.3. Specialiųjų poreikių 

mokiniai mokomi pagal  

pritaikytas ir profesinio mokymo 

programas. 

59 asm. 50 asm. 

 

79 asm. +20 asm. 

3.2. Metodinę 

veiklą nukreipti 

pamokos 

kokybės 

tobulinimui. 

3.2.1. Virtualių 

mokymo/si aplinkų 

naudojimas. 

kasmet Skyrių 

vedėjai 

3.2.1.1. Mokytojai naudojasi 

virtualiomis mokymo/si 

aplinkomis, dalis  

59,8 100 proc. 

 

100proc. +40,2 proc. 

3.3.Tobulinti 

mokytojų ir 

profesijos 

mokytojų 

dalykinę 

kvalifikaciją. 

3.3.1. Kvalifikacijos 

tobulinimą orientuoti į 

skaitmeninių 

kompetencijų ugdymą 

ir pamokos kokybės 

tobulinimą. 

2020 

m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

praktinio 

mokymo 

vadovas,  

skyrių 

vedėjai 

3.3.1.1. Mokytojai atnaujino 

skaitmenines kompetencijas  ir 

taiko pamokose. 

 

90 proc. 95,5 proc. 

 

96 proc. +6 proc. 

3.3.1.2. Mokytojai išklausė 

seminarus, skirtus pamokos 

kokybei užtikrinti, ir pritaikė 

ugdymo procese  

70 proc. 74,4 proc. 75 proc. +5 proc. 

3.3.1.3. Virtualioje erdvėje 

Ugdymo sodas, EDUKA,  

e_mokykla  bei kitose  esanti 

mokomoji medžiaga naudojama 

pamokoje    

33,5 proc. 50 proc. 76,7 proc. +43,2 proc. 

3.3.2. Profesijos 

mokytojų praktinių 

įgūdžių ir 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

kasmet Praktikos 

vadovas,  

skyrių 

vedėjai 

3.3.2.1. Profesijos mokytojai 

tobulina kvalifikaciją pas 

darbdavį    

 

10 asm. 3 asm. 8 asm. -2 asm. 

3.3.2.1. Profesijos mokytojai 

tobulina kvalifikaciją 

sektoriniuose praktinio mokymo 

centruose   

6 asm. 16 asm. 16 asm. +10 asm. 

3.3.3. Kolegialaus 

grįžtamojo ryšio 

taikymas. 

kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

skyrių 

vedėjai 

3.3.2.1. Mokytojų taikančių 

kolegialų grįžtamąjį ryšį dalis. 

67,1 proc. 57 proc. 70 proc. +2,9 proc. 
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3.4. Dalyvauti 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose 

projektuose. 

 3.4.1. Mokytojų, 

mokinių 

kvalifikacijos kėlimas 

ES šalyse, 

dalyvaujant 

mobilumo 

projektuose. 

kasmet Skyrių 

vedėjai, 

projektų 

vadovė 

3.4.1.1. 

Įgyvendinama/įgyvendinta 

projektų 

 

3 vnt. 5 vnt. 5 vnt. +2 vnt. 

3.4.1.4. Mokiniai atlieka 

praktiką užsienyje  

42 vnt. 32 vnt. 12 vnt. -30 vnt. 

Nepasiekta dėl 

Covid-19 

 3.4.2. Mokytojų, 

mokinių dalyvavimas 

strateginių 

partnerysčių, kituose 

ES projektuose. 

kasmet Skyrių 

vedėjai, 

projektų 

vadovė 

3.4.2.1. 

Įgyvendinama/įgyvendinta 

projektų. 

 

8 vnt. 3 vnt. 4 vnt. -4 vnt. 

3.5. Dalyvauti 

savivaldybių, 

regiono 

projektuose.  

3.5.1. 

Bendradarbiavimas 

rengiant ir 

dalyvaujant 

savivaldybių, regionų 

projektuose. 

2020 

m. 

 3.5.1.1. Teikta paraiškų 

savivaldybei regionui  

 

3 vnt. 2 vnt. 

 

2 vnt. -1 vnt. 

3.5.1.2. Įgyvendinta projektų 3 vnt. 3 vnt. 2 vnt. -1 vnt. 

 

 

 

4. Strateginis tikslas. Tikslingai viešinti Marijampolės PRC veiklą ir aktyvinti komunikaciją. 

Strateginio 

planavimo 

sritis 

Strateginio 

planavimo 

uždaviniai 

Strateginio 

planavimo veiksmai 

Atlikti 

iki 

Atsakomybė 

(atsakingas) 

Strateginio planavimo 

srities rezultato rodikliai  

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

2019m. 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

2020m. 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

2021m. 

Pastabos 

4. Veiklos 

viešinimas ir 

komunikacija 

 

  

4.1. Formuoti 

pozityvų 

Marijampolės 

PRC įvaizdį 

įvairiomis 

komunikacijos 

priemonėmis. 

4.1.1. 

Bendradarbiavimas su 

vietine ir respublikine 

žiniasklaida. 

 

2020 

m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

4.1.1.1. Informacija apie 

Marijampolės PRC veiklą 

publikuojama laikraščiuose    

- 12 vnt 12 vnt. Pasiekta 

4.1.1.2. Informaciniai 

reportažai, reklama 

respublikinėje, Marijampolės 

televizijoje. 

 

- 8 vnt. 8 vnt. Pasiekta 

4.1.2. Aktyvinti 

svetainės ir socialinių 

tinklų naudojimo 

galimybes. 

nuolat Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

4.1.2.1. Sukurtas skyrelis 

svetainėje „Sėkmės istorijos“  

1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. Pasiekta 

4.1.2.2. Viešinama 

informacija apie 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais.   

100 proc. 100 proc. 100 proc. Pasiekta 

 

4.1.3. Kurti ryšių 

tinklą su baigusiais 

nuolat Praktinio 

mokymo 

4.1.3.1. Marijampolės PRC 

baigusieji mokiniai 

5 vnt. 8 vnt. 17 vnt. +12 vnt. 
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Marijampolės PRC 

mokiniais. 

vadovas, 

skyrių 

vedėjai 

dalyvauja Marijampolės 

PRC veikloje, dalydamiesi 

patirtimi   

4.2. Aktyvinti ir 

efektyvinti 

tinklaveiką. 

4.2.1. Plėtojami ryšiai 

su tėvai (globėjais, 

rūpintojai)  ir vietos 

bendruomenėmis. 

kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių 

vedėjai 

4.2.1.1.Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) dalyvauja tėvų 

susirinkimuose. 

 

30 proc. 5 proc. 5 proc. -25 proc. 

4.2.1.3. Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) dalyvauja 

anketinėse apklausose. 

 

37,1 proc. 22,5 proc. 15 proc. -22,1 proc. 

4.2.2. 

Bendradarbiavimo 

ryšių su švietimo 

institucijomis, verslo 

įmonėmis, 

savivaldybėmis 

stiprinimas. 

kasmet Direktorius,  

skyriaus 

vedėjai 

 

4.2.2.1.  Sudarytos 

bendradarbiavimo sutartys  

 

26 vnt. 36 vnt. 42 vnt. +16 vnt. 

 

4.2.3. „Verslo 

partnerių pusryčių“ 

organizavimas. 

kartą 

per 

pusmetį 

Direktorius, 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

4.2.4.1. Organizuojami 

„Verslo partnerių pusryčiai“ 

su socialiniais partneriais   

3 vnt. 1vnt. 

 

3 vnt. Pasiekta 

4.3. Stiprinti ir 

plėtoti 

bendradarbiavimą 

su partneriais 

Europoje. 

 4.3.1. 

Bendradarbiavimas su 

Europos šalių 

mokyklomis, 

įmonėmis ir 

organizacijomis. 

kasmet Skyrių 

vedėjai, 

projektų 

vadovė 

 4.3.1.1. Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su 

mokyklomis, įmonėmis ir 

organizacijomis.  

 

10 vnt. 1 vnt. 6 vnt. -4vnt. 

Nepasiekta dėl 

COVID-19 

4.3.1.2. Užsienio 

organizacijų mokytojų, 

mokinių delegacijų vizitai 

Marijampolės PRC 

5 vnt. 1 vnt. 1 vnt. -4 vnt. 

Nepasiekta dėl 

COVID-19 

_____________________________________________ 
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