
PATVIRTINTA 

Marijampolės profesinio rengimo centro 

direktoriaus 2022 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr.V1-109 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

2022 – 2023 MOKSLO METŲ 

VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marijampolė 

2022 m. 

 

 



 
 

2 

 

 

Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

1 Tikslas. Teikti kokybišką ugdymą, garantuojantį mokymo/si veiksmingumą ir kiekvieno mokinio pažangą 

1.1. Uždavinys.  Tobulinti ugdymo procesą ir turinį, atsižvelgiant į švietimo prioritetus ir darbo rinkos poreikius 

1.1.1. Pameistrystės 

profesinio mokymo 

formos plėtojimas 

Pristatyti galimybę  

mokytis 

pameistrystės 

mokymosi forma  

Informuota mokinių, 

galinčių mokytis 

pameistrystės forma 

100% Anketų duomenys 

Grupių vadovų 

planai 

Rugsėjis Paslaugų, 

Statybos ir 

mechanikos, 

Vilkaviškio, 

K. Naumiesčio 

skyrių vedėjai 

Grupių vadovai 

Profesijos 

mokytojai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Sudaryti 

pameistrystės 

sutartis  

Sudarytos trišalės 

pameistrystės sutartys  

10,5 proc. Direktoriaus 

įsakymai 

Birželis Paslaugų, 

Statybos ir 

mechanikos, 

Vilkaviškio, 

K. Naumiesčio 

skyrių vedėjai 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Grupių 

vadovai, 

darbdaviai, 

pameistriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

ES struktūrinių 

fondų lėšos 

(įgyvendinamas 

pameistrystės 

projektas) 

1.1.2. Nuotolinio 

ugdymo proceso 

organizavimas 

Organizuoti 

mokymus 

MOODLE 

Apmokyti mokytojai  100% Mokytojų, 

dalyvavusių 

mokymuose, 

sąrašas 

Lapkritis Skyrių vedėjai Skyriaus 

mokytojai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Atnaujinti 

mokomąją 

medžiagą 

virtualioje 

aplinkoje 

MOODLE 

Atnaujinta mokomoji 

medžiaga virtualioje 

aplinkoje MOODLE 

pagal tvarkos aprašą 

69% MOODLE aplinka Birželis Skyrių vedėjai Skyriaus 

mokytojai  

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

1.1.3. Praktinio 

mokymo 

organizavimas 

Parengti profesinio 

mokymo programų 

planus ir pamokų 

tvarkaraščius, 

numatant praktinį 

mokymą 

sektoriniuose 

praktinio mokymo 

centruose 

Technikos priežiūros 

verslo darbuotojo, 

Transporto priemonių 

remontininko, Žemės 

ūkio darbuotojo, 

Kelininko, 

Melioratoriaus, 

Automobilių 

mechaniko, 

Motorinių transporto 

priemonių kroviniams 

vežti vairuotojo, 

sandėlio operatoriaus, 

ekspeditoriaus 

specialybių 

mokiniams praktinis 

mokymas 

organizuojamas 

sektoriniuose 

Marijampolės PRC 

praktinio mokymo 

centruose 

50% mokymo 

programos 

Mokymo planai, 

SPMC užimtumo 

grafikai 

Birželis  Statybos ir 

mechanikos,  

Vilkaviškio, 

K. Naumiesčio 

skyrių vedėjai 

Sektorinio 

praktinio 

mokymo centro 

vadovas 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Profesijos 

mokytojai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

 Apdailininko, Maisto 

pramonės darbuotojo, 

Kirpėjo, Padavėjo ir 

barmeno, Virėjo, 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko, Metalo 

apdirbimo staklininko 

operatoriaus, Staliaus 

specialybės 

mokiniams praktinis 

mokymas 

organizuojamas kitų 

mokymo įstaigų 

12% mokymo 

programos 

Mokymo planai 

Grupių pamokų 

tvarkaraščiai 

Birželis Paslaugų, 

Statybos ir 

mechanikos, 

Vilkaviškio, 

K. Naumiesčio 

skyrių vedėjai 

Profesijos 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

sektoriniuose 

praktinio mokymo 

centruose 

1.1.4. Profesinio 

mokymo programų 

pasiūlos ir turinio 

atnaujinimas 

Atnaujinti teikiamų 

mokymo programų 

turinio dalį, 

atsižvelgiant į 

naujas 

technologijas ir 

darbo rinkos 

poreikius regione 

 Atnaujinta teikiamų 

mokymo programų 

turinio dalis, 

atsižvelgiant į naujas 

technologijas ir darbo 

rinkos poreikius 

regione 

5% mokymo 

programų 

Mokymo 

programos 

Birželis  Paslaugų, 

Statybos ir 

mechanikos, 

Vilkaviškio, 

K. Naumiesčio,, 

Pataisos namų 

skyrių vedėjai 

Profesijos 

mokytojai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Licencijuoti naujas 

profesinio mokymo 

programas, 

atsižvelgiant į 

regiono poreikius 

Licencijuotos naujos 

profesinio mokymo 

programos 

2 vnt. Licencija, 

mokymo 

programos 

Birželis  Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Paslaugų, 

Statybos ir 

mechanikos, 

Vilkaviškio, K. 

Naumiesčio, 

Pataisos namų 

skyrių vedėjai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

1.1.5. Pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programų 

įgyvendinimas 

taikant įvairias 

mokymosi formas 

Vesti integruotas 

pamokas 

Pravestos integruotos 

pamokos 

30vnt. Teminiai planai, 

skyrių veiklos 

planai 

Birželis Gimnazijos, 

Vilkaviškio, 

K. Naumiesčio, 

Pataisos namų 

skyrių vedėjai 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Vesti pamokas 

kitose aplinkose 

Pravestos pamokos 

kitose aplinkose 

26 vnt. Teminiai planai, 

skyrių veiklos 

planai 

Birželis Gimnazijos, 

Vilkaviškio, 

K. Naumiesčio, 

Pataisos namų 

skyrių vedėjai 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

1.1.6. Ugdymo 

proceso stebėsena 

Rengti mėnesio 

pažangumo- 

lankomumo 

ataskaitas 

Analizuoti mokinių 

nelankomumo, 

nepažangumo 

priežastis 

Įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą mokinių 

procentas nuo 

įstojusiųjų 

96 proc. 1. Klasių/grupių 

pažangumo- 

lankomumo 

ataskaitos 

2.Mokytojų 

susirinkimų 

protokolai 

Birželis 

 

Skyrių  vedėjai 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Įgijusių vidurinį 

išsilavinimą mokinių 

procentas nuo 

įstojusiųjų  

91 proc. 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

Sudaryti 

individualius darbo 

su nepažangiais, 

nelankančiais 

mokiniais planus, 

vadovaujantis 

parengtu algoritmu 

Nebaigusių 

formaliojo profesinio 

mokymo programos 

asmenų dalis nuo 

įstojusių 

 

 

7 proc. 3. Individualūs 

darbo su 

nepažangiais, 

nelankančiais 

mokiniais planai 

4. Pasiektų 

rezultatų 

ataskaitos. 

Įvertintų mokinių 

dalis, kurių asmens 

įgytų  kompetencijų  

įvertinimas yra 

„gerai“ (8 balai) arba 

„labai gerai“ (9 

balai), arba „puikiai“ 

(10 balų) 

32 proc. 

Mokinių, 

besimokančių pagal 

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programas, 

pažangumas 

92 proc. 

Mokinių, 

besimokančių pagal 

profesinio mokymo  

programas, 

pažangumas 

92 proc. 

1.2. Uždavinys. Plėtoti mokymo(si) galimybes užsienio šalių ir LR piliečiams, grįžusiems iš užsienio 
 

1.2.1.Individualizuota 

mokymo(si) pagalba 

9-12 klasių 

mokiniams 

Individualizuotos 

mokymo(si) 

pagalbos 9-12 

klasių mokiniams 

teikimas 

Suteikta mokymo(si) 

pagalba 

100 proc. Konsultacijų 

mokiniams 

grafikas 

Birželis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Gimnazijos, 

Vilkaviškio, 

K. Naumiesčio 

skyrių vedėjai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

1.2.2. Mokinių, 

pasirinkusių 

profesinio mokymo 

programas, lietuvių 

kalbos mokymas 

 

Skirta neformaliojo 

švietimo valandos 

lietuvių kalbos 

mokymui 

Parengta mokymų 

programa 

1 vnt. Programa Spalis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas Apmokyti mokiniai 100 proc. Mokinių sąrašas Birželis 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

1.3. Uždavinys. Tobulinti pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą mokiniams 

 

1.3.1. Pedagoginės 

pagalbos teikimas 

mokiniams 

Išsiaiškinti 

konsultacijų 

poreikį 

Teikiamos 

konsultacijos 

mokiniams, 

patiriantiems 

mokymosi sunkumų 

ne mažiau 3 

dalykų 

konsultacijos 

Dalykų/modulių 

konsultacijų 

mokiniams 

grafikas 

Birželis Skyrių vedėjai Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Teikti konsultacijas 

mokiniams, 

patiriantiems 

mokymo(si) 

sunkumų 

Išsiaiškinti poreikį 

pagalbos 

moduliams 

valstybinius 

brandos egzaminus 

laikysiantiems 

mokiniams 

Parengtos modulių 

programos 

 

 

 

 

 

 

 

ne mažiau 2 

dalykų 

modulių 

Direktoriaus 

įsakymai 

Modulių 

programos 

 

 

 

Vasaris  

 

Gimnazijos, 

Vilkaviškio, 

K. Naumiesčio, 

Pataisos namų 

skyrių vedėjai 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Parengti modulių 

valstybinius 

brandos egzaminus 

laikantiems 

mokiniams 

programas 

Aptarti 

pasirenkamųjų 

dalykų vidurinio 

ugdymo programos 

mokiniams 

galimybes 

Parengtos 

pasirenkamųjų dalykų 

programos 

ne mažiau 3 

pasirenkamųjų 

dalykų 

programos 

Direktoriaus 

įsakymai, 

pasirenkamųjų 

dalykų programos 

Birželis  Gimnazijos, 

Vilkaviškio, 

K. Naumiesčio, 

Pataisos namų 

skyrių vedėjai 

Bendrojo 

ugdymo ir 

profesijos 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Parengti 

pasirenkamųjų 

dalykų programas 

1.3.2. Psichologinės, 

socialinės pagalbos 

teikimas mokiniams 

Organizuoti 

planinius Vaiko 

gerovės komisijos 

pasitarimus 

Suorganizuoti Vaiko 

gerovės komisijos 

pasitarimai 

ne mažiau 

kaip 5 

pasitarimai 

Skyriuose 

Vaiko gerovės 

komisijos 

protokolai 

Birželis Gimnazijos, 

Vilkaviškio, 

VGK nariai Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

K. Naumiesčio 

skyrių VGK 

pirmininkai 

Teikti socialinio 

pedagogo ir 

psichologo 

konsultacijas 

mokiniams  

Konsultuoti mokiniai, 

kuriems reikia 

pagalbos 

100% Socialinių 

pedagogų ir 

psichologo 

ataskaitos 

Birželis  Socialiniai 

pedagogai, 

psichologas 

Paslaugų, 

Statybos ir 

mechanikos, 

Vilkaviškio, K. 

Naumiesčio, 

Gimnazijos 

skyrių vedėjai 

Grupių vadovai 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Teikti socialinio 

pedagogo ir 

psichologo 

konsultacijas  

mokinių tėvams ir 

globėjams  

Konsultuoti mokinių 

tėvai ir globėjai, kurie 

kreipėsi pagalbos 

100% Socialinių 

pedagogų ir 

psichologo 

ataskaitos 

Birželis  Socialiniai 

pedagogai, 

psichologas 

Paslaugų, 

Statybos ir 

mechanikos, 

Vilkaviškio, K. 

Naumiesčio, 

Gimnazijos 

skyrių vedėjai 

Grupių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Išsiaiškinti 

mokinių  

nemokamo 

maitinimo, 

nemokamo 

pavėžėjimo, 

materialinės 

paramos poreikius 

Patenkinti mokinių 

poreikiai 

100% Mokinių prašymai 

Direktoriaus 

įsakymai 

Savivaldybės 

Globos ir rūpybos 

skyriaus pažymos 

Birželis  Grupių vadovai 

Socialiniai 

pedagogas 

Paslaugų, 

Statybos ir 

mechanikos, 

Vilkaviškio, K. 

Naumiesčio, 

Gimnazijos 

skyrių vedėjai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

1.4.Uždavinys. Tobulinti darbuotojų pedagogines ir vadybines kompetencijas 

1.4.1. Pedagoginio 

personalo 

dalyvavimas 

bendrųjų ir 

profesinių 

Išsiaiškinti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

poreikius. 

Parengti mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo planai 

6 vnt. 

 

 

 

 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimo planai 

Spalis  Skyrių vedėjai Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

kompetencijų 

tobulinimo 

renginiuose 

Parengti mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo planą 

Fiksuoti mokytojų 

dalyvavimą 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

Mokytojai dalyvavo 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

90 % Mokytojų, 

dalyvavusių 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

sąrašas 

Birželis  Skyrių vedėjai Metodinių 

grupių 

pirmininkai  

1.4.2. Profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo renginių 

organizavimas 

Parengti 

kompetencijų 

tobulinimo 

renginio programą 

Parengta 

kompetencijų 

tobulinimo renginio 

programa 

7 vnt. Direktoriaus 

įsakymas 

Kompetencijų 

tobulinimo 

programa 

Rugsėjis  Skyrių vedėjai Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Suorganizuoti 

renginį 

Suorganizuotas 

kompetencijų 

tobulinimo renginys 

7 vnt. Direktoriaus 

įsakymas 

KT renginys 

Birželis  Skyrių vedėjai Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

1.4.3. Mokytojų 

atestacijos 

programos 

įgyvendinimas 

Pasirengimas 

mokytojų 

atestacijai 

Atestuoti mokytojai 6 vnt. Atestacijos 

komisijos 

protokolai 

Direktoriaus 

įsakymai 

Birželis Direktorius 

Atestacijos 

komisijos 

pirmininkas 

Atestacijos 

komisijos nariai 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

1.4.4. Profesijos 

mokytojų periodinis 

apmokymas regiono 

įmonės realioje darbo 

vietoje ar (arba) 

stažuotėje ES šalyje 

Atlikti profesijos 

mokytojų poreikio 

tobulinti 

kvalifikaciją 

įmonėse analizę 

Mokytojų, 

dalyvavusių 

stažuotėje  įmonėje 

ne mažiau 40 val. 

skaičius 

8 vnt. Kvalifikacijos 

tobulinimo 

įmonėse planas 

Birželis  Paslaugų, 

Statybos ir 

mechanikos, 

Vilkaviškio, K. 

Naumiesčio, 

Pataisos namų 

skyrių vedėjai 

Profesijos 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

(DU) 

ES struktūrinių 

fondų lėšos  

Parengti mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

įmonėse planą 

Parengtas 

individualus 

mokytojo 

kvalifikacijos 

tobulinimo įmonėje 

planas 

8 vnt. Kvalifikacijos 

tobulinimo 

įmonėse planas 

Sausis  Paslaugų, 

Statybos ir 

mechanikos, 

Vilkaviškio, K. 

Naumiesčio, 

Pataisos namų 

skyrių vedėjai 

Profesijos 

mokytojai, 

darbdaviai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

1.4.5. 

Administracijos 

darbuotojų 

komandinio darbo ir 

vadybinių 

kompetencijų 

tobulinimo 

organizavimas 

Išsiaiškinti 

administracijos 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

poreikius. 

Parengti 

kvalifikacijos 

tobulinimo planą 

Parengtas 

kvalifikacijos 

tobulinimo planas 

1 vnt. Kvalifikacijos 

tobulinimo planas 

Lapkritis Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Administracijos 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Fiksuoti 

administracijos 

darbuotojų 

dalyvavimą 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

Administracijos 

darbuotojai dalyvavo 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

97 proc. Administracijos 

darbuotojų, 

dalyvavusių 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

sąrašas, 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

pažymėjimai 

Birželis 

1.5. Uždavinys. Organizuoti ir plėsti karjeros planavimo veiklas 

1.5.1. Mokymo 

Centro mokinių 

karjeros planavimas 

Organizuoti 

karjeros dienas 

Centro mokiniams 

Suorganizuotos 

karjeros dienos 

1 vnt. Dalyvių sąrašai Balandis Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Karjeros 

specialistai 

Paslaugų, 

Statybos ir 

mechanikos, 

Vilkaviškio, K. 

Naumiesčio 

skyrių vedėjai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Kitos lėšos 

      Profesijos 

mokytojai 

Mokiniai 

Darbdaviai 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

Organizuoti 

Marijampolės PRC 

mokinių vizitus į 

įmones pagal 

pasirinktą profesiją 

Aplankyta 10 įmonių 100 proc. Direktoriaus 

įsakymai 

Birželis 

 

Karjeros 

specialistai 

 

Marijampolės 

PRC mokiniai 

Profesijos 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Pravesti grupinius 

užsiėmimus 

karjeros klausimais 

Marijampolės PRC 

mokiniams 

Pravesta užsiėmimai 

savęs pažinimo, 

karjeros galimybių 

pažinimo, karjeros 

valdymo temomis 

Marijampolės PRC 

mokiniams 

100 proc.  Dalyvių sąrašai  Marijampolės 

PRC mokiniai 

Grupių vadovai 

Pravesti 

individualias 

konsultacijas 

karjeros klausimais 

Marijampolės PRC 

mokiniams 

Konsultuota mokiniai 

pagal poreikį 

100 proc. Mokinių sąrašai Marijampolės 

PRC mokiniai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 Atlikti absolventų 

įsidarbinimo 

tyrimą 

Absolventų, dirbusių 

šeštą mėnesį po 

formaliojo profesinio 

mokymo programos 

baigimo, dalis  

65%  

 

Apklausos 

duomenys 

Spalis D. Kalvaitienė Grupių vadovai Žmogiškieji 

ištekliai  

 

1.6. Uždavinys. Plėsti neformaliojo švietimo veiklas 

1.6.1.Neformaliojo 

švietimo vykdymas 

Parengti 

neformaliojo 

švietimo programas 

 

Parengtos ir 

įgyvendintos 

neformaliojo švietimo 

programos 

20 vnt. Direktoriaus 

įsakymu 

patvirtintos 

programos 

Birželis Metodininkas Neformaliojo 

švietimo grupių 

vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos, 

kitos lėšos 

Surinkti 

neformaliojo 

švietimo grupes 

Įgyvendintos 

neformaliojo švietimo 

grupių veiklos 

 

 

 

20 vnt. TAMO dienynas Birželis Neformaliojo 

švietimo grupių 

vadovai  

Metodininkas Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos, 

kitos lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

2 Tikslas. Užtikrinti tvarias, mokymo(si) poreikius atitinkančias edukacines aplinkas 

2.1. Uždavinys. Modernizuoti mokymo(si) infrastruktūrą 

2.1.1. Sektorinių 

praktinio mokymo 

centrų plėtra 

Įrengti metalo 

apdirbimo 

dirbtuves 

Įrengtos metalo 

apdirbimo dirbtuvės 

1 vnt. Inventorizacijos 

aprašas 

Birželis Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Statybos ir 

mechanikos 

skyriaus 

vedėjas 

ES struktūrinių 

fondų lėšos 

Įrengti 

mechatronikos 

mokomąją bazę 

Įrengta 

mechatronikos 

mokomoji bazė 

1 vnt. Inventorizacijos 

aprašas 

Birželis Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Statybos ir 

mechanikos 

skyriaus 

vedėjas 

ES struktūrinių 

fondų lėšos 

2.1.2. Mokymo 

Centro statinių 

renovacija, patalpų ir 

inventoriaus 

atnaujinimas 

Atnaujinti 

mokymosi aplinkas 

Atnaujintas 

paramedikų kabinetas 

Paslaugų skyriuje, 

įsigytas inventorius 

1 vnt. Patalpos 

pritaikytos 

paramedikų 

mokymui  

Inventorizacijos 

aprašas 

Kovas Paslaugų 

skyriaus vedėjas 

Profesijos 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Įsigytas inventoriaus 

komplektas 

konditerio praktiniam 

mokymui 

1 vnt. Inventorizacijos 

aprašas 

Atnaujinta 121 A 

kabineto (Mokomasis 

autoservisas) 

mokymosi aplinkos, 

atliktas remontas 

atnaujinta mokymo 

priemonės ir įranga 

1 vnt. Patalpos 

pritaikytos 

paramedikų 

mokymui  

Inventorizacijos 

aprašas 

Birželis Statybos ir 

mechanikos 

skyriaus vedėjas 

Profesijos 

mokytojai 

Biudžeto lėšos 

Spec. lėšos 

Įsigyta ir sumontuota 

107 B kabineto 

(Kelininkų teorijos 

kabinetas) langų 

užtamsinimo ruletai 

bei televizorius 

2 vnt. Inventorizacijos 

sąrašas 

Birželis Statybos ir 

mechanikos 

skyriaus vedėjas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. lėšos 

Įsigyta ir sumontuota 

102 A kabineto 

(Metalo apdirbimo 

1 vnt. Inventorizacijos 

sąrašas 

Birželis Statybos ir 

mechanikos 

skyriaus vedėjas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

teorijos kabinetas) 

televizorius  

Įsigyta ir sumontuota 

111 B kabineto 

(Melioracijos teorijos 

kabinetas) langų 

užtamsinimo roletai 

1 vnt. Inventorizacijos 

sąrašas 

Birželis Statybos ir 

mechanikos 

skyriaus vedėjas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. lėšos 

Atnaujintas 

informacinių 

technologijų 

kabinetas 

1 vnt. Inventorizacijos 

aprašas 

Birželis K. Naumiesčio 

skyriaus vedėjas 

 Biudžeto lėšos, 

Spec. lėšos 

Renovuotos 

mokomosios 

dirbtuvės,  pakeisti 

langai, įdėti 

pakeliami vartai. 

1 vnt. Dirbtuvės 

pritaikytos 

praktiniam 

mokymui 

Birželis K. Naumiesčio 

skyriaus vedėjas 

 Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Atnaujintos kėdės B 

korpuso 204 kab. ir 

301 kab. 

28 vnt. Inventorizacijos 

aprašas 

Rugsėjis Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

 Biudžeto lėšos 

Kitos lėšos 

Įsigytas ir 

sumontuotas 

televizorius 

1 vnt. Inventorizacijos 

aprašas 

Gruodis Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

 Biudžeto lėšos 

Kitos lėšos 

Nupirkta mokiniams 

suolai su kėdėmis 

2 komplektai Inventorizacijos 

aprašas 

Birželis  Vilkaviškio 

skyriaus vedėjas 

 Biudžeto lėšos 

Nupirktos kabinetams 

spintos priemonėms 

pasidėti 

10 spintų Inventorizacijos 

aprašas 

Birželis  Vilkaviškio 

skyriaus vedėjas 

 Biudžeto lėšos 

Pertvarkytas ir 

paruoštas praktiniam 

mokymui 17 

kabinetas. 

1vnt. Kabinetas 

pritaikytas 

praktiniam 

mokymui 

Spalis Sektorinio 

praktinio 

mokymo centro 

vadovas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. Lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sutvarkyta 

automobilių 

stovėjimo aikštelė, 

skirta mokinių ir 

1vnt. Aikštelė pritaikyta 

parkavimui 

Rugsėjis Sektorinio 

praktinio 

mokymo centro 

vadovas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. Lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

svečių automobiliams 

stovėti 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įsigyta ir pakabinta 

14 ir 15 kabinetų 

(teorijos kabinetai) 

langų užtamsinimo 

roletai. 

2vnt. Inventorizacijos 

aprašas 

Gegužė Sektorinio 

praktinio 

mokymo centro 

vadovas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. Lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įsigytas 16 kabinete 

televizorius. 

1 vnt. Inventorizacijos 

aprašas 

Birželis Sektorinio 

praktinio 

mokymo centro 

vadovas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. lėšos 

Įsigytas ir pakabintas 

projektorius 14 

kabinete. 

1 vnt. Inventorizacijos 

aprašas 

Gegužė 

Liepa 

 

Sektorinio 

praktinio 

mokymo centro 

vadovas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. Lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sutaisyta mokymosi 

rampa naudojama 

sandėlio operatoriaus 

mokymo programoje.  

1 vnt. Rampa pritaikyta 

praktiniam 

mokymui 

 

Liepa 

 

Sektorinio 

praktinio 

mokymo centro 

vadovas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. Lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  

 Renovuoti 

bendrabutį 

Apšltintas 

bendrabutis 

1 vnt. Kadastrinė byla Kovas Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

 ES struktūrinių 

fondų ir kitos 

lėšos 

 Įsigyti techniką 

sektoriniuose 

praktinio mokymo 

centruose 

Įsigyta technika 4 vnt. Technika 

pritaikyta 

praktiniam 

mokymui 

Birželis Sektorinio 

praktinio 

mokymo centro 

vadovas 

 ES struktūrinių 

fondų lėšos 

2.2. Uždavinys. Didinti mokymo paslaugų pardavimo apimtis 

2.2.1. Išorės klientų 

mokymas 

Sudaryti sąlygas 

įsigyti 

kvalifikacijas, 

atitinkančias darbo 

rinkos poreikius 

Kvalifikaciją įgiję 

asmenys 

40 asmenų Direktoriaus 

įsakymai 

Birželis Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Paslaugų, 

statybos ir 

mechanikos, K. 

Naumiesčio, 

Vilkaviškio 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Kitos lėšos  
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

skyrių vedėjai, 

profesijos 

mokytojai 

Formaliojo mokymo 

programos 

užregistruotos UŽT 

sistemoje 

 

 

4vnt.   UŽT informacinės 

sistemos 

duomenys 

Gruodis D. Kalvaitienė Paslaugų, 

statybos ir 

mechanikos, K. 

Naumiesčio, 

Vilkaviškio 

skyrių vedėjai, 

profesijos 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Kitos lėšos 

Asmenys dalyvavę 

neformaliojo švietimo 

programose 

160 asm. Registracija  / 

išduotų 

pažymėjimų 

registras  

Birželis D. Kalvaitienė Paslaugų, 

statybos ir 

mechanikos, K. 

naumiesčio, 

Vilkaviškio 

skyrių vedėjai, 

profesijos 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Kitos lėšos 

Neformaliojo 

progesinio mokymo 

programos  

8 vnt. Programų aprašai Birželis D. Kalvaitienė Paslaugų, 

statybos ir 

mechanikos, K. 

naumiesčio, 

Vilkaviškio 

skyrių vedėjai, 

profesijos 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Kitos lėšos 

2.2.2. Sektorinių 

praktinio mokymo 

centrų įveiklinimas 

Organizuoti 

profesinio mokymo 

įstaigų mokiniams 

mokymus 

sektoriniuose 

praktinio mokymo 

centruose  

Pravesta mokymai  220 asm. Dalyvių sąrašai/ 

sutartys 

20Birželis Sektorinio 

praktinio 

mokymo centro 

vadovas 

Statybos ir 

mechanikos 

skyriaus 

vedėjas 

 Vystymo 

skyriaus 

vedėjas 

ES struktūrinių 

fondų lėšos  

Kitos lėšos  

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

 Organizuoti 

aukštojo bei 

profesinio mokymo 

įstaigų , mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimą 

sektoriniuose 

praktinio mokymo 

centruose 

Pravesta mokymai  55 asm. Dalyvių sąrašai/ 

sutartys 

Birželis Praktinio 

mokymo 

vadovas 

 

Sektorinio 

praktinio 

mokymo centro 

vadovas 

Statybos ir 

mechanikos 

skyriaus 

vedėjas 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kitos lėšos  

 Organizuoti įmonių 

darbuotojų 

kompetencijų 

tobulinimą 

sektoriniuose 

praktinio mokymo 

centruose 

Pravesti mokymai 22 asm. Dalyvių sąrašai/ 

sutartys 

Birželis Praktinio 

mokymo 

vadovas 

 

Sektorinio 

praktinio 

mokymo centro 

vadovas 

Statybos ir 

mechanikos 

skyriaus 

vedėjas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kitos lėšos  

2.3. Uždavinys. Užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi 

2.3.1. 

Aplinkosauginių 

reikalavimų 

laikymosi įgūdžių 

formavimas 

Parengti renginio, 

skirto 

aplinkosaugai, 

programą 

Suorganizuoti 

renginį 

Parengta renginio 

programa 

10 vnt. Direktoriaus 

įsakymas 

Kovas  Skyriaus vedėjas Skyriaus 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Viktorina vandens ir 

Žemės dienai 

1 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Dalyvių sąrašai 

Kovas Vilkaviškio 

skyriaus vedėjas 

Mokiniai ir 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Siuvėjo profesija 

draugiška aplinkai 

2 vnt. Birželis Paslaugų 

skyriaus vedėjas 

 

Profesijos 

mokytojai ir 

mokiniai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos Apdailininko 

profesija draugiška 

aplinkai 

Transporto sektoriaus 

poveikis aplinkai 

1 vnt. Birželis Statybos ir 

mechanikos 

skyriaus vedėjas 

Konferencija skirta 

Žemės dienai  

,,Aplinkosauginis 

integravimas į 

mokomuosius 

dalykus‘‘ 

2 vnt.  Birželis K. Naumiesčio 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

Mokiniai 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

Geografijos ir 

biologijos viktorina, 

skirta žemės dienai 

paminėti, APg22N, 

PBg22N, TRg22N gr. 

  Kovas    

Renginys, skirtas 

Žemės dienai  

1 vnt.  Kovas Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

„Rudeninė švara 

mano miestui“ 

3 vnt. Bendradarbiavimo 

sutartys 

Birželis Metodininkas Centro 

bendruomenė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

kitos lėšos „Darom“ 

„Gruntą valančių 

augalų ekspozicijos 

atnaujinimas“ 

 

3 Tikslas. Skatinti skaidrumą, atskaitomybę, taikios ir įtraukios bendruomenės kūrimą 
 

3.1. Uždavinys. Užtikrinti ir gerinti Centro veiklos kokybę 

3.1.1. Apklausų 

vykdymas (mokinių 

adaptacijos, 

motyvacijos mokytis, 

mikroklimato 

Centre) 

Atlikti apklausos 

siekiant nustatyti 

psichologinės 

pagalbos poreikį 

 

9, 10, I kurso 

mokinių adaptacijos 

tyrimas 

3 vnt. 

 

 

 

 

Tyrimų ataskaitos 

 

 

 

Lapkritis Psichologas 

 

 

 

 

9, 10, I kurso 

mokiniai  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 
Centro mokinių 

pamokų nelankymo 

priežasčių tyrimas 

Gruodis 

 

Centro 

mokiniai 

 

Centro mokinių 

mikroklimato tyrimas 

Vasaris Centro 

mokiniai 

 

 Atlikti apklausas 

siekiant teikti 

socialinę 

pedagoginę 

pagalbą 

Mokinių savitarpio 

santykiai Centro 

bendrabutyje. 

Bendrabutyje 

teikiamų paslaugų 

kokybės vertinimas 

2 vnt. 

 

 

 

 

 

Tyrimų ataskaitos 

 

 

Lapkritis 

 

 

 

Socialiniai 

pedagogai 

 

 

Centro 

mokiniai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Psichoaktyvių 

medžiagų vartojimas 

Balandis 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

ir paplitimas 

Marijampolės PRC 

3.1.2. Prevencinių 

programų vykdymas 

(patyčių, 

psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo, 

konfliktų, korupcijos 

prevencija ) 

Organizuoti 

renginius 

Pasaulinės 

savižudybių 

prevencijos dienos 

minėjimas 

8 vnt. Renginių 

programos 

Kovas 

 

 

Socialiniai 

pedagogai 

Psichologas 

Skyrių vedėjai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Paskaita 

„Nepilnamečių 

atsakomybės“ 

 

Birželis 

Savaitė be patyčių 

 
Tarptautinės 

tolerancijos dienos 

minėjimas 

 
Gerumo akcija 

Emocinio smurto 

konferencija  

 

Pasaulinė diena be 

tabako 

 
Konkursas,, Tu- ne 

prekė!‘‘ 

3.1.3. Vidaus 

kontrolės 

įgyvendinimas 

Atlikti veiklas 

apimant kontrolės 

aplinką, rizikos 

vertinimą, 

informavimą ir 

komunikaciją, 

stebėseną 

Įgyvendinta vidaus 

kontrolė 

100 proc. Vidaus kontrolės 

dokumentai, 

ataskaitos 

Birželis Direktorius Asmenys, 

atsakingi už 

vidaus kontrolę 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

3.2. Uždavinys. Plėtoti ir kurti bendravimo, bendradarbiavimo, mokymosi kartu ir vieniems iš kitų kultūrą 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

3.2.1. Profesinio 

meistriškumo 

konkursai 

Organizuoti 

profesinio 

meistriškumo 

konkursus 

Siuvėjų konkursas 1 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Konkursų 

nuostatai 

Dalyvių sąrašai 

Gruodis  Vilkaviškio 

skyriaus vedėjas 

Profesijos 

mokytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Kitos lėšos 

 

Kirpėjų profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

3 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Konkursų 

nuostatai 

Dalyvių sąrašai 

Gegužė Paslaugų 

skyriaus vedėjas 

Slaugytojų profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

Floristų profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

Marijampolės regiono 

automobilių 

vairavimo mokyklų 

mokinių automobilių 

vairavimo profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

3 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Konkursų 

nuostatai 

Dalyvių sąrašai 

Birželis Statybos ir 

mechanikos 

skyriaus vedėjas 

Ekskavatorininkų 

profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

Metalo apdirbimo 

profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

Geriausias 

traktorininkas-2023 

1 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Konkursų 

nuostatai 

Dalyvių sąrašai 

Birželis K. Naumiesčio 

skyriaus vedėjas 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

Dalyvauti 

profesinio 

meistriškumo 

konkursuose 

Nacionalinis 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos konkursas 

4 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Skyriaus veiklos 

planas 

 

Birželis  Vilkaviškio 

skyriaus vedėjas 

Profesijos 

mokytojai 

Mokiniai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

 

Jaunųjų traktorininkų 

profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

Lietuvos kulinarinio 

ir etninio paveldo 

išsaugojimo ir 

puoselėjimo 

konkursas 

Geriausia komanda 

ZERO WASTE 

CHALENGE 2022 

Apdailininkų 

profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

8 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Skyriaus veiklos 

planas 

 

Birželis  Paslaugų 

skyriaus vedėjas 

Profesijos 

mokytojai 

Mokiniai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

 

Kirpėjų profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

Virėjų profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

Padavėjų ir barmenų 

profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorių profesinio 

meistriškumo 

konkursas 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

Pardavėjų 

konsultantų 

profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

Floristų profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

Dažytojų tinkuotojų 

profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

Jaunasis 

automechanikas 

2 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Skyriaus veiklos 

planas 

 

Birželis  Statybos ir 

mechanikos 

skyriaus vedėjas 

Profesijos 

mokytojai 

Mokiniai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

 
Jaunasis 

mechatronikas 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjo profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

 

4 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Skyriaus veiklos 

planas 

 

Birželis  K. Naumiesčio 

skyriaus vedėjas 

Profesijos 

mokytojai 

Mokiniai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

 

Pardavėjo 

konsultanto 

profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

 

Jaunasis artojas 2022 

Jaunasis žemės ūkio 

technikos specialistas 

2023 

 

Organizuoti 

konkursus 

Protmūšis AIDS 

dienai paminėti 

2 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Birželis  Vilkaviškio 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai  

Mokiniai 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

3.2.2. Konkursai 

bendrojo ugdymo 

programų mokiniams 

Dailyraščio 

konkursas 

Skyriaus veiklos 

planai 

Biudžeto lėšos 

 

Technologijų 

konkursas „Aš galiu“ 

1 vnt. Konkurso 

organizavimo 

planas  

Birželis 

 

Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

Raštingiausias 

skyriaus mokinys ir 

darbuotojas 

1 vnt. Konkurso 

organizavimo 

planas  

Birželis 

 

K. Naumiesčio 

skyriaus vedėjas  

Dalyvauti 

konkursuose 

Vertimų ir iliustracijų 

konkursas ,,Tavo 

žvilgsnis“ 

 

3 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Skyrių veiklos 

planai 

 

Birželis  Vilkaviškio 

skyriaus vedėjas 

Mokiniai 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

 

Tarptautiniai 

konkursai „Kengūra“ 

Konkursas Kaziui 

Bradūnui atminti  

 Dailės ir biologijos 

konkursas ,,Pasaulinė 

maisto diena‘‘  

4 vnt.   K. Naumiesčio 

skyriaus vedėjas 

  

,,Konstitucijos 

egzaminas‘‘    

Tarptautinis 

matematikos 

konkursas „Kengūra“ 

 

Tarptautinė ,,Kings“ 

olimpiada 

Konkursas ,,Pasaulis, 

kuriame maisto 

užtenka visiems“ 

3 vnt. Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

Dailiojo rašto 

konkursas 

 

Raštingiausio 

mokinio konkursas 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

Olympis 2022 

 

1 vnt. Gimnazijos , 

Vilkaviškio, K. 

Naumiesčio 

skyrių vedėjai 

3.2.3. Renginiai 

Centro 

bendruomenei  

Organizuoti 

renginius 

Suorganizuota 

tradiciniai renginiai, 

parodos, mugės, 

išvykos 

20 vnt. Skyrių veiklos 

planai 

Renginių 

programos 

Birželis  Skyrių vedėjai 

Metodininkas 

Socialiniai 

pedagogai 

Psichologas 

Mokytojai 

Mokiniai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

 

3.2.4. Savivaldos 

institucijų bei 

metodinių grupių 

veikla 

Koordinuoti 

Mokinių tarybos 

veiklą 

Mokinių tarybos 

posėdžiai, 

kuriuose teikiami 

pasiūlymai dėl 

mokyklos veiklos 

efektyvinimo 

Ne mažiau, 

kaip 

nurodoma 

įstaigos 

įstatuose 

Posėdžių 

protokolai 

Birželis Metodininkas Marijampolės 

PRC Mokinių 

taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuoti 

Savivaldos 

institucijų 

posėdžius 

Savivaldos institucijų 

posėdžiai 

Ne mažiau, 

kaip 

nurodoma 

įstaigos 

įstatuose 

Posėdžių 

protokolai 

Birželis Centro tarybų 

pirmininkai 

Tarybų nariai Žmogiškieji 

išteklia 

Organizuoti 

Metodinių grupių 

posėdžius 

Metodinių grupių 

posėdžiai 

12 vnt. Posėdžių 

protokolai 

Birželis Metodinių 

grupių  

pirmininkai 

Metodinių 

grupių  nariai 

Žmogiškieji 

išteklia 

3.2.5. Profesinis 

orientavimas 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams 

Organizuoti vizitus 

į bendrojo ugdymo 

mokyklas 

Aplankytos visos 

Marijampolės ir 

gretimų regionų 

mokyklos 

30 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Profesinio 

orientavimo planas 

Birželis  Karjeros 

specialistai 

Skyrių vedėjai 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

 

Organizuoti atvirų 

durų dienų 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 

mokiniams 

Suorganizuotos atvirų 

durų dienos 

 

 

2 vnt. Mėnesio veiklos 

planai, dalyvių 

sąrašai 

Birželis Karjeros 

specialistai 

Skyrių vedėjai 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

Organizuoti 

technologijų 

pamokas bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokiniams 

Suorganizuotos 

technologijų pamokos 

rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokiniams 

16 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Skyrių veiklos 

planai 

Birželis Karjeros 

specialistai 

Skyrių vedėjai 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

3.3. Uždavinys. Plėtoti tarptautiškumą 

3.3.1. ,,Erasmus+“ 

programos 

atvykstamojo 

mobilumo vykdymas 

Organizuoti 

atvykstamąjį 

mobilumą  

Užsieniečiai atvykę į 

mokymą centrą 

8 asm.. Mobilumo sutartys 

Dalyvių sąrašai 

Birželis Vystymo 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

Darbo grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

ES lėšos 

Kitos lėšos 

3.3.2. ,,Erasmus+“ 

programos 

išvykstamojo 

mobilumo vykdymas 

Organizuoti 

išvykstamąjį 

mobilumą 

Išvykę į mobilumą 

asmenys 

93 asm. Mobilumo sutartys 

Dalyvių sąrašai 

Direktoriaus 

įsakymai 

Birželis Vystymo 

skyriaus vedėjas 

Darbo grupė Žmogiškieji 

ištekliai 

ES lėšos 

Kitos lėšos 

3.3.3. Kitų 

tarptautinių ir 

nacionalinių 

programų projektų 

įgyvendinimas 

Parengti projektus 

ir Įgyvendinti 

projektų veiklas 

Įgyvendinti 

tarptautiniai ir 

nacionaliniai 

projektai 

6 vnt. Projektų sutartys Birželio 

mėn. 

Vystymo 

skyriaus vedėjas 

Darbo grupė Žmogiškieji 

ištekliai 

ES lėšos 

Kitos lėšos 

3.4. Uždavinys. Tobulinti vidinę ir išorinę komunikaciją 
 

3.4.1. Informacijos 

apie Marijampolės 

PRC veiklas 

viešinimas 

(straipsniai, video 

reportažai, reklaminė 

Viešinti 

informaciją apie 

Marijampolės PRC 

Straipsniai 

www.mprc.lt 

100 proc. Viešinimo planas 

Centro internetinė 

svetainė 

Centro Facebook 

Regioninė ir 

Respublikinė  

spauda 

Birželis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Skyrių vedėjai 

Metodininkai 

Karjeros 

specialistai 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Kitos lėšos 
Informacija fb 

Straipsniai 

žiniasklaidai 

Video medžiaga 

Centro pristatymo 

medžiaga 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas 

(mėn) 

Atsakingas Dalyvauja  Lėšos 

atributika, socialiniai 

tinklai) 

Reklaminė atributika 

Renginiai skirti 

Centro viešinimui 

3.4.2. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Organizuoti 

susitikimus bei 

dalyvauti verslo 

įmonių ir mokymo 

įstaigų renginiuose 

Pasirašytų 

bendradarbiavimo 

sutarčių skaičius  

 

7 vnt. Sutartys Birželis Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Skyrių vedėjai 

Sektorinio 

praktinio 

mokymo centro 

vadovas 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Biudžeto lėšos 

Kitos lėšos 

 

3.4.3. Vidinės 

komunikacijos 

vykdymas 

Biudžeto lėšos 

Kitos lėšosykdyti 

vidinę 

komunikaciją 

naudojant Office 

365 

Centro darbuotojai 

naudoja Office 365 

vidinei komunikacijai 

92 proc. Office 365 

duomenys 

Birželis Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Centro 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Biudžeto lėšos 

 

 

 

  

 

  


