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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas 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 Skyriaus 

mokytojai 

Skyriaus vedėjas 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

(DU) 

 

Sudaryti 

pameistrystės 

sutartis  

Sudarytos trišalės 

pameistrystės sutartys  

12 % Direktoriaus 

įsakymai 

Gruodis Grupės vadovai Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

(DU), 

ES struktūrinių 

fondų lėšos, 

(įgyvendinamas 

pameistrystės 

projektas) 

1.1.2. Nuotolinio 

ugdymo proceso 

organizavimas 

Organizuoti 

mokymus 

MOODLE 

Apmokyti skyriaus 

mokytojai  

100% Mokytojų, 

dalyvavusių 

mokymuose, 

sąrašas 

Birželis Skyriaus 

mokytojai 

Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Atnaujinti 

mokomąją 

medžiagą 

virtualioje 

aplinkoje 

MOODLE 

Atnaujinta mokomoji 

medžiaga virtualioje 

aplinkoje MOODLE pagal 

tvarkos aprašą. 

30% MOODLE 

aplinka 

Rugsėjis- 

Birželis 

Skyriaus 

mokytojai 

Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

1.1.3. Praktinio 

mokymo 

organizavimas 

Parengti 

profesinio 

mokymo 

programų planus 

ir pamokų 

tvarkaraščius, 

Transporto priemonių 

remontininko, technikos 

priežiūros verslo 

darbuotojo mokymo 

programos mokiniams 

praktinis mokymas 

50% mokymo 

programos 

Mokymo planai Sausis Mokiniai, 

profesijos 

mokytojai 

Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

numatant 

praktinį 

mokymą 

sektoriniuose 

praktinio 

mokymo 

centruose 

organizuojamas 

sektoriniuose 

Marijampolės PRC 

praktinio mokymo 

centruose 

Staliaus, apdailininko 

mokymo programos 

mokiniams praktinis 

mokymas organizuojama 

kitų mokymo įstaigų 

sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose 

7 % mokymo 

programos 

Mokymo planai 

Grupių pamokų 

tvarkaraščiai 

Sausis  Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

1.1.4.  

Profesinio 

mokymo 

programų 

pasiūlos ir 

turinio 

atnaujinimas 

 Licencijuotos 

naujos 

profesinio 

mokymo 

programos. 

Licencijuotos naujos 

profesinio mokymo 

programos, atsižvelgiant į 

regiono poreikius 

Ne mažiau kaip 

2 vnt. 

SMM licencija Gruodis Profesijos 

mokytojai 

Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

1.1.5. 

Pagrindinio ir 

vidurinio 

ugdymo 

programų 

įgyvendinimas 

taikant įvairias 

mokymosi 

formas 

 

 

 

 

Vesti integruotas 

pamokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologijos ir dailės 

integruota pamoka  

„Maisto užtenka visiems“ 

(IN, IIN klasės) 

 

 

9 vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teminiai planai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjis 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

 

Skyriaus vedėjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglų kalbos ir muzikos 

pamoka skirta Europos 

kalbų dienai ( IN ir IIN 

gimnazijos klasės) 

 

Rugsėjis 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

 

Biologijos ir lietuvių 

kalbos pamoka ,,Anykščių 

šilelis,“ gamtos 

įvairovė.(III  gimnazijos 

klasė) 

Sausis Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netradicinė pamoka IN ir 

IIN grupių mokiniams 

,,Moki žodį – žinai kelią“ 

(IN ir IIN klasės) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasaris 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografijos ir dailės 

pamoka ,,Pasaulio politinis 

žemėlapis“ (IN klasė) 

Vasaris 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

 

Geografijos ir biologijos 

pamoka, skirta žemės 

dienai paminėti 

Kovas 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Geografijos ir biologijos 

viktorina skirta žemės 

dienai paminėti 

Kovas Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Biologijos ir lietuvių 

kalbos ir literatūros 

pamoka Donelaičio 

,,Metai“( gamtos ir 

žmogaus ryšys) 

Kovas Profesijos 

mokytojai  

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Anglų kalbos ir baro 

paruošimo, jo priežiūros ir 

svečių aptarnavimo  

pamoka 

Balandis Profesijos 

mokytojai  

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Vesti pamokas 

kitose aplinkose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dailės pamoka – pleneras 

mokyklos gamtinėje 

aplinkoje. IN, IIN 

12 vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

įsakymai 

Teminiai planai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birželis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesijos 

mokytojai  

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemijos ir ekonomikos ir 

verslumo pamoka 

,,Gamtos ištekliai. 

Vanduo.“  UAB ,,Šakių 

vandenys“ IN gimnazijos 

klasė 

Istorijos ir statybos 

apdailos pamoka 

Zanavykų muziejaus 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amatininkų namuose, II 

N, II N-2 gimnazijos klasė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Chemijos ir ekonomikos ir 

verslumo pamoka UAB ,, 

Gerovėje,, (Kaunas) 

Istorijos pamoka Kudirkos 

Naumiesčio V. Kudirkos 

muziejuje netradicinėje 

erdvėje,, V. Kudirka ir 

,,Varpo“  epocha 

Geografijos pamoka 

Griškabūdžio gimnazijos 

geologijos muziejuje 

netradicinėje erdvėje 

„Lietuvos naudingosios 

iškasenos“ 

Darbuotojų saugos  ir 

sveikatos, bei saugus 

elgesys  ekstremaliose 

situacijose pamokų   Šakių 

rajono Kudirkos 

Naumiesčio priešgaisrinėje 

tarnyboje 

,,Įvadas į profesiją‘‘ 

Šakiuose statybinėje 

firmoje  UAB ,,Nemira“, 

Kybartuose statybinėje 

firmoje UAB ,,Ecococon“ 

,,Įvadas į padavėjo ir 

barmeno profesiją‘‘ 

kavinėje –bare ,, Kiba‘‘, 

restorane ,,Kuchmistrai‘‘ 

1.1.6. Ugdymo 

proceso 

stebėsena 

1. Rengti 

mėnesio 

pažangumo- 

lankomumo 

Įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą mokinių 

procentas nuo įstojusiųjų 

97 proc. 1. Klasių/grupių 

pažangumo- 

lankomumo 

ataskaitos. 

  

Rugsėjis- 

Birželis 

 

Grupių vadovai 

Socialinis 

pedagogas 

Mokytojai 

Skyriaus vedėjas 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

 Įgijusių vidurinį 91 proc. 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

 ataskaitas 

2. Analizuoti 

mokinių pamokų 

nelankymo, 

nepažangumo 

priežastis 

3. Sudaryti 

individualius 

darbo su 

nepažangiais, 

nelankančiais 

mokiniais 

planus, 

vadovaujantis 

parengtu 

algoritmu. 

išsilavinimą mokinių 

procentas nuo įstojusiųjų  

2. Mokytojų 

susirinkimų 

protokolai 

3. Individualūs 

darbo su 

nepažangiais, 

nelankančiais 

mokiniais 

planai. 

4. Pasiektų 

rezultatų 

ataskaitos. 

 

 

   

 

Nebaigusių formaliojo 

profesinio mokymo 

programos asmenų dalis 

nuo įstojusių 

 

 

7 proc. 

 

Įvertintų mokinių dalis, 

kurių asmens įgytų  

kompetencijų  įvertinimas 

yra „gerai“ (8 balai) arba 

„labai gerai“ (9 balai), 

arba „puikiai“ (10 balų) 

17 proc. 

Pažangių mokinių, 

besimokančių pagal 

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, dalis 

100 / 97,8 proc. 

Pažangių mokinių, 

besimokančių pagal 

profesinio mokymo  

programas, dalis 

95,2 proc. 

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 Mokytojai Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Teikti 

konsultacijas 

mokiniams, 

patiriantiems 

mokymo(si) 

sunkumų 

Išsiaiškinti 

poreikį pagalbos 

moduliams 

valstybinius 

Parengtos modulių 

programos 

 

 

ne mažiau 2 

dalykų 

 

 

Direktoriaus 

įsakymai 

 

 

Rugsėjis 

 

 

 

Mokytojai 

 

 

 

Skyriaus vedėjas 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

brandos 

egzaminus 

laikysiantiems 

mokiniams 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parengti 

modulių 

valstybinius 

brandos 

egzaminus 

laikantiems 

mokiniams 

programas 

Aptarti 

pasirenkamųjų 

dalykų vidurinio 

ugdymo 

programos 

mokiniams 

galimybes 

Parengtos pasirenkamųjų 

dalykų programos 

ne mažiau 2 

pasirenkamųjų 

dalykų 

programos 

Direktoriaus 

įsakymai 

Rugsėjis Mokytojai Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Parengti 

pasirenkamųjų 

dalykų 

programas 

1.3.2. 

Psichologinės, 

socialinės 

pagalbos 

teikimas 

mokiniams 
 

Organizuoti 

planinius Vaiko 

gerovės 

komisijos 

pasitarimus 

 

 

 

 

Suorganizuoti  gerovės 

komisijos posėdžiai. 

Pagerės prevencinė veikla, 

mokinių emocinė būsena 

ne mažiau kaip 8 

vnt. 

Vaiko gerovės 

komisijos 

protokolai 

Birželis VGK nariai, 

kviesti asmenys 

VGK 

pirmininkas 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Teikti socialinio 

pedagogo ir 

psichologo 

konsultacijas 

Konsultuoti mokiniai, 

kuriems reikia pagalbos 

( individualios 

konsultacijos) 

100% Registracijos 

žurnalas 

Birželis 

 

 

 

Skyriaus 

mokiniai 

 

 

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

mokiniams  

 

Specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

mokinių 

stebėjimas ir 

pagalbos 

teikimas 

 

  

 

Grupinės konsultacijos 

mokiniams IN ir IIN 

grupių mokiniams 

„Jausmų dienoraštis“ 

 

 

 

 

 

 

 

SUP mokiniai 

 

 

 

Socialinis 

pedagogas 

Teikti socialinio 

pedagogo ir 

psichologo 

konsultacijas  

mokinių tėvams 

ir globėjams  

Konsultuoti mokinių tėvai 

ir globėjai, kurie kreipėsi 

pagalbos 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

grupių vadovais, 

mokytojais, psichologe,  

bendrabučio darbuotojais 

sprendžiant mokiniams 

iškilusias problemas 

(konsultuotų pedagoginių 

skyriaus darbuotojų 

procentas nuo išreikšto 

poreikio) 

100% Registracijos 

žurnalas 

Birželis VGK nariai 

Mokytojai 

 VGK 

pirmininkas 

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Išsiaiškinti 

mokinių 

apgyvendinimo 

bendrabutyje,  

nemokamo 

maitinimo, 

nemokamo 

pavėžėjimo, 

materialinės 

paramos 

poreikius 

Patenkinti mokinių 

poreikiai 

 

 

 

 

SPIS sistemos pildymas 

100% Mokinių 

prašymai 

Direktoriaus 

įsakymai 

Birželis Grupės vadovas 

Socialinis 

pedagogas  

Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

1.4.Uždavinys. Tobulinti darbuotojų pedagogines ir vadybines kompetencijas 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

1.4.1. 

Pedagoginio 

personalo 

dalyvavimas 

bendrųjų ir 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo 

renginiuose 

Išsiaiškinti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

poreikius 

Parengti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo planą 

Atlikta mokytojų savęs 

vertinimo anketų analizė 

 

Parengtas mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

planas 

 

 

1 vnt. Kvalifikacijos 

tobulinimo 

planas 

Birželis Mokytojai 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

Skyriaus vedėjas 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Fiksuoti 

mokytojų 

dalyvavimą 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

Mokytojai dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose 

 85 % Mokytojų, 

dalyvavusių 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

sąrašas 

Birželis  Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

 Organizuoti IT 

kompetencijų 

tobulinimo, 

naujų valymo 

priemonių 

naudojimo 

renginius 

nepedagoginiam 

personalui 

Gerės darbuotojų 

kompetencijos 

 Direktoriaus 

įsakymas 

Birželis Nepedagoginis 

personalas 

Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

1.4.2. Profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo 

renginių 

organizavimas 

Parengti 

kompetencijų 

tobulinimo 

renginio 

programą 

Parengta kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

1 vnt. Kvalifikacijos 

tobulinimo 

pažymėjimai 

Birželis Mokytojai Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Suorganizuoti 

renginį 

Karpinių meistrės, dailės 

vyr. mokytojos M. 

Andriukaitienės darbų 

paroda skyriuje,, Karpytos 

užuolaidėlės‘‘ 

1 vnt. Dalyvių sąrašas Balandis Mokiniai, 

mokytojai 

Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

 1.4.3. Mokytojų 

atestacijos 

Mokytojų 

pasirengimas 

Įgiję kvalifikacinę 

kategoriją mokytojai 

2 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Birželis Mokytojai Skyriaus vedėja Žmogiškieji 

ištekliai, 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

programos 

įgyvendinimas 

atestuotis 

kvalifikacinei 

kategorijai 

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 

2  vnt. Kvalifikacijos 

tobulinimo 

įmonėse planas 

Birželis Mokytojai Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Parengti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

įmonėse planą 

Parengtas individualus 

mokytojo kvalifikacijos 

tobulinimo įmonėje planas 

1 vnt. Mokytojo 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

planas 

Birželis Mokytojai Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

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

2.1. Uždavinys. Modernizuoti mokymo(si) infrastruktūrą 

2.1.2. Mokymo 

Centro statinių 

renovacija, 

patalpų ir 

inventoriaus 

atnaujinimas 

IKT priemonių 

įsigijimas, 

projektoriai,  

spalvotas 

spausdintuvas 

Atnaujintas informacinių 

technologijų kabinetas 

 

1 vnt. Inventorizacijos 

aprašas 

Birželis IT specialistas Skyriaus vedėjas Biudžeto lėšos, 

Spec. lėšos 

Renovuoti 

valgyklos stogo 

stoglangius 

 Suremontuota valgyklos 

maisto ruošimo patalpų 

stoglangiai 

8 vnt. Valgykla 

paruošta 

eksploatavimui 

Birželis Atsakinga 

Įmonė 

Skyriaus vedėjas Biudžeto lėšos, 

Spec. lėšos 

Renovuoti 

mokomąsias 

dirbtuves 

Renovuotos mokomosios 

dirbtuvės,  pakeisti langai, 

įdėti pakeliami vartai. 

1 vnt. Dirbtuvės 

pritaikytos 

praktiniam 

mokymui 

Birželis  Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Atnaujintos 

mokymosi 

aplinkos 

Atnaujintos trys  patalpos 3 vnt. Patalpos 

pritaikytos 

mokymo 

procesui 

Birželis Profesijos 

mokytojai 

Padėjėjas ūkio 

reikalams 

 

Skyriaus vedėjas Biudžeto lėšos, 

Spec. lėšos 

2.2. Didinti  Išorės klientų Kvalifikaciją įgijusių 

asmenų skaičius 

20 vnt. 

 

Direktoriaus 

įsakymai 

Birželis 

 

Profesijos 

mokytojai 

Skyriaus vedėjas 

 

Kitos lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

mokymo 

paslaugų 

pardavimo 

apimtis 

mokymas 

 

  

 

     

Asmenų, kurie mokėsi 

pagal neformaliojo 

mokymo programas, 

skaičius 

      15 vnt. 

 

2.3. Uždavinys. Užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi 

2.3.1. 

Aplinkosauginių 

reikalavimų 

laikymosi 

įgūdžių 

formavimas 

Parengti 

renginio, skirto 

aplinkosaugai, 

programą 

Konferencija skirta Žemės 

dienai  

,,Aplinkosauginis 

integravimas į 

mokomuosius dalykus‘‘ 

1vnt. Teminiai planai Birželis Mokytojai Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Suorganizuoti 

renginį 

Geografijos ir biologijos 

viktorina, skirta žemės 

dienai paminėti, APg22N, 

PBg22N, TRg22N gr. 

1 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Kovas Mokiniai, 

mokytojai 

Dalyvavimas 

kasmetinėje 

ekologinėje 

aplinkos 

tvarkymo 

akcijoje 

„Darom“. 

Sutvarkyta aplinka 1 vnt. Balandis Skyriaus 

bendruomenė 

 Tradicinės 

rudeninės 

aplinkos 

tvarkymo 

akcijos 

organizavimas 

Sutvarkyta aplinka 1 vnt. Spalis Skyriaus 

bendruomenė 

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, 

 Apklausų 

vykdymas  

Paauglio agresyvumo 

vertinimas 

 

2 vnt. Apklausų 

rezultatų 

ataskaita 

Gruodis 

 

   

Skyriaus 

mokiniai, 

mokytojai 

Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Psichoaktyvių medžiagų Balandis 



 
 

12 

 

Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

motyvacijos 

mokytis, 

mikroklimato 

Centre) 

vartojimas ir paplitimas 

Marijampolės PRC. 

3.1.2. 

Prevencinių 

programų 

vykdymas 

(patyčių, 

Psichoaktyviųjų 

medžiagų 

vartojimo, 

Konfliktų, 

Korupcijos 

prevencija ) 

Vykdomi 

renginiai 

Paskaita „Nepilnamečių 

atsakomybės“ 

 

7 vnt. 

 

Mėnesio veiklos 

planai, 

 

Informacijos 

paviešinimas 

socialiniuose 

tinkluose 

 

Birželis 

 

Skyriaus 

mokiniai 

Mokytojai 

 

 

Socialinis 

pedagogas, 

centro 

psichologė 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 Savaitė be patyčių. 

 
Tarptautinės tolerancijos 

dienos 

AIDS dienos minėjimas; 

 
Gerumo akcija 
Emocinio smurto 

konferencija  

Mokiniams 

Pasaulinė diena be tabako 

 

Konkursas,, Tu- ne 

prekė!‘‘ 

Anketinis tyrimo 

atlikimas  

Anketinis tyrimas 

„Psichoaktyvių medžiagų 

vartojimas ir paplitimas 

MPRC“,  (Remiantis 

ESPAD vykusia Europos 

mokyklose) 

1 vnt. Tyrimo ataskaita Birželis Mokiniai Socialinis 

pedagogas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

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

3.2.1. Profesinio 

meistriškumo 

konkursai 

Organizuoti 

profesinio 

meistriškumo 

konkursus 

 

 

 

Padavėjo ir barmeno 

specialybės mokinių ir 

rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

konkursas  ,,Laiptai į 

sėkmę‘‘ 

 

3 vnt. 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

įsakymai 

Konkursų 

nuostatai 

Dalyvių 

registracijos 

sąrašas 

Birželis 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėjas 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

 

 

 

Konkursas skirtas 

pasaulinei ligonių dienai 

     

 

 

Konkursas ,,Geriausias 

traktorininkas-2023‘‘ 

Dalyvauti 

profesinio 

meistriškumo 

konkursuose 

Respublikinis Socialinio 

darbuotojo padėjėjo 

profesinio meistriškumo 

konkursas 

 

3 vnt. Direktoriaus 

įsakymai 

Mėnesio veiklos 

planai 

Birželis Mokiniai, 

profesijos 

mokytojai 

Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Respublikinis Pardavėjo 

konsultanto profesinio 

meistriškumo konkursas 

 

Respublikinis profesinio 

meistriškumo konkursas 

„Jaunasis artojas 2022“ 

Tarptautinis profesinio 

meistriškumo konkursas 

„Jaunasis žemės ūkio 

technikos specialistas 

2023“ Alantos 

technologijos ir verslo 

mokykla 

 

 

1 vnt. Direktoriaus 

įsakymas 

Mėnesio veiklos 

planai, 

Rugsėjis Mokiniai, 

profesijos 

mokytojai 

Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

3.2.2. Konkursai 

bendrojo 

ugdymo 

programų 

mokiniams 

 

 

 

 

Organizuoti 

konkursus 

Konkursas ,, 

Raštingiausias skyriaus 

mokinys ir darbuotojas“ 

 

1 vnt. Direktoriaus 

įsakymas 

Mėnesio veiklos 

planai 

Birželis Mokiniai, 

mokytojai 

Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Dalyvauti 

konkursuose 

 

 

 

 

 

 Dailės ir biologijos 

konkursas ,,Pasaulinė 

maisto diena‘‘  

 

5 vnt. 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

įsakymas  

Mėnesio veiklos 

planai 

 

 

 

Birželis 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai, 

mokytojai 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėjas 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

 

 
,,Konstitucijos 

egzaminas‘‘    

Tarptautinis matematikos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

 

 

 konkursas „Kengūra“ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Olympis  2022 

Tarptautinė ,,Kings“ 

olimpiada 

3.2.3. Renginiai 

Centro 

bendruomenei 

(tradiciniai 

renginiai, 

parodos, mugės, 

išvykos) 

Organizuoti 

tradicinius 

renginius 

Mokslo ir žinių šventė 9 vnt. Mėnesio veiklos 

planai 

Direktoriaus 

įsakymai 

Informacija 

Centro 

svetainėje 

Birželis Mokiniai 

Mokytojai 

Neformaliojo 

švietimo grupės 

Skyriaus vedėjas 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 
Mokytojo dienai skirta 

 Popietė „Egzaminas JUMS, 

mokytojai“ 

Skyriaus puošimas „Helovino  

šiurpuliukai“ 

Kalėdinį skyriaus puošimas 

„Skamba Kalėdos“ 

Advento popietė ,,Advento 

šviesoje“ 

Užgavėnių šventė 

Štangos spaudimo 

varžybos 

Velykinių margučių 

paroda – konkursas 

„Spalvotą margutį ridenu“ 

Diplomų teikimo šventė 

 

Organizuoti 

kitus renginius 

Dalyvauta Kultūros paso 

siūlomuose  renginiuose 

100 asm. Dalyvių sąrašai Birželis Mokiniai 

 

Skyriaus vedėjas 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Suorganizuota sportinės 

varžybos 

10 vnt. Mėnesio veiklos 

planai 

Birželis Mokiniai 

Mokytojai 

Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

3.2.5. Profesinis 

orientavimas 

bendrojo 

 Organizuoti 

atvirų durų 

dienas, 

ekskursijas, 

Suorganizuota atvirų durų 

dienos -  ekskursijos 

skyriuje 

 

12 vnt. Mėnesio veiklos 

planai, dalyvių 

sąrašai 

 

Birželis Mokytojai Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

ugdymo 

mokyklų 

mokiniams 

Centro veiklų 

pristatymą 

Atvirų durų savaitės 2 vnt.      

Organizuoti 

vizitus į 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklas, tėvų 

susirinkimus 

Aplankytos Šakių, 

Jurbarko, Vilkaviškio 

rajono švietimo įstaigos 

 21 vnt. Centro 

direktoriaus 

įsakymai 

Mėnesio planas 

Birželis Karjeros 

koordinatorė 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorė 

Skyriaus vedėjas 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Organizuoti 

technologijų 

pamokas 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokiniams 

Suorganizuotos   

technologijų pamokos 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams ir 

mokytojams 

ne mažiau kaip 3 

vnt. 

 direktoriaus 

įsakymai 

Birželis 

 

Mokytojai Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Organizuoti 

ankstyvojo 

profesinio 

orientavimo 

užsiėmimus, 

skirtus  ugdymo 

mokyklų 

pradinukams, 

Vaikų dienos 

centrams 

 

 Suorganizuotos  

edukacinės pamokos 

skyriuje 

 

 

3 vnt. Direktoriaus 

įsakymas 

Dalyvių 

registracijos 

sąrašas 

Birželis 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai Skyriaus vedėjas 

karjeros 

koordinatorė 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

 

 

 Organizuoti 

susitikimus su 

Šakių rajono 

švietimo įstaigų 

vadovais 

Suorganizuotas 

susitikimas, 

susipažindinant su 

skyriaus mokymo 

kabinetais ir dirbtuvėmis, 

specialybėmis ir mokymo 

programomis 

1 vnt. Mėnesio planas 

Centro interneto 

svetainė 

Birželis  Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

3.4. Uždavinys. Tobulinti vidinę ir išorinę komunikaciją 
 

3.4.1.  Reklamuotis Informacija socialiniuose 10 vnt.  Rugsėjis- Mokytojai Skyriaus vedėjas Žmogiškieji 
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Priemonė 

 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas 

rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 

 

Dalyvauja 
Atsakingas Lėšos 

Informacijos 

apie 

Marijampolės 

PRC veiklas 

viešinimas 

(straipsniai, 

videoreportažai, 

reklaminė 

atributika, 

socialiniai 

tinklai) 

spaudoje, 

internetinėje 

erdvėje apie 

vykdomas 

pirminio, 

tęstinio mokymo 

ir neformalaus 

švietimo 

programas 

tinkluose, straipsniai 

internetinėje svetainėje 

 

 

 

 

 

 

Publikuoti 

straipsniai, 

reklama 

Birželis Bibliotekos 

vedėja 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorė 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

 


