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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  

Informuoti mokiniai, galintys 

mokytis pameistrystės mokymosi 

forma 

100% Grupių vadovų 

planai 

Rugsėjis,  

Vasaris 

Skyriaus 

vedėjas 

 

Pirmo kurso 

grupių 

mokiniai, 

Baigiamųjų 

grupių 

mokiniai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

(DU) 

Sudaryti 

pameistrystės 

sutartis  

Sudarytos trišalės pameistrystės 

sutartys  

9,5 % Direktoriaus 

įsakymai 

Birželis  Skyriaus 

vedėjas 

Pameistriai 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 

Gruodis Skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Atnaujinti 

mokomąją 

medžiagą 

virtualioje 

aplinkoje 

MOODLE 

Atnaujinta mokomoji medžiaga 

virtualioje aplinkoje MOODLE 

pagal tvarkos aprašą. 

45% MOODLE 

aplinka 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

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 

1.1.3. Praktinio 

mokymo 

organizavimas 

Parengti 

profesinio 

mokymo 

programų 

planus ir 

pamokų 

tvarkaraščius, 

numatant 

praktinį 

mokymą 

sektoriniuose 

praktinio 

mokymo 

centruose 

Kelininko, Melioratoriaus, 

Automobilių mechaniko, Motorinių 

transporto priemonių kroviniams 

vežti vairuotojo, transporto 

priemonių remontininko, sandėlio 

operatoriaus specialybių mokiniams 

praktinis mokymas organizuojamas 

sektoriniuose Marijampolės PRC 

praktinio mokymo centruose 

50% mokymo 

programos 

Mokymo planai Rugsėjis Skyriaus 

vedėjas 

Kelininko, 

Melioratoriaus, 

Automobilių 

mechaniko, 

Motorinių 

transporto 

priemonių 

kroviniams 

vežti 

vairuotojo, 

sandėlio 

operatoriaus, 

transporto 

priemonių 

remontininko 

mokymo 

programų 

mokiniai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Automatinių sistemų eksploatavimo 

mechatroniko, Metalo apdirbimo 

staklininko operatoriaus specialybių 

mokiniams praktinis mokymas 

organizuojama kitų mokymo įstaigų 

sektoriniuose praktinio mokymo 

centruose 

7% mokymo 

programos 

Mokymo planai 

Grupių pamokų 

tvarkaraščiai 

Rugsėjis Skyriaus 

vedėjas 

Automatinių 

sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko, 

Metalo 

apdirbimo 

staklininko 

operatoriaus 

mokymo 

programų 

mokiniai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

ES struktūrinių 

fondų lėšos 

(įgyvendinamas 

projektas) 
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Priemonė 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 
Atsakingas Dalyvauja Lėšos 

1.1.5. 

Pagrindinio ir 

vidurinio 

ugdymo 

programų 

įgyvendinimas 

taikant įvairias 

mokymosi 

formas 

Vesti 

integruotas 

pamokas 

Pravestos integruotos pamokos: 

Ekonomika ir verslumas ir Įvadas į 

profesiją; 

Informacinių technologijų  ir 

Ekonomika ir verslumas; 

Variklių techninė priežiūra ir 

remontas ir  Ekonomika ir 

verslumas; 

Darbuotojų saugos ir sveikatos ir 

Informacinių technologijų ; 

Informacinių technologijų  ir saugus 

elgesys ekstremaliose situacijose; 

Darbuotojų saugos ir sveikatos ir 

Transporto priemonių vidaus 

degimo variklių techninė priežiūra ir 

remontas; 

Darbuotojų saugos ir sveikatos ir 

Bendrosios veiklos automobilių 

kelio statybos objekte vykdymas; 

Darbuotojų saugos ir sveikatos ir 

Bendrosios veiklos melioracijos 

statinių objekte vykdymas; 

Automatinių gamybos sistemų 

pavarų ir mechanizmų remontas ir 

techninė priežiūra ir Darbuotojų 

saugos ir sveikatos; 

Sandėlio įrangos valdymas ir 

eksploatavimas ir Ekonomika ir 

10 vnt. Teminiai planai Birželis Skyriaus 

vedėjas 

TRe22, Trg22, 

AMe21-1, 

TR22-1, 

KLg22, 

MLg22, 

ASMg22, 

SU22 grupių 

mokiniai ir 

dalyko 

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 

verslumas pamoka. 

Vesti pamokas 

kitose 

aplinkose 

Pravestos pamokos kitose aplinkose: 

Įvadas į profesiją įmonėje UAB 

“Mantagas”; 

Transporto priemonių vidaus 

degimo variklių techninė priežiūra ir 

remontas įmonėje UAB 

“Mantagas”; 

Detalių gamyba ir apdirbimas 

mechaninio apdirbimo įrenginiais 

įmonėje UAB „Stevila“ 

Bendrosios veiklos automobilių 

kelio statybos objekte vykdymas 

įmonėje UAB „Kelranga“; 

Automobilių kelių priežiūra ir 

remontas įmonėje UAB „Kelranga“; 

Įvadas į profesiją įmonėje UAB 

„Marijampolės Eoltas“; 

Įvadas į profesiją įmonėje UAB 

„Mantagas“; 

Melioracijos statinių statyba 

įmonėje UAB „Hidrotechnika“; 

Sandėlio įrangos valdymas ir 

eksploatavimas įmonėje UAB 

„Senukai“; 

Įvadas į profesiją įmonėje UAB 

„Hidrasas“; 

Krovinių tvirtinimas transporto 

11 vnt. Teminiai planai Birželis Skyriaus 

vedėjas 

TRg22, 

TRe22, 

KLg22, 

MLg22, TR22-

1, TR22-2, 

MS22-MSt22, 

SO22-SOt22 

grupių 

mokiniai ir 

dalyko 

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 

priemonėse įmonėje UAB „MD 

Siuntos“ 

1.1.6. Ugdymo 

proceso 

stebėsena 

1. Rengti 

mėnesio 

pažangumo- 

lankomumo 

ataskaitas 

2. Analizuoti 

mokinių 

nelankomumo, 

nepažangumo 

priežastis 

3. Sudaryti 

individualius 

darbo su 

nepažangiais, 

nelankančiais 

mokiniais 

planus, 

vadovaujantis 

parengtu 

algoritmu 

Nebaigusių formaliojo profesinio 

mokymo programos asmenų dalis 

nuo įstojusių 

 

7 % 1. Klasių/grupių 

pažangumo- 

lankomumo 

ataskaitos 

2.Mokytojų 

susirinkimų 

protokolai 

3. Individualūs 

darbo su 

nepažangiais, 

nelankančiais 

mokiniais 

planai 

4. Pasiektų 

rezultatų 

ataskaitos 

Birželis 

 

Skyriaus 

vedėjas 

Socialinis 

pedagogas 

Grupės 

vadovas 

Mokiniai 

besimokantys 

pagal 

profesinio 

mokymo 

programas 

Profesijos 

mokytojai 

Socialinis 

pedagogas 

Grupės 

vadovas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Įvertintų mokinių dalis, kurių 

asmens įgytų  kompetencijų  

įvertinimas yra „gerai“ (8 balai) arba 

„labai gerai“ (9 balai), arba 

„puikiai“ (10 balų) 

17 %  

Mokinių, besimokančių pagal 

profesinio mokymo  programas, 

pažangumas 

7.00  

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

1.3.1. 

Pedagoginės 

Išsiaiškinti 

konsultacijų 

poreikį 

Teikiamos konsultacijos mokiniams, 

patiriantiems mokymosi sunkumų 

ne mažiau 3 

dalykų 

konsultacijos 

Dalykų/modulių 

konsultacijų 

mokiniams 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

 Žmogiškieji 

ištekliai 
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Priemonė 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 
Atsakingas Dalyvauja Lėšos 

pagalbos 

teikimas 

mokiniams 

Teikti 

konsultacijas 

mokiniams, 

patiriantiems 

mokymo(si) 

sunkumų 

grafikas Biudžeto lėšos 

1.3.2. 

Psichologinės, 

socialinės 

pagalbos 

teikimas 

mokiniams 

Išsiaiškinti 

mokinių 

apgyvendinimo 

bendrabutyje,  

nemokamo 

maitinimo, 

nemokamo 

pavėžėjimo, 

materialinės 

paramos 

poreikius 

Patenkinti mokinių poreikiai 100% Mokinių 

prašymai 

Direktoriaus 

įsakymai 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

Socialinis 

pedagogas 

 

Grupių 

vadovai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

1.4. Uždavinys. Tobulinti darbuotojų pedagogines ir vadybines kompetencijas 

1.4.1. 

Pedagoginio 

personalo 

dalyvavimas 

bendrųjų ir 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo 

renginiuose 

Išsiaiškinti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

poreikius 

Atlikta mokytojų savęs vertinimo 

anketų analizė 

 
 

 

1 vnt. 

 

 
 

 

Mokytojo 

veiklos 

įsivertinimo 

anketa 

 

Birželis 

 

 

 

Skyriaus 

vedėjas 

 

 

 

 

Mokytojai 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

 

 

 

 

 

 

Parengti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

planą 

Parengtas mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo planas 

1 vnt. Kvalifikacijos 

tobulinimo 

planas 

Rugsėjis 
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Priemonė 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 
Atsakingas Dalyvauja Lėšos 

Fiksuoti 

mokytojų 

dalyvavimą 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

Mokytojai dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

90 % Mokytojų, 

dalyvavusių 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

sąrašas 

Birželis 

1.4.2. Profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo 

renginių 

organizavimas 

Parengti 

kompetencijų 

tobulinimo 

renginio 

programą 

Parengta kompetencijos tobulinimo 

programa 

2 vnt. Kompetencijos 

tobulinimo 

programa 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Suorganizuoti 

renginį 

Suorganizuotas renginys 2 vnt. Kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginio 

dalyvių sąrašas 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

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 

1 vnt. Kvalifikacijos 

tobulinimo 

įmonėse planas 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Parengti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

įmonėse planą 

Parengtas individualus mokytojo 

kvalifikacijos tobulinimo įmonėje 

planas 

2 vnt.  Direktoriaus 

įsakymai; 

Mokytojo 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

įmonėje 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

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 

ataskaita 

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 

Atnaujintos 

mokymosi 

aplinkos 

Atnaujinta 121 A kabineto 

(Mokomasis autoservisas) 

mokymosi aplinkos, atliktas 

remontas atnaujinta mokymo 

priemonės ir įranga 

1 vnt. Kabinetas 

pritaikytas 

praktiniam 

mokymui 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. lėšos 

Atnaujinta 116 A ir 117 A kabineto 

(Metalo apdirbimo praktinio 

mokymo klasė) mokymosi aplinkos, 

atnaujinta mokymo priemonės ir 

įranga 

1 vnt. Kabinetas 

pritaikytas 

praktiniam 

mokymui 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. lėšos 

Įsigyta ir sumontuota 107 B 

kabineto (Kelininkų teorijos 

kabinetas) langų užtamsinimo 

ruletai bei televizorius 

2 vnt. Inventorizacijos 

sąrašas 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. lėšos 

Įsigyta ir sumontuota 102 A 

kabineto (Metalo apdirbimo teorijos 

kabinetas) televizorius  

1 vnt. Inventorizacijos 

sąrašas 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. lėšos 

Įsigyta ir sumontuota 111 B 

kabineto (Melioracijos teorijos 

kabinetas) langų užtamsinimo 

ruletai 

1 komplektas Inventorizacijos 

sąrašas 

Birželis 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 

Atnaujintos 
mokymosi 

inventorius 

Įsigyta mokymo įrangos 

Automatinių sistemų mechatroniko 

mokymo programos „Elektronikos 

komponentų ir įtaisų parinkimas bei 

sujungimas“ modulio mokymui 

1 komplektas Inventorizacijos 

sąrašas 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

 Biudžeto lėšos 

Spec. lėšos 

2.3. Uždavinys. Užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi 

2.3.1. 

Aplinkosauginių 

reikalavimų 

laikymosi 

įgūdžių 

formavimas 

Parengti 

renginio, skirto 

aplinkosaugai, 

programą 

Parengta renginio „Transporto 

sektoriaus poveikis aplinkai“ 

programa 

1 vnt. Programa Birželis Skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Suorganizuoti 

renginį 

Suorganizuotas renginys 

„Transporto sektoriaus poveikis 

aplinkai“ 

1 vnt. Renginio 

dalyvių sąrašas 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

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) 

Anketinis 

tyrimas „I 

kurso mokinių 

adaptacijos ir 

savitarpio 

santykiai 

Centro 

bendrabutyje“ 

Anketų duomenys 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketinių 

duomenų 

analizės 

ataskaita 

 

 

 

 

 

 

Birželis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinis 

pedagogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

Anketinis 

tyrimas 

„Psichoaktyvių 

medžiagų 
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Priemonė 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 
Atsakingas Dalyvauja Lėšos 

vartojimas ir 

paplitimas 

Marijampolės 

PRC“ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Anketinis 

tyrimas 

„Centro 

nelankymo 

priežastys ir 

pasekmės“ 

3.1.2. 

Prevencinių 

programų 

vykdymas 

(patyčių, 

Psichoaktyviųjų 

medžiagų 

vartojimo, 

Konfliktų, 

Korupcijos 

prevencija ) 

Patyčių 

prevencijos 

programa 

Paskaitos mokiniams „Patyčių 

prevencija“ 

3 vnt. Paskaitos 

dalyvių sąrašai 

Birželis Socialinis 

pedagogas 

Centro 

bendruomenė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Organizuoti 

renginius 

Suorganizuotas renginys 

„Pasaulinės savižudybių prevencijos 

dienos minėjimas“ 

1 vnt. Renginio 

programa 

 

Birželis Socialinis 

pedagogas 

Centro 

bendruomenė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

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

3.2.1. Profesinio 

meistriškumo 

Organizuoti 

profesinio 

meistriškumo 

Suorganizuotas „Marijampolės 

regiono automobilių vairavimo 

mokyklų mokinių automobilių 

vairavimo profesinio meistriškumo 

3 vnt. 

 

 

Direktoriaus 

įsakymai 

Renginio 

Birželis 

 

 

Skyriaus 

vedėjas 

 

Mokytojai 

Mokiniai 

Socialiniai 

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 

konkursai konkursus konkursas“  

 

nuostatai 

Renginio 

dalyvių sąrašas 

 

 

 

 

 

partneriai 

 

 

Kitos lėšos 

Suorganizuotas „Ekskavatorininkų 

profesinio meistriškumo konkursas“ 

Suorganizuotas „Metalo apdirbimo 

profesinio meistriškumo konkursas“ 

Dalyvauti 

profesinio 

meistriškumo 

konkursuose 

Respublikinis profesinio 

meistriškumo konkursai „Jaunasis 

automechanikas“ 

2 vnt. Direktoriaus 

įsakymai; 

renginio 

dalyvių sąrašas 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai 

Mokiniai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

  Respublikinis profesinio 

meistriškumo konkursai „Jaunasis 

mechatronikas“ 

3.2.3. Renginiai 

Centro 

bendruomenei 

(tradiciniai 

renginiai, 

parodos, mugės, 

išvykos) 

Organizuoti 

tradicinius 

renginius 

Suorganizuotas renginys „Kalėdinė 

gerumo akcija“ 

2 vnt. Renginio 

programa, 

Straipsnis 

socialiniuose 

tinkluose 

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

Socialinis 

pedagogas 

Mokytojai 

Mokiniai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos Suorganizuotas renginys „BE 

PATYČIŲ““ 

Organizuoti 

kitus renginius 

Suorganizuotas renginys skirtas 

„Pasauliniai dienai be tabako“. 

Sporto diena Centro bendruomenei 

5 vnt. Renginio 

programa 

Straipsnis 

socialiniuose 

tinkluose 

Birželis Socialinis 

pedagogas 

Mokytojai 

Mokiniai 

Centro 

bendruomenė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Biudžeto lėšos 

Suorganizuotas renginys 

„Solidarumo bėgimas 2022“ 

Suorganizuotas Tarptautinės 

tolerancijos dienos minėjimas 

Suorganizuotas renginys skirtas 

spalvų savaitei 
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Priemonė 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 
Atsakingas Dalyvauja Lėšos 

Suorganizuotas renginys skirtas 

 Pasaulinei organų donorystės diena 

3.2.5. Profesinis 

orientavimas 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokiniams 

Organizuoti 

atvirų durų 

dienas 

Atvirų durų renginių bendrojo 

ugdymo mokiniams skaičius 

2 vnt. Renginio 

dalyvių sąrašas 

Birželis  

Skyriaus 

vedėjas 

Mokiniai  

Mokytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Kitos lėšos 

Organizuoti 

vizitus į 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklas 

Išvykų į bendrojo ugdymo mokyklas 

skaičius 

8 vnt. Renginio 

dalyvių sąrašas 

Birželis  

Skyriaus 

vedėjas 

Mokiniai  

Mokytojai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Kitos lėšos 

Organizuoti 

technologijų 

pamokas 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokiniams 

Technologijų pamokų bendrojo 

ugdymo mokiniams skaičius 

2 vnt. Renginio 

dalyvių sąrašas 

Birželis  

Skyriaus 

vedėjas 

Mokiniai  

Mokytojai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Kitos lėšos 

3.4. Tobulinti vidinę ir išorinę komunikaciją 

3.4.1. 

Informacijos 

apie 

Marijampolės 

PRC veiklas 

viešinimas 

(straipsniai, 

video 

Informacijos 

apie 

Marijampolės 

PRC veiklas 

viešinimas 

socialiniuose 

tinkluose 

Informacijos apie vykdomą skyriaus  

veiklą, mokymo programas bei 

praktinio mokymo procesus 

pristatymas socialiniuose tinkluose 

8 vnt. Straipsniai, 

publikacijos, 

pristatymų 

informacinė 

medžiaga  

Birželis Skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Kitos lėšos 

https://day.lt/sventes/straipsniai/pasauline_organu_donorystes_diena
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Priemonė 

Veiklos 

rezultatui 

pasiekti 

Laukiamas rezultatas 

Siekiama 

rodiklio 

reikšmė 

Matavimo 

duomenų 

šaltinis 

Pasiekimo 

laikas (mėn.) 
Atsakingas Dalyvauja Lėšos 

reportažai, 

reklaminė 

atributika, 

socialiniai 

tinklai) 

 


