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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Dieveniškių Technologijų ir verslo  mokyklos (toliau – Mokyklos) strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti Mokyklos 

veiklą, telkti bendruomenę, sprendžiant aktualias profesinio mokymo ir ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami mokymo ir ugdymo 

veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas Mokyklos veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti bei planuoti mokymo ir mokymosi kaitos pokyčius. 

Rengiant 2016 – 2018 metų strateginį švietimo planą, vadovautasi: 

 Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; 

 Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu; 

 Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos nuostatais; 

 Valstybinė švietimo strategija 2013 – 2022 metų projektu; 

 Valstybės pažangos strategija – Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

 Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategija  Europa - 2020 m. 

 Vilniaus regiono plėtros planu 2014 – 2020 m. 

 Vilniaus regiono integruota teritorijų vystymo programa.  

 Erasmus + 2014 – 2020 m -  ES tarptautinio bendradarbiavimo programa 

 Mokyklos veiklos įvertinimo rezultatais; 

 Mokyklos veiklos ataskaitomis; 

 Mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais. 

Strateginis planas parengtas, laikantis viešumo, atvirumo ir partnerystės principų. 

 

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

1. Mokyklos apibūdinimas. 

 

Įsteigimo metai 1963 

Mokyklos teisinė forma  biudžetinė įstaiga 

Mokyklos priklausomybė  valstybinė 
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Mokyklos savininkas  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 

Mokyklos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), 

kodas – 188603091, adresas – A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius 

Mokyklos buveinė  Geranionų g. 38, Dieveniškės, Šalčininkų r. 

Mokyklos grupė  profesinio mokymo įstaiga 

 

Mokykla yra švietimo įstaiga, kurioje vykdomas formalusis ir neformalusis profesinis mokymas, formalusis profesinis mokymas kartu su 

vidurinio ugdymo programa, tęstinis profesinis mokymas ir neformalusis švietimas. Profesinio mokymo programų įgyvendinimas vykdomas grupine 

mokymosi forma, kasdieniu būdu. Profesinis mokymas vykdomas lietuvių kalba, bendrasis ugdymas (gimnazijoje) vykdomas lietuvių, lenkų, rusų 

mokomosiomis kalbomis. 

2. Mokyklos veiklos pokyčiai 2011 - 2015 metais. 

2.1. Savianalizės rezultatai 

 

Mokyklos situaciją ir veiklos pokyčius atspindi 2011 - 2015 metų pagrindinių veiklos sričių savianalizės rezultatai: 

Veiklos sritis 2011-2012 m/m. 2012-2013 m/m. 2013-2014 m/m. 2014-2015 m/m. 

Mokėsi mokinių, sk. 249 219 170 212 

Priimta į pirmą kursą mokinių, sk. 115 104 69 126 

Ugdymas. Mokinių mokymosi pažangumo 

vidurkis (metinis) 
6,7 6,5 6,7 

 

6,7 

Mokinių pamokų lankomumas, sk. 

Praleido pamokų vienas mokinys:  

iš viso - 65 

nepateisintų - 57 

iš viso – 115 

nepateisintų – 110 

iš viso – 150 

nepateisintų – 145 

iš viso – 159 

nepateisintų – 105 

Vidurinio išsilavinimo įgijimas (nuo įstojusių į 

pirmą kursą), % 
87,1 % 65,2 % 65,4 % 

 

42 % 

Profesijos įgijimas 

(nuo įstojusių į pirmą kursą), % 
66 % 59,5 % 42,3 % 

 

62,5 % 

Mokinių „nubyrėjimas“, % 31 % 16,4 % 24 % 23 % 

Parengta/atnaujinta naujų profesinio mokymo - - - 6 
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programų, sk. 

Siūlomų pasirenkamųjų modulių, sk. 5 6 7 8 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai (laikė 

sk./išlaikė %) 
17/88 % 8/63 % 7/100 % 

2/100 % 

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai (laikė 

sk./išlaikė %) 

Lietuvių kalbos ir literatūros:  

15/86,7 % 21/76 % 21/81 % 12/42 % 

Technologijos:  

26/100 % 17/100 % 20/100 % 10/100 % 

Asmens įgytų kompetencijų (kvalifikacijos egzaminų) vertinimo rezultatai:  

Laikė sk./išlaikė % 76/66 % 67/93 % 47/85,5 %           53/96,3 % 

Vertinimo vidurkis  

 

7,3  

(teorinė d.- 7 

praktinė d. - 7,6) 

7,9 

(teorinė d. - 7,7 

praktinė d. - 8) 

7,6 

(teorinė d.- 7,3, 

praktinė d. - 7,8) 

7,5 

(teorinė d.-7, 

praktinė d. -8,1) 

Pedagogų kvalifikacija:  

Metodininkai, sk. 1 1 1 1 

Vyr. mokytojai, sk. 12 9 9 9 

Mokytojai, sk. 2 6 6 7 

Pedagogų, įgijusių kvalifikacines kategorijas, % - - - 8,3 

Absolventų įsitvirtinimas:  

Baigė mokyklą, sk./įsidarbino % 76/58 % 72/67 % 48/56 % 55/58 % 

Tęsia mokslą, sk. 17 9 10 
14 

 

Išvyko į užsienį, sk. 1 - 1 - 

Augina vaikus, sk. 1 4 5 - 

Nedirba, sk. 10 11 5 - 
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2.2. Projektinė veikla 

2011/2012 m.m. 2012/2013 m.m 2013/2014 m.m.  2014/2015  m.m 

1. 2011-2013m. „Gyvenk 

aktyviai bet kuriuo metų 

laiku!” LEADER-10-

ŠALČININKAI-01-052. 

Šalčininkų rajono vietos 

plėtros strategijos II prioriteto 

„Kaimo gyventojų 

aktyvinimas, skatinant 

bendruomeniškumą ir 

verslumą“ priemonės 

„Jaunimo aktyvumo 

skatinimas"; 

(pareiškėjai) 

 

2. Nuo 2011-05-02 iki       

2011-09-30 

LR Užsienio reikalų 

ministerijos Vystomojo 

bendradarbiavimo ir paramos 

demokratijai „Šalčininkai - 

kaip Šalčia!” Nr. SUT 203-

11VBPDD 

 

3. Nuo 2011-08-05 iki      

2011-08-11 

Pleneras „Dieveniškės kalvių 

vijose 2011“, Nr. KRF-S-811 

1. 2011-2013m. „Gyvenk aktyviai 

bet kuriuo metų laiku!” LEADER-

10-ŠALČININKAI-01-052. 

Šalčininkų rajono vietos plėtros 

strategijos II prioriteto „Kaimo 

gyventojų aktyvinimas, skatinant 

bendruomeniškumą ir verslumą“ 

priemonės „Jaunimo aktyvumo 

skatinimas"; 

(įgyvendintojai, tęsinys) 

 

2. 2012-2013 m „Dieveniškių 

technologijų ir verslo mokyklos 

technikos priežiūros verslo 

darbuotojų mokymo bazės 

sukūrimas ir plėtra“, VP3-2.2-

ŠMM-13-V-04-020; 

(pareiškėjai ir įgyvendintojai, projekto 

pradžia) 

 

3. „Vidinių profesinio mokymo 

kokybės užtikrinimo sistemų 

sukūrimas ir diegimas Vilniaus 

regiono profesinio mokymo 

įstaigose“,  
VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-005, pagal 

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos 2 

prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ 

1. Nuo 2013-06-04 iki 2013-10-21  

LR Užsienio reikalų ministerija,  

„Tarp Dieveniškių ir Vidžių: 

istorija ir dabartis“ Nr. 304-13-

VBPDD 

(pareiškėjai ir įgyvendintojai) 

 

2. 2013-10-06 -  2014-11-02  

 „6 pavara“, Mokymosi visą 

gyvenimą programos Leonardo da 

Vinci mobilumas Švietimo mainų 

paramos fondas. LLP-LdV-IVT-

2013-LT-0807 

(pareiškėjai ir įgyvendintojai) 

 

3. Nuo 2013-06-17 iki 2013-06-20 

LR Kultūros rėmimo fondas,  

pleneras „Dieveniškės kalvių 

vijose 2013“, Nr. KRF-S-643 

(pareiškėjai ir įgyvendintojai) 

 

4. „Socialinio dialogo skatinimas“ 

(pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programos 

1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas 

ir socialinė aprėptis“ priemonę VP1-

1.1-SADM-02-K 

(partneriai, pareiškėjas - Vilniaus 

prekybos, pramonės ir amatų rūmai 

 

1. Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programa - 

"Kompleksinis informavimas ir 

švietimas kaip socialinių 

problemų ir diskriminavimo 

darbo rinkoje mažinimo 

priemonė", Nr. VP1-1.3-SADM-

01-K-02-009; 2013-2015.  

(partneriai) 

 

2. 2014m. lapkričio mėn. 16-23 d.,   

Turkija. 

Youth in Action (Erasmus+) 

jaunimo mobilumas: „Time to 

Save Nature“, VšĮ Demokratijos 

plėtros centras  ir Turkijos jaunimo 

federacija, Dieveniškių TVM – 

(partneriai) 

 

3. LR Kultūros Taryba - "Pleneras 

Dieveniškės kalvių vijose 2015", 
Nr. S/ETN-132(6.40)/2015. 

Projekto vykdymo data:            

2015-08-05 - 2015-08-11 

(pareiškėjai ir įgyvendintojai) 
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VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę 

„Aukščiausios kokybės formaliojo ir 

neformaliojo mokymo paslaugų 

teikimas“ 

(jungtinė partnerių sutartis). 

 

4. Nuo 2012-05-01 iki 2012-08-01 

LR Užsienio reikalų ministerija 

„Etnografiniu protėvių kultūros ir 

tradicijų taku nuo Dieveniškių iki 

Vidžių“ Nr. 222-12-VBPDD; 

(pareiškėjai ir įgyvendintojai) 

 

5. Nuo 2012-05-11 iki 2012-05-13 

Sąskrydis "Mes – Tau Tėvyne!" 

(Mokyklos biudžeto lėšos, rėmėjų 

(Tautos fondas, LR KAM, Lietuvos 

Sąjūdis) lėšos), įgyvendintojai 

 

6. Nuo 2012-06-25 iki 2012-06-28 

LR Kultūros rėmimo fondas,  Pleneras 

„Dieveniškės kalvių vijose 2012“, 
Nr. KRF-S-437; 

(pareiškėjai ir įgyvendintojai) 

 

7. Nuo 2012-10-24 iki 2012-10-26 

Jaunimo mainai „Atrask. Pažink. 

Pasidalink.“ 

partneris – Vidžių VPTK (Baltarusija) 

(Mokyklos biudžeto ir rėmėjų lėšos), 

pareiškėjai ir įgyvendintojai 

 

5. 2011-2013„Gyvenk aktyviai bet 

kuriuo metų laiku!” LEADER-10-

ŠALČININKAI-01-052. Šalčininkų 

rajono vietos plėtros strategijos II 

prioriteto „Kaimo gyventojų 

aktyvinimas, skatinant 

bendruomeniškumą ir verslumą“ 

priemonės „Jaunimo aktyvumo 

skatinimas"; 

(pareiškėjai ir įgyvendintojai, 

projekto pabaiga) 

 

6. 2012-2013 m „Dieveniškių 

technologijų ir verslo mokyklos 

technikos priežiūros verslo 

darbuotojų mokymo bazės 

sukūrimas ir plėtra“, VP3-2.2-

ŠMM-13-V-04-020; 

(įgyvendintojai, projekto  pabaiga) 

 

7. 2014-05-10 iki 2014-05-18 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų 

fondas 

„Stereotipams sakome "Ne!"“ 
Dieveniškių TVM ir Mazowiecką 

Wojewódzką Komendą 

Ochotniczych Hufców Pracy 

(partneriai) 

 

8.  Nuo 2014-07-28 iki 2014-08-18 

LR Kultūros rėmimo fondas 

Pleneras „Dieveniškės kalvių 
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2.3. Vykdomos formaliojo profesinio mokymo programos:  

 

1. Kirpėjo mokymo programa, kodas 440081501 

2. Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa, kodas 440052513 

3. Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa, kodas 330052513 

4. Virėjo mokymo programa, kodas 440081109 

5. Virėjo mokymo programa, kodas 330081109 

6. Kaimo turizmo organizatoriaus mokymo programa, kodas 440081202 

3. Aplinkos ir išteklių analizė 

3.1. Vidaus aplinkos veiksniai: 

Valdymas, teisinė bazė. Mokykla veikia vadovaudamasi nuostatais, Lietuvos Respublikos Švietimo, profesinio mokymo ir kt. įstatymais bei 

norminiais aktais.  

Mokyklos vidaus struktūra. 1 priedas 

Žmogiškieji ištekliai. Mokykloje dirba 58 darbuotojai, tame tarpe - 28 pedagoginiai ir 30 - aptarnaujančio personalo. Bendrojo ugdymo dalykų 

mokytojų- 12, profesijos mokytojų- 12, kitų pedagoginių darbuotojų- 4 iš visų mokytojų universitetinį išsilavinimą turi- 21, aukštesnįjį išsilavinimą - 2. 

8.. “Profesijos mokytojų ir dėstytojų 

technologinių kompetencijų 

tobulinimo sistemos sukūrimas ir 

įdiegimas“ (Ugdymo plėtotės centras, 

Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001), 

2013m.  

Nuo 2013-08-05 iki 2013-08-11 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų 

fondas „Play. Learn. Link. Teach.“ 

Nr. 1P-1.1-12-(5.6) 

(pareiškėjai ir įgyvendintojai) 

 

vijose 2014“, Nr. LKT/S(5.20)-

REG-196 

(pareiškėjai ir įgyvendintojai) 
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9 profesijos mokytojai turi atitinkamos srities profesinę kvalifikaciją.  

Mokytojo/profesijos mokytojo kvalifikacinę kategoriją turi 7, vyresniojo mokytojo /profesijos vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją turi 

9 ir metodininko kvalifikacinę kategoriją turi 1 mokytojas. Pedagoginį darbą dirba  2 neformaliojo švietimo organizatoriai, 2 vairavimo instruktoriai, 1 

socialinis pedagogas, 1 bendrabučio auklėtojas. 

Planavimo sistema. Planavimo sistemą sudaro: strateginis planas, metinė veiklos programa, ugdymo planas bei kiti planai, padedantys siekti 

ugdymo kokybės. Veiklas taip pat planuoja Mokyklos taryba, mokytojų ir mokinių tarybos, metodinės grupės, vaiko gerovės komisija, mokytojai, 

bibliotekininkė, socialinis pedagogas, bendrabučio auklėtoja, neformalaus švietimo organizatoriai. Planavimo procese dalyvauja ne tik administracijos 

darbuotojai ir padalinių vadovai, bet ir mokytojai, grupių vadovai, būrelių vadovai, mokiniai, tėvai (rūpintojai). Rengiant planus atsižvelgiama į 

turimus materialinius resursus. 

Materialinė bazė. Mokykloje yra mokomasis korpusas su sporto ir aktų salėmis, dirbtuvės, kartodromas su vairavimo mokymo aikštele, 

stadionas, 190 gyvenamųjų vietų bendrabutis, kuriame yra valgykla su pradėtu kurti etninės kultūros ir buities muziejumi. Disponuojama valstybės 

žeme, kurios, bendras plotas - 48,66 ha: žemės ūkio paskirties žemės - 36,35 ha., ariama žemė sudaro - 34,24 ha. Visi pastatai ir žemė įregistruoti 

Valstybės įmonėje „Registrų centras“. Vykdomoms formaliojo profesinio mokymo programoms yra mokymo bazė su būtiniausiais praktinio mokymo 

įrenginiais, mokymo priemonėmis. Veikia ugdymo karjerai kampelis skaitykloje, kuriame karjeros planavimo klausimais konsultuojami mokiniai. 

Mokymo materialinė bazė stokoja naujos technikos ir įrengimų. 

Mokykloje yra internetas, eksploatuojama 70 kompiuterių (6 nešiojamieji), iš jų 32 naudoja mokiniai, 23 - pedagogai, 15 - administracija.  

Kompiuteriai naudojami buhalterinei ir materialiojo turto apskaitai vykdyti, mokinių, mokytojų duomenų bazėms kaupti, NEC sistemai KELTAS, 

švietimo valdymo informacinei sistemai ŠVIS, asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduočių suvedimui į Prekybos, pramonės ir amatų bei Žemės 

ūkio rūmų sistemą. Bankinės operacijos (pavedimai, mokėjimai ir kt.) atliekamos, naudojant bankų internetines sistemas. Internetas naudojamas 

veiklos viešinimui mokyklos tinklalapyje (internetinis puslapis: www.dieveniskiutvm.lt) paslaugų teikimui, mokytojų metodinių darbų kaupimui ir 

naudojimuisi ir t.t. Mokytojų kambarys, biblioteka, neformalaus švietimo organizatoriai, socialinis pedagogas, padalinių vadovai taip pat aprūpinti 

kompiuteriais. Mokymo procese naudojami 8 vaizdo projektoriai, 1 interaktyvi lenta. Naudojami trys stacionarūs ir 13 mobiliojo ryšio telefono 

abonentai, vienas fakso aparatas. Naudojamasi elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir pedagogų registrais. Mokyklos komplekse iš viso yra trys 

Wi-Fi modemai. 

Bibliotekos knygų fonde yra 7,5 tūkst. knygų, iš jų - 3 tūkst. vadovėlių, 4,5 tūkst. grožinės ir kt. literatūros.  Bendra knygų fondo vertė - 18,6 

tūkst. eurų. 

Apskaita. Buhalterinė apskaita vykdoma pagal  Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). Apskaitos 

politika, atitinka Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apskaitos vedimo ir buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo reikalavimus. Naudojama 

http://www.dieveniskiutvm.lt/
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buhalterinė finansų valdymo ir apskaitos sistema „Biudžetas VS“. Dokumentų apskaita ir archyvavimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos archyvų departamento įsakymus ir Mokyklos direktoriaus 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr.V1-03 patvirtintu Dieveniškių technologijų ir 

verslo mokyklos buhalterinės apskaitos vadovu, apskaitos tvarkos aprašais ir sąskaitų planu. 

Vidaus kontrolė. 

Finansinių išteklių panaudojimo kontrolė vykdoma pagal finansų kontrolės taisykles ir atitinka įstatymų reikalavimus. Mokyklos veiklos sritys 

kontroliuojamos Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų kontrolės institucijų įstaigų. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu. Vykdant bendrąjį ugdymą ir profesinį ugdymą, kiekvienais metais atliekamas vidaus veiklos kokybės 

įsivertinimas, siekiant įvertinti save pagal Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijas – tai yra patikrinti kokybę, 

įvertinti trūkumus, numatyti plėtros perspektyvą. Tai priemonė/procesas, kurio tikslas analizuoti, vertinti Mokyklos veiklą ugdymo turinio, mokymosi 

pasiekimų, mokymosi ir ugdymo, pagalbos mokiniui, mokyklos kultūros, išteklių, mokyklos valdymo ir kokybės garantavimo srityse. Tai savotiškas 

mokyklos tobulinimo įrankis, kuris padeda Mokyklai susirinkti duomenis, reikalingus atsiskaityti steigėjui, prisistatyti klientams bei patiems 

išsiaiškinti, kas yra gera, kas turi būti tobulinama. Toks kontrolės mechanizmas padeda kurti Mokyklos ateities viziją, planuoti ir kontroliuoti procesų 

eigą. Mokykloje įdiegta ISO kokybės sistema (sertifikuotas ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 standartas) užtikrinanti kokybišką valdymo 

procesų funkcionavimą.  

4. Asignavimai, finansavimo šaltiniai. 

 

Ekonominės klasifikacijos grupės 
2015 m., 

tūkst. eurų 

2016 m.,  

 tūkst. eurų 

2017 m., 

tūkst. eurų 

2018 m., tūkst.. 

eurų 

2019 m., 

tūkst. eurų 

(preliminarūs 

skaičiai,  

2016-2018 metais 

pradėtoms veikloms 

užbaigti) 

1. Iš viso asignavimų 624,9 703,36 800,5 949,5 1049,3 

1.1. Išlaidoms 509,1 602,96 690,0 828,0 903,46 

iš jų: darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 362,2 398,42 478,1 573,72 688,46 
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1.2. Turtui įsigyti          115,8 100,4 110,5 121,5 145,80 

2. Finansavimo šaltiniai      

2.1. LR valstybės biudžetas, 

tame tarpe: 
533,3 584,8 665,9 796,6 885,0 

bendrojo finansavimo lėšos      

ES lėšos 54,2 72,16 86,6 103,9 114,3 

savivaldybės lėšos      

Asignavimų valdytojo pajamos 35,0 43,4 45,0 46,0 47,0 

2.2. Kiti šaltiniai 2,4 3,0 3,0 3,0 3,0 

 

III.  POLITINIŲ, EKONOMINIŲ, SOCIALINIŲ, TECHNOLOGINIŲ VEIKSNIŲ  ANALIZĖ (PEST) 

 

Politiniai – teisiniai veiksniai. Lietuvos švietimo politika formuojama atsižvelgiant į Europos Sąjungos švietimo gaires. Valstybinėje  švietimo 

strategijoje 2013- 2022 metams numatytas dėmesys  pedagogų rengimo kokybės tobulinimui ir specialybės prestižo didinimui, tolimesniam mokytojų 

kompetencijų ugdymui ir tobulinimui, ugdymo, mokymosi ir studijų kokybės gerinimui, mokymosi visą gyvenimą sistemos kūrimui. Dieveniškių 

technologijų ir verslo mokykla, rengdama strategiją, atsižvelgė į šalies švietimo politikos ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo strategines 

nuostatas modernizuoti profesinio praktinio  mokymo bazę, siekti, kad profesinis mokymas būtų patrauklus jaunam žmogui ir prieinamas įvairaus 

amžiaus žmonėms, naudingas regionų plėtrai, prisidėtų prie žmonių gerovės kūrimo. Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos veikla grindžiama 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir 

kitais dokumentais.   

Ekonominiai veiksniai. Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijoje „Europa 2020“ teigiama, kad būtina skubiai ir veiksmingai 

investuoti į kokybišką švietimą ir mokymą bei jo modernizavimą ir reformas, nes švietimas ir mokymas užtikrins pagrindą Europos ilgalaikiam 

klestėjimui, o žmonėms įgavus daugiau ir geresnių gebėjimų bei kompetencijų bus geriau reaguojama į krizių pasekmes. Kitų metų biudžete švietimo 

sferai numatyti 4,7 procento nuo bendrojo vidaus produkto yra mažiausia dalis nuo šalies nepriklausomybės atkūrimo. Lietuva pagal šį rodiklį yra 

trečia nuo galo Europos Sąjungoje, lenkdama tik Rumuniją ir Bulgariją. Įvairios tarptautinės organizacijos siūlo švietimui skirti apie 6 proc. nuo 

bendrojo vidaus produkto. Remiantis šiais siūlymais, Lietuvos švietimo sistema papildomai gautų apie pusantro milijardo litų. 

Ekonominė ir verslo aplinka Šalčininkų rajone. 
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Tiesioginių užsienio investicijų dydis Šalčininkų rajono savivaldybėje rodo, kad rajonas nėra patrauklus užsienio investuotojams ir pritraukia tik 

nedidelę užsienio investicijų dalį. Todėl tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas į Šalčininkų rajoną bei rajono patrauklumo užsienio 

investuotojams didinimas – vienas iš svarbiausių savivaldybės uždavinių. Be to, pagrindinės tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui 

Šalčininkų rajone mažėja. Pagrindinės to priežastys: patrauklių investavimo objektų,  galimybių trūkumas, nedidelis rinkos talpumas, maža gyventojų 

perkamoji gali ir nedidelės pajamos, Vilniaus miesto konkurencija, menkai išvystyta pramonė. Pagrindiniai šaltiniai, iš kurių gaunama nauda: 1) ES 

struktūriniai fondai; 2) Lenkijos finansavimas. Didžiosios dalies įgyvendinamų projektų pareiškėjas – Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.  

Veikiantiems ūkio subjektams rajone būdingi bruožai: mažos ir labai mažos įmonės. Didžioji veikiančių ūkio subjektų dalis (2010m.) – verslo įmonės: 

UAB – 40 proce., ĮI – 32 proc., BĮ – 14 proc.  (iš jų – 49 – savivaldybinės, 12 – valstybinės). Įmonės (2010 m.), kurių darbuotojų skaičius nesiekia 50, 

sudaro 93 proc. visų rajono įmonių. Dominuoja didmeninė ir mažmeninė prekyba (maisto produktais ir kasdieninio vartojimo prekėmis), variklinių 

transporto priemonių ir motociklų remontas, acto gamyklos produkcijos gamyba, mėsos ir mėsos subproduktų gamyba, duonos ir pyrago gaminių 

gamyba.  

Statybų sektorius nėra išvystytas, jo perspektyvos priklauso nuo investicijų, rajono gyventojų perkamosios galios, naujų smulkių ir vidutinių įmonių 

steigimo. Statybos darbų paslaugas rajone teikia ne tik įmonės, bet ir verslo liudijimus įgiję asmenys.  

Turizmas. Nepaisant potencialo, turizmas priskirtinas prie grupės mažiausiai išvystytų verslų grupės. Plėtotina apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų 

infrastruktūra. Nepakankamai išnaudojami gamtiniai bei kultūriniai ištekliai, nepakankama bendroji ir rekreacinė infrastruktūra, neišplėtotas turizmo 

marketingas, per mažai turizmo paslaugų, nakvynės vietų pasiūla. Kaimo gyventojai neturi pakankamai informacijos, žinių bei įgūdžių, kad galėtų 

teikti ir vystyti kaimo turizmo paslaugas. Pagal parengtą Šalčininkų rajono turizmo plėtros galimybių studiją, rajone gali būti vystomas darnios plėtros 

principu paremtas turizmas, kuris numato gamtinių išteklių, žmogiškųjų išteklių ir vietinės bendruomenės bei ekonominių faktorių konstruktyvią 

sąveiką. Ateities turizmo scenarijus priklauso nuo valdymo institucijų, vietinių gyventojų, nevietinių investuotojų. Išskiriami penki rekreacijos ir 

turizmo išteklių susitelkimo arealai, turintys nevienodą plėtros potencialą ir skirtingą rekreacijos bei turizmo funkcinį profilį: Pamerkio (Turgelių-

Jašiūnų), Dieveniškių, Rūdninkų girios, Eišiškių, Šalčininkų. Perspektyvios turizmo vystymo kryptys sietinos su alternatyviais energijos šaltiniais ir 

ekologiniu turizmo raida. Vertingos gamtinės teritorijos: Rūdninkų giria, Ašmenos kalvos ir plynaukštės, Merkio, Šalčios, Visinčios, Gaujos upių ir jų 

intakų slėniai. Saugomos teritorijos Šalčininkų rajono savivaldybėje: draustiniai (23 vnt.), gamtos paveldo objektai, regioniniai parkai, biosferos 

poligonas, regioninis parkas, buveinės. Iš šiaurės ir šiaurės vakarų pusių Šalčininkų rajono teritoriją juosia europiniai ekologiniai koridoriai. Jie į 

vientisą struktūrinį elementą sujungia europinio ir regioninių branduolių biocentrus, mažesnius miškų masyvus ir upes bei jų slėnius. Šalčininkų rajono 

savivaldybės šiaurės vakaruose esantis Rūdninkų girios masyvas priskirtas europiniam branduoliui, Papio ežeras priskirtas regioniniam nacionaliniam 

branduoliui. Dieveniškių istoriniame regioniniame parke Gaujos upės slėniu ir apylinkėmis nutįsęs regioninis (nacionalinis) ekologinis 

koridorius.  
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Žemės ūkis. Šalčininkų rajonas vienas silpniausių apskrityje pagal ūkių skaičių. Rajonas priklauso prie nepalankių ūkininkauti vietovių, todėl 

ūkininkams išmokamos tiesioginės išmokos ir kompensacijos. Nors švari rajono gamta ir sudėtingos tradicinės žemdirbystės sąlygos skatina plėtoti 

ekologinį ūkininkavimą,  tačiau ekologiniai ūkiai rajone palyginti smulkūs, nedideli. 

Miškai atveria galimybes medienos pramonei, uogų ir grybų surinkimo verslui. Miškingumas rajone didinamas (želdinamas su ES pagalba). 

Transportas. Transporto priemonių skaičius Šalčininkų rajone didėja.  

Inžinerinė infrastruktūra. Kol kas – jokio „žalumo“ nei alternatyvių sistemos procesų pokyčių.  

Socialiniai veiksniai - Lietuvoje sparčiai mažėja gyventojų skaičius: per pastaruosius septynerius metus gyventojų skaičius šalyje sumažėjo 8,5 proc. 

(arba 278 tūkst.). 2013 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2971,9 tūkst. asmenų. Pagrindinės priežastys, lėmusios spartų gyventojų skaičiaus mažėjimą, yra 

emigracija ir neigiama natūrali gyventojų kaita. Gyventojų senėjimas, emigracija, mažas gimstamumas ir besikeičiantis šeimos modelis lemia tai, kad 

Lietuvoje didėja paslaugų vaikams, šeimai, vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems poreikis. Lietuvos ekonomika yra viena iš sparčiausiai 

augančių tarp ES valstybių, bet BVP dalis, tenkanti gyventojui, Lietuvoje yra viena mažiausių tarp ES šalių. Pramonės ir paslaugų sektoriaus augimas 

bei šalyje vykdomos užimtumo reformos turėjo teigiamos įtakos užimtumui, kuris po truputį didėja, tačiau išlieka žemesnis nei prieš krizinį laikotarpį. 

Lietuvoje akivaizdūs teritoriniai užimtumo netolygumai. Pastaraisiais metais nedarbo problema kaimo vietovėse tapo gerokai opesnė. Didelė dalis 

užimtų kaimo gyventojų dirba žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje. Vis dar nepakankama netradicinių (alternatyvių) kaimo 

ekonominės veiklos sričių plėtra bei vangus naujų darbo vietų kūrimas lemia lėtai didėjantį žmonių užimtumą kaime. Kaimo vietovėse žmonėms 

sudėtinga surasti darbą, atitinkantį turimus gebėjimus, netoli gyvenamosios vietos. Jaunimo nedarbas Lietuvoje vis dar yra labai aukštas, 2015 metų 

lapkritį ES nedirbo 4,553 mln. jaunesnių nei 25 metų asmenų (20,0 proc.), iš jų euro zonoje - 3,167 mln. jaunuolių (22,5 proc.). Palyginti su 2014 m. 

vienuoliktuoju mėnesiu, nedirbančių jaunesnių nei 25 metų asmenų skaičius ES valstybėse narėse sumažėjo 412 tūkst., o euro zonoje - 163 tūkst. 

Lietuvoje lapkritį jaunimo nedarbas sudarė 14,9 proc.  Rimta problema yra nekvalifikuoto ir vidurinio išsilavinimo neturinčio jaunimo, ypač kaime, 

dalies didėjimas. Ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos rodiklis apima 18-24 m. asmenis, kurie neturi vidurinio išsilavinimo, nesimoko ir 

nedirba, 2015 m. tokių buvo 5,9 proc. 

Šalčininkų rajoną įtakojantys socialiniai veiksniai 

Gyventojų skaičius mažėja. Tačiau, lyginant su didžiąja dauguma Lietuvos savivaldybių, padėtis santykinai geresnė, nes fiksuojama didesnė jaunimo 

dalis bendroje gyventojų struktūroje. 1000 gyventojų tenkančių gimusių rodiklis nuo 2006 m. didėja ir yra didesnis nei Lietuvos ir Vilniaus apskrities, 

ypač didesnė 0-4 metų vaikų dalis.  

Šalčininkų rajone santykinai mažesni klasių komplektai bei vienam mokytojui tenkančių mokinių skaičius nei kaimyniniuose bei panašiuose rajonuose. 

Jau 2008-2009 m. m. vidutinis mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklos klasės komplekte – 14,7 (kai Lietuvoje – 20,0) ir šis skaičius nedidėja. 
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Mokinių skaičius Šalčininkų rajono bendrojo ugdymo mokyklose pastaraisiais metais mažėja, palyginimui: nuo 6176 ( 2006-2007 metais) iki 4196 

(2015 metais). 

Specialiuosius ugdymo poreikius turintys mokiniai Šalčininkų rajone 2009-2010 m. m. sudarė 5 proc. visų mokinių, Lietuvoje – 11 proc. Tačiau, PPT 

specialistų nuomone, realiai specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų skaičius būtų didesnis, bet tėvai dažnai nematydami savo vaikų, 

nesidomėdami, nesikreipia pagalbos (ypač asocialių šeimų).  

Šalčininkų rajone pakankamai stipri sporto veikla. Sporto organizavimu rūpinasi Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (Švietimo ir sporto 

skyrius). Prisideda ir Šalčininkų rajono savivaldybės sporto klubų sąjunga. 

Sveikatos apsauga ir socialinė priežiūra: viena iš aukšto mirtingumo rajone priežasčių yra paplitęs alkoholio vartojimas, kuris ne tik daro neigiamą 

įtaką gyventojų sveikatai, bet ir tampa mirties priežastimi. Situacijai gerinti įgyvendintinos sveikatos stiprinimo, žalingų įpročių prevencijos, socialinio 

emocinio ugdymo programos. Šalčininkų rajone nepakanka dėmesio socialinių nestacionarių paslaugų plėtrai, socialinių įgūdžių ugdymui ir 

palaikymui, asmens savarankiškumo didinimui, motyvacijos sprendžiant savo problemas ir padedant įveikti socialinę atskirtį. 

Socialiai remtini asmenys: auga nedarbo lygis, didėja turtiniai skirtumai tarp gyventojų, ypač auga bedarbių skaičius kaimuose, kur labai trūksta darbo 

vietų nekvalifikuotiems darbuotojams. Ilgą laiką nerasdami darbo rajono gyventojai praranda darbo įgūdžius, todėl jiems vis sunkiau integruotis į 

darbo rinką. Dėl suaugusių užimtumo stokos Šalčininkų rajone kyla šios problemos: girtavimas, vaikų nepriežiūra, smurtas ir pan. Dėl rajono 

savivaldybės geografinės padėties – pasienio – nemažai gyventojų, ypač bedarbių, užsiima nelegaliu darbu (kontrabanda), į šią nelegalią veiklą 

įtraukdami ir savo nepilnamečius vaikus. Be to, didžioji dalis dirbančiųjų rajono gyventojų gauna minimalų atlyginimą, kurio nepakanka būtiniausiems 

šeimos poreikiams patenkinti. Dėl šių priežasčių socialiai remtinų asmenų skaičius Šalčininkų rajone nuolat didėja. Nuo 2009 m. didėja socialinės 

rizikos šeimų, auginančių vaikus. Taip pat auga piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius. Didėja ne tik socialinių paslaugų ir išmokų poreikis, bet 

ir būtinybė tobulinti ir palaikyti gyventojų dalies socialinius įgūdžius. Teikiant socialines paslaugas prioritetas teiktinas asmenis savarankiškumo 

ugdymui bei motyvacijos didinimui, sprendžiant iškilusias problemas bei įveikiant socialinę atskirtį. 

Kultūra Šalčininkų rajono savivaldybėje, lyginant su kitomis savivaldybėmis: teikiamų kultūros paslaugų prieinamumas rajone yra nepakankamas, 

kultūros įstaigų tinklas nepakankamai išplėtotas. Darant prielaidą, kad vienas iš svarbiausių veiksnių, rodantis kultūrinio gyvenimo aktyvumą, yra 

vykstančių renginių skaičius, jis Šalčininkų rajone yra vienas iš mažiausių (manytina, kad rajone kultūrinis gyvenimas nėra aktyviai plėtojamas). 

Nusikalstamumas Šalčininkų rajone priskiriamas prie didesnio nusikalstamumo rajonų. Nusikalstamumas nemažėja, turi tendenciją augti.  Gali būti 

siejamas su išaugusiu nedarbu, pablogėjusia ekonomine situacija. Nusikaltimų pobūdis – sunkus ir labai sunkus. Nužudymai, vagystės, sukčiavimas, 

kontrabanda. 

Iš visų Šalčininkų rajono seniūnijų, didžiausias nedarbas fiksuojamas Poškonių, Gerviškių, Dieveniškių ir Turgelių seniūnijose. Didėja jaunų bedarbių 

skaičius (iki 25 metų). Didžiausiais bedarbių skaičius – iš kaimiškų seniūnijų (70 proc.) 
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Edukaciniai – technologiniai veiksniai. Interneto naudotojų Lietuvoje sparčiai auga, o pagal interneto prieigą namų ūkiuose Lietuva lenkia daugelį 

Europos valstybių. Statistikos departamento atlikto informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimo duomenimis mieste kompiuterius ir 

interneto prieigą namuose turėjo 72 procentai, kaime kompiuterius – 53 procentai, o interneto prieigą – 50 procentų namų ūkių. Beveik visi (99 proc.) 

namų ūkiai, turintys namuose interneto prieigą, naudojosi plačiajuosčiu ryšiu, įskaitant ir mobilųjį. Mieste plačiajuosčio interneto prieigą turėjo 99,4, 

kaime – 97,8 procento internetą naudojančių namų ūkių. Dažniausiai naršyti internete naudojamas prietaisas – stalo, nešiojamasis, planšetinis arba 

delninis kompiuteris, išmanusis telefonas.   

 

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG). 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Ilgametėje Mokyklos veikloje susiformavusios tradicijos, atvirumas 

visuomenei. 

2. Mokytojų motyvacija, kvalifikacija ir patirtis, dirba nuolat tikslingai  

tobulėjantys savo srities specialistai. 

3. Mokykloje geras mikroklimatas, tvirtas bendradarbiaujantis mokytojų 

branduolys, maža darbuotojų kaita. 

4. Mokyklos bendruomenė atvira pokyčiams ir naujovėms. 

5. Mokyklos bendruomenė dalyvauja ugdymo turinio, mokyklos veiklos, 

ugdymo kokybės užtikrinimo procesų planavime. 

6. Humaniškas, demokratiškas požiūris į mokinį, atviras ir dalykiškas 

bendravimas ir bendradarbiavimas. 

7. Galimybė kartu su profesiniu rengimu įgyti vidurinį išsilavinimą 

(akredituota vidurinio ugdymo programa); 

8. Efektyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: kitomis 

mokyklomis, valstybinėmis institucijomis ir visuomeninėmis 

organizacijomis. 

9. Teigiama socialinio pedagogo veiklos įtaka dalies socialinės rizikos ir 

1. Prastas pamokų lankomumas, sąlygojantis žemą mokinių pažangumą 

ir nubyrėjimą. 

2. Mokinių tėvų (globėjų) nepakankamas domėjimasis Mokykloje 

vykdoma veikla, mokinių pasiekimais ir nepakankamas tėvų 

bendravimas su mokytojais. 

3. Didelis socialiai remtinų mokinių skaičius. 

4. Mokytojų ir profesijos mokytojų užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai. 

5. IT priemonių panaudojimas ugdymo procese.  

6. Praktikos atlikimo vietų, atitinkančių formaliojo profesinio mokymo 

programas, trūkumas. 

7. Nerenovuoti ir daug išlaidų eksploatacijai reikalaujantys mokyklos 

pastatai. 

8. Į mokyklą dažniausiai ateina silpnos mokymosi motyvacijos, turintys 

elgesio problemų mokiniai, su menkomis bendrųjų dalykų žiniomis 

ir neišlavintais gebėjimais, neturintys iniciatyvos ir stokojantys 

atsakomybės; 

9. Skurdi materialinė praktinio mokymo bazė trukdo įdiegti naujas 
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delinkventinio elgesio jaunimo integracijai į socialiai prasmingą veiklą 

10. Įdiegta ir sėkmingai veikia kokybės vadybos valdymo sistema. 

11. Galimybė rinktis mokiniams pasirenkamuosius dalykus, modulius, 

susidaryti  individualų ugdymo planą. 

12. Sėkmingas mokinių dalyvavimas asmens įgytų kompetencijų vertinime.  

13. Tradiciniais tapę kokybiški renginiai, projektinė veikla, dalyvavimas 

įvairiose parodose, konkursuose garsina mokyklos vardą; 

14. Sėkmingai komplektuojamos grupės su viduriniu išsilavinimu; 

15. Iš dalies atnaujinta technikos priežiūros verslo darbuotojų praktinio 

mokymo bazė; sporto įranga (dviračiai, baidarės ir t.t.), nakvynės ir 

maitinimo paslaugos  ir neformalaus švietimo užsiėmimų kompleksas 

užtikrina jaunimo ir socialinių partnerių santykius ir užimtumą. 

profesinio mokymo programas 

10. Atotrūkis nuo ekonomiškai aktyvių Lietuvos regionų (geografinė 

padėtis); 

11. Sudėtingas grupių komplektavimas esant ribotam mokinių skaičiui; 

12. Mažai integruotų pamokų; 

13. Nedalyvaujama dalykinėse olimpiadose; 

14. Neišplėtota paslaugų per praktinius mokymus pasiūla. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. ES struktūrinių fondų ir valstybės lėšų panaudojimas Mokyklos materialinės 

bazės modernizavimui ir mokytojų technologinės ir profesinės 

kvalifikacijos kėlimui, prisitaikant prie darbo jėgos paruošimo ir 

perkvalifikavimo Šalčininkų rajone poreikių užtikrins profesinio mokymo 

kokybę ir prisidės prie pridėtinės ekonominės vertės kūrimo rajone bei 

regione.  

2. Ugdymo ir mokymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas, 

savarankiškumo, komandinio darbo organizavimas,  aktyvieji mokymo(si) 

metodai, IT ir inovatyvios technologijos ugdymo ir mokymo procese bei 

neformaliojo švietimo programų integravimas į mokymo bei ugdymo 

procesus teigiamai įtakos mokinių pasitikėjimą, mokymosi motyvaciją, 

įgyjamas mokymosi procese profesines bei bendrąsias mokinių bei 

persikvalifikuojančios darbo jėgos kompetencijas. 

3. Esamų formaliojo profesinio mokymo programų turinio atnaujinimas, 

bendradarbiaujant su darbdavių bei savarankiškai dirbančiųjų atstovais ir 

užsienio partneriais leis labiau atliepti bendrus ir specifinius rinkos 

poreikius bei mokinių ugdymo(si) ir mokymo(si) poreikius, esamos rajone ir 

1. Mokinių tėvų (globėjų) sunki materialinė padėtis, skatinanti 

mokinius įsidarbinti ir nutraukti mokymąsi. 

2. Socialiai ir pedagogiškai apleistų, turinčių žalingų įpročių, 

delinkventinio elgesio mokinių skaičiaus kasmetinis didėjimas. 

3. Negatyvus visuomenės požiūris į profesines mokyklas. 

4. Jaunimo motyvacijos mokytis, įgyti profesiją ir siekti profesinės 

karjeros stoka. 

5. Skirtingas ir/ar nepakankamas mokinių, atvykstančių iš įvairių 

pagrindinių ir vidurinių mokyklų žinių ir gebėjimų lygis. 

6. Nepakankami ištekliai visaverčiam Mokyklos veiklos vykdymui: 

neįmanoma pritraukti papildomų išorės lėšų materialinės bazės 

atnaujinimui ir modernizavimui, nepakankamas finansavimas ir iš 

steigėjo pusės. 

7. Sudėtinga demografinė padėtis rajone ir visoje Lietuvoje; 

8. Sudėtinga krašto ekonominė padėtis, migracija į Europą ir 

didžiuosius Lietuvos miestus; 

9. Šalčininkų rajono tankus vidurinį ugdymą teikiančių mokyklų 
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regione darbo jėgos persikvalifikavimo poreikius. 

4. Mokinių, mokytojų ir personalo stažuotės ir praktikos vykdymas užsienyje, 

išnaudojant Erasmus programos teikiamas galimybes. 

5. Pasirengimas pagal darbo rinkos ir ekonominius rajono bei regiono 

poreikius parengti ir aprūpinti naujai diegiamas formalaus ir neformalaus 

profesinio mokymo programas, plėtojant programų pasiūlą darbo jėgos 

perkvalifikavimui; 

6. Plėsti ir stiprinti ryšius su verslu,  išnaudoti Erasmus plius programos 

teikiamas galimybes stažuotis darbo vietoje, kurioje jie kokybiškai 

pasiruoštų žengti pirmuosius žingsnius į darbo rinką; 

7. Mokyklos praktinio mokymo - simuliacinio verslo - modelio sukūrimas: 

amatų, turizmo ir kitų gyventojų aptarnavimo paslaugų/verslų – 

mokomosios praktikos – organizavimas mokyklos komplekse, mokinių 

verslovės/bendrovės įkūrimas ir vystymas; 

8. Sąlygų sudarymas ir mokytojų bei personalo motyvavimas mokytis užsienio 

kalbų leis jiems prasmingai ir aktyviai pasinaudoti ES SF lėšomis keliant 

kvalifikaciją, tobulinant technologines, profesines ir bendrąsias 

kompetencijas.  

9. Konkuruojant lygiavimasis į  kitas Lietuvos  ir Europos profesines 

mokyklas išsaugant mokyklos savitumą ir prestižinės profesinės mokyklos 

įvaizdį; 

10. Inicijavimas, organizavimas ir vykdymas projektų, renginių, susijusių su 

etnokultūrinių vertybių, tautinio paveldo propagavimu ir etnokultūrinio 

kūrybingumo puoselėjimu, virstant ryškiu kaimo amatų ir verslų centru. 

11. „Žaliųjų“ ir inovatyvių technologijų diegimas į mokymo procesą ir 

mokyklos ūkį, tampant  akceleratoriumi rajono verslo, pramonės, ūkio 

subjektų pasyvumo „išsijudinimui“.  

tinklas bei  menka realių darbo vietų pasiūla tiesiogiai įtakoja kasmet 

mažėjantį mokinių skaičių gimnazijos skyriuje  ir absolventų 

įsidarbinimą; 

10. Nelygiavertė konkurencija su investicijų injekcijas gavusiomis 

Vilniaus regiono ir gretimų regionų (Alytaus, Kauno) profesinėmis 

mokyklomis – sektoriniais centrais (dėl nuskurdintos  mokymo bazės 

ir su ja  susijusios ribotos profesinio mokymo programų pasiūlos) bei 

ir Šalčininkų rajono bendrojo ugdymo mokyklomis (mokinių 

skaičius – skaudi problema esant tankiam mokyklų tinklui); 

11. Krašto žmonių „pamėgta“ bedarbystė, dykaduoniavimas – 

„išlaikytinio sindromas“; 

12. Sudėtingas susisiekimas (viešojo transporto prieinamumo problema) 

13. Verslo, pramonės, ūkio subjektų (darbdavių) pasyvumas ir nulinis 

„investicingumas“ į kvalifikuotos darbo jėgos rengimą, inovacijas ir 

„žalumą“.  
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V. MISIJA 

 
Ugdyti savarankišką, veiklią, tautos bei valstybės reikmėms subrendusią, demokratinės visuomenės kūrime dalyvaujančią, nuolat besimokančią 

asmenybę, turinčią konkurencingą profesinę kvalifikaciją, tenkinančią asmens, rajono, šalies ir ES ūkio ir darbo rinkos poreikius.  

 

VI. VIZIJA 

 
Kūrybiškai ir savarankiškai atsinaujinanti ir tobulėjanti „žaliųjų“ ir inovatyvių technologijų kaimo verslų ir amatų mokykla turtingoje ir 

saugioje aplinkoje  ant etninės kultūros, demokratijos ir gyvo pilietiškumo pamatų. 

 

VII. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

1. Patobulinti profesinio rengimo ir bendrojo ugdymo kokybę, tenkinant darbo rinkos ir socialinius asmens, visuomenės bei suinteresuotų 

šalių  poreikius 

1.1. Išplėsti ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybes mokiniams. 

1.2.Patobulinti pamokos vadybą (planavimą ir organizavimą, vertinimą) 

1.3. Išplėtoti kokybišką profesinį mokymą ir prisitaikyti darbo jėgos perkvalifikavimui. 

1.4. Sudaryti mokinių lankomumą gerinančių priemonių komplektą. 

1.5. Įvykdyti kryptingą, mokyklos veiklos tikslus atitinkantį personalo kvalifikacijos kėlimą. 

 

2. Suformuoti savitą mokyklos kultūrą, didinant mokymosi patrauklumą ir efektyvumą, kuriant saugią mokyklos aplinką ir teigiamą 

mikroklimatą: 

2.1. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis vertybes ir profesinius bei socialinius įgūdžius pagarbioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje. 

2.2. Padėti mokiniams integruotis į darbo rinką, organizuojant profesinį informavimą bei ugdymą karjerai. 

 

3. Išplėtoti Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių bei suinteresuotų šalių dalyvavimą planuojant ir vertinant mokyklos veiklą 

bei efektyvinant resursų panaudojimą. 
3.1. Patobulinti vidinės kokybės užtikrinimo sistemą. Patikslinti ir optimizuoti pagrindinių veiklų reglamentavimą 

3.2. Atnaujinti ugdymo ir profesinio mokymo proceso stebėsenos ir vidaus įsivertinimo rodiklius bei modelius, integruojant išorės vertinimo 

modelio principus  

3.3. Suaktyvinti Mokyklos savivaldos institucijų dalyvavimą veiklos organizavime 

3.4. Tikslingai ir lanksčiai valdyti turimus mokyklos išteklius, ieškoti naujų. 
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4. Keisti mokyklos kaip atsinaujinančios organizacijos įvaizdį: 

4.1. Išvystyti tvaraus bendradarbiavimo formų ir būdų įvairovę su subjektais, galinčiais efektyvinti mokyklos veiklą. 

4.2. Didinti mokyklos veiklos žinomumą. 

4.3. Atnaujinti mokyklos infrastruktūrą 

 

VIII. STRATEGINIS 2016 - 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS  . 

 

Strateginio 

planavimo tikslas 

Strateginio 

planavimo 

uždaviniai 

 

Strateginio planavimo 

priemonės 

Terminai 

(metai) 

Lėšos 

uždavi

niams 

įgyven

dinti  

Atsakingi 

asmenys 

Strateginio planavimo tikslo 

rezultato rodikliai 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Patobulinti 

profesinio 

rengimo ir 

bendrojo ugdymo 

kokybę, tenkinant 

darbo rinkos ir 

socialinius 

asmens, 

visuomenės bei 

suinteresuotų šalių  

poreikius 

1.1. Išplėsti 

ugdymo turinio ir 

formų 

pasirinkimo 

galimybes 

mokiniams. 

1.1.1. Individualių 

mokymosi planų analizė ir 

derinimas pagal mokyklos 

galimybes. 

2016-2018 

rugsėjis 

Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

darbo grupė 1.1.1.1. Atlikta analizė. 

100% individualių mokymosi 

planų atitinka ugdymo 

reikalavimus. 

1.1.2. Vidurinio ugdymo 

programos modulių ir 

pasirenkamųjų dalykų 

programų atnaujinimas. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

Dalykų 

mokytojai 

1.1.2.1. Atnaujintos modulių: 

lietuvių k., matematikos, 

biologijos, istorijos, užsienio k. ir 

pasirenkamųjų dalykų  

programos. 

1.1.3. Mokinių 

neformaliojo švietimo 

poreikių tenkinimo tyrimas 

ir analizė. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

Darbo grupė 1.1.3.1. Neformaliajame švietime 

dalyvaujantys mokiniai. 

1.1.3.2. Renginiai, konferencijos, 

olimpiados, būreliai ir kitų formų 

užsiėmimai, tenkinantys mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius 

1.2.Patobulinti 

pamokos vadybą 

(planavimą ir 

1.2.1. Mokytojo vaidmens 

pamokoje tobulinimas. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1.2.1.1. Organizuoti seminarai 

mokytojams. 
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organizavimą, 

vertinimą) 

1.2.2. Mokinių mokymosi 

stilių nustatymas ir gautos 

informacijos panaudojimas 

individualizuojant ir 

diferencijuojant ugdymą. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

Dalykų 

mokytojai 

1.2.2.1.Atliktas tyrimas mokinių 

mokymosi stilių nustatymui. 

Tyrimo rezultatų panaudojimas 

individualizuojant ir 

diferencijuojant užduotis. 

1.2.3. Aplinkų, skatinančių 

mokinių motyvaciją 

mokytis bendrojo ugdymo 

dalykų, kūrimas. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

Dalykų 

mokytojai 

1.2.3.1. Sudaryti, tenkinant 

mokinių vidurinio ugdymosi 

poreikius,  I, II kursų mokinių, 

besimokančių pagal vidurinio 

ugdymo programą, individualūs 

planai. 

1.2.3.2. Sudarytos laikinosios 

grupės.  

1.2.3.3. Optimalūs pamokų 

tvarkaraščiai 

1.3. Išplėtoti 

kokybišką 

profesinį 

mokymą ir 

prisitaikyti darbo 

jėgos 

perkvalifikavimui 

1.3.1. Esamų formaliojo 

profesinio mokymo 

programų kokybės 

tobulinimas ir 

atnaujinimas. 

 

2016-2017 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

praktinio 

mokymo 

vadovas, 

profesijos 

mokytojai 

1.3.1.1. Atnaujintos formaliojo 

profesinio mokymo programos 

pagal atlikto formaliojo 

profesinio mokymo programų 

kokybės išorinio vertinimo ir 

vidaus įsivertinimo išvadas. 

 

1.3.2. Naujų formaliojo 

profesinio mokymo 

programų įdiegimas.  

Modulinių programų 

vykdymas.  

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

praktinio 

mokymo 

vadovas, 

1.3.2.1. Parengtos naujos 

modulinės programos 

1.3.2.2. Gautos/papildytos 

licencijos įdiegiamoms 

/modulinėms formaliojo 

profesinio mokymo programoms 

vykdyti 
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1.3.3. Aktyvaus mokinio 

mokymo(si) medžiagos 

rengimas ir IKT 

panaudojimas pamokose. 

2016-2018 
 

Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

Dalykų 

mokytojai 

1.3.3.1. Parengtos aktyvaus 

mokymosi metodinės priemonės, 

panaudojant IKT, mokymo 

dalykams. 

1.3.4. Mokinių bendrojo 

ugdymo ir profesinio 

mokymo pažangos ir 

pasiekimų analizė, 

nustatant mokyklos 

konteksto veiksnių 

efektyvumą ir siekiant 

teigiamų mokymo (-si) 

pasiekimų pokyčių. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

1.3.4.1. Atlikta mokinių daromos 

pažangos analizė ir parengtos 

tobulinimo priemonės mokinių 

pažangai gerinti. 

1.3.4.2. Atlikta mokinių 

mokymosi rezultatų analizė bei 

paruoštos priemonės mokymosi 

pasiekimams gerinti. 

1.3.4.3. Ištirta mokyklos 

konteksto veiksnių įtaka mokinių 

pasiekimams ir daromai pažangai 

bei numatyti būdai, priemonės, 

teigiamiems mokymo(-si) 

pokyčiams siekti. 

1.4. Sudaryti 

mokinių 

lankomumą 

gerinančių 

priemonių 

komplektą 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Mokinių  pamokų 

lankomumo analizė ir 

pamokų nelankymo 

prevencija. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

grupių 

vadovai, 

socialinis 

pedagogas 

1.4.1.1. Vykdomos/įvykdytos 

priemonės pamokų nelankymo 

prevencijai gerinti. 

1.4.2. Lankomumą 

skatinančių, prevencinių 

priemonių taikymas. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

grupių 

vadovai, 

socialinis 

pedagogas 

1.4.2.1. Pamokų lankomumo 

pagerėjimo/pablogėjimo 

situacijos analitinės ataskaitos. 

1.4.2.2. Priemonės, skatinančios 

mokinių pamokų lankomumą. 
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1.5. Įvykdyti 

kryptingą, 

mokyklos veiklos 

tikslus atitinkantį 

personalo 

kvalifikacijos 

kėlimą. 

1.5.1. Galimybių 

suteikimas mokytojams ir 

profesijos mokytojams 

mokymo ir mokymosi 

metodų gerinimui, naujų 

mokymo programų 

rengimui ir diegimui, 

profesiniam tobulėjimui 

skatinti, dalyvaujant ES 

švietimo ir kitose 

programose. 

 

 

 

 

2016-2018 

 

Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

ES 

paramos 

lėšos 

Direktorius 1.5.1.1.Profesijos mokytojų 

profesinių kompetencijų 

tobulinimas naujų technologijų 

srityse. 

1.5.1.2. Mokytojų ir profesijos 

mokytojų kvalifikacijos kėlimas. 

1.5.1.3. Panaudotos lėšos 

pedagoginei kvalifikacijai 

tobulinti. 

1.5.1.4. Profesijos mokytojų 

stažuotės ES šalyse pagal 

vykdomus projektus. 

1.5.1.5.  Gerosios patirties 

sklaidos renginiai mokykloje ir 

regione 

1.5.2. Pedagoginių 

darbuotojų  atestacija. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

ES 

paramos 

lėšos 

Atestacijos 

komisijos 

pirmininkas 

1.5.2.1.Atestuoti pedagogai. 

1.5.3. Kitų darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas, 

veiklos tobulinimas. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

ES 

paramos 

lėšos 

Direktorius 

 

1.5.3.1. Atlikta kitų mokyklos 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

poreikio analizė. 

1.5.3.2. Kitų darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas Lietuvoje 

bei ES šalyse. 

1.5.3.3. Panaudotos lėšos kitų 

darbuotojų kvalifikacijai tobulinti 

2.Suformuoti 

savitą mokyklos 

kultūrą, didinant 

2.1. Sudaryti 

sąlygas 

mokiniams 

ugdytis vertybes 

2.1.1. Mokinių adaptacijos 

ir saugumo pojūčio 

mokykloje tyrimas ir 

tyrimo analizė 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

 

Soc. 

pedagogas, 

grupių 

vadovai 

2.1.1.1. Mokinių anketinės 

apklausos rezultatai. 

2.1.1.2. Nustatytos mokinių 

adaptacijos ir saugumo pojūčio 
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mokymosi 

patrauklumą ir 

efektyvumą, 

kuriant saugią 

mokyklos aplinką 

ir teigiamą 

mikroklimatą 

ir profesinius bei 

socialinius 

įgūdžius 

pagarbioje, 

saugioje ir 

sveikoje 

aplinkoje. 

 

 

problemos ir numatytos 

tobulinimo priemonės adaptacijai 

gerinti. 

2.1.2. Mokiniams, 

turintiems bendravimo, 

elgesio, žalingų įpročių 

kitų psichologinio 

pobūdžio problemų, 

pagalbos teikimas, tyrimas 

ir analizė 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

 

Soc. 

pedagogas, 

grupių 

vadovai 

2.1.2.1. Parengtos prevencinės 

programos ir organizuotos 

prevencinės priemonės. 

2.1.2.2. Suteikta mokiniams 

psichologinė, pedagoginė, 

informacinė, specialioji 

psichologinė pagalba. 

2.1.2.3. Parengtos 

bendradarbiavimo sutartys su 

prevencine pagalbą teikiančiomis 

įstaigomis. 

2.1.3. Pagalbos teikimas 

mokymosi sunkumų 

turintiems ir kitiems 

mokiniams. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

 

Soc. 

pedagogas, 

grupių 

vadovai 

2.1.3.1. Skirtos valandos mokinių 

konsultavimui. 

2.1.3.2. Rizikos grupės mokinių 

dalyvavimas konkursuose, 

olimpiadose, varžybose, 

konferencijose. 

2.1.3.3. Organizuotos  mokiniams 

edukacinės išvykos, ugdančios 

vertybines bendražmogiškąsias ir 

profesines nuostatas, vertybes 
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2.1.4. Mokinių 

savarankiškumo, 

kūrybiškumo, estetinio 

suvokimo, sportiškumo, 

bendrosios ir vidinės 

kultūros įgūdžių 

lavinimas. 

2016-2018 

pagal 

padalinių 

metinius 

veiklos 

planus 

Biudžeto 

lėšos 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

socialinis 

pedagogas 

2.1.4.1. Atlikta neformalaus 

ugdymo analizė (parengta SWOT 

analizė ir nustatyti mokinių 

poreikiai). 

2.1.4.2. Pasiekimai išoriniuose 

konkursuose, sportinėse 

varžybose. 

2.1.4.3. Organizuoti renginiai, 

šventės. 

2.2. Padėti 

mokiniams 

integruotis į 

darbo rinką, 

organizuojant 

profesinį 

informavimą bei 

ugdymą karjerai. 

 

 

2.2.1. Profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo bei ugdymo 

karjerai veiklos 

tobulinimas. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

 

Atsakingas 

už ugdymą 

karjerai 

2.2.1.1. Teikiamos karjeros 

ugdymo koordinatoriaus 

konsultacijos. 

2.2.1.2. Pravesti ugdymo karjerai 

renginiai. 

2.2.1.3. Mokyklą baigusių 

įsidarbinusių ar tęsiančių 

mokymąsi absolventų skaičius 

2.2.2. Galimybių ir 

paramos suteikimas 

mokiniams, 

besimokantiems pagal 

formaliojo profesinio 

mokymo programas, 

tobulinti reikiamus 

įgūdžius ir įgyti darbo 

patirties ES: Erasmus plius 

stažuotės, jaunimo, 

institucijų  mainai 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

ES 

paramos 

lėšos 

Projektų 

vadovas 

2.2.2.1.Kasmet po 12 mokinių 

dalyvauja projektinėje veikloje 

3. Išplėtoti 

Mokyklos 

bendruomenės ir 

3.1. Patobulinti 

vidinės kokybės 

užtikrinimo 

sistemą. 

3.1.1. Pagrindinių veiklų  

tvarkos aprašų 

atnaujinimas. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

 

Vadovybės 

atstovas 

kokybei 

(VAK) 

3.1.1.1. Atnaujinti veiklų tvarkos 

aprašai. 
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socialinių 

partnerių bei 

suinteresuotų šalių 

dalyvavimą 

planuojant ir 

vertinant 

mokyklos veiklą 

bei efektyvinant 

resursų 

panaudojimą. 

Patikslinti ir 

optimizuoti 

pagrindinių 

veiklų 

reglamentavimą 

3.2. Atnaujinti 

ugdymo ir 

profesinio 

mokymo proceso 

stebėsenos ir 

vidaus 

įsivertinimo 

rodiklius bei 

modelius, 

integruojant 

išorės vertinimo 

modelio principus 

3.2.1. Mokymo paslaugų 

kokybės įsivertinimo 

procedūrų atnaujinimas. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

 

Vadovybės 

atstovas 

kokybei 

(VAK) 

 pavaduotojas 

ugdymui 

3.2.1.1. Koreguoti vidurinio bei 

profesinio mokymo paslaugų 

kokybės užtikrinimo procedūrų 

aprašai, kokybės vertinimo 

kriterijai. 

3.2.1.2. Parengtos savianalizės 

dokumentų bei ataskaitų formos 

ir pateiktos ataskaitos. 

3.2.1.3. Mokytojų parengtos 

veiklos ataskaitos (už mokslo 

metus). 

3.3. Suaktyvinti 

Mokyklos 

savivaldos 

institucijų 

dalyvavimą 

veiklos 

organizavime 

3.3.1. Savivaldos 

institucijų vaidmens 

didinimas sprendžiant  

mokyklos veiklos 

problemas. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

 

Direktorius 3.3.1.1. Pateikti savivaldos 

institucijų siūlymai. 

 

 

 

3.4. Tikslingai ir 

lanksčiai valdyti 

turimus mokyklos 

išteklius, ieškoti 

naujų.  

3.4.1. Mokyklos biudžeto 

formavimas, derinant su 

Mokyklos Taryba 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

 

Direktorius 

Mokyklos 

tarybos 

pirmininkas 

3.4.1.1. Suformuotas mokyklos 

biudžetas, apsvarstyti Mokyklos 

Tarybos pasiūlymai 

3.4.2. Švietimo ir mokslo 

administravimo 

(asignavimų valdytojo 

pajamų įmokos) 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

ES 

paramos 

Direktorius 

Vyr. 

buhalteris 

3.4.2.1. Uždirbtos ir panaudotos 

Švietimo ir mokslo 

administravimo (asignavimų 

valdytojo pajamų įmokos)   
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programos lėšų 

panaudojimas 

lėšos programos lėšos  

4. Keisti mokyklos 

kaip 

atsinaujinančios 

organizacijos 

įvaizdį 

4.1. Išvystyti 

tvaraus 

bendradarbiavimo 

formų ir būdų 

įvairovę su 

subjektais, 

galinčiais 

efektyvinti 

mokyklos veiklą. 

4.1.1.Plėtoti ryšius tarp 

mokyklos ir subjektų, 

susijusių su mokykla bei 

plėtoti bendradarbiavimą 

su kultūros, sporto ir 

švietimo organizacijomis. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

ES 

paramos 

lėšos 

Nacionali

nių 

projektų 

lėšos 

Direktorius 

neformalaus 

švietimo 
organizatorius 

4.1.1.1. Sudarytos ir 

įgyvendinamos 

bendradarbiavimo sutartys su 

universitetais, kolegijomis, 

profesinėmis ir bendrojo ugdymo 

mokyklomis, darbdaviais ir kitais 

socialiniais partneriais. 

4.2. Didinti 

mokyklos veiklos 

žinomumą. 

 

 

 

 

 

4.2.1. Mokyklos 

pasiekimus, veiklos 

rezultatus skelbti 

visuomenei. 

2016-2018 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

ES 

paramos 

lėšos 

Nacionali

nių 

projektų 

lėšos 

Direktorius, 

MT 

pirmininkas, 

neformalaus 

švietimo 
organizatorius 

4.2.1.1. Atnaujinti mokyklos 

reklaminiai lankstinukai, 

skelbimai. 

4.2.1.2. Straipsnių apie mokyklos 

veiklą spaudoje skaičius. 

4.2.1.3. Funkcionali, nuolat 

atnaujinama mokyklos 

internetinė svetainė. 

4.3. Atnaujinti 

mokyklos 

infrastruktūrą. 

4.3.1. Mokyklos mokymo 

korpuso, bendrabučio, 

mokomųjų dirbtuvių bei 

kitos praktinio mokymo 

infrastruktūros  

renovavimo studijos 

parengimas 

2016 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

ES 

paramos 

lėšos 

(prelimin

ariai) 

Direktorius, 

padėjėjas 

ūkio 

reikalams. 

projektų 

vadovas, 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

4.3.1.1. Parengta 

studija/projektas mokyklos 

komplekso renovavimui 

4.3.2. Mokymo ir ugdymo 

išteklių atnaujinimo, 

2016 Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

Direktorius, 

padėjėjas 

4.3.2.1.Parengta studija/projektas 

mokymo ir ugdymo išteklių 
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įsigijimo ir pritaikymo 

žaliųjų ir inovatyvių 

technologijų kaimo amatų 

ir verslų mokyklai bei 

gimnazijai studijos 

parengimas 

ištekliai 

ES 

paramos 

lėšos 

(prelimin

ariai) 

ūkio 

reikalams. 

projektų 

vadovas, 

praktinio 

mokymo 

vadovas, 

mokomojo 

ūkio vedėjas, 

dirbtuvių 

vedėjas 

atnaujinimui, įsigijimui ir 

pritaikymui žaliųjų ir inovatyvių 

technologijų kaimo amatų ir 

verslų mokyklai bei gimnazijai 

4.3.3.Mokyklos mokymo 

korpuso ir mokomųjų 

dirbtuvių bei kitų praktinio 

mokymo pastatų, 

poligono,  aikštelių bei 

kelių renovavimas. 

2017-2018 
(preliminariai) 

Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

ES 

paramos 

lėšos 

 

Direktorius 4.3.3.1. Renovuotas mokomasis 

korpusas, mokomosios dirbtuvės, 

praktinio mokymo pastatai, 

poligonas, aikštelės bei keliai 

4.3.4. Mokyklos ir 

bendrabučio patalpų ir 

inžinierinių tinklų 

remontas. 

   2017 
(preliminariai) 
 

Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

ES 

paramos 

lėšos 

(prelimin

ariai) 

Direktorius 

padėjėjas 

ūkio 

reikalams 

4.3.4.1. Atliktas mokyklos aktų ir 

sporto salių, bendrabučio ir 

bibliotekos patalpų remontas. 

4.3.4.2. Atliktas virėjų praktinio 

mokymo patalpų remontas. 
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4.3.5. Bendrojo ugdymo ir 

profesinio mokymo 

programų įgyvendinimui 

reikalingų mokymo 

priemonių, įrangos ir 

įrengimų įsigijimas ir 

įrengimas/įdiegimas. 

2017-2018 
(preliminariai) 
 

Biudžeto 

lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 

ES 

paramos 

lėšos 

(prelimin

ariai) 

Direktorius, 

praktinio 

mokymo 

vadovas, 

padėjėjas 

ūkio 

reikalams 

4.3.5.1. Įgytos mokymo 

priemonės, kompiuterinės ir 

programinės įrangos.  

4.3.5.2. Įgyta reikiama įranga 

naujai diegiamų profesinio 

mokymo  programų praktinio 

mokymo vykdymui. 

4.3.5.3. Praktinio mokymo 

dirbtuvėse, laboratorijose ir 

kabinetuose darbo vietos 

aprūpintos atnaujintomis 

mokymo ir darbo priemonėmis, 

įranga, įrenginiais.  

4.3.5.4. Panaudotos lėšos 

mokymo priemonėms įsigyti. 
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IX.  2016 – 2018 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

Tikslo ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai  Vertinimo kriterijų reikšmė ir matavimo vienetai 

 2016 metų 2017 metų 2018 metų 

Tikslas: 1. Patobulinti  profesinio rengimo ir bendrojo ugdymo kokybę, tenkinant darbo rinkos ir socialinius asmens,  visuomenės 

bei suinteresuotų šalių poreikius 

Uždavinys 1.1. Išplėsti  ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybes mokiniams 

1.1.1.1. Atlikta analizė. 

100% individualių mokymosi planų atitinka ugdymo reikalavimus. 

Tyrimas ir 

ataskaita 2 

kartus per metus 

Tyrimas ir 

ataskaita 2 kartus 

per metus 

Tyrimas ir 

ataskaita 2 kartus 

per metus 

1.1.2.1. Atnaujintos modulių: lietuvių k., matematikos, biologijos, istorijos, 

užsienio k. ir pasirenkamųjų dalykų  programos. 

3 dalykai  3 dalykai  3 dalykai 

1.1.3.1. Neformaliajame švietime dalyvaujantys mokiniai 30 proc. 40 proc. 5o proc 

1.1.3.2. Renginiai, konferencijos, olimpiados, būreliai ir kitų formų užsiėmimai, 

tenkinantys mokinių neformaliojo ir formaliojo švietimo poreikius 

50 renginių 55 renginiai 60 renginių 

Uždavinys 1.2 Patobulinti pamokos vadybą: planavimą ir organizavimą, vertinimą 

1.2.1. Mokytojo vaidmens pamokoje tobulinimas.1.2.1.1. Organizuoti seminarai 

mokytojams vadybos įgūdžiams, lyderių, mentorių, andragogų, 

perkeliamosioms  kompetencijoms stiprinti 

2 seminarai  2 seminarai  2 seminarai 

1.2.2. Mokinių mokymosi stilių nustatymas ir gautos informacijos 

panaudojimas individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą:  1.2.2.1.Atliktas 

tyrimas mokinių mokymosi stilių nustatymui. Tyrimo rezultatų panaudojimas 

individualizuojant ir diferencijuojant užduotis 

 2 tyrimai 

 

1 ataskaita 

  2 tyrimai 

 

1 ataskaita 

2 tyrimai 

 

1 ataskaita 

1.2.3. Aplinkų, skatinančių mokinių motyvaciją mokytis bendrojo ugdymo 

dalykų, kūrimas: 1.2.3.1. Sudaryti, tenkinant mokinių vidurinio ugdymosi 

poreikius,  I, II kursų mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo 

programą, individualūs planai. 

1.2.3.2. Sudarytos laikinosios grupės.  

1.2.3.3. Optimalūs pamokų tvarkaraščiai 

1 atnaujintas 

komplektas 

mokslo metams 

1 atnaujintas 

komplektas 

mokslo metams 

1 atnaujintas 

komplektas mokslo 

metams 

Uždavinys 1.3 Išplėtoti kokybišką profesinį mokymą ir prisitaikyti darbo jėgos perkvalifikavimui.  
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1.3.1. Esamų formaliojo profesinio mokymo programų kokybės tobulinimas ir 

atnaujinimas: atnaujintos formaliojo profesinio mokymo programos pagal 

atlikto formaliojo profesinio mokymo programų kokybės išorinio vertinimo ir 

vidaus įsivertinimo išvadas.  

4 4 4 

1.3.2. Naujų formaliojo profesinio mokymo programų įdiegimas.  Modulinių 

programų vykdymas.1.3.2.1. Parengtos naujos modulinės programos 

1 0 0 

1.3.2.2. Gautos/papildytos licencijos įdiegiamoms/modulinėms formaliojo 

profesinio mokymo programoms vykdyti. 

4 7 6 

1.3.3. Aktyvaus mokinio mokymo(si) medžiagos rengimas ir IKT panaudojimas 

pamokose: 1.3.3.1. Parengtos aktyvaus mokymosi metodinės priemonės, 

panaudojant IKT, mokymo dalykams. 

5 dalykams  5 dalykams 5 dalykams 

1.3.4. Mokinių bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pažangos ir pasiekimų 

analizė, nustatant mokyklos konteksto veiksnių efektyvumą ir siekiant teigiamų 

mokymo (-si) pasiekimų pokyčių.1.3.4.1. Atlikta mokinių daromos pažangos 

analizė ir parengtos tobulinimo priemonės mokinių pažangai gerinti. 

 

2 tyrimai 

 

1 ataskaita 

2 tyrimai 

 

1 ataskaita 

2 tyrimai 

 

1 ataskaita 

1.3.4.2. Atlikta mokinių mokymosi rezultatų analizė bei paruoštos priemonės 

mokymosi pasiekimams gerinti. 

 

2 tyrimai 

 

1 ataskaita 

2 tyrimai 

 

1 ataskaita 

2 tyrimai 

 

1 ataskaita 

1.3.4.3. Ištirta mokyklos konteksto veiksnių įtaka mokinių pasiekimams ir 

daromai pažangai bei numatyti būdai, priemonės, teigiamiems mokymo(-si) 

pokyčiams siekti. 

2 tyrimai 

 

1 ataskaita 

2 tyrimai 

 

1 ataskaita 

2 tyrimai 

 

1 ataskaita 

Uždavinys 1.4  Sudaryti mokinių  lankomumą gerinančių priemonių komplektą 

1.4.1. Mokinių  pamokų lankomumo analizė ir pamokų nelankymo 

prevencija:.1.4.1.1. Vykdomos/įvykdytos priemonės pamokų nelankymo 

prevencijai gerinti. 

2 tyrimai 

2 ataskaitos 

2 tyrimai 

2 ataskaitos 

2 tyrimai 

2 ataskaitos 

1.4.2. Lankomumą skatinančių, prevencinių priemonių taikymas.1.4.2.1. 

Pamokų lankomumo pagerėjimo/pablogėjimo situacijos analitinės ataskaitos. 

2 tyrimai 

2 ataskaitos 

2 tyrimai 

2 ataskaitos 

2 tyrimai 

2 ataskaitos 

1.4.2.2. Priemonės, skatinančios mokinių pamokų lankomumą  

 

2 priemonių 

komplektai 

2 priemonių 

komplektai 

2 priemonių 

komplektai 

Uždavinys 1.5 Įvykdyti kryptingą, mokyklos veiklos tikslus atitinkantį personalo kvalifikacijos kėlimą 
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1.5.1. Galimybių suteikimas mokytojams ir profesijos mokytojams mokymo ir 

mokymosi metodų gerinimui, naujų mokymo programų rengimui ir diegimui, 

profesiniam tobulėjimui skatinti, dalyvaujant Lietuvos,  ES švietimo ir kitose 

programose: 1.5.1.1.Profesijos mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas 

naujų technologijų srityse. 

 

4 mokytojai 4 mokytojai 4 mokytojai 

1.5.1.2. Mokytojų ir profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimas įvairių 

institucijų organizuojamuose seminaruose 

 

3 kartai  3 kartai 3 kartai 

1.5.1.3. Panaudotos lėšos pedagoginei kvalifikacijai tobulinti. 

 

100 proc. 100 proc. 100 proc. 

1.5.1.4. Profesijos mokytojų stažuotės, kursai, meistriškumo renginiai ES ir 

kitose šalyse pagal vykdomus projektus ar bendradarbiavimo programas 

 

6 mokytojai 6 mokytojai 6 mokytojai 

1.5.1.5.  Gerosios patirties sklaidos renginiai mokykloje ir regione  

. 

2 3 3 

1.5.2. Pedagoginių darbuotojų  atestacija: 1.5.2.1. Atestuoti pedagogai. 4 4 4 

1.5.3. Kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, veiklos tobulinimas.1.5.3.1. 

Atlikta kitų mokyklos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikio analizė. 

1 1 1 

1.5..3.2. Kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Lietuvoje bei ES šalyse. 

 

2 3 4 

1.5.3.3. Panaudotos suplanuotos lėšos kitų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti 100 proc. 100 proc. 100 proc. 

Tikslo ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai  Vertinimo kriterijų reikšmė ir matavimo vienetai 

 2016 metų 2017 metų 2018 metų 

Tikslas: 2. Suformuoti savitą mokyklos kultūrą, didinant mokymosi patrauklumą ir efektyvumą, kuriant saugią mokyklos aplinką ir 

pozityvų mikroklimatą 

Uždavinys 2.1. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis vertybes ir profesinius bei socialinius įgūdžius formuojančioje pagarbioje, 

saugioje, sveikoje aplinkoje 
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2.1.1. Mokinių adaptacijos ir saugumo pojūčio mokykloje tyrimas ir 

tobulinimas.2.1.1.1. Mokinių anketinės apklausos rezultatai. 

1 tyrimas, 

analizė, 

programa, 

ataskaita 

1 tyrimas, 

analizė, 

programa, 

ataskaita 

1 tyrimas, analizė, 

programa, ataskaita 

2.1.1.2. Nustatytos mokinių adaptacijos ir saugumo pojūčio problemos ir 

pradėtos įgyvendinti numatytos tobulinimo priemonės adaptacijai gerinti. 

1 tyrimas, 

analizė, 

programa, 

ataskaita 

1 tyrimas, 

analizė, 

programa, 

ataskaita 

1 tyrimas, analizė, 

programa, ataskaita 

2.1.2. Mokiniams, turintiems bendravimo, elgesio, žalingų įpročių kitų 

psichologinio pobūdžio problemų, pagalbos teikimas, tyrimas ir analizė: 

2.1.2.1. Parengtos prevencinės programos ir organizuotos prevencinės 

priemonės. 

1 tyrimas, 

analizė, 

programa, 

ataskaita 

1 tyrimas, 

analizė, 

programa, 

ataskaita 

1 tyrimas, analizė, 

programa, ataskaita 

2.1.2.2. Suteikta  pagalba mokiniams (psichologinė, pedagoginė, informacinė, 

specialioji psichologinė) 

9 kartus 9 kartus 9 kartus 

2.1.2.3. Parengtos bendradarbiavimo sutartys su prevencine pagalbą 

teikiančiomis institucijomis 

1 1 1 

2.1.3. Pagalbos teikimas mokymosi sunkumų turintiems ir kitiems mokiniams: 

2.1.3.1. Skirtos valandos mokinių konsultavimui. 

 

1 tvarkaraštis 

2 ataskaitos 

1 tvarkaraštis 

2 ataskaitos 

1 tvarkaraštis 

2 ataskaitos 

2.1.3.2. Rizikos grupės mokinių dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, 

varžybose, konferencijose. 

 

 2 rizikos grupės 

mokiniai 

3 rizikos grupės 

mokiniai 

4 rizikos grupės 

mokiniai 

2.1.3.3. Organizuotos  mokiniams edukacinės išvykos, ugdančios vertybines 

bendražmogiškąsias ir profesines nuostatas, vertybes  

2 2 2 

2.1.4. Mokinių savarankiškumo, kūrybiškumo, estetinio suvokimo, bendrosios 

ir vidinės kultūros įgūdžių lavinimas: 2.1.4.1. Atlikta neformalaus ugdymo 

metodais pagrįstos sąveikos tarp ugdytinių ir ugdytojų, mokytojų analizė 

(parengta SWOT analizė ir nustatyti mokinių poreikiai). 

1 1 1 

2.1.4.2. Pasiekimai išoriniuose konkursuose, sportinėse varžybose – prizinės 

vietos 

 

5 5 5 

Uždavinys 2.2 Padėti mokiniams integruotis į darbo rinką, organizuojant profesinį informavimą bei ugdymą karjerai 
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2.2.1. Profesinio informavimo ir konsultavimo bei ugdymo karjerai veiklos 

tobulinimas.2.2.1.1. Teikiamos karjeros ugdymo koordinatoriaus konsultacijos. 

 

1 metinis planas, 

1 ataskaita 

9 konsultacijos 

1 metinis planas, 

1 ataskaita 

9 konsultacijos 

1 metinis planas, 1 

ataskaita 

9 konsultacijos 

2.2.1.2. Pravesti ugdymo karjerai renginiai. 2 2 2 

2.2.1.3. Mokyklą baigusių įsidarbinusių ar tęsiančių mokymąsi absolventų 

skaičius 

ne mažiau 60 

proc 

ne mažiau 60 

proc 

ne mažiau 60 proc 

2.2.2. Galimybių ir paramos suteikimas mokiniams, besimokantiems pagal 

formaliojo profesinio mokymo programas, tobulinti reikiamus įgūdžius ir įgyti 

darbo patirties ES: Erasmus plius stažuotės, jaunimo, institucijų  mainai 

12 mokinių 12 mokinių 12 mokinių 

Tikslo ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai Vertinimo kriterijų reikšmė 

 2016 metų 2017 metų 2018 metų 

Tikslas: 3. Išplėtoti Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių bei suinteresuotų šalių dalyvavimą planuojant ir vertinant 

mokyklos veiklą bei efektyvinant  resursų panaudojimą. 

Uždavinys 3.1. Patobulinti vidinės kokybės užtikrinimo sistemą, patikslinti ir optimizuoti pagrindinių veiklų reglamentavimą 

3.1.1. Pagrindinių veiklų  tvarkos aprašų atnaujinimas.3.1.1.1. Atnaujinti veiklų 

tvarkos aprašai.  

1 komplektas 1 komplektas 1 komplektas 

Uždavinys 3.2 Atnaujinti ugdymo ir profesinio mokymo proceso stebėsenos ir vidaus įsivertinimo rodiklius bei modelius, 

integruojant išorės vertinimo modelio principus. 

3.2.1. Mokymo paslaugų kokybės įsivertinimo procedūrų atnaujinimas.3.2.1.1. 

Koreguoti vidurinio bei profesinio mokymo paslaugų kokybės užtikrinimo 

procedūrų aprašai, kokybės vertinimo kriterijai. 

1 komplektas 1 komplektas 1 komplektas 

3.2.1.2. Parengtos gimnazijos skyriaus ir profesinio mokymo savianalizės 

dokumentų bei ataskaitų formos ir pateiktos ataskaitos ir rekomendacijos. 

1 komplektas 1 komplektas 1 komplektas 

3.2.1.3. Mokytojų parengtos veiklos ataskaitos (už mokslo metus). 1 komplektas 1 komplektas 1 komplektas 

Uždavinys 3.3 Suaktyvinti Mokyklos savivaldos institucijų dalyvavimą veiklos organizavime 
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3.3.1. Savivaldos institucijų vaidmens didinimas sprendžiant  mokyklos veiklos 

uždavinius.  

 

1 mokymai 

savivaldai strateginio 

planavimo 

kompetencijai įgyti.  

1 Išvykstamasis 

savivaldos ir 

strateginio 

planavimo grupės 

seminaras 

metinei 

strateginio 

veiksmų plano  

veiklos 

programai rengti 

1 

Išvykstamasis 

savivaldos ir 

strateginio 

planavimo 

grupės 

seminaras 

metinei 

strateginio 

veiksmų plano  

veiklos 

programai 

rengti 

3.3.1.1. Pateikti savivaldos institucijų siūlymai. 1 paketas 1 paketas 1 paketas 

Uždavinys 3.4. Tikslingai ir lanksčiai valdyti turimus mokyklos išteklius, rasti naujus 

3.4.1. Mokyklos biudžeto formavimas, derinant su Mokyklos Taryba: 3.4.1.1. 

Suformuotas mokyklos biudžetas, apsvarstyti Mokyklos Tarybos pasiūlymai; 

3.4.2. Švietimo ir mokslo administravimo (asignavimų valdytojo pajamų 

įmokos) programos lėšų panaudojimas: 3.4.2.1. Uždirbtos, pritrauktos  ir 

panaudotos Švietimo ir mokslo administravimo (asignavimų valdytojo pajamų 

įmokos)    

programos lėšos 

2 posėdžiai, protokolas 2 posėdžiai, 

protokolas 

2 posėdžiai, 

protokolas 

Tikslo ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai Vertinimo kriterijų reikšmė 

 2016 metų 2017 metų 2018 metų 

Tikslas: 4. Keisti mokyklos kaip atsinaujinančios organizacijos įvaizdį 

Uždavinys 4.1.  Išvystyti tvaraus bendradarbiavimo formų ir būdų įvairovę su subjektais, galinčiais efektyvinti mokyklos veiklą 

4.1.1.Plėtoti ryšius tarp mokyklos ir subjektų, susijusių su mokykla, bei plėtoti 

tvarų bendradarbiavimą su kultūros, sporto ir švietimo organizacijomis, verslo, 

mokslo  institucijomis: 4.1.1.1. Sudarytos formalios ir neformalios 

bendradarbiavimo sutartys su NVO, universitetais, kolegijomis, profesinėmis ir 

bendrojo ugdymo mokyklomis, darbdaviais ir kitais socialiniais partneriais ir 

suinteresuotomis šalimis. Susitarimai priartina mokyklą prie siekiamos vizijos 

10 5 10 
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ir padeda įgyvendinti mokyklos misiją. 

Uždavinys 4.2 Didinti mokyklos veiklos žinomumą 

4.2.1. Mokyklos pasiekimus, veiklos rezultatus skelbti visuomenei.4.2.1.1. 

Atnaujinti mokyklos reklaminiai lankstinukai, skelbimai, reprezentaciniai 

ištekliai 

1 komplektas 1 komplektas 1 komplektas 

4.2.1.2. Straipsnių apie mokyklos veiklą spaudoje skaičius. 9 9 9 

4.2.1.3. Funkcionali, nuolat atnaujinama interaktyvi mokyklos internetinė 

svetainė. 

1 atnaujinimas 1 atnaujinimas 1 

atnaujinimas 

Uždavinys 4.3  Atnaujinti mokyklos infrastruktūrą 

4.3.1. Mokyklos mokymo korpuso, bendrabučio, mokomųjų dirbtuvių, 

poligono bei kitos praktinio mokymo infrastruktūros  renovavimo studijos 

parengimas:  Parengta studija/projektas mokyklos komplekso renovavimui 

1 komplektas 0 0 

4.3.2. Mokymo ir ugdymo išteklių atnaujinimo, įsigijimo ir pritaikymo žaliųjų 

ir inovatyvių technologijų kaimo amatų ir verslų mokyklai bei gimnazijai 

studijos parengimas:4.3.2.1.Parengta studija/projektas mokymo ir ugdymo 

išteklių atnaujinimui, įsigijimui ir pritaikymui žaliųjų ir inovatyvių technologijų 

kaimo amatų ir verslų mokyklai bei gimnazijai 

1 komplektas 0 0 

4.3.3.Mokyklos mokymo korpuso ir mokomųjų dirbtuvių bei kitų praktinio 

mokymo pastatų šiltinimas, renovavimas, poligono, aikštelių bei kelių 

renovavimas: 4.3.3.1. Renovuotas mokomasis korpusas, mokomosios 

dirbtuvės, praktinio mokymo patalpos, poligonas, aikštelės bei keliai 

0 1 komplektas 

(pradžia) 

1 komplektas 

(baigiamieji 

darbai) 

4.3.4. Mokyklos ir bendrabučio patalpų ir inžinerinių tinklų remontas.:4.3.4.1. 

Atliktas mokyklos aktų ir sporto salių, bendrabučio ir bibliotekos patalpų ir 

inžinierinių tinklų remontas. 

0 1 komplektas 0 

4.3.4.2. Atliktas virėjų praktinio mokymo patalpų remontas. 0 1 komplektas 0 

4.3.5. Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programų įgyvendinimui 

reikalingų mokymo priemonių, įrangos ir įrengimų įsigijimas ir 

atnaujinimas.4.3.5.1. Įgytos mokymo priemonės, kompiuterinė ir programinė 

įranga gimnazijos skyriaus ir profesinio mokymo teorinio mokymo bazės 

ištekliams atnaujinti 

0 0 2 komplektai 

4.3.5.2. Įgyta ir įdiegta reikiama įranga naujai įdiegiamų profesinio mokymo  

programų teorinio ir praktinio mokymo vykdymui. 

0 1 komplektas 1 komplektas 
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SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 2015 m. lapkričio 20 d.  

protokolo nutarimu Nr.V7-6 

 

PRITARTA 

LR švietimo ir mokslo ministerijos kanclerio 

2016 m.                           d. 

potvarkiu Nr. 

4.4.3.3. Praktinio mokymo dirbtuvėse, laboratorijose ir kabinetuose kaimo 

turizmo organizatoriaus, technikos priežiūros verslo darbuotojo, virėjo, kirpėjo 

darbo vietose įrengtos atnaujintos ir naujos mokymo ir darbo priemonės, 

įranga, įrenginiai, personalas apmokytas jais dirbti.  

0 0 4 komplektai 

4.4.3.4. Panaudotos lėšos mokymo priemonėms įsigyti. 100 proc. 100 proc. 100 proc. 


