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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 bendrojo ugdymo, neformalaus švietimo, mokymosi visą gyvenimą 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 2019 - 2021 metų strateginį švietimo planą, vadovautasi: 

 Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu; 

 Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymu; 

 Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos nuostatais; 

 Europos komisijos komunikatu - 2020 m. Europa - Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija; 

 Valstybine švietimo 2013 – 2022 metų strategija; 

 Valstybės pažangos strategija – Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“; 

 Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos 2018–2020 metų strateginiu veiklos planu; 

 Lietuvos regioninės politikos Baltąja knyga darniai ir tvariai plėtrai 2017-2030; 

 Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, 

tinklo vystymo 2018–2020 metų bendruoju planu; 

 Vilniaus regiono plėtros planu 2014 – 2020 m. (Vilniaus regiono plėtros plano 2014–2020 metams aktualia redakcija, patvirtinta 

Vilniaus regiono plėtros tarybos 2018 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. 51/1S-56) 

 Vilniaus regiono integruota teritorijų vystymo programa (2015-2023); 

 Pietryčių Lietuvos (Vilniaus funkcinio regiono) plėtros plano Didysis Vilnius 2027 projektu; 

 Erasmus + 2014 – 2020 m. – ES tarptautinio bendradarbiavimo programa; 
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 Šalčininkų rajono savivaldybės 2016 – 2022 metų strateginiu plėtros planu; 

 Mokyklos veiklos įvertinimo rezultatais; 

 Mokyklos veiklos ataskaitomis; 

 Mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais. 

Strateginis švietimo planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo ir partnerystės principų. Jo paskirtis – sutelkti dėmesį į ilgalaikio pobūdžio tikslus, 

turinčius tiesioginį poveikį kokybiško pirminio profesinio mokymo, bendrojo ugdymo, neformalaus vaikų ir suaugusiųjų švietimo, neformalaus 

profesinio mokymo teikimui. 

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

2.1. Mokyklos apibūdinimas. 

 

Įsteigimo metai 1963 

Mokyklos teisinė forma  viešoji įstaiga 

Mokyklos priklausomybė  valstybinė 

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. 42, 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, neformalusis švietimas. Profesinio mokymo programų įgyvendinimas vykdomas grupine mokymosi forma, kasdieniu 

būdu. Profesinis mokymas vykdomas valstybine (lietuvių) kalba, bendrasis ugdymas vykdomas lietuvių, lenkų, rusų, tai yra mokinių gimtosiomis, 

mokomosiomis kalbomis. Asmenims, pageidaujantiems įsivertinti anksčiau įgytas TR1 ir/ar TR2, SZ kategorijos traktorininko kompetencijas ir įgyti 
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atitinkamos kategorijos kvalifikaciją, Mokykloje organizuojamos konsultacijos teorinių ir praktinių žinių įvertinimui. Organizuojami ūkininkavimo 

pradmenų kursai, skirti asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo ir siekiantiems įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre. 

2.1.1. 2016-2018 metų strateginio plano įgyvendinimo analizė. 

Įgyvendinant 2016-2018 metų strateginio švietimo plano 1-ąjį tikslą, Mokykloje daug dėmesio skiriama profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo 

kokybei. Tobulinama pamokos vadyba, baigiamosios praktikos vadyba, vykdomas kryptingas personalo kvalifikacijos kėlimas. Sustiprintas dėmesys 

mokinių lankomumą gerinančioms priemonėms ir lankomumo apskaitai bei pažangumo vertinimui. Pastarųjų priemonių rezultatas – akivaizdus 

nemotyvuotų įgyti profesinę kvalifikaciją ir vidurinį išsilavinimą mokinių nubyrėjimas ir, atitinkamai, grupių ir mokinių skaičiaus sumažėjimas.  

Mokykloje, atsižvelgiant į kintančius darbo rinkos poreikius, dauguma profesinio mokymo programų – modulinės. Per 2016-2018 strateginio 

švietimo plano įgyvendinimo metus Mokyklos licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą papildyta:  

 naujomis (Mokykloje iki tol neįgyvendintomis) modulinėmis profesinio mokymo programomis – 17 vnt.: 7 - asmenims su pagrindiniu išsilavinimu 

ir siekiantiems profesinės kvalifikacijos su viduriniu išsilavinimu; 8 – asmenims su viduriniu išsilavinimu; 2 – asmenims su pradiniu išsilavinimu; 

 naujomis (Mokykloje iki tol neįgyvendintomis) dalykinėmis profesinio mokymo programomis – 4 vnt.: 2 – asmenims su viduriniu išsilavinimu, 1 – 

asmenims su pagrindiniu išsilavinimu, 1 – asmenims su pradiniu išsilavinimu; 

 modulinėmis profesinio mokymo programomis, jei iki tol buvo vykdomos dalykinės – 12 vnt.: 6 – asmenims su viduriniu išsilavinimu, 6 – 

asmenims su pagrindiniu išsilavinimu. 

2018-2019 mokslo metais vykdoma 10 formaliojo profesinio mokymo programų: 

1. Technikos priežiūros verslo darbuotojo (modulinė), kodas M43071603 (3 kursas); 

2. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43101302 (3 kursas);  

3. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43101302 (1 kursas);  

4. Automobilių mechaniko (modulinė), kodas M43071604, kodas (1 kursas); 
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5. Automobilių mechaniko (modulinė), kodas M43071604, kodas (2 kursas); 

6. Konditerio (modulinė), kodas M43101301 (2 kursas); 

7. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo (modulinė), kodas M44081103 (2 kursas);  

8. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo (modulinė), kodas M44021401 (2 kursas); 

9. Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo (dalykinė), kodas 440021404 (2 kursas); 

10. Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo (modulinė), kodas M44101102 (2 kursas). 

Užduotis ateinančiam strateginiam laikotarpiui – remiantis tyrimų ir analizės duomenimis, numatyti suinteresuotų pusių poreikius ir 

išsigryninti daugiaplanės Vilniaus regiono Mokyklos teikiamų mokymo ir švietimo paslaugų sritis, kad būtų tenkinami Vilniaus regiono ir 

Valstybės darbo rinkos, socialiniai, kultūriniai ir pilietiniai lūkesčiai.  

2-jo ir 3-jo tikslo uždaviniai vykdomi: įgyvendinama sporto, tarpkultūriškumo, krašto pažinimo programa, kuri sėkmingai integruojama į formalias 

mokymo programas, prevencinę programą ir neformalią, nepamokinę veiklą, sėkmingai plėtojamas mokyklos žinomumas bendradarbiaujant su 

Šalčininkų rajono ir Lietuvos kultūros įstaigomis, kitų Šalčininkų rajono bendrojo ugdymo ir Lietuvos profesinio mokymo įstaigų bendruomenėmis. 

Mokykloje pasiūlytas ir įgyvendintas platus neformaliojo ugdymo programų ir projektinės veiklos pasirinkimas: būreliai, sporto būreliai, mokinių 

mokomoji bendrovė „Bičiukės“, kasmet palaikomi tarptautiniai ryšiai su Lenkijos ir Austrijos socialiniais partneriais. 2016 metais Mokykla pripažinta 

Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso nugalėtoja. 2018 metais,  bendradarbiaujant su Tarptautine komisija nacių ir 

sovietų nusikaltimams prieš žmogiškumą tirti, įkurtas Tolerancijos ugdymo centras. Siekiama suformuoti savitą Mokyklos kultūrą, didinti mokymosi 

proceso patrauklumą, mokymosi efektyvumą, kurti saugią mokyklos aplinką ir  jaukų mikroklimatą, palankų mokymuisi visą gyvenimą ir 

bendradarbiavimui. Mokyklos bendruomenė – atvira švietimo politikos iššūkiams, jaučia laikmečio pulsą, geba įsivertinti bendruomenės veiklas, 

numatyti perspektyvą. Neformaliojo švietimo veiklos sporto ir įvairių tautų etninės ir bendražmogiškosios kultūros srityse kartu su projektine veikla ir 

neformalaus ugdymo metodika bei principais įtvirtino Mokyklos bendruomenės išskirtinius bruožus: matomas kiekvienas asmuo ir jo poreikiai, 

galimybės bei lūkesčiai, veikiama vadovaujantis lygiaverčio bendradarbiavimo, atviro ir pagarbaus bendravimo, humanizmo, demokratijos, aktyvaus 
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įsitraukimo į strateginių uždavinių įgyvendinimą, konstruktyvios savianalizės ir įsivertinimo, lojalumo ir asmeninės atsakomybės bendruomenei bei 

valstybei principais. Tokios bendruomenės bendradarbiavimo nuostatos reikalauja lankstumo ir atvirumo pokyčiams, tiek vidiniams, tiek išoriniams. 

Ryškus iššūkis ateinančiam strateginiam laikotarpiui – mokinių tėvų, darbo rinkos teikėjų, suinteresuotų šalių telkimas ir įtraukimas į 

Mokyklos savivaldos veiklą.  

4-jo strateginio tikslo įgyvendinimas keičiant mokyklos kaip atsinaujinančios organizacijos įvaizdį pasiektas, tačiau nebaigtinis. Rezultatus įtakojo 

politiniai netolygumai ir politinių sprendimų nenuoseklumas dėl bendrojo ugdymo įstaigų ir profesinio mokymo institucijų tinklo vystymo silpnos 

ekonominės raidos ir ypatingai tautinių mažumų gausiame Šalčininkų rajone, kuris yra satelitinis sostinės kaimynas ir Vilniaus darbo rinkos donoras. 

Neįgalinus Vilniaus regiono integruotoje teritorijų vystymo programoje (2015-2023) numatytų veiksmų Mokyklai atnaujinti, suplanuotų profesinio 

mokymo ir bendrojo ugdymo infrastruktūros pokyčių, kuriems reikalingos išorės lėšos, rezultatų pasiekti nepavyko. Tačiau parengtos Mokyklos 

mokomojo korpuso, mokomųjų dirbtuvių ir rekreacinio poligono praktinio mokymo infrastruktūros atnaujinimo studijų komplektai, jie pateikti ir 

aptarti su steigėjo atstovais, artėjama prie Mokyklos turto optimizavimo sprendinių. Ir nors Mokyklos pajamų įmokų ir biudžeto lėšomis ūkio būdu 

maža apimtimi atnaujintos automobilių mechanikų, technikos priežiūros darbuotojų, maisto ruošimo (virėjų, konditerių) praktinio mokymo patalpos ir 

įranga, pagerinta Mokyklos ir bendrabučio patalpų ir inžinerinių tinklų būklė, tačiau didžioji dalis infrastruktūros ir mokymo(si) aplinkos, net ją 

optimizavus pagal laikmečio poreikius, turėtų būti skubiai iš esmės atnaujinama išorės lėšomis, kadangi Mokyklos biudžeto galimybės per silpnos 

Valstybės pažangos strategijos lūkesčiams išpildyti savarankiškai. Kokybiško profesinio mokymo su bendruoju ugdymu įgyvendinimo Mokykloje 

užtikrinimui, materialiesiems ištekliams atnaujinti priimtini sprendimai valstybiniu lygmeniu ir sudarytinos skubios išorinės galimybės. Alternatyva – 

palikti Šalčininkų rajoną be profesinio mokymo institucijos.  

 

2.2. MOKYKLOS VEIKLOS POKYČIAI 2016 - 2018 METAIS  

Mokyklos situaciją ir veiklos pokyčius atspindi 2016 - 2018 metų pagrindinių veiklos sričių savianalizės rezultatai: 

Veiklos sritis 2015-2016 m/m. 2016-2017 m/m. 2017-2018/m. 
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Mokėsi mokinių, sk. (spalio 1 d.) 255 259 191 

Priimta į pirmą kursą mokinių, sk. 

(spalio 1 d.) 
123 137 90 

Ugdymas. Mokinių mokymosi 

pažangumo vidurkis (metinis) 
6,53 6,46 6,43 

Mokinių pamokų lankomumas, 

sk. 

Praleido pamokų vienas mokinys: 

160 (141, 9) 171 (154,5) 301,8 

Vidurinio išsilavinimo įgijimas 

(nuo įstojusių į pirmą kursą), % 
3/12 7/70 10/52,6 

Profesijos įgijimas 

(nuo įstojusių į pirmą kurs), % 
63 65 48,9 

Mokinių „nubyrėjimas“, % 23 20 51,3 

Parengta/atnaujinta naujų 

profesinio mokymo programų, sk. 
- 3 6 

Siūlomų pasirenkamųjų modulių, 

sk. 
8 8 8 

Valstybinių brandos egzaminų 

rezultatai (laikė sk./išlaikė %) 
3/100 - 4/100 

Mokyklinių brandos egzaminų 

rezultatai (laikė sk./išlaikė %) 

Lietuvių kalbos ir literatūros: 

13/30,8 6/75 12/83,3 

Technologijos: 

6/100 8/100 11/100 

Asmens įgytų kompetencijų (kvalifikacijos egzaminų) vertinimo rezultatai: 

Laikė sk./išlaikė % 63/100 78/100 45/97,8 

Vertinimo vidurkis  

 
7,61 7,2 6,8 

Tęstinis mokymo rezultatai, sk. 92 138 85 
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Pedagogų kvalifikacija: 

Metodininkai, sk. 1 - - 

Vyr. mokytojai, sk. 12 12 13 

Mokytojai, sk. 7 6 5 

Pedagogų, įgijusių kvalifikacines 

kategorijas, % 
13 - - 

Absolventų įsitvirtinimas: 

Baigė mokyklą, sk./įsidarbino % 63/73 86/66 44/65 

Tęsia mokslą, sk. 12 16 - 

Išvyko į užsienį, sk. 1 - 2 

Augina vaikus, sk. 2 2 2 

Nedirba, sk. 2 - 3 

 

2.2.1. Mokinių skaičiaus kitimas 2016-2018 metais 

2015/2016 m. m. – 244 mokiniai; 

2016/2017 m. m. – 260 mokinių; 

2017/2018 m. m. – 130 mokinių. 

2018/2019 m. m. (rugsėjo 7 d.) – 66 mokiniai. 
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2.2.2. Mokinių priėmimas 2016-2018 metais 

2015/2016 m. m. – 147 mokiniai; 

2016/2017 m. m. – 139 mokiniai; 

2017/2018 m. m. – 91 mokinys; 

2018/2019 m. m. – rugsėjo 7 d. – 21 mokinys. 
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2.2.3. Mokinių pažangumas 2016-2018 metais 

Mokslo metai Mokinių skaičius Metinis pažangumo vidurkis 

2015/2016 244 6,53 

2016/2017 260 6,46 

2017/2018 130 6,43 
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2.2.4. Mokinių lankomumas 2016-2018 metais 

Mokslo 

metai 
Mokinių 

skaičius 

Praleistų pamokų skaičius 

vienam mokiniui 

Nepateisintų 

pamokų skaičius 

vienam mokiniui 

2015/2016 244 141,91 140,16 

2016/2017 260 154,50 140,61 

2017/2018 130 301,83 291,65 

 

 

 

 

2.2.5. Vidurinio išsilavinimo įgijimas 2016-2018 metais 
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Mokslo metai 
Mokinių siekiančių 

vidurinio išsilavinimo 

skaičius 

Mokinių įgijusių vidurinį 

išsilavinimą skaičius 

2015/2016 25 3 

2016/2017 10 7 

2017/2018 19 10 

 

 

 

 

 

2.2.6. Profesinio mokymo įgijimas 2016-2018 metais 
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Mokslo metai Mokinių siekiančių 

profesijos skaičius 

Mokinių įgijusių profesinio 

mokymo diplomą skaičius 

2015/2016 100 63 

2016/2017 120 78 

2017/2018 90 44 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Mokinių skaičiaus kitimas 2016-2018 metais 



14 

 

Mokslo metai 
Mokinių skaičius 

Išvykusių mokinių 

skaičius 

Mokinių skaičius 

mokslo metų 

pabaigoje 

2015/2016 244 74 127 

2016/2017 260 82 106 

2017/2018 130 105 47 

 

2.2.8. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai 2016-2018 metais 

Mokslo metai 

Mokinių laikančių 

asmens įgytų 

kompetencijų vertinimą 

skaičius 

Asmens įgytų kompetencijų 

vertinimo vidurkis 

2015/2016 63 
6,84 (teorija) 

8,38 (praktika) 

2016/2017 78 
6,68 (teorija) 

7,72 (praktika) 

2017/2018 44 
6,67 (teorija) 

7,06 (praktika) 

 

2.2.9. Neformalus švietimas 

2.2.9.1. Pasiekimai išoriniuose konkursuose - sportinėse varžybose 
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Veiklos 

kryptis 
Veiklos turinys 

Prizinės vietos 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Sporto 

varžybos 

Šalčininkų rajono mokyklų ir institucijų 

draugiškas Kalėdinis krepšinio 3x3 turnyras 
3 vieta 3 vieta 3 vieta 

Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigų 

mokinių šaškių ir šachmatų varžybos: 
Nėra 

vaikinai - 3 vieta 

(šaškės, vaikinai – 3 

vieta (šachmatai) 

merginos – 3 vieta 

(šachmatai) 

merginos - 2 vieta, šaškės 

Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigų 

mokinių virvės traukimo ir svarsčių kilnojimo 

varžybos 

Nėra 

 

3 vieta svarsčių 

kilnojimo 

1 vieta svarsčių 

kilnojimo 

Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigų 

mokinių vaikinų ir merginų smiginio varžybos 
Nėra 

merginos – 2 vieta 

 
merginos - 2 vieta 

 

Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigų 

mokinių vaikinų tinklinio varžybos 
1 vieta - - 

Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių 

sporto žaidynių vaikinų tinklinio finalinės 

varžybos 

3 vieta - - 

Viso 3 6 4 

 

2.2.9.2. Rizikos grupės mokinių dalyvavimas renginiuose, konkursuose, olimpiadose, varžybose, konferencijose 

2015/2016 m. m. 2016/2017 m. m. 2017/2018 m. m. 

2 (varžybose) 

2 (renginiuose) 

2 (varžybose) 

2 (renginiuose) 
4 (renginiuose) 

 

2.2.9.3. Organizuotos mokiniams edukacinės išvykos, ugdančios vertybines bendražmogiškąsias ir profesines nuostatas, vertybes 

2015/2016 m. m. 2016/2017 m. m. 2017/2018 m. m. 

2 3 7 

 



16 

 

2.2.9.4. Neformaliajame švietime dalyvaujantys mokiniai 

2015/2016 m. m. 2016/2017 m. m. 2017/2018 m. m. 

34 proc. 45 proc. 50 proc. 

 

2.2.9.5. Renginiai, konferencijos, olimpiados ir kitų formų užsiėmimai, tenkinantys mokinių neformaliojo ir formaliojo švietimo poreikius 

2015/2016 m. m. 2016/2017 m. m. 2017/2018 m. m. 

48 52 62 

 

2.2.9.6. Dalyvavimas nacionaliniuose profesinio meistriškumo konkursuose 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Konkurso pavadinimas pasiekimai Konkurso pavadinimas pasiekimai Konkurso pavadinimas pasiekimai 

Respublikinis kaimo plėtros 

profesinio mokymo įstaigų mokinių 

profesinio meistriškumo konkursas 

,,Žemės vaikai 2016“ (2 etapas) 

1 vieta 

Kirpėjų ir grožio specialistų 

Asociacijos Atviras Lietuvos 

čempionatas ,,Pelenė 2017“ 

moterų kategorijos konkursas- 

plaukų tekstūravimas (cheminis 

šukavimas) 

3 vieta 

Virėjų ir automobilių 

mechaniko specialybių 

meistriškumo konkursas, VšĮ 

Raseinių technologijos ir 

verslo mokykloje 

nėra 

Baigiamasis Respublikinis kaimo 

plėtros profesinio mokymo įstaigų 

mokinių profesinio meistriškumo 

konkursas ,,Žemės vaikai 2016“ 

 

2 vieta 

Respublikinis profesinio 

meistriškumo konkursas 

,,Jaunasis žemės ūkio technikos 

specialistas 2017“, “ VšĮ 

Alantos technologijų ir verslo 

mokykloje 

nėra 

Tekstilės mokymo programų 

nacionalinio profesinio 

meistriškumo konkursas 

,,Mano banguojanti jūra 

2018“, Klaipėdos technologijų 

mokymo centre 

4 vieta 

Kirpėjų ir grožio specialistų 

Asociacijos Atviras Lietuvos 

čempionatas kirpėjams ir grožio 

specialistams „Pelenė 2016“ 

4 ir 5 vieta 

Respublikinis automobilių 

mechaniko profesinio 

meistriškumo konkursas 

,,Geriausias jaunasis 

automechanikas‘‘ (1 etapas) 

nėra 

Respublikinis profesinio 

meistriškumo konkursas 

,,Jaunasis žemės ūkio 

technikos specialistas 2018“ 

VšĮ Alantos technologijų ir 

verslo mokykloje 

nėra 

Virėjo profesinio meistriškumo nėra -  -  



17 

 

konkursas 

,,Žemės vaikai 2016“(1 etapas) 

Respublikinis profesinio 

meistriškumo konkursas ,,Jaunasis 

žemės ūkio technikos specialistas 

2016“ 

nėra -  -  

Lietuvos jaunųjų automobilių 

vairuotojų varžybos 
nėra -  -  

2.2.9.7. Dalyvavimas neformaliojo švietimo programose, neformaliose veiklose (ryškiausi įvykiai) 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Konkurso, renginio pavadinimas pasiekimai Konkurso, renginio pavadinimas pasiekimai 
Konkurso 

pavadinimas 
pasiekimai 

Tarptautinis konkursas-mugė 

,,Tradiciniai amatai- tautos 

paveldas“ Vilniaus prekybos 

turizmo ir verslo mokykloje 

1 vieta 

Nacionalinis konkursas- mugė 

,,Tauta be praeities- tauta be 

ateities‘‘ VšĮ Vilniaus turizmo 

prekybos ir verslo mokykloje 

1 vieta 

Konkursas 

,,Vanduo- gyvybės 

šaltinis‘‘ VšĮ 

Vilniaus 

statybininkų 

rengimo centre 

padėka 

Dzūkijos regiono priešvelykinė 

mugė 

,,Auksalio kupkas 2016‘‘, 

Varėnoje 

2 vieta 

Floristinio kilimo kūrimo 

konkursas ,,Rudens spalvos‘‘ 

Veisiejų technologijos ir verslo 

mokykloje 

Nominacija už 

meistriškiausio 

floristinio 

kilimo sukūrimą 

Paroda „Studijos 

2018“, Vilniuje 

Amato 

dirbtuvės 

(dailiųjų 

tekstilės 

dirbinių ir 

floristų) 

Grybų šventė ,,Per dzidzį dvarų 

saulė tekėjo“, Varėnoje    - 
padėka 

Lietuvos moksleivių floristikos 

darbų konkursas-paroda 

,,Žiemos švenčių belaukiant‘‘ 

Vilniaus universiteto Botanikos 

sode 

padėka 

Jurginių šventė – 

amatų ir profesijų 

mugė Šalčininkų 

rajono BU 

mokykloms ir 

bendrųjų 

(užimtumo 

amatų/profes

ijos 

kiemeliuose 

ir konkursų 

organizatori
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kompetencijų 

konkursas Lietuvos 

profesinių mokyklų 

mokinių komandoms 

„Jurgi, atrakink 

žemę!“, mokykloje 

ai) 

Pavasarinių puokščių Konkursas-

paroda ,,Poezijos pavasario 2016“ 

Poškonių istoriniame regioniniame 

parke 

diplomas 

Pavasarinių puokščių 

Konkursas-paroda ,,Poezijos 

pavasario 2017 ‘‘ Poškonių 

istoriniame regioniniame parke 

1 vieta 

Šeimos šventė 

Kalesninkų Mykolo 

Rudzio pagrindinėje 

mokykloje 

Padėka 

(užimtumo 

amatų/profes

ijų 

kiemeliuose 

organizavim

as) 

Šeimos šventė ,,Piratų lobiai‘‘ 

Kalesninkų Mykolo Rudzio 

pagrindinėje mokykloje 

Padėka 

Padėka 

(užimtumo 

amatų/profesijų 

kiemeliuose 

organizavimas) 

Grybų šventė ,,Oi, ant kalno, ant 

aukštojo...‘‘ Varėnoje 

Padėka 

(maitinimo ir 

užimtumo 

amatų/profesijų 

kiemeliuose 

organizavimas) 

  

Paroda „Studijos 2016“, Vilniuje 

(maitinimo ir 

užimtumo amatų 

kiemeliuose 

organizavimas) 

Lietuvos Junior Achievement 

Kalėdinė mokinių mugė LR 

Vyriausybėje 

(mokinių 

bendrovės 

„Bičiukės“ 

veiklos 

pristatymas 

  

Jurginių šventė – amatų ir 

profesijų mugė Šalčininkų rajono 

BU mokykloms ir bendrųjų 

kompetencijų ir konkursas 

profesinių mokyklų mokinių 

komandoms „Jurgi, atrakink 

žemę!“ mokykloje 

(užimtumo 

amatų/profesijos 

kiemeliuose ir 

konkursų 

organizatoriai) 

Tautinių mažumų kultūrų 

sklaidos ir kultūrinio 

bendradarbiavimo Pietryčių 

Lietuvoje baigiamasis renginys 

nacionalinėje Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio šokių 

teatro studijoje 

Padėka   

Rudens krosas mokyklos ir 1, 2, 3 vieta Grožio paslaugų teikėjų paroda – Dalyvio   
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Dieveniškių seniūnijos 

bendruomenėms 

(organizatoriai) konkursas „Moters pasaulis 

2017“, Kaune 

pažymėjimas 

Rajoninė Derliaus šventė 

Šalčininkuose 

(maitinimo ir 

užimtumo 

amatų/profesijų 

kiemeliuose 

organizavimas) 

Renginys ,,Už saugią Lietuvą“ 

Šalčininkuose 

(maitinimo ir 

užimtumo 

amatų 

kiemeliuose 

organizavimas) 

  

Advento popietė mokykloje 
(mokyklos lėlių 

teatras) 

Šeimos šventė Kalesninkų 

Mykolo Rudzio pagrindinėje 

mokykloje, Liudviko Narbuto 

gimnazijoje 

Padėka 

(užimtumo 

amatų/profesijų 

kiemeliuose 

organizavimas) 

  

  

Dzūkijos regiono priešvelykinė 

mugė ,,Auksalio kupkas 2017‘‘ 

Varėnoje 

(maitinimo ir 

užimtumo 

amatų/profesijų 

kiemeliuose 

organizavimas) 

  

  
Šalčininkų r. savivaldybės 

Užgavėnių šventė Šalčininkuose 

(maitinimo ir 

užimtumo 

amatų/profesijų 

kiemeliuose 

organizavimas) 

  

  Paroda „Studijos 2017“ 

(viktorinos 

„Profesijos 

kitaip“ ir 

dailiųjų amatų 

gaminių vitrinos 

organizavimas) 

  

  

Jurginių šventė – amatų ir 

profesijų mugė Šalčininkų 

rajono BU mokykloms ir 

bendrųjų kompetencijų ir 

(maitinimo ir 

užimtumo 

amatų/profesijų 

kiemeliuose bei 
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konkursas profesinių mokyklų 

mokinių komandoms „Jurgi, 

atrakink žemę!“ mokykloje 

konkurso 

organizavimas) 

  
Rudens krosas Mokyklos ir 

Dieveniškių bendruomenei 

1, 2, 3 vieta 

(organizatoriai) 
  

  
Rajoninė Derliaus šventė 

Šalčininkuose 

(maitinimo ir 

užimtumo 

amatų/profesijų 

kiemeliuose 

organizavimas) 

  

  

Konkursas ,,Jaunimo verslumas 

šimtmečio belaukiant“, 

Smalininkų technologijų ir 

verslo mokykloje 

Padėka 

(dailiųjų amatų 

vitrinos 

organizavimas) 

  

  

Advento popietė mokykloje 

Dieveniškių ir mokyklos 

bendruomenei 

(mokyklos lėlių 

teatras) 
  

 

2.2.10. Projektinė veikla 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Lietuvos kultūros taryba 

Pleneras „Dieveniškės kalvių vijose 2016“ 

Nr. S/ETN-16(6.23)/2016 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2016 m. 

gegužės mėn. 1 d. iki 2017 m. spalio mėn. 1 d. 

Dalyvavo 50 dalyvių, lankytojų – 300. 

Pareiškėjai ir įgyvendintojai. 

 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas 

„In the cultural circle of two nations“ 

Nr. FPL1/001/2016 

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla 

Etnokultūrinis pleneras „Dieveniškių vijose“ 

2017 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017 m. 

gegužės 1 d. iki 2017 m. spalio 10 d. 

Dalyvavo 50 dalyvių, lankytojų – 100. 

Įgyvendintojai. 

 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas 

„Su broleliu obelėlę sodinau“ 

Nr. 1P-1.11-24-(5.6) 

Programos Erasmus+ KA1 mokymosi 

mobilumo projektas „Įgyk patirties sėkmingai 

profesinei ateičiai“ 

Nr. 2017-1-LT01-KA102-035037 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017 m. 

birželio 1 d. iki 2018 gegužės 31 d. 

Dalyvavo 20 mokinių ir 10 profesijos 

mokytojų, 1 lydintis asmuo 

Pareiškėjai ir įgyvendintojai. 

 

Geros valios fondas 
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Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2016 m. 

liepos mėn. 17 d. iki 2016 lapkričio mėn. 7 d. 

Dalyvavo 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Partneriai ir įgyvendintojai. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017 m. 

gegužės 1 d. iki 2017 spalio mėn. 31 d. 

Dalyvavo 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Pareiškėjai ir įgyvendintojai. 

 

Programos Erasmus+ KA1 mokymosi 

mobilumo projektas „Euromobilumas – 

pagreitis verslumui“ 

Nr. 2016-1-LT01-KA102-023056 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2016 m. 

birželio 1 d. iki 2017 m. gegužės mėn. 31 d. 

Dalyvavo 8 mokyklos mokiniai, 1 lydintis 

asmuo. 

Pareiškėjai ir įgyvendintojai. 

 

Tautinių bendrijų departamentas prie LRV 

„Langas į Pietryčių Lietuvą“ 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017 m. 

balandžio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 15 d. 

5 mokiniai, 2 darbuotojai 

Partneriai. 

„Dieveniškių štetlas. Paveikslėliai iš žydų 

gyvenimo iki 1941 m. vasaros“ 

Nr. GVF-247/2017(2)PER 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2018 m. 

balandžio mėn. 1 d. iki 2019 m. gruodžio mėn. 

31 d. 

Pareiškėjai ir įgyvendintojai (tęsiamas). 

Numatyta: 30 dalyvių iš mokyklos (tame tarpe 

– 25 mokiniai) ir 1300 žmonių susipažins su 

paroda. 

 

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla 

„Istorija virtuvėje – įvairiatautė Lietuva kviečia 

bendrauti ir dalintis, gaminti ir skanauti“. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018 m. 

kovo 1d. – gruodžio 1d. 

Įgyvendintojai (vyksta iki metų pabaigos). Iki 

2018 m. rugsėjo 1d. dalyvavo iš viso 340 

asmenų iš mokyklos ir socialinių partnerių 

institucijų. 

 

III. APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

3.1. Vidaus aplinkos veiksniai: 

3.1.1. Valdymas, teisinė bazė. Mokyklos steigėjas – LR Švietimo ir mokslo ministerija. Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla savo veiklą 

grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu, LR Profesinio mokymo įstatymo 

pakeitimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Mokyklos 

įstatais.  
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3.1.2. Organizacijos struktūra. 1 priedas 

3.1.3. Žmonių ištekliai. Mokykloje dirba 33 darbuotojai, iš jų – 16 mokytojų bei profesijos mokytojų ir 17 administracijos ir kiti darbuotojai. 

Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų – 9 (iš jų – 0 pilnu etatu), profesijos mokytojų – 7 (iš jų – 0 pilnu etatu). Pedagoginį darbą dirba 1 neformaliojo 

švietimo organizatorius (iš viso 0,5 etato), 1 socialinis pedagogas (0,5 etato), 1 bendrabučio auklėtoja (0,5 etato). Iš visų mokytojų universitetinį 

išsilavinimą turi 8, aukštesnįjį išsilavinimą – 2, pedagoginę kvalifikaciją – 6 mokytojai ir 1 profesijos mokytojas. 7 profesijos mokytojai turi 

atitinkamos srities profesinę kvalifikaciją; mokytojo/profesijos mokytojo kvalifikacinę kategoriją turi 3, vyresniojo mokytojo/profesijos vyresniojo 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją turi 8. Sumažėjus mokinių skaičiui, taip pat išgryninus profesinio mokymo sritis, dalis pedagoginių darbuotojų 

(10 mokytojų) atleisti iki 2018 m. rugsėjo 1 d. Per pirmąjį 2019 m. ketvirtį optimizuotinas ir administracinio (1 darbuotojas) bei techninio 

personalo (16 darbuotojų) skaičius, kasmet įgyvendintina atsakinga pedagoginio ir administracinio personalo išteklių valdymo programa.  

2016-2018 m. mokytojai ir profesijos mokytojai kėlė profesinę ir pedagoginę kvalifikaciją mokyklos prioritetams aktualiose srityse, atsižvelgiant į 

pasiūlą, teikiamą KPMPC ir kitų institucijų, bei Erasmus + programos galimybes, mokyklos biudžeto ir ES lėšomis, pvz.:  

 Mokymuose pagal projektą Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0003 „Profesijos mokytojų kompetencijų, atliepiančių technologijų tendencijas 

apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų bei turizmo srityse, tobulinimas“ – 4 profesijos mokytojai.  

o Tema “Maisto gamybos žemoje temperatūroje technologinių kompetencijų tobulinimas”, 2018 m. kovo 26-29 d., 2018 m. balandžio 3-6 d. 

o Tema “Klientų aptarnavimo maitinimo įstaigose technologinių kompetencijų tobulinimas”, 2018 m. balandžio 9-12 d., 2018 m. birželio 18-20 d.,  

o Tema “Šaldytų saldžių gaminių gamybos technologinių kompetencijų tobulinimas”, 2018 m. balandžio 23-26 d., 2018 m. gegužės 23-25 d. 2018 m. 

birželio 4-7 d.,  

o Tema “Turizmo organizavimo ir klientų aptarnavimo technologinių kompetencijų tobulinimas”, 2018 m. liepos 2-5 d. 

 Mokymuose pagal projektą "Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra" (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001) 

įgyvendinamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas" 09.4.2-ESFA-V-415 priemonę "Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms 

teikimas": 
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o tema "Profesinio mokymo metodika" 2017 m. spalio 18-19 d., iš viso 4 mokytojai ir profesijos mokytojai. 

o tema "Pasiekimų vertinimo metodika" 2018 m. sausio 23-24 d., iš viso 3 mokytojai ir profesijos mokytojai. 

o tema "Tiriamoji kompetencija" 2018 m. kovo 29-30 d. iš viso 2 mokytojai ir profesijos mokytojai.  

 Programos Erasmus+ KA1 mokymosi mobilumo projektas „Įgyk patirties sėkmingai profesinei ateičiai“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-035037 nuo 2017 

m. birželio 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. Austrijos Karintijos žemių šeimos verslo ir mažose įmonėse stažavosi automobilių mechaniko, 

konditerio, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo, dailiųjų metalo dirbinių gamintojo, dekoratyvinio želdinimo, komunalinio ūkio paslaugų verslo 

darbuotojo profesijų mokytojai, iš viso 10 darbuotojų po 4 savaites. 

3.1.4. Planavimo sistema. Planavimo sistemą sudaro: strateginis švietimo 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. Rengiant planus atsižvelgiama į 

turimus materialinius išteklius. 

3.1.5. Materialinė bazė. Mokykloje yra mokomasis korpusas su sporto ir aktų salėmis, dirbtuvės, praktinio mokymo laboratorijos, vairavimo mokymo 

aikštelė, stadionas, 190 gyvenamųjų vietų bendrabutis, kuriame yra valgykla. Disponuojama Valstybės žeme, kurios bendras plotas – 48,66 ha, iš jų 

žemės ūkio paskirties žemės – 35,25 ha, ariamos žemės – 34,24 ha. Rekreacinės teritorijos užima 6 ha plotą. Visi pastatai ir žemė įregistruoti 

Valstybės įmonėje „Registrų centras“. Mokyklos infrastruktūra yra „paveldėta“ iš sovietmečiu statytos profesinės mokyklos bazės, skirtos tenkinti 

planinę ekonomiką kolūkius aptarnaujančiu personalu ir darbininkais. Dalis mokyklos infrastruktūros nėra naudojama mokymui ir dėl mažesnio nei 

planuota pradiniam mokyklos infrastruktūros pajėgumui mokinių skaičiaus ir dėl kritinės pastatų būklės. Todėl būtinas mokyklos ūkio 

optimizavimas, atsisakant iš viso apie 10477 m2 užimančių pastatų.  

Nepaisant Mokyklos kasmet iš valstybės biudžeto ir pajamų įmokų biudžeto atliekamų mokymo aplinkos turtinimo ir gerinimo darbų,  mokymo 

bazė vykdomoms formaliojo profesinio mokymo programoms yra tik su būtiniausiais praktinio mokymo įrenginiais, teorijos mokymo priemonėmis. 

Gamtamokslinių bendrojo ugdymo dalykų kabinetų bei sporto bazė taip pat gerintina. Siekiant kokybiško profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo, 
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profesinio mokymo atitikties Vilniaus regiono ir Lietuvos darbo rinkos poreikiams bei pildant sveikos, pilietiškos ir kultūringos visuomenės 

regionuose, Lietuvoje ir Europoje mokymosi visą gyvenimą lūkesčius, būtina atnaujinti bendrojo ugdymo ir profesinio (praktinio ir teorinio) 

mokymo aplinkas, praktinio mokymo, sporto bazės ir neformaliojo švietimo infrastruktūrą. 

Mokykloje yra internetas, WiFi ryšys, 88 kompiuteriai, iš jų mokinių mokymui naudojami 37, kiti, esantys bendrabutyje, bibliotekoje, mokytojų 

kambaryje, administracijoje, skirti darbui ir individualiam mokymuisi. Darbo vietos 100% aprūpintos kompiuterine įranga. Mokiniams, tėvams ir 

visuomenei žinios apie Mokyklos veiklą skelbiamos tinklapyje  www.dieveniskiutvm.lt bei socialiniame Facebook tinkle. Mokinių  ir tėvų patogumui 

nuo 2012 m. naudojamas e-dienynas TAMO. Elektroniniu būdu vykdoma buhalterinė ir materialiojo turto apskaita, kaupiama mokinių, mokytojų 

duomenų bazė, teikiama informacija NEC sistemai KELTAS, švietimo valdymo informacinei sistemai ŠVIS, suvedamos asmens įgytų kompetencijų 

vertinimo užduotys į Prekybos, pramonės ir amatų bei Žemės ūkio rūmų sistemą, palaipsniui atliekamas asmens įgytų kompetencijų vertinimas. 

Bankinės operacijos (pavedimai, mokėjimai ir kt.) atliekamos, naudojant bankų internetines sistemas. Elektroniniu būdu veiklos viešinamos mokyklos 

tinklapyje (internetinis puslapis: www.dieveniskiutvm.lt), kaupiami ir naudojami mokytojų metodiniai darbai ir t.t. Naudojamasi elektroninio pašto 

paslaugomis, mokinių ir pedagogų registrais. Kasmet atnaujinama ir turtinama mokymui ir administravimui naudojama informacinė komunikacinė 

technika, mokymo bei ugdymo aplinka – medijų ir informacinių komunikacinių technologijų bazė. 

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

eurų. Skaitykloje veikia ugdymo karjerai kampelis, kuriame karjeros planavimo klausimais konsultuojami mokiniai.  

3.1.6. 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 

buhalterinė finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema „Biudžetas VS“ ir IS FVA. Dokumentų apskaita ir archyvavimas atliekamas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Archyvų departamento įsakymus ir 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.  

3.1.7. 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 vidaus vertinimas 

http://www.dieveniskiutvm.lt/
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vykdomas pagal įstatymus. Vykdant bendrąjį ir profesinį ugdymą, kiekvienais metais atliekamas vidaus vertinimas. Toks kontrolės mechanizmas 

padeda kurti Mokyklos ateities viziją, planuoti ir kontroliuoti procesų eigą. 

3.1.8. Asignavimai, finansavimo šaltiniai. 

Ekonominės klasifikacijos grupės 
2017 m., 

tūkst. eurų 

2018 m., 

tūkst. eurų 

2019 m., 

tūkst. eurų 

2020 m., 

tūkst.. eurų 

2021 m., 

tūkst. eurų 

1. Iš viso asignavimų 705,7 570,00 600,00 720,00 730,00 

1.1. Išlaidoms 658,9 570,00 600,00 720,00 730,00 

iš jų: darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 471,3 440,00 490,00 562,00 570,00 

1.2. Turtui įsigyti 46,8 130,00 110,00 158,00 160,00 

2. Finansavimo šaltiniai 705,7 570,00 600,00 720,00 730,00 

2.1. LR valstybės biudžetas, 

tame tarpe: 
578,8 507,00 539,00 596,00 600,00 

bendrojo finansavimo lėšos      

ES lėšos 85,0 21,00 15 75,00 78,00 

savivaldybės lėšos      

Asignavimų valdytojo pajamos 40,6 41,00 45,0 48,00 50,00 

2.2. Kiti šaltiniai 1,3 1 1,00 1,00 2,00 

 

 

IV. APLINKOS ANALIZĖ (PEST) 

4.1. Politiniai teisiniai veiksniai. 

Lietuvos politiniame gyvenime nuolat vyksta pokyčiai. Šiuo metu šalyje keičiasi darbo rinka, aktyvėja piliečių vidinė ir išorinė emigracija. Visa tai 

turi įtakos ir švietimo sistemai. 
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 Pagrindinius Valstybės poreikius įvardija Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, iškėlusi sumanios 

Lietuvos viziją. Visuomenė turi tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti. Kiekvienas asmuo – atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas. Švietimo 

politika ir numatomos švietimo kaitos kryptys turi telkti švietimo bendruomenę ir visus Lietuvos žmones nuolat kryptingai lavintis, siekiant 

asmeninės ir šalies sėkmės, užtikrinant visiems piliečiams lygias galimybes ir švietimo bei paslaugų prieinamumą. Profesinis mokymas 

pritaikintinas rinkos poreikiams, stiprintini ryšiai tarp skirtingų mokymosi lygių, užtikrintinas tęstinio mokymosi prieinamumas, diegtinos 

lanksčios, mokymosi rezultatų vertinimu bei pripažinimu grindžiamos sistemos, palaikytini individualaus mokymosi būdai, skatintinas 

tarpvalstybinis ir tarpinstitucinis judumas. 

 2014-2020 metų Nacionalinės pažangos programa skatina pereiti prie integruoto šalies problemų sprendimo, nustato sąsajas tarp keliamų 

problemų ir galimų sprendimų, kelia inovacijų kultūros vystymo iššūkį. Ekonominiam augimui ir konkurencingumui užtikrinti tobulintina verslui 

palanki aplinka, skatintinas verslumas. Siekiant subalansuoti ekonominio augimo procesus, būtina mažinti Lietuvos regionų išsivystymo 

netolygumus, atnaujinti kaimų, miestelių infrastruktūrą, skatinti bendruomenių iniciatyvas, savanorystę, sudarant galimybes šioms vietovėms tapti 

patraukliomis gyventi, kurti, plėtoti verslą. Akcentuojamas dėmesys kultūrai, informacijos apie kultūrą prieinamumas kiekvienam gyventojui, 

įgalinant jį naudotis kultūra ir ją kurti. Mokymosi visą gyvenimą kontekste svarbu įgyti naujų žinių ir jas pritaikyti naujuose kontekstuose, skatinti 

gyventojų inovatyvumą ir kūrybiškumą. Profesiniam mokymui įveiktinas iššūkis – integruoti į darbo rinką nesimokantį ir nedirbantį jaunimą, 

ilgalaikius bedarbius, neįgalius asmenis, socialiai pažeidžiamus ir ekonomiškai neaktyvius asmenis.  

 Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų tiksluose numatyta užtikrinti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtoti 

vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, suteikti jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti įvairius ugdymo/si ir 

švietimo/si poreikius. Teigiama, kad švietimas savo paskirtį geriausiai atlieka tada, kai jo raida lenkia bendrąją visuomenės raidą ir taip daro 

progresyvią įtaką mąstymo ir veikimo kultūrai. Esminis sėkmės veiksnys – švietimo institucijų ir visuomenės narių dinamiška sąveika, kuriant 

sumanią visuomenę, veržlią, modernią, atvirą pasauliui, puoselėjančią savo tautinę tapatybę valstybę. 

 Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos 2018–2020 metų strategijos kryptis profesinio mokymo srityje – kokybės gerinimas konkurencingo, 

žiniomis grįsto ūkio dalyvių rengime. Tarpinstitucinio veiklos plano priemonėmis numatoma populiarinti ir modernizuoti profesinį mokymą darbo 
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rinkai, pertvarkyti tinklą, pritaikant infrastruktūrą neįgaliesiems, atnaujinti profesinio mokymo turinį ir metodus, stiprint i švietimo lyderių 

gebėjimus. 4-tas Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tikslas „Įgalinti jaunimą ir suaugusiuosius 

sėkmingai profesinei, socialinei ir kultūrinei veiklai“ kelia uždavinius profesinio mokymo institucijoms pritraukti asmenų, siekiančių vidurinio 

išsilavinimo profesinėse mokyklose, taip pat asmenų (25-64 metų gyventojų), dalyvaujančių švietimo ir profesinio mokymo veiklose; įgyvendinti 

mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas ir sukurti veiksmingas sąlygas bei paskatas mokytis visą gyvenimą. Svarbi užduotis profesinio mokymo 

institucijoms – pritaikyti mokymą informacinės visuomenės poreikiams, mokyklose užtikrinti asmens saugumą, įvairiomis formaliomis ir 

neformaliomis veiklomis prisidėti prie pilietinės ir kultūringos visuomenės kūrimo, gerinti mokytojų ir mokinių bendrąsias kompetencijas ir 

santykius, pereiti prie kūrybingumui palankios ugdymo/si ir mokymo/si aplinkos ir metodų, plėtoti kultūra paremtas partnerystes, ugdyti sveiką 

gyvenseną ir ekologinę savimonę besimokančiose profesinių mokyklų bendruomenėse, integruoti migrantus ir tautines mažumas į švietimo 

sistemą. Tuo pačiu, profesinio mokymo institucijoms (mokykloms) keliamas uždavinys įsidiegti analize ir partneryste grįstą mokymo ir ugdymo 

kokybės kultūrą, sustiprinti mokyklų bendruomenių savarankiškumą ir atskaitomybę, o, siekiant pažangių mokyklų statuso, stiprinti mokyklų 

bendruomenių savarankiškumą ir, pritaikant kriterinio kaupiamojo vertinimo principus, mokinių pasiekimų ir mokyklų vertinimą.  Pakeliui į 

Lietuvos pažangos „Lietuva 2030“ rezultatus, profesinių mokyklų mokytojų bendruomenės skatinamos nuolat tobulėti medijų ir informacinio 

raštingumo srityje, gerinti užsienio kalbų ir bendrąsias kompetencijas.  

 Vilniaus regiono integruotoje teritorijų vystymo programoje (2015-2023) (pateikiama Vilniaus regiono teritorijos situacijos analizė, programos 

vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės, programos veiksmų planas, kuriame numatytos priemonės pritraukti investicijas ir į Šalčininkų rajono 

savivaldybę, pagerinti sąlygas smulkiajam verslui. Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir 

kitų viešųjų lėšų) lėšomis, tarp kitų, numatoma įgyvendinti priemonė – Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos materialinės ir mokymo bazės 

modernizavimas, pritaikant ją darbo jėgos perkvalifikavimui (1.1.1.3. uždavinys), kai numatomas lėšų poreikis – 300 tūkst. eurų (300 tūkst. eurų 

viešosios lėšos, iš š jų 255 tūkst. eurų ES lėšos) ir rezultatas bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta profesinio 

mokymo įstaiga.  
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 Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo 

vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano paskirtis – „racionaliai naudojant išteklius, sukurti veiksmingai veikiantį, prieinamą profesinio 

mokymo įstaigų, vykdančių darbo rinkos poreikius atitinkančias profesinio mokymo programas, tinklą“. Jo tikslas – sudaryti palankias sąlygas 

asmenims įgyti kvalifikaciją ir, pagal poreikį, įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, gauti pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, 

socialinę pedagoginę ir kitą švietimo pagalbą. Taip pat, suderinti regionuose veikiančių profesinių mokymo įstaigų profesinio  mokymo programas 

su atitinkamame regione veikiančių įmonių poreikiais, atsisakyti perteklinio turto. Tokiais veiksmais numatoma „sukurti prielaidas kokybiškam 

profesiniam mokymui, efektyviam finansų panaudojimui, optimaliam investavimui į profesinio mokymo infrastruktūrą bei žmogiškuosius 

išteklius“. Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos atveju prognozuojama, kad kokybiškas profesinis mokymas sudarytų prielaidas kaimo 

gyvenamosiose vietovėse kurtis verslui ir mažinti vidinę emigraciją iš Šalčininkų rajono. Ir nors regionų centruose matoma tolygi gyventojų 

mažėjimo perspektyva, įvertinus pakankamai aktyvų Lietuvos ekonominį gyvenimą, Šalčininkuose matoma perspektyva išlaikyti profesinio 

mokymo įstaigą, pertvarkant jos teikiamų paslaugų paketą – pasiūlant ne tik pirminio profesinio mokymo programas, bet ir tęstinio profesinio 

mokymo programas įvairioms darbingo amžiaus grupėms. Perspektyvos požiūriu Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla turėtų būti vystoma 

kaip įvairius Vilniaus regiono ūkio poreikius tenkinanti daugiaprofilinė mokykla.  

 Lietuvos regioninės politikos Baltojoje knygoje darniai ir tvariai plėtrai 2017-2030 profesiniam mokymui ne didžiuosiuose Lietuvos miestuose 

numatoma forma – daugiaprofiliniai regioniniai centrai kaip viena iš švietimo kokybės ir prieinamumo galimybių, užtikrinanti šeimoms ir 

asmenims gauti paslaugas kuo arčiau gyvenamosios vietos, o verslui ir darbo rinkai – užsitikrinti pakankamą skaičių jų poreikius ir plėtros siekius 

atitinkančios kvalifikacijos darbuotojų.  

 Pietryčių Lietuvos (Vilniaus funkcinio regiono) plėtros plano Didysis Vilnius 2027 projekte rekomenduojama ES fondų pagal konkursinę 

priemonę 09.1.3-CPVA-K-723 lėšomis plėsti valstybei pavaldžių įstaigų, tame tarpe ir Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos, veiklą. 

Papildoma veikla turėtų koncentruotis į neformalųjį švietimą ir kultūrinę edukaciją (vaikų vasaros stovyklos, būreliai, ekskursijos, kūrybiniai 

projektai). 
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 Erasmus + 2014 – 2020 m. – ES tarptautinio bendradarbiavimo programa profesinio mokymo institucijoms teikia galimybes ir paramą atliekant 

įvairių profesijų praktinius mokymus, stažuotes Europos Sąjungos šalių įvairaus pobūdžio ir apimties įmonėse, keliant mokytojų profesinių ir 

bendrųjų kompetencijų lygį ir plėtojant sąlygas įtvirtinti jaunimo įgyjamus praktinius įgūdžius pasirinktoje profesinėje srityje bei jų bendrąsias 

kompetencijas.  

 Šalčininkų rajono savivaldybės 2016 – 2022 metų strateginiame plėtros plane suprojektuota rajono vizija: „Šalčininkų rajonas 2023 metais – 

išsilavinusi ir aktyvi daugiakultūrinė bendruomenė, gyvenanti saugioje ir sveikoje aplinkoje, gebanti pasinaudoti Vilniaus miesto potencialu, 

didinanti rajono ūkio konkurencingumą“, numatytos priemonės strateginiams tikslams ir uždaviniams pasiekti: kurti aplinką, palankią užimtumo 

didinimui rajone, didinti rajono teritorijų patrauklumą vidaus ir užsienio investicijoms; skatinti gyventojų verslumą, vystyti susisiekimo 

infrastruktūrą, palaikančią aktyvesnę gyventojų ir verslo sąveiką su Vilniaus miestu, formuoti patrauklias turizmo zonas, skatinti smulkaus ir 

vidutinio verslo plėtrą (I-as strateginis prioritetas). III-as strateginis prioritetas fokusuojamas į šiuolaikinės švietimo sistemos vystymą per švietimo 

infrastruktūros kokybę ir jos prieinamumo, aprūpinimo paslaugomis užtikrinimą, ugdymo edukacinių erdvių atnaujinimą, ugdymo aplinkos 

modernizavimą, Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos materialinės ir mokymo bazės modernizavimą, pritaikant ją darbo jėgos 

perkvalifikavimui (finansuojant ne iš savivaldybės biudžeto). Strateginiai veiksmai apima kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros bei 

paslaugų plėtrą: turiningo laisvalaikio praleidimo gerinimą ir rajono gyventojų aktyvią gyvenseną, didesnių galimybių vaikų, jaunimo ir 

suaugusiųjų tobulėjimui visą gyvenimą sudarymą per vaikų ir jaunimo socializacijos, vasaros užimtumo priemonių vykdymą, neformalaus ugdymo 

paslaugų, atitinkančių mokinių ir jaunimo poreikius, plėtrą ir prieinamumą, jaunimo organizuojamų veiklų su užsienio partneriais rėmimą, 

padedant jas įgyvendinti. Rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo vystymui strateginių uždavinių nėra iškelta, kaip ir praktinių priemonių realiam 

ankstyvam profesinio informavimo ir karjeros planavimui. Tikėtina, kad rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo metinės 

veiklos programos bus projektuojamos derinant su Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017-2020 metų veiksmų plano ir Užimtumo 

didinimo 2014-2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano uždaviniais ir priemonėmis.  

Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos pažanga ir sėkminga veikla šių politinių-teisinių veiksnių įtakoje priklausys nuo aktyvaus dalyvavimo 

švietimo, mokymo, ugdymo turinio ir organizavimo kaitoje, nuo to, ar pavyks ir toliau plėtoti formaliojo ir neformaliojo švietimo, mokymosi visą 
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gyvenimą ir darbo patirties papildomumą, ar mokykla pritrauks žmogiškų išteklių, gebančių perduoti inovatyvią patirtį, ar praplės mokymosi 

pasirinkimo galimybes ir jų prieinamumą. Mokyklos patrauklumas ir kokybiškas darbas priklausys ir nuo materialinio aprūpinimo bei 

infrastruktūros būklės, galimybių sudaryti tinkamas ir saugias mokymosi sąlygas.  

4.2. Ekonominiai veiksniai. Šiuo metu Lietuvoje profesinio mokymo sritis viena iš labiausiai finansuojamų švietimo sričių. Profesinio mokymo ir 

kvalifikacijų sistemos srityje įgyvendinamomis priemonėmis siekiama, kad profesinio mokymo sistema taptų dar patrauklesnė, gyvybingesnė ir 

veiksmingesnė. Finansuojami projektai, skirti profesinio mokymo infrastruktūrai, mokymosi aplinkai gerinti, programoms rengti, profesinio 

mokymo turiniui pertvarkyti į modulinį, kokybės užtikrinimo mechanizmams plėtoti, profesijos mokytojų kvalifikacijai tobulinti. Mokyklai 

skiriamos mokinio krepšelio, biudžeto ir pajamų įmokų lėšos panaudojamos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo planui realizuoti, mokymo 

priemonėms, vadovėliams ir mokomajai literatūrai įsigyti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, kabinetų ir bendrabučio patalpų einamajam remontui 

atlikti, tačiau jų nepakanka. Būtinos esminės investicijos į Mokyklos infrastruktūrą ir mokymosi aplinką.  

4.3. Darbo rinka ir demografiniai socialiniai veiksniai. Komunikate „Naujasis postūmis Europos bendradarbiavimui profesinio mokymo srityje, 

siekiant paremti strategiją „Europa 2020““ nurodoma profesinį mokymą labiau pritaikyti prie darbo rinkos poreikių, stiprinti sąsajas tarp skirtingų 

mokymosi pakopų, užtikrinti žmonėms skirtingose gyvenimo situacijose lengvai prieinamą tęstinį profesinį mokymą, remti sunkumus patiriančius 

asmenis, diegti lanksčias, mokymosi rezultatų vertinimu bei pripažinimu grindžiamas sistemas, kuriomis būtų palaikomi individualaus mokymosi 

būdai. Lietuva kryptingai siekia didinti ekonominio augimo galimybes ir valstybės socialinių įsipareigojimų vykdymą, įtraukiant į darbo rinką ir 

joje išlaikant kiek galima daugiau darbo išteklių, užtikrinant nuoseklią mokslus baigusio jaunimo integraciją į darbo rinką, skatinant aktyvesnį 

vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimą darbo rinkoje. Profesinio mokymo srityje imtasi veiklų, didinančių paskatas ir gerinančių sąlygas 

suaugusiųjų mokymuisi. Tačiau pastarieji būdai nebuvo labai veiksmingi ir nuolatinis suaugusiųjų mokymas vis dar nepakankamai populiarus, 

lyginant su ES šalimis. Nepalanki Lietuvos demografinė padėtis – gyventojų skaičiaus mažėjimas dėl migracijos, regionų tuštėjimas dėl vidinės 

emigracijos link didžiųjų miestų, neigiamas natūralus prieaugis – sąlygoja mokyklinio amžiaus mokinių skaičiaus mažėjimą ir tai turi įtakos 

mokinių kontingento komplektavimui. Šalčininkų rajoną, kaip ir daugelį Lietuvos rajonų, palietė demografinė krizė, kurios pasekmės sąlygojo 

mažėjantį mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičių. Mažėjantis mokinių skaičius įtakoja švietimo įstaigų administravimo ekonominius 
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rodiklius: kai vis mažiau mokinių lanko mokyklas, Šalčininkų rajono savivaldybė kaskart gauna mažesnes švietimo subsidijas, didėja švietimo 

įstaigų tinklo išlaikymo išlaidos. Demografinė situacija rodo, kad mokinių skaičius Šalčininkų rajono savivaldybėje toliau mažės. 

4.4. Technologiniai ir edukaciniai veiksniai. Viena sparčiausiai augančių sričių – informacinės technologijos (IT). Informacinių technologijų įtakos 

augimą lemia permainos technologijų srityje: inovatyvių produktų kūrimas, informacijos saugumas, paslaugų tobulinimas. Vilniaus apskrityje gerai 

išplėtotas šviesolaidinis plačiajuostis interneto ryšys ir veikia platus viešojo interneto prieigos taškų tinklas. LR Vidaus reikalų ministerija su 

partneriais seniūnijose, muziejuose, paštuose, ligoninėse, bibliotekose įrengė ir per pastaruosius šešerius metus regione jau veikia 116 viešojo 

interneto prieigos taškų. Tačiau esama technologijų plėtra neužtikrina įmonių konkurencingumo pasaulinėje rinkoje, o vyresnio amžiaus gyventojų 

kompetencija IT srityje nėra aukšta, kas apsunkina integraciją darbo rinkoje. Švietimo sistemai, tuo pačiu ir profesinėms mokykloms, keliamas 

laikmečio uždavinys prisitaikyti prie informacinės visuomenės iššūkių, modernizuoti infrastruktūrą, mokymo/si aplinką, tobulinti mokytojų 

kompetencijas, įtraukti į medijų ir informacinio raštingumo mokymą/si įvairių amžiaus grupių asmenis.  

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

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Kryptingas, planingas ir sistemingas mokytojų kompetencijų 

tobulinimas. 

 Išplėtota pagalbos mokiniui sistema, efektyvi Vaiko gerovės komisija. 

 Geras mikroklimatas, humaniškas, demokratiškas požiūris į mokinį ir 

darbuotoją, atviras bendravimas. 

 Mokinių saugumas mokykloje; 

 Kūrybiška ir veiksminga etninės kultūros, daugiakultūriškumo, krašto 

pažinimo, tolerancijos ugdymo ir sporto integracija į bendrąjį ugdymą ir 

 Mokinių elgesio, psichologinės ir socialinės problemos, pasyvus 

mokinių tėvų požiūris į vaikų mokymosi rezultatus ir elgesį. 

 Mažėjantis stojančiųjų į mokyklą mokinių su viduriniu 

išsilavinimu skaičius.  

 Įstojusiųjų mokinių mokymosi įgūdžių stoka.  

 Sistemingo dialogo su tėvų bendruomene ir vietos darbdaviais 

stoka. 

 Didėjantis mokinių “nubyrėjimas“ ir besimokančiųjų vidinė bei 
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profesinį mokymą bei neformalųjį švietimą. 

 Sėkmingai organizuojamas ir paklausus tradicinis Lietuvos profesinio 

mokymo įstaigų profesinio mokymo populiarinimo ir etnokultūrinio 

kūrybiškumo konkursas „Jurgi, atrakink žemę“. 

 Mokyklos vardo garsinimas per praktinę profesinio mokymo ir 

edukacinę veiklą įvairiose mokyklos ir gretimų savivaldybių 

organizuojamose šventėse, konkursuose, projektuose, adresuotuose 

Šalčininkų rajono bei Vilniaus regiono jaunimui ir plačiajai visuomenei. 

 Aktyvus mokinių dalyvavimas nacionaliniuose konkursuose, šventėse, 

renginiuose. 

 Aktyvi sporto klubo „Startas“ veikla. 

 Motyvuotas modulinių profesinių programų įgyvendinimas. 

 Modulinių profesinio mokymo programų pasiūlos įvairovė. 

 Tvarūs ryšiai su socialiniais partneriais, kitomis mokyklomis, 

visuomeninėmis organizacijomis. 

 Veikianti infrastuktūros dalis: atnaujintas bendrabutis, valgyklos įranga, 

prižiūrima teritorija, sporto įranga. 

 Veiksminga pažangos ir lankomumo kontrolė (nebeliko mokinių, 

siekusių ne profesinės kvalifikacijos ir brandos atestato, o tik socialinių 

garantijų). 

 Geros gyvenimo sąlygos bendrabutyje. 

išorinė emigracija dėl įsidarbinimo atlikti nekvalifikuotus darbus. 

 Jaunimo motyvacijos įgyti brandos atestatą, profesiją ir siekti 

profesinės karjeros stoka. 

 Mažėjantis įgijusių kvalifikaciją mokinių skaičius nuo įstojusių 

mokytis. 

 Morališkai pasenusi mokymo bazė. 

 Dalies mokyklos pastatų būklės neatitikimas higienos normoms. 

 Dalies mokytojų pasyvumas bendruomeninėje veikloje ir nenoras 

tobulėti. 

 Dalies administracijos ir mokytojų bendrųjų kompetencijų 

(užsienio kalbos, valstybinės kalbos, komunikacijos) trūkumas 

naujoms veikloms vykdyti.  

 Nesudarytos materialinės sąlygos mokytis specialiųjų ugdymo 

poreikių mokiniams. 

 Silpni brandos egzaminų rezultatai. 

 Neefektyvus pedagogų ir mokinių tėvų bendradarbiavimas. 
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 Dalies personalo patirtis, susitelkimas esant iššūkiams ir aukšta 

motyvacija tobulinti Mokyklos veiklą ir savo kvalifikaciją.  

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Regioninių profesinio mokymo įstaigų modernizavimas ir vystymas 

valstybės ir ES lėšomis.  

 Ugdymo/si mokymo/si aplinkų plėtra: praktinio mokymo, bendrojo 

ugdymo ir sporto bazės atnaujinimas, IKT ir medijų bazės mokymui/si 

atnaujinimas. 

 Modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimas. 

 Lanksčių mokymo organizavimo būdų diegimas. 

 Pedagoginė-psichologinė pagalba mokiniui. 

 Pilietiškumo, bendruomeniškumo ir tautinės-pilietinės savimonės 

ugdymas. 

 Iškritusių iš bendrojo ugdymo programos mokinių įtraukimas į 

mokymąsi. 

 Bendrų su ES profesinio mokymo institucijomis projektinių veiklų 

plėtra, leisianti geriau pasinaudoti finansiniais ir intelektiniais ES 

ištekliais bei sudarysianti sąlygas perkelti inovacijų sklaidos patirtį. 

 Teikiama ES ir kitų fondų finansinė parama profesinio mokymo 

institucijoms 2014-2020 metais; 

 Specialistų ruošimas perspektyvioms ūkio sritims – inžinerinei, 

 Skirtingas ir/ar nepakankamas mokinių, atvykstančių iš įvairių 

pagrindinių ir vidurinių mokyklų žinių ir gebėjimų lygis, 

trukdantis siekti brandos atestato ir įgyti aukštesniojo lygio 

profesinių kompetencijų.  

 Politinis nestabilumas ir dažnai nenuoseklus politinių sprendimų 

priėmimas, nepakankamai išplėtota vidinė ir išorinė 

komunikacija, stabdantys profesinio mokymo proveržį.  

 Nepakankamas finansavimas infrastruktūrai plėtoti ir mokymo 

įrangai bei priemonėms įsigyti, trukdantis profesinio mokymo 

plėtrai ir modernizavimui regionuose. 

 Rizikos grupių jaunimo (linkusių nusikalsti, turinčių žalingų 

įpročių) gausėjimas profesinėse mokyklose, verčiantis jas tapti 

socializacijos institucija ir atitraukiantis nuo tiesioginės misijos – 

teikti kokybišką profesinį mokymą ir bendrąjį ugdymą, 

menkinantis profesinio mokymo įvaizdį.  

 Žmogiškų išteklių – gabių, turinčių inovatyvios patirties 

profesijos mokytojų – stoka diegiant naujas profesinio mokymo 

programas.  
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paslaugų, žemės ūkio. 

 Profesinio mokymo ir persikvalifikavimo pasiūlos suaugusiems 

asmenims plėtra, parengiant ir įdiegiant tęstinio bei neformalaus 

profesinio mokymo programas; 

 Bendradarbiavimo su darbdaviais efektyvinimas, naujų socialinių 

partnerių pritraukimas. 

 Sistemingos mokinių ir mokytojų stažuotės sektoriniuose centruose, 

atsakingo verslo įmonėse ir užsienyje pagal automobilių mechaniko, 

virėjo, konditerio ir kitų sričių profesinio mokymo programas. 

 

 

 

 

 Nepakankamas darbdavių suinteresuotumas sudarant sąlygas 

mokiniams atlikti baigiamąją praktiką įmonėse; 

 Sudėtinga logistika – mokinių susisiekimas su Mokykla ir 

baigiamosios praktikos vietomis visuomeniniu transportu 

geografiškai nutolusiose nuo rajono centro vietovėse. 

 Kokybiško ir paveikaus profesinio informavimo ir karjeros 

planavimo stoka rajono bendrojo ugdymo mokyklose.  

 Menka kvalifikuoto darbo, profesinio mokymo 

diplomo/profesinės kvalifikacijos paklausa rajono įmonėse, žemi 

darbininkų ir paslaugų darbuotojų atlyginimai, silpninantys 

absolventų motyvaciją įsidarbinti faktoriai.  

 Silpna investicinė aplinka rajone, menkas naujų darbo vietų 

kūrimas. 

 Mokinių skaičiaus mažėjimas rajono bendrojo ugdymo 

mokyklose. 

 Neigiamas visuomenės požiūris į profesinį mokymą. 

 Dirbtinė konkurencija su sektoriniais PM centrais ir bendrojo 

ugdymo mokyklomis. 

 Unifikuoti profesinio mokymo grupių ir bendrojo ugdymo klasių 

komplektavimo profesinėje mokykloje bei profesinio mokymo 

programų rentabilumo kriterijai neadekvatūs regionų ir satelitinių 



35 

 

didžiųjų miestų savivaldybių gyventojų poreikiams.  

VI. DIEVENIŠKIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS STRATEGINĖS PLĖTROS KRYPTYS 

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla yra vienintelė profesinį mokymą teikianti įstaiga Šalčininkų rajone. Ji įkurta 1963 m. Dieveniškių 

miestelyje, kuris tuo metu priklausė LTSR ir buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje. Mokykla pradėjo veikti Eišiškių melioracijos statybų valdybai perdavus 

mokyklai Dieveniškių skyriaus dirbtuves (pastatytas 1955 metais), garažus, administracinius pastatus. Tuomet tai buvo žemės ūkio profesinė-techninė 

mokykla, ruošusi darbininkus tarybiniams ūkiams ir kolūkiams. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, visas profesinės mokyklos kompleksas, nors ir 

perteklinis naujai formuojamo ir vystomo šalies ūkio darbo rinkos poreikiams darbininkų ir paslaugų teikėjų rengimui, perimtas, prižiūrėtas ir 

išlaikytas viešojo intereso sumetimais.   Nuo 2008 metų Mokykla yra technologijų ir verslo mokykla, skirta Šalčininkų rajono jaunimui ir asmenims, 

siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją su viduriniu išsilavinimu arba tik profesinę kvalifikaciją. Šiandien Mokyklos ir praktinio mokymo bazės 

infrastruktūra, per 56 metus neturėjusi investicijų pastatų modernizavimui, pertvarkytina – optimizuotina ir modernizuotina. 

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla, orientuodamasi į šalies raidos viziją nubrėžusią Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Lietuvos 

regioninės politikos Baltąją knygą darniai ir tvariai plėtrai 2017-2030, Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija 

įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrąjį planą, Vilniaus regiono plėtros planą 2014 – 2020 m., 

Vilniaus regiono integruotą teritorijų vystymo programą (2015-2023), Pietryčių Lietuvos (Vilniaus funkcinio regiono) plėtros plano Didysis Vilnius 

2027 projektą, atsižvelgdama į Šalčininkų rajono savivaldybės 2016-2022 metų strateginiame plėtros plane numatytas priemones, įvertindama savo 

galimybes, numato šias strategines plėtros kryptis: 

I etapas: 

1. Mokyklos pastatų (dirbtuvių, bendras plotas 936.47 m² ) modernizavimas – 991 799,39 eurų (rekonstravimas) arba 734 461,79 eurų (kapitalinis 

remontas), pagal galimybių studiją (Valstybės biudžeto lėšos, projektinės lėšos, taip pat Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

(2015-2023) veiksmų planas).  
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Įrengiamas geoterminis šildymas, sutvarkomi inžineriniai tinklai. Statinio nusidėvėjusi stogo konstrukcija ir kai kurios plytų mūro atitvaros 

šalinamos, tačiau išsaugomi svarbūs statinio elementai – plytų mūro laikančios vertikalios konstrukcijos. Siūloma montuoti naują stogą jį pratęsiant ir 

suformuoti papildomas galerijas. Statinyje įrengiami tualetai, vienas jų pritaikytas asmenims su negalia, taip pat asmenims su negalia pritaikytas liftas į 

siūlomą įrengti antresolę. Antresolė būtų papildoma erdvė teoriniams užsiėmimams ar edukacijai. Numatyta šiltuoju metu iš mokymo klasių tiesiogiai 

išeiti į lauką, o šaltuoju veiksmas vyktų viduje.  

Dirbtuvių modernizavimas išsprendžia dvi problemas – pastatų optimizavimo ir mokymo/si aplinkos atnaujinimo, sutelkiant infrastruktūrą 

inžinerijos ir inžinerinių profesijų, paslaugų asmenims, žemės ūkio sričių praktinio mokymo profesinio mokymo baziniams moduliams kokybiškai 

įgyvendinti į vieną pakankamos apimties pastatą.  

I-ojo etapo 1-oji Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos strateginė plėtros kryptis suprojektuota darnoje su  

 Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programa (2016-2022 m.) ir Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų 

planu (1 Tikslas: padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų kūrimą tikslinėse ir susietose teritorijose. 

1.1.Uždavinys: pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas; 1.1.4 

veiksmas: Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos materialinės ir mokymo bazės atnaujinimas, pritaikant ją darbo jėgos perkvalifikavimui. 

Veiksmų programos 9.1.2. uždavinį „Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant į infrastruktūrą“: Viešųjų 

materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis, tarp kitų, numatoma įgyvendinti 

priemonė – Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos materialinės ir mokymo bazės modernizavimas, pritaikant ją darbo jėgos  

perkvalifikavimui (1.1.1.3. uždavinys), kai numatomas lėšų poreikis – 300 tūkst. eurų (300 tūkst. eurų viešosios lėšos, iš š jų 255 tūkst. eurų ES 

lėšos) ir rezultatas – bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta profesinio mokymo įstaiga) 
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 Šalčininkų rajono strateginiu plėtros planu (vystyti šiuolaikinę švietimo sistemą: užtikrinti švietimo infrastruktūros kokybę ir jos aprūpinimą 

paslaugomis, ugdymo edukacinių erdvių atnaujinimas, ugdymo aplinkos modernizavimas, Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos 

materialinės ir mokymo bazės modernizavimas, pritaikant ją darbo jėgos perkvalifikavimui (2016-2022m.)) 

2. Inžinerijos ir inžinerinių profesijų, paslaugų asmenims, žemės ūkio sričių praktinio mokymo bazės profesinio mokymo baziniams 

moduliams kokybiškai įgyvendinti atnaujinimas – įrangos ir minimalus įrangai instaliuoti būtinos infrastruktūros modernizavimas (priemonė Nr. 

09.1.2-CPVA-K-722 „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“), 500 000 eurų.  

a. Daugiafunkcinių/daugiaprofilinių dirbtuvių įrengimas (ventiliacija, inžineriniai tinklai, einamasis remontas), 100 000 eurų: 

b. Įrangos įsigijimas, 400 000 eurų:  

Šalčininkų rajono savivaldybės 2016-2022 metų strateginiame plėtros plane suprojektuota rajono vizija: „Šalčininkų rajonas 2023 metais – 

išsilavinusi ir aktyvi daugiakultūrinė bendruomenė, gyvenanti saugioje ir sveikoje aplinkoje, gebanti pasinaudoti Vilniaus miesto potencialu, didinanti 

rajono ūkio konkurencingumą“, numatytos priemonės strateginiams tikslams ir uždaviniams pasiekti: kurti aplinką, palankią užimtumo didinimui 

rajone, didinti rajono teritorijų patrauklumą vidaus ir užsienio investicijoms; skatinti gyventojų verslumą, vystyti susisiekimo infrastruktūrą, 

palaikančią aktyvesnę gyventojų ir verslo sąveiką su Vilniaus miestu, formuoti patrauklias turizmo zonas, skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą 

(I-as strateginis prioritetas). Taip pat, siekiant didinti užimtųjų gyventojų skaičių ir toliau mažinti nedarbo lygį Šalčininkų savivaldybėje, didžiausias 

dėmesys bus skiriamas ne tik vietinio verslo plėtrai, bet ir darbo vietų kasdieniniam pasiekiamumui gerinti tiek su Vilniaus apskrities centro darbo 

vietomis, tiek ir su rajone esančiomis darbo vietomis. Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje kokybiškai parengti kvalifikuoti inžinerijos ir 

inžinerinės pramonės, paslaugų asmenims ir žemės ūkio darbininkai bei paslaugų darbuotojai rengtini asmeninių profesinės karjeros ir valstybinių 

darbo rinkos lūkesčių realizavimui Vilniaus regione ir Šalčininkų rajone.  

II-as etapas: 
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3. Mokyklos stadiono ir sporto bazės atnaujinimas, 360 000 eurų. (Valstybės biudžeto lėšos, projektinės lėšos).  

Neformalus švietimas kaime ne visada atitinka jaunimo poreikius ir šiuolaikinę socialinę ekonominę situaciją. Didėjantis socialinės rizikos grupei 

priklausančių jaunų žmonių skaičius, santykinai prasta jaunimo psichologinė būsena ir fizinė sveikata, nepakankamai išplėtota arba prastos būklės 

viešoji jaunimo laisvalaikio užimtumo, kultūros ir sporto infrastruktūra, skurdi materialinė bazė nepritraukia norinčių sportuoti. Sportas taip pat yra 

vienas iš esminių neįgaliųjų reabilitacijos ir socialinės integracijos veiksnių. Neįgaliųjų sportinė veikla turi būti intensyvinama ir siekiama, kad sportas 

teiktų naudą kuo didesniam neįgaliųjų ratui. Stadiono renovacija turėtų užtikrinti visus asmens higienos, saugumo reikalavimus, formuoti teigiamą 

visuomenės požiūrį į sportinę veiklą ir sudaryti sąlygas gyventojų (ypač jaunimo ir neįgalių mokinių) fiziniam aktyvumui, užimtumui ir sveikatos 

stiprinimui. Būtų sudarytos palankios sąlygos sportuoti savarankiškai, vykdyti neformaliojo švietimo programas, naudoti stadioną Dieveniškių 

bendruomenės, Šalčininkų rajono ir Vilniaus regiono visuomenės renginiams. 

Vaikų, jaunimo, suaugusiųjų laisvalaikio užimtumas, sveikatinimas, socializacija – svarbios Šalčininkų rajono ir Vilniaus regiono problemos, kurias 

tenka spręsti ir Mokyklai. Atliktas stadiono remontas padėtų mokykloms, vietos bendruomenei aktyviau vykdyti įvairius sporto renginius, sveikatinimo 

ir užimtumo projektus, stovyklas, didintų vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinio užimtumo įvairovę bei kokybę.  

Vilniaus regiono plėtros plane (2014-2020 m.), kurio pagrindinis tikslas – vystyti Vilniaus regioną kaip turizmo ir kultūros centrą, kuriantį kokybiškas 

gyvenimo sąlygas visuomenei, apibrėžti uždaviniai: optimizuoti viešųjų ir socialinių paslaugų infrastruktūrą ir turinį, prisitaikant prie besikeičiančių 

regiono gyventojų poreikių (1.2.3 uždavinys), sumažinti socialinę įtampą tarp atskirų regiono teritorijų ir visuomenės grupių, užtikrinant socialiai 

pažeidžiamų visuomenės grupių integraciją ir pagrindinių paslaugų šioms grupėms prieinamumą, kokybiškas ir nebrangias paslaugas(1.2.4 uždavinys). 

Šalčininkų rajono savivaldybės 2016-2022 metų strateginiame plėtros plane, suprojektuota rajono vizija: „Šalčininkų rajonas 2023 metais – išsilavinusi 

ir aktyvi daugiakultūrinė bendruomenė, gyvenanti saugioje ir sveikoje aplinkoje, gebanti pasinaudoti Vilniaus miesto potencialu, didinanti rajono ūkio 

konkurencingumą“. III-as strateginis prioritetas fokusuojamas į sporto ir laisvalaikio infrastruktūros bei paslaugų plėtrą: turiningo laisvalaikio 

praleidimo gerinimą ir rajono gyventojų aktyvią gyvenseną. Sudaryti didesnes galimybes vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų tobulėjimui visą gyvenimą: 
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vykdyti vaikų ir jaunimo socializacijos, vasaros užimtumo priemones, plėsti neformalaus ugdymo paslaugų, atitinkančių mokinių ir jaunimo poreikius, 

prieinamumą, remti jaunimo organizuojamas veiklas su užsienio partneriais, padedant jas įgyvendinti.   

III-as etapas: 

4. Mokomoji stovyklavietė, bendras plotas – 6 ha, 616 859 eurų. (Valstybės biudžeto lėšos, projektinės lėšos).  

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje pažymima, kad švietimas savo paskirtį geriausiai atlieka tada, kai jo raida lenkia bendrąją 

visuomenės raidą ir taip daro progresyvią įtaką mąstymo ir veikimo kultūrai. Tuo tarpu Vilniaus regione ir  Šalčininkų rajone strateginės plėtros 

laikotarpiu aktualus darnios plėtros principu paremto turizmo, kuris numato gamtinių išteklių, žmogiškųjų išteklių ir vietinės bendruomenės bei 

ekonominių faktorių konstruktyvią sąveiką, vystymas. Šalčininkų rajono savivaldybės gamtos turtingumas ir įvairovė, kultūros paveldo objektai sudaro 

palankias sąlygas rekreacijos ir turizmo plėtrai bei gali užtikrinti didelius vietinių ir užsienio turistų srautus. Siekiant kuo efektyviau panaudoti 

savivaldybės turizmo potencialą, siekiama nuolat gerinti viešąją turizmo infrastruktūrą, turizmo paslaugų kokybę ir įvairovę bei plėtoti turizmo 

informavimo ir rinkodaros paslaugas ir skatinti turizmo klasterizacijos procesus. Plėtojant turizmą Šalčininkų rajone, numatomas nakvynės įstaigų 

skaičiaus didinimas bei esamų įstaigų paslaugų kokybės gerinimas, atitinkamai galinčių teikti paslaugas asmenims darbuotojų poreikis didės.  

Mokomosios stovyklavietės įrengimas prisidėtų prie strateginių Vilniaus regiono, Šalčininkų rajono plėtros planų tikslų įgyvendinimo, taip pat, kas 

ypatingai svarbu, atvertų plėtros galimybes daugiaplaniam regioninės profesinės mokyklos praktiniam profesiniam mokymui, teikiant kokybišką 

profesinį mokymą paslaugų srities kvalifikuotų darbuotojų rengimui atnaujintoje mokymo/si aplinkoje. Mokomojoje stovyklavietėje numatoma įrengti 

praktinę mokomąją trumpalaikio poilsio apgyvendinimo ir kitų susijusių paslaugų asmenims bazę, teikiant pirminį ir tęstinį profesinį mokymą įvairaus 

amžiaus asmenims, taip pat neformalųjį švietimą. 

Numatoma vasaros stovyklavietės tipo mokomoji stovyklavietė įsiterpusi į Dieveniškių istorinio regioninio parko teritoriją greta Dieveniškių miestelio. 

Teritorija užima apie 6 ha ant smėlingos kalvos, apaugusios pušimis, Dieveniškių miestelio pietvakariuose. Tai buvęs mokymo vairuoti žemės ūkio 

techniką poligonas. Šiandien sklypo paskirtis – rekreacinė. Dėl vyraujančio smėlingo dirvožemio nėra paranku vystyti žemės ūkio veiklą, tačiau 
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sužėlusių pušų paunksmė ir besiformuojančios samanų paklotės yra itin tinkamos stovyklavietei. Miestelio centras – urbanistikos paminklas. 

Apylinkėse yra žinomi Žižmų, Rimašių, Poškonių ir kt. etnografiniai kaimai, Norviliškių pilis, Bėčionių piliakalnis. Poškonyse veikia Dieveniškių 

istorinio regioninio parko direkcija, kurios atnaujinta ekspozicija yra gausiai lankoma. Žinomesni netoliese esantys objektai yra Dieveniškių Švč. 

Mergelės Marijos Rožinio bažnyčia, miestelio aikštė su istoriniais Holokausto metu išnaikintos žydų diasporos pastatais, senosios žydų kapinės, 

Šalčininkų r. "Ryto" gimnazija (lietuvių mokomąja kalba), Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija (lenkų mokomąja kalba), Dieveniškių 

technologijų ir verslo mokykla. Veikia Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Dieveniškių pasienio užkarda, Poškonyse – VSAT Gintaro Žagunio 

pasienio užkarda. Yra Poškonių ir Dieveniškių girininkijos. Dieveniškių kraštas žinomas ir svarbus dėl istorijos, tautosakos, savitos šnektos, gyvų 

papročių, senųjų amatų, medinės architektūros, kraštovaizdžio. Pastebimas nuolat augantis lankytojų srautas, todėl yra svarbu  šiame krašte plėsti 

turizmo infrastruktūrą, tenkinti lankytojų higienos ir poilsio poreikius, sudaryti sąlygas priimti daugiau lankytojų. Reikia atkreipti dėmesį, kad 

Dieveniškių istorinis regioninis parkas yra pastatęs ir prižiūri nemažai rekreacinių objektų. Yra puikios sąlygos keliauti pėsčiomis, slidėmis, dviračiais 

ir Gaujos upe plaukti baidarėmis. Klimatinės sąlygos taip pat palankios. Šiame krašte saulėtų dienų būna daugiau nei vidutiniškai Lietuvoje.  

Spendžiant sklypo plano klausimus ir rengiant poligono modernizavimo galimybių studiją, idėjų paieškoje prieita bendro sutarimo, kad kertančius 

teritoriją gruntinius kelius tikslinga palikti juos nužvyruojant, prie įvažiavimo įrengiant vartus, o visą teritoriją tikslinga apjungti žiediniu keliu su 

sutankinto žvyro pagrindu, numatant tiksliai 1 km ilgio trasą. Šis papildomas kelias būtų ne tik kaip patogus privažiavimas, bet taip pat ir sporto trasa, 

kuria galima važiuoti dviračiu, čiuožti slidėmis ar tiesiog bėgti. Greta jos siūloma ant plastikinio korio pagrindo įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, 

kad norintys pasistatyti palapinę turėtų patogų privažiavimą. Taip pat įrengiama kemperių aikštelė, automobilių stovėjimo vietos. Stacionarius 

stovyklavietės statinius siūloma projektuoti ir statyti remiantis šio regiono tradicine architektūra, kuri vizualiai būtų artima vietos kaimų statiniams – 

kluonui, svirnams ir kt. Sienų paviršiai dirbtinai sendintini, naudotinos tik natūralios medžiagos, vengtina atviro betono ir pan. H igienos poreikiams 

tenkinti projektuojami lauko tualetai su dušais uždarose apšiltintose patalpose, kuriose numatytas elektrinis šildymas, įrengimai pritaikyti žmonėms su 

negalia. Mokomosios stovyklavietės teritorijoje numatyta kalva susirinkimams po atviru dangumi, kurios viršuje būtų stiebas vėliavai iškelti, kelios 

laužavietės, atliekų surinkimo aikštelė, vaikų žaidimų aikštelės, tinklinio aikštelė, universali erdvė – pieva didesniems renginiams. Taip pat būtų 
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įrengiamos šiukšliadėžės, apšvietimas, lauko baldai. Siekiant apsaugoti teritoriją nuo vandalizmo, ji aptvertina 1.5 m (h) segmentine tvora, o dėl 

mažamečių saugumo aptvertinas ir tvenkinys. 

VII. 2019-2021 M. STRATEGINIO PLANO VIZIJA, MISIJA, PRIORITETAI 

MISIJA  

Ugdyti savarankišką, veiklią, pilietišką ir valstybės reikmėms subrendusią, demokratinės visuomenės kūrime dalyvaujančią, nuolat besimokančią 

asmenybę, turinčią konkurencingą profesinę kvalifikaciją, tenkinančią asmens ir visuomenės gerovės, rajono, šalies ir ES ūkio bei darbo rinkos 

poreikius.  

VIZIJA  

Kūrybiškai ir savarankiškai atsinaujinanti ir tobulėjanti Vilniaus regiono profesinė mokykla turtingoje ir saugioje aplinkoje ant bendražmogiškų 

vertybių, kultūros, sveikatingumo, demokratijos ir gyvo pilietiškumo pamatų.  

FILOSOFIJA 

Kokybė, ne kiekybė. 
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VERTYBĖS – humanistinės ir pilietinės: 
  

Pagarba 

Atsakomybė  

Atvirumas kaitai  

Profesionalumas 

STRATEGINIS PRIORITETAS – gera ir patogi mokykla Šalčininkų rajono jaunimui, siekiančiam profesinės kvalifikacijos bei 

vidurinio išsilavinimo: 

 Įgalinanti jaunimą ir suaugusiuosius sėkmingai profesinei, socialinei ir kultūrinei veiklai. 

 Didinanti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, modernizuojant mokymosi aplinkas. 

 Parengianti absolventus integracijai į informacinę ir pilietinę visuomenę. 

 Kurianti ir diegianti taiklesnį bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo turinį ir naujinanti mokymo organizavimo formas. 
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VIII. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

TIKSLAI 

1. Kokybišku, darniu ir veiksmingu ugdymu bei mokymu motyvuoti mokinius pasiekti profesionalumo pasirinktoje srityje. 

2. Stiprinti Mokyklos kaip atsinaujinančios organizacijos įvaizdį ir žinomumą Vilniaus regione, Lietuvoje ir užsienio šalyse. 

3. Ugdyti Mokyklos bendruomenės vertybines nuostatas. 

UŽDAVINIAI 

1 tikslo uždaviniai: 

1.1. Užtikrinti ugdymo/si kokybę ir veiksmingumą. 

1.2. Ugdyti darnią, profesionalią asmenybę. 

1.3. Plėsti Mokyklos veiklas, užtikrinant mokymosi visą gyvenimą galimybes. 

1.4. Plėtoti socialinę ir tarptautinę partnerystę. 

2 tikslo uždaviniai: 

2.1. Plėtoti ugdymo karjerai modelius. 

2.2. Populiarinti Mokyklos veiklą realioje ir virtualioje erdvėje. 

2.3. Turtinti mokymo/si aplinkas. 

2.4. Optimizuoti Mokyklos infrastruktūrą. 

2.5. Atnaujinti mokymo/si infrastruktūrą. 

3 tikslo uždaviniai: 

3.1. Formuoti tolerantišką, pilietišką, patriotišką, atvirą naujovėms, kūrybingą ir verslią bendruomenę.  

3.2. Skatinti profesinį tobulėjimą ir objektyvų savo veiklos įsivertinimą. 

3.3. Telkti mokinių tėvus, darbo rinkos teikėjus, suinteresuotas šalis į Mokyklos savivaldos veiklą. 
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IX.  STRATEGINIS 2019 – 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

Strateginio 

planavimo 

tikslas 

Strateginio 

planavimo 

uždaviniai 

Strateginio planavimo 

priemonės 

Strateginio planavimo srities rezultato 

rodikliai 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 

Lėšos 

uždaviniams 

įgyvendinti 

1. 

Kokybišku 

ir 

veiksmingu 

ugdymu bei 

mokymu 

motyvuoti 

mokinius 

pasiekti 

profesionalu

mą 

pasirinktoje 

srityje 

1.1. Užtikrinti 

ugdymo/si kokybę 

ir veiksmingumą 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Pirminio 

profesinio mokymo 

vykdymas 

1.1.1.1. Įgijusių profesinę kvalifikaciją 

skaičius 
Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.1.1.2. Mokinių, kurie mokėsi pagal 

parengtas arba atnaujintas modulines 

programas, dalis % 

Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.1.2. Bendrojo ugdymo 

vykdymas 

1.1.2.1. Įgijusių vidurinį išsilavinimą 

skaičius 
Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.1.2.2. Mokinių, laikiusių valstybinius 

brandos egzaminus, dalis % 
Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.1.3. Parengimas darbo 

rinkai 

1.1.3.1. Per šešis mėnesius nuo mokyklos 

baigimo įsidarbinusių atitinkamoje 

profesinėje srityje absolventų dalis, % 

Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.1.3. Į skirtingų 

ugdymosi poreikių 

asmenis orientuoto 

mokymosi turinio ir 

proceso PM ir BU 

planavimas 

1.1.3.1. Lankstaus PM ir BU turinio 

veiklų/pamokų tvarkaraščių skaičius. 
Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.1.3.2. Lankstaus PM ir BU turinio 

veiklų/pamokų planų skaičius 
Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.1.3.3. Lankstaus PM ir BU turinio ir 

veiklų/pamokų skaičius 
Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

 

  
1.1.4. Medijų ir 

informacinio raštingumo 

1.1.4.1. Skaitmeninių PM metodinių 

priemonių skaičius  
Kasmet   Biudžeto lėšos 
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priemonių BU ir PM 

turiniui mokyti 

parengimas naudojimas 

1.1.4.2. Skaitmeninių BU metodinių 

priemonių skaičius 
Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.1.5. Į skirtingų 

ugdymosi poreikių 

asmenis orientuotų 

lanksčių mokymo/si BU ir 

PM metodų ir turinio 

įgyvendinimas 

1.1.5.1. Parengtos mokymosi priemonės 

pagal mokinių mokymosi stilių ir 

gebėjimus 

Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.1.5.2. Pusmečių ir mokslo metų 

rezultatai 
Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.2. Ugdyti 

darnią, 

profesionalią 

asmenybę 

1.2.1. Praktinio mokymo 

ir projektinės bei 

neformalios veiklos temų 

integravimas 

1.2.1.1. Per praktinį mokymą įgyvendintų 

realaus gyvenimo iškeltų užduočių/darbų 

skaičius 

Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.2.2. Mokymo ir ugdymo 

turinio priartinimas prie 

informacinės visuomenės 

poreikių  

1.2.2.1. Pamokų/veiklų metu mokymui 

naudojamų IT priemonių skaičius  
Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.2.2.2. Atsiskaitomųjų darbų IT 

priemonėmis skaičius  
Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.2.3. Mokymo ir ugdymo 

turinio priartinimas prie 

sveikos visuomenės 

poreikių 

1.2.3.1. Mokykloje nė karto per du 

mėnesius patyčių nepatyrusių 

mokinių/mokytojų dalis nuo visų 

mokinių/mokytojų skaičius, % 

Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.2.3.2. Kūno kultūros pamokų 

lankomumo ir pažangos rodikliai, % 
Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

 

   

1.2.3.3. Sąmoningo fizinio aktyvumo 

reguliavimo modulio lankomumo ir 

pažangos rodikliai 

Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 
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1.2.3.4. Darbuotojų saugos ir sveikatos 

modulio lankomumo ir pažangos 

rodikliai 

Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.3. Plėsti 

Mokyklos veiklas, 

užtikrinant 

mokymosi visą 

gyvenimą 

galimybes 

1.3.1.Neformaliojo 

profesinio mokymo 

programų diegimas 

1.3.1.1. Parengtų neformaliojo profesinio 

mokymo programų skaičius 
Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.3.2. Neformaliojo 

profesinio mokymo 

paslaugų teikimas 

1.3.2.1. Vykdomų neformaliojo 

profesinio mokymo programų skaičius 
Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

1.4. Plėtoti 

socialinę ir 

tarptautinę 

partnerystę 

1.4.1. Veiklų su 

socialiniais partneriais 

vykdymas 

1.4.1.1. Tradicinės ir naujos veiklos su 

socialiniais partneriais; skaičius, dalyvių 

skaičius 

Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiški 

ištekliai, 

rėmėjai 

1.4.2.Projektų vykdymas 

1.4.2.1. Vykdomi regioniniai projektai; 

skaičius, mokyklos dalyvių % 
Kasmet Projektų vadovas 

Projektų lėšos, 

žmogiški 

ištekliai, 

rėmėjai 

1.4.2.2.Vykdomi nacionaliniai projektai; 

skaičius, mokyklos dalyvių % 
Kasmet Projektų vadovas 

Projektų lėšos, 

žmogiški 

ištekliai, 

rėmėjai 

1.4.2.3.Vykdomi tarptautiniai projektai; 

skaičius, mokyklos dalyvių % 
Kasmet Projektų vadovas 

Projektų lėšos, 

žmogiški 

ištekliai, 

rėmėjai 

1.4.3. Nacionalinių PM 

populiarinimo ir 

informavimo karjerai 

konkursų organizavimas 

1.4.3.1. Dalyvaujančių konkursuose 

dalyvių ir komandų skaičius  
Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto 

lėšos, rėmėjų 

lėšos 
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2. Stiprinti 

Mokyklos 

kaip 

atsinaujinan

čios 

organizacijo

s įvaizdį ir 

žinomumą 

Vilniaus 

regione, 

Lietuvoje ir 

užsienio 

šalyse 

2.1. Plėtoti 

ugdymo karjerai 

modelius 

2.1.1.Profesinio 

informavimo ir 

orientavimo veiklų 

vykdymas 

2.1.1.1. Aplankytos/atvykusios BU 

mokyklos ir organizuoti renginiai; 

mokyklų skaičius/renginių skaičius 

Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.1.2. Besimokančiųjų 

tolimesnės karjeros 

planavimas 

2.1.2.2. Susitikimai su socialiniais 

partneriais; 

mokinių apklausų rezultatai, 

susitikimų/apklausų skaičius 

Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.2. Populiarinti 

Mokyklos veiklą 

realioje ir 

virtualioje erdvėje 

2.2.1. Reklaminės 

medžiagos parengimas 

2.2.1.1. Reklaminė medžiaga, 

vnt./kompl. 
Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.2.2. Dalyvavimas 

regiono, respublikiniuose 

ir tarptautiniuose 

renginiuose 

2.2.2.1. Renginių skaičius Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.2.3. Atvirų renginių 

organizavimas 

susitikimams su 

visuomene 

2.2.3.1. Susitikimų skaičius Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.2.4. Mokyklos veiklų 

viešinimas 

2.2.4.1. Straipsnių ir laidų žiniasklaidoje 

skaičius 
Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai  

2.3. Turtinti 

mokymo/si 

aplinkas 

2.3.1. BU dalykinės 

aplinkos turtinimas 

2.3.1.1. Įsigytos BU mokymo priemonės, 

atitinkančios programinius ugdymo 

reikalavimus; vnt./kompl. 

iki 2021 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

 

  

2.3.2. Teorinio PM 

dalykinės aplinkos 

turtinimas 

2.3.2.1. Įsigytos programinius 

reikalavimus atitinkančios teorijos PM 

priemonės; vnt./kompl. 

iki 2021 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 
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2.3.3. PM ir BU mokymo 

aplinką turtinimas medijų 

ir IT priemonėmis 

2.3.3.1. Įsigytos medijų ir IT priemonės 

PM ir BU; vnt.,/kompl.  
iki 2021 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

2.3.3.2. Įdiegta Moodle Sistema į 

mokymo/si aplinką 
iki 2021 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

2.4. Optimizuoti 

Mokyklos 

infrastruktūrą 

2.4.1. Administruojamos, 

tačiau perteklinės 

infrastruktūros plotų 

sumažinimas 

2.4.1.1. Perteklinė infrastruktūra 

perduota Turto bankui; m2/vnt./kompl. 
iki 2020 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

2.5. Atnaujinti 

mokymo/si 

infrastruktūrą 

2.5.1. Naudojamos 

infrastruktūros 

pritaikymas sumažėjusio 

skaičiaus mokinių 

mokymo poreikiams ir 

specialiųjų poreikių 

asmenų mokymui 

2.5.1.1. Pertvarkytų patalpų, jų 

komplektų skaičius 
iki 2020 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

2.5.2. Dirbtuvių 

renovavimas 
2.5.2.1. Renovuoti dirbtuvių pastatą Iki 2020 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto ir 

projektų lėšos 

2.5.3. Sporto bazės 

turtinimas 

2.5.3.1. Atnaujintas sporto aikštynas iki 2021 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

2.5.3.2.Atnaujinta sporto salė iki 2021 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

 

  

2.5.4. Inžinerijos ir 

inžinerinių profesijų 

srities programų PM bazės 

2.5.4.1. Praplėsta mechanikos ir 

technikos priežiūros laboratorija 
iki 2020 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 
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turtinimas  2.5.4.2. Įsigyta įranga mechanikos ir 

technikos priežiūros laboratorijai; 

vnt./kompl. 

iki 2020 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

2.5.4.3. Praplėsta metalo apdirbimo, 

šaltkalvystės ir suvirinimo laboratorija; 

darbo vietų sk. 

iki 2020 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

2.5.4.4. Įsigyta įranga metalo apdirbimo, 

šaltkalvystės ir suvirinimo laboratorijai; 

vnt./kompl. 

iki 2020 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

2.5.5. Paslaugų asmenims 

srities programų PM bazės 

turtinimas 

2.5.5.1. Praplėsta maisto ruošimo 

laboratorija; darbo vietų sk. 
iki 2020 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

2.3.5.2. Įsigyta įranga maisto ruošimo 

laboratorijai; vnt./ kompl. 
iki 2020 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

2.5.6. Žemės ūkio srities 

programų PM bazės 

turtinimas 

2.5.6.1. Praplėsta dekoratyvinio 

želdinimo ir aplinkos tvarkymo 

laboratorija; darbo vietų skaičius 

iki 2020 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

2.5.6.2. Įsigyta įranga dekoratyvinio 

želdinimo ir aplinkos tvarkymo 

laboratorijai; vnt./kompl. 

iki 2020 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

2.5.7. Neformaliojo 

švietimo bazės turtinimas 

2.5.7.1. Atnaujinta mokyklos vidaus ir 

išorės infrastruktūra; kompl./m2 iki 2020 m. 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

 

3. Ugdyti 

Mokyklos 

bendruomen

ės 

vertybines 

3.1. Formuoti 

tolerantišką, 

pilietišką, 

patriotišką, atvirą 

naujovėms, 

3.1.1. Mokinių bendrųjų, 

kūrybinių ir verslumo 

kompetencijų ugdymas, 

įgyvendinant BU ir PM 

programas 

3.1.1.1. Integruoto mokinių bendrųjų, 

kūrybinių ir verslumo kompetencijų 

ugdymo į mokymą programos; skaičius 

Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 
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nuostatas kūrybingą ir 

verslią 

bendruomenę 

 

3.1.2.Bendruomenės 

švietimas, kūrybinių ir 

verslumo kompetencijų 

ugdymas 

3.1.2.1. Bendruomenės švietimo, 

kūrybinių ir verslumo kompetencijų 

ugdymo mokymai, seminarai ir kt. 

renginiai; veiklų/dalyvių skaičius 

Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

3.1.3. Įtraukus 

Tolerancijos ugdymo 

centro veiklos 

įgyvendinimas šviečiant 

bendruomenę ir 

visuomenę 

3.1.3.1. Tolerancijos ugdymo centro 

programos/veiklos/ renginiai; 

skaičius/dalyvių skaičius 

Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

3.2. Skatinti 

profesinį 

tobulėjimą ir 

objektyvų savo 

veiklos 

įsivertinimą 

3.2.1.Mokytojų profesinių 

kompetencijų tobulinimas 

3.2.1.1. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai, skaičius/dalyvių skaičius 
Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos 

3.2.2.Mokytojų bendrųjų 

kompetencijų tobulinimas 

mokyklos įtraukumui ir 

tarptautiškumui stiprinti 

3.2.2.1. Stažuotės, kursai, mokymai 

mokytojų bendrųjų kompetencijų 

tobulinimui, mokyklos įtraukumui ir 

tarptautiškumui stiprinti skaičius/dalyvių 

skaičius 

Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Projektų ir 

biudžeto lėšos  

3.2.3 Mokytojų veiklos 

įsivertinimas 

3.2.3.1. Mokytojų veiklos savianalizės 

ataskaitos, skaičius 
Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

3.2.4. Vadovų veiklos 

įsivertinimas 

3.2.4.1. Vadovų veiklos savianalizės 

ataskaitos, skaičius 
Kasmet 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

3.3. Telkti 

mokinių tėvus 

(globėjus), darbo 

rinkos teikėjus, 

suinteresuotas 

šalis į Mokyklos 

savivaldos veiklą  

3.3.1. Mokinių tėvų 

(globėjų), darbo rinkos 

teikėjų, suinteresuotų šalių 

telkimas ir įtraukimas į 

Mokyklos savivaldos 

veiklą 

3.2.4.1. Mokinių tėvų (globėjų), darbo 

rinkos teikėjų, suinteresuotų šalių 

susitikimai/protokolai 

Kasmet  

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Biudžeto lėšos 

Žmogiški 

ištekliai 
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2019-2021 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

Tikslo ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimas 

Vertinimo kriterijų reikšmė ir matavimo 

vienetai 

2019 2020 2021 

Tikslas: 1. Kokybišku, darniu ir veiksmingu ugdymu bei mokymu motyvuoti mokinius pasiekti profesionalumo pasirinktoje srityje 

Uždavinys 1.1. Užtikrinti ugdymo/si kokybę ir veiksmingumą 

1.1.1.1. Įgijusių profesinę kvalifikaciją skaičius 
25 12 15 

1.1.1.2. Mokinių, kurie mokėsi pagal parengtas arba atnaujintas modulines programas, dalis % 
88 100 100 

1.1.2.1. Įgijusių vidurinį išsilavinimą skaičius 
10 12 13 

1.1.2.2. Mokinių, laikiusių valstybinius brandos egzaminus, dalis % 
30 40 40 

1.1.3.1. Per šešis mėnesius nuo mokyklos baigimo įsidarbinusių atitinkamoje profesinėje srityje absolventų 

dalis, % 
40 42 44 

1.1.3.1. Lankstaus PM ir BU turinio veiklų/pamokų tvarkaraščių skaičius 
7 7 7 

1.1.3.2. Lankstaus PM ir BU turinio veiklų/pamokų planų skaičius 
8 10 10 

1.1.3.3. Lankstaus PM ir BU turinio ir veiklų/pamokų skaičius 
8 10 10 

1.1.4.1. Skaitmeninių PM metodinių priemonių skaičius 
7 8 8 

1.1.4.2. Skaitmeninių BU metodinių priemonių skaičius 
7 7 7 

1.1.5.1. Parengtos mokymosi priemonės pagal mokinių mokymosi stilių ir gebėjimus 
3 3 3 
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1.1.5.2. Pusmečių ir mokslo metų rezultatai, % 
80 90 100 

Uždavinys 1.2. Ugdyti darnią, profesionalią asmenybę 
   

1.2.1.1. Per praktinį mokymą įgyvendintų realaus gyvenimo iškeltų užduočių/darbų skaičius 
10/20 12/24 12/24 

1.2.2.1. Pamokų/veiklų metu mokymui naudojamų IT priemonių skaičius  
50 50 50 

1.2.2.2. Atsiskaitomųjų darbų IT priemonėmis skaičius  
10 10 10 

1.2.3.1. Mokykloje nė karto per du mėnesius patyčių nepatyrusių mokinių/mokytojų dalis nuo visų 

mokinių/mokytojų skaičius, % 
88 90 92 

1.2.3.2. Kūno kultūros pamokų lankomumo ir pažangos rodikliai, % 
80 90 100 

1.2.3.3. Sąmoningo fizinio aktyvumo reguliavimo modulio lankomumo ir pažangos rodikliai 
80 90 100 

1.2.3.4. Darbuotojų saugos ir sveikatos modulio lankomumo ir pažangos rodikliai 
80 90 95 

Uždavinys 1.3. Plėsti Mokyklos veiklas, užtikrinant mokymosi visą gyvenimą galimybes 
   

1.3.1.1. Parengtų neformaliojo profesinio mokymo programų skaičius 
1 1 1 

1.3.2.1. Vykdomų neformaliojo profesinio mokymo programų skaičius 
1 1 1 

Uždavinys 1.4. Plėtoti socialinę ir tarptautinę partnerystę 

1.4.1.1. Tradicinės ir naujos veiklos su socialiniais partneriais; skaičius, dalyvių skaičius 
1/15 1/20 2/ 30 

1.4.2.1. Vykdomi regioniniai projektai; skaičius, mokyklos dalyvių % 
1/30 1/35 1/40 

1.4.2.2.Vykdomi nacionaliniai projektai; skaičius, mokyklos dalyvių % 
1 15 1/20 1/20 

1.4.2.3.Vykdomi tarptautiniai projektai; skaičius, mokyklos dalyvių % 
1/30 1/40 1/50 
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1.4.3.1. Dalyvaujančių konkursuose dalyvių ir komandų skaičius  
6/3 6/3 6/3 

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

2019 2020 2021 

Tikslas: 2. Stiprinti Mokyklos kaip atsinaujinančios organizacijos įvaizdį ir žinomumą Vilniaus regione, Lietuvoje ir užsienio šalyse 

Uždavinys 2.1. Plėtoti ugdymo karjerai modelius 

2.1.1.1. Aplankytos/atvykusios BU mokyklos ir organizuoti renginiai; mokyklų skaičius/renginių skaičius 
5/5 5/5 5/5 

2.1.2.2. Susitikimai su socialiniais partneriais; mokinių apklausų rezultatai, susitikimų/apklausų skaičius 
4/2 4/2 4/2 

Uždavinys 2.2. Populiarinti Mokyklos veiklą realioje ir virtualioje erdvėje 

2.2.1.1. Reklaminė medžiaga, vnt./kompl. 
2 2 2 

2.2.2.1. Renginių skaičius 
20 22 30 

2.2.3.1. Susitikimų skaičius 
2 2 2 

2.2.4.1. Straipsnių ir laidų žiniasklaidoje skaičius 
3 3 3 

Uždavinys 2.3. Turtinti mokymo/si aplinkas 

2.3.1.1. Įsigytos BU mokymo priemonės, atitinkančios programinius ugdymo reikalavimus; kompl.  
1 1 1 

2.3.2.1. Įsigytos programinius reikalavimus atitinkančios teorijos PM priemonės; kompl. 
2 2 2 

2.3.3.1. Įsigytos medijų ir IT priemonės PM ir BU; kompl.  
2 4 5 

2.3.3.2. Įdiegta Moodle sistema į mokymo/si aplinką 
1 - - 
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Uždavinys 2.4. Optimizuoti Mokyklos infrastruktūrą 

2.4.1.1. Perteklinė infrastruktūra perduota Turto bankui; m2/vnt./kompl. 
10477 m2/5 - - 

2.5.1.1. Pertvarkytų patalpų, jų komplektų skaičius 
2 2 2 

Uždavinys 2.5. Atnaujinti mokymo/si infrastruktūrą 

2.5.3.1. Praplėsta mechanikos ir technikos priežiūros laboratorija; darbo vietų sk. 
7 7 - 

2.5.3.2. Įsigyta įranga mechanikos ir technikos priežiūros laboratorijai; kompl. 
2 3 - 

2.5.3.3. Praplėsta metalo apdirbimo, šaltkalvystės ir suvirinimo laboratorija; darbo vietų sk. 
7 7 - 

2.5.3.4. Įsigyta įranga metalo apdirbimo, šaltkalvystės ir suvirinimo laboratorijai; kompl. 
2 2 - 

2.5.4.1. Praplėsta maisto ruošimo laboratorija; darbo vietų sk. 
7 7 - 

2.3.4.2. Įsigyta įranga maisto ruošimo laboratorijai; kompl. 
2 5 - 

2.5.5.1. Praplėsta dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo laboratorija; darbo vietų skaičius 
7 7 - 

2.5.5.2. Įsigyta įranga dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo laboratorijai; kompl.  
2 2 - 

2.5.6.1. Atnaujinta mokyklos vidaus ir išorės infrastruktūra; kompl.  2 3 - 

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

2019 2020 2021 

Tikslas: 3. Ugdyti Mokyklos bendruomenės vertybines nuostatas 

Uždavinys 3.1. Formuoti tolerantišką, pilietišką, patriotišką, atvirą naujovėms, kūrybingą ir verslią bendruomenę 

3.1.1.1. Integruoto mokinių bendrųjų, kūrybinių ir verslumo kompetencijų ugdymo į mokymą programos; 

skaičius 
2 2 2 
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3.1.2.1. Bendruomenės švietimo, kūrybinių ir verslumo kompetencijų ugdymo mokymai, seminarai ir kt. 

renginiai; veiklų/dalyvių skaičius 
4/100 4/100 4/100 

3.1.3.1. Tolerancijos ugdymo centro programos/veiklos/ renginiai; skaičius/dalyvių skaičius 
1/25 1/25 1/25 

Uždavinys 3.2. Skatinti profesinį tobulėjimą ir objektyvų savo veiklos įsivertinimą 

3.2.1.1. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai, skaičius/dalyvių skaičius 
5/17 5/17 5/17 

3.2.2.1. Stažuotės, kursai, mokymai mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimui, mokyklos įtraukumui ir 

tarptautiškumui stiprinti skaičius/dalyvių skaičius 
5/17 5/17 5/17 

3.2.3.1. Mokytojų veiklos savianalizės ataskaitos, skaičius 
17 17 17 

3.2.4.1. Vadovų veiklos savianalizės ataskaitos, skaičius 
2 2 2 

3.2.4.1. Mokinių tėvų (globėjų), darbo rinkos teikėjų, suinteresuotų šalių susitikimai/protokolai 
4/4 4/4 4/4 

 

 

SUDERINTA 

Mokyklos  tarybos 2018 m. rugsėjo 17 d.                     

protokolo Nr. V7-2nutarimu  

 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo)  

2019m. birželio 18d.  

protokolo Nr. 2 nutarimu. 

 

 

  


