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Klaipeda

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IRMETINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Centro vizijai igrvendinti parengtas ir iryvendinamas 2019-2021 m. strateginis planas (patvirtintas

Centro tarybos 2019 m. geguZes 28 d., protokolo Nr. 2), kuriame num atomi strateginiai tikslai:
l. Teikti kokybilkas mokymosi vis4 gyvenim4 paslaugas profesinio mokymo ir profesin€s reabilitacijos

igyvendinimo srityje, nuosekliai planuojant, vykdant ugdymo (si) / mokymo (si) veiklas ir atsakingai vertinanr
pasiektus rezultatus.

2. Inicijuoti pozityvios patirties sklaid4 ir peremim4 vystant bendradarbiavimo veiklas su
suinteresuotomis Salimis Lietuvoje ir uZsienyje.

3. Gerinti informacijos sklaidos procesus, formuojant Centro, kaip socialiai atsakingos, besimokandios,
kokybiSkai teikiandios mokymosi vis4 ryvenim4 paslaugas, !vaizd!.

a' Ugdyti bendruomen6s narius, siekiant tapatumo su organizacij4 asmenines lyderystes, meistriskumo,
gristo tarpusavio pagarba ir profesine etika-

5. lgyvendinti centro veiklos procesus pagal idiegtus kokyb€s standartus.
6' Modemizuoti centro infrastruktilre kuriant efektyviam mokymui (si) / ugdymui (si) ir darbui

palanki% saugi4 ir estetiSk4 aplink4.

2020 m. Mokymo centro veiklos tikslas:

Teihli kohybtikos profesinlo molrymo poslaugas dtdinant Jrf prleinanumq, inovatyvumq, aktyviai
Itrauklanl bendruomends nariur lr partnerius, dalijattis poztylt$a pfiirthnl lr stiprinunt Centro ivaizdi-

2020 m. Centro veiklos plane numatytq uidaviniq pasiekimo laipsnis

Uidaviniai UZdaviniq iglvendinimo vertinimo kriterijai
UZdaviniq

iglvendinimo
rezultatai

UZtikinti mokymosi
vis4 grvenimq
poreikiq tenkinimq
patrauklum4 bei
profesinio mokymo
paslaugq kokybg.

Priimtq mokiniq skaiCius i pirminio profesinio
mokymo programas (2020- 09-01)

558

Mokiniq skaidius pirminio profesinio mokymo
programose (2020- I 0-0 I )

8s9

Priimtq mokiniq skaidius i pagrindinio ugdymo
programas (9- I 0 klas€s)

54

Mokiniq baigusiq formalias tgstinio profesinio
mokymo programas per 2020 m. ,skaiCius (be VB
finansuojamu prosamu)

1656

Mokini15 baigusiq neformalias tgstinio profesinio
mokymo programas per 2020 m. ,skaidius (be VBt
finansuojamq programq)

3272

Baigusiq pirminio profesinio mokymo programas
mokiniq skaidius (VB * finansuojamas programas)

251

Suaugusiqlq Svietimo renginiq klauslojq skaidius 197

lsidarbinimo skaidius pirminio profesinio mokymo
programose (skaidius ir proc,)

I5 251 baigusiq 178
(arba 7l%) isidarbino



Mokiniq besimokandiq pameistrystes biidu, skaidius
per 2020 m. (pirminis ir tgstinis profesinis mokymas)

Pirminis profesinis
mokymas -62, tgstinis
profesinis mokymas

(ne VB
finansuojamas) - 93.

I5 viso - 155
PaZangumo vidurkis (pirminis profesinis mokymas ir
gimnazija)

98, 18%

Mokiniq lankomumas pirminio profesinio mokymo
programose (nepateisintq pamokq skaidius I mokiniui)

36,4

Kompetencijq vertinimo vidurkis 8,65 balo
Gimnazijos skyriaus mokiniq paZangumas (proc.) 90,4 proc.

Laikiusiq brandos egza.minus ir igijusiq vidurini
i5silavinimq (skaidius ir proc.)

60 laike
100 proc.

Gimnazijos skyriaus mokiniq lankomumas (proc.) 89 proc.

ISlaikiusiq egzaminus vairuotojq skyriuje (skaidius ir
proc. nuo besimokandiq mokiniq skaiCiaus)

447 mok. 89 proc.

Atvirq pamokq skaidius 3l
Paslaugq kokybes vertinimas (mokiniai mokytqsi dar
karta ir rekomenduotu kitiems)

76 proc.

Gerinti mokymui(
si) ir darbui palankiq
aplink4 atnaujinant
Centro
infrastruktrir4.

Turto isigijimas ( Eur.) i5 Centro u2dirbrq lesq ir i5
VB* 105q, ilskyrus informaciniq technotogijq irang4)

I5 Centro uZdirbtq
l€Sq - l4 591,l7 Eur.

I5 VB l€Sq -
6 319,0 Eur.

Informaciniq technologijq isigijimas (Eur.) i5 Centro
uZdirbtq l€5q ir i5 VBiliSq.

I5 Centro uZdirbtq leSq

- I 892,50 Eur.
I5 VB le5q-

20 076, 08 Eur.

Projekto liSq isisavinimas, Eur. I 599 724,90 Eur.
liSos infiastrukturai gerinti, remontui (Eur.) i5 Centro
uzdirbtq lesq ir i5 vB*leSq.

I5 Centro uZdirbtq l05rl

- 93 490,82 Eur.
I5 VB le5q -

159 718,64 Eur.
k3os mokymo priemonems isig/ti (Eur.) i5 Centro
uZdirbtq IeSq ir i5 VB+leSq.

I5 Centro uZdirbtq le5q

- 71 590,24 Eur.
I5 VB lC5rl -

18 662,91 Eur.
Centro uZdirbtos pajamos (Eur.) per 2020 m. 712 455,50 Eur.

3. Efektyviai skleisti
informacij4 ir
pozityviQ patirti
bendraujant ir
bendradarbiauj ant su
visomis
suintercsuotomis
Salimis , siekiant
teikiamq paslaugq
kokybes ir Centro

ivaizdZio stiprinimo.

Sektoriniame praktinio mokymo centre praktini
mokym4 atliko kitq mokyklq, imoniq klientai

1090 asmenys

Dalyvavusiq kitq profesiniq mokyklq sektoriniuose
praktinio mokymo centruose mokiniq skaidius

77

Kvalifikacij4 tobulinusiq darbuotojq skaidius per 2020
metus

91

Kvalifi kacijos tobulinimo renginiq bendruomenei
skaidius per 2020m.

3

Parengtq ir atnaujintq personalo dokumenttl skaidius 25
Renginiq mokiniams, bendruomenei skaidius per 2020
m.

32

Informacijos sklaidos renginiq skaidius 39



Projektq dalyviq skaidius per 2020 m. t5
Administruojamq projektrl skaidius per 2020 m. l0
Vielinimui skirtos lesos ( Eur). I5 Centro uZdirbtq le5tl

t9 192,20
I5 VB leSq-
t 233,60

t VB - valstyb€s l65os

2020 m. efekto kiterijq siektinos reikSmes numaq/tos 2020 m. veiklos programoje yra ne maZesnes nei
2020 m. numatytos reikimds.

Kai kurios 2020 m. efekto kriterijq reik5mis yra virSytos. Ypad reiklmingai vir5yos besimokandiq
mokiniq pirminiame profesiniame mokyme reikSm€s (atitinkamai + 39,22 proc.), priimtq mokiniq skaidiaus (+
28'83 proc.) reiklm6s lyginant su 2019 m. veiklos rodikliais. Did€ja mokinirtr kurie mokosi pameistrystes budu,
skaidiai: 155 mokiniais (+19,23) daugiau nei 2019 metais. Dideja pirminio profesinio mokymo mokiniq
paiangumo vidurkis - 8,33 (+3,09 proc.), Gereja mokiniq lankomumas pirminio profesinio mokymo programose
(nepateisinq pamokq skaidius I mokiniui)- 36,4 (- 165f proc.). Ypad rySkus rodiklis - didejanris
administruojamq projektq le5q isisavinimas - 2019 m. 215605, 0 Eur., 2020 m.- 1599724,90 Eur. (+640,94
proc. daugiau nei 2019 m.). Didejantis vykdytojq teisimis administruojamq ivairiq Europos s4jungos
struktiirinill ir kittl fondq finansuojamq projektq skaidius - 10 (+ 66,67 proc.).

Tadiau yra rodikliq, kuriq reikimes yra maZesnes lyginant su 2019 m. veiklos rodikliais:
- UZdirbtos lesos - 2019 m. uzdirbta 991000,0 Eur., 2020 m. -712 455,50 Eur. ( -28,95
proc.);
- Tgstinio mokymo mokiniq skaiCius (UZimtumo tamyb4 darbdaviq ir asmenin€mis l€Somis
besimokantys asmenys) - 4928 (-28, 6l proc.).

Pagrindines rodikliq matejimo prieZastys yra COVID -19 metu sustabdytas formalaus ir neformalaus
profesinio mokymo (UZimtumo tamyba, darbdaviq siuntimu ir asmenq le5omis), profesin€s reabilitacijos,
suaugusiqjq Svietimo ir kitLl mokamq paslaugq teikimas.

2020 m. Centro veiklos veikmingumo kriterijai ir rodikliai

Efekto kriterijus

Pasiekti
rezultatai
(rodikliai)
2018 m.

Pasiekti
rezultatai
(rodikliai)

2019 m.

Pasiekti
rezultatai

(rodikliai) 2020
m.

1. Mokiniq skaidius pirminio ir tgstinio profesinio
mokymo progamose (VB)

438 611 859

Pokt)tis Droc. +40,87 +39,22
2. Tgstinio mokymo mokiniq skaidius (UT, darbdaviq ir
asmeninemis Zmoniq l€5omis)

6856 6903 4928

Pokl)tis Dtoc, +0,69 -28,61
3. Priimtq mokiniq skaidius i pirminio ir tgstinio
profesinio mokymo programas (VB)

324 444 572

Pokytis Dtoc. +37,04 +28,83
4.Centro mokini6 igijusiq vidurini iSsilavinimq dalis
(procentais) nuo visq mokiniq baigusiq vidurinio
ugdymo programA

100 91,2 100

Pokytis ptoc. -8,8 +9,65
5.PaZangumo vidurkis (pirminis profesinis mokymas ) 8,07 8,08 6,JJ

Pokytis proc. +0,12 +3,09
6.Mokiniq lankomumas pirminio profesinio mokymo
programose (nepateisintq pamokq skaidius 1 mokiniui)

57,6 43,6 36,4

Pokvtis Dtoc, -24,31 -16,51

3



valandq kituose SPMC proc. nuo 17,7 5

9. Vykdltojq teisemis administruojamq jvairiq Europos
sqjungos strukt[riniq ir kitq fondq finansuojamq

1447 7t4.02 712 455. 50 Eur.

I L Ugdomosios aplinkos gerinimas i5 Centro

12. Administruojamq ir igyvendinamq projektq le5q I 599 724,90 Eor.

Centro veiklos ekonominio, socialinio naudingumo pagrindimas

Naudingumas /
poveikis Pagrindimas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai)

Ekonominis
naudingumas/poveikis

I. Gaua paiana iS vlso 5 013 134,30 Eur, X iu:
Valstybes biudZeto - I 810 834,04 Eur, il jq ukio islaikymui 6 proc.

UZdirbtos pajamos - 712 455,50 Eur, i5 jq Ukio i5laikymui 3 proc.
Europos sqjungos - 2 497 017,98Eur.
Savivaldyb6s biudZeto - I 929 Eur.
Kitq finansavimo Saltiniq - 20 E97,78 Eur.
2. O*io lllaikvmul isleista K viso I3t 337.038w, il iu:
iI Centro uzdirbtq lelq 20 855,42 Eur. - l6 proc., iS valsrybes biudzeto 0 4E1,61
Eur. - 84 proc.

Socialinis
naudingumas/poveiHs

l. Mokiniry isidarbinimo (uZimtumo) rdikliai:
Pirminio profesinio mokymo isidarbinimo rodiklis - 7l proc.
Tgstinio profesinio mokymo isidarbinimo rodiklis - 88 proc.
Profesines reabilitacijos rodiklis - 66,6 proc.
2. Kvalifikacijos tobulinimo rodHiai - 97 asmenys tobulino kvalifikacij4
(seminarai ir kvalifikacijos tobulinimo ir kt. programos).
3. Centro ivaizdis visuomenaje - Centro atliktq tyrimq duomenimis, 48 proc,
mokiniq pasirinko istaigq del gero ivaizdZio visuomeneje ir d€l gerq aplinkiniq
rekomendacijq.
4, Centrq pakartotiniam mokymuisi i.rktqsi 76 proc. absolventq.
5. Per 2020 m. apmokytas 5179 asmuo (pirminis - 251, tgstinis profesinis
mokymas - 492E (ne VB l05omis finansuojami klientai ( i5 jq - l5 reabilitacijos
dalyviq), profesin6s reabilitacijos dalyviams suteikta galimybO atnaujinti
profesin0s veiklos igiidZius ir griZti i darbo rink4. Pagercja tgstinio mokymo ir
profesines reabilitacijos dalyviq gyvenimo kokyb€, mokiniams suleikiama
galimybe socializuotis, ugdytis socialinius igUdZius, pasikeidiajq socialine padetis
visuomen€je.
6. Centro atliktq tyrimq duomenimis, profesines reabilitacijos dalyviq gyvenimo
kokybe pagerejo vidutini5kai - 14 proc. (tyrimas atliktas naudojant SF-36
ktausimyn4). Profesin€s reabilitacijos datyviq vertinimai pradZioje pasiskirste nuo
0 iki 96 intervale, o baigus profesin€s reabilitacijos program4 - nuo l0 iki 100

4

7. Mokiniq, baigusiq pameistryst€s bUdu, skaidius r35 130 1

Pokytis Droc. -J. / +19,23
ll 10,13

'okvtis oroc. -7,91 +75,22
6 6 t0

'tis proc. 0 7
10. UZdirbtos le5os (Eur.) 1 002 766.33

'okvtis Dtoc. -30,73 -28,9:
329 566 Eur 336 8l 9 221 662 Eor.

Pokvtis nroc, .l-', ) -34,19
141 976,0

Eur-
215 905,0

Eur,
Pokvtis proc +52,07 +640,94



(veninami fi zinds sveikatos, psictri@
7. Galimybe rinktis mokymosi laik4 ir b0dus (vakarin€s, savaitgalio grup0s,
mokymasis nuotoliniu budu ir kt.)

II SKYRII]S

2O2O METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR ITODIKLIAI
1. Pagrindiniai pra€jusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys) Si€ktini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

l.l. Uztikinti
kokybilk4 praktinio
mokymo
igvendinim4.

Sektoriniame
praktinio mokymo
centre (SPMC)
sudarltos s4lygos
atlikti praktini
mokym+ praktik4
kitq PM mokiniams,
AM studentams,
organizuoti
kvalifikacijos
tobulinimo renginius,
praktini mokym4

imoniq
darbuotojams,

Ne maZiau kaip 60
proc. praktiniq
uisi€mimq skaidiaus
SPMC
organizuoj ama kitq
PM mokiniams, AM
studentams,
kvalifikacijos
tobulinimo renginiai,
praktiniai mokymai

imoniq
darbuotoj ams.

62 proc. 1090 mokiniams/klientams
Transporto, sand€liavimo ir rysiq
sektoriniame praktinio mokymo
centre suteikta paslaugq kitq
mokyklq mokiniams ir kitiems
klientams-

1.2. Organizuoti
mokiniq profesini
mokymq
pameistrysGs
forma.

TriSales
pameistrystes
mokymo sutartys.

2020 m. - 2,04 proc. 10,2 proc.
- pirminis profesinis mokymas -

62 mokiniai;
- tgstinis profesinis mokymas -

93 mokiniai.
- I5 viso Centre -155 mokiniams.

1.3. Statybos
sektorinio praktinio
mokymo centro
atnaujinimas,
stiprinant statybos
sektoriaus mokymo
programq
jryvendinim4.

Modemizuojamos
mokymui reikalingos
erdves ir aplink4
didinama statybos
sektoriaus programq
profesinio mokymo
paslaugq pasiEla,
prieinamumas ir
kokybe.

Bus isigrta:
Statybos sektoriaus
praktinio mokymo
iranga;
Informaciniq
technologijq iranga;
Baldai;
Atlikta patalpq
rekonstrukcija

Per 2020 metus yra atlikta 85 proc.
Rangos statybos darbr} d€l
papildomo finansavimo
neiforminimo. Nuo 2020 m. liepos
13 d. rangos darbai (ne del Centro
kaltes) yra sustabdyti. Rangos
darbq sutartis bus atnaujinta, kai tik
CPVA parengs ir juridi5kai

iformins papildomo fi nansavimo
skyrimq projektui. Rangos darbai
po CPA iforminimo bus visiSkai
atlikti ir urbaigti per 3 menesius.
Mokymo centras per 2020 metus
sekmingai ivykde tarptaurini atvir4
konkursq praktinio mokymo irangai
isigrti, iki Sios dienos yra nupirktos
6 dalys i5 l0 daliu orakrinio



mokymo irangos. 4 dalims iluo
metu vyksta atviras urptautinis
vie5as konkursas.

Isiglta informaciniq technologijq
lranga.

1.4. Informacijos
saugos valdymo
sistemos (ISVS),
atitinkanCios
standarto
ISOflEC2700l:201
3, diegimas.

Parengti ISVS
diegimo procesq
dokumentai,
vykdomas
dokumentq

igyvendinimas ir
kontrole.

Idiegta ISVS
sistema.

2020-0 l-09 direhoriaus jsakymu
Nr. V-5 (1.3) patvirtinri
Informacijos saugos reikalavimai,
paskirtas atsakingas darbuotojas.
Patvirtintas Informacijos saugos
valdymo sistemos vadovas. Sistema
Centre idiegtg pildoma
dokumentacija pagal nustaq us
procesus.

1.5. Kokybes
vadybos sistemos
pagal ISO standarta
pakartotinis
sertifikavimas.

Pakartotinai
sertifikuojama
kokyb€s vadybos
sistema.

Sertifikuota Kokybes
vadybos sistema,
sertifikatas.

2020-01-27
Sertifikato Nr. 9/78.

2, UZduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies ddl numatytq rizikq (ei tokiq buvo)

UZduotvs PrieZastys, rizikos

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq svariq lstaigos veiklos rLzultatamsj

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3. l. Programq licencijavimas. l. Pirminio profesinio mokymo - 26;

2. Tgstinio profesinio mokymo - 6.
3.2. Socialiniq igiidZiq programos
parengimas ir igyvendinimas specialirjq
ugdymosi poreikiq mokiniams.

Specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniams parengta ir
iryvendinama Socialiniq igtrdZiq programa, kuri
organizuojama kartu su virejo ir medienos apdirbijo - dailides
pad€jijo moduline profesinio mokymo pro!trama.

3.3. Didejantis priimamq mokiniq
skaidius i VB. finansuojamas pirminio ir
tgstinio profesinio mokymo programas, j
9 ir l0 klases

2019 m. rugsejo 30 d. priimta mokiniq - 436.
2020 m. priimta 572. Pokyis: +136 arba +28,83 proc.
daugiau.

3.4. Administruojamq ir igrvendinamq
projektq Zymus skaidiaus padidejimas.

2020 metais Mokymo centras vykdyojoEEemE aGiiistravo
l0 projekt% 3-uose Strategines partnerystCs projektuose
dalyvavo partnerio teisemis, l-me tarptautiniame projekle
dalyvavo partnerio teisemis bei 2-uose projektuose dalyvavo
priimandiojo partnerio teisemis.

3.5. Didejantis mokytojq, igyjandiq
aukStesng kvalifi kacing kategorij6
skaidius

2018 m. - 2; 2019 m. - 5;2020 i. 4

3.6. BIM (Building lnformation
Modelling) modelio taikymas
modulin6se profesinio mokymo
programose

BIM modelio taikymas mokiniams, kurie mokosi Apdailininko
(statybininko), Kompiuterinio projektavimo operatoriaus
mokymo programose, formuoja naujus igtidZius.

3.7, Nuotolinio mokymo organizavimo
iteisinimas

Vertintas Centro pasirengimi@
ugdymo proceso organizavimo btidu. Ekspertinio vertinimo
ataskaita (reg. Data Nr.: 2020-11-09, MK-5) Ekspertinio

6



vertinimo iSvada: pasirengt- vykdyi mokym[ nuotoliniu
ugdymo proceso organizavimo btidu.

3.8. lnformaciniq technologijq isigij irnas
ir bei tikslingasjq panaudojimas
mokymo procesui ir aplinkq saugumui.

lsigta I 5 plan5etiniq kompiuteriq, Z staciomamJkompiuteriai,
I 5 intemetiniq kompiuteriniq kamery.
fsiryta ir irengta l0 vaizdo stebejimo kamery bendrojo
naudojimo patalpose, siekiant u4ikinti saugum4.

4. Pakoreguotos pra€jusirl metq veiklos uZduotys (iei tokirt buvo) ir rezultatai

Uiduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti
rezultatai ir jU

rodikliai
4.1

III SKYRIUS

GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS

_ .. 1 Gebtjimq atlikti pareiryb0s apralyme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskaitq)

IV SKYRIUS

PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU
TOBULINIMAS

6, Pasiektq rezultatq vykdant urduotis isiyertinimas

Z.l. xaip totiau rurri iri@
7.2.Ateities organizacij a ir lyderyste.

Direktore
2021-0t-t2

Vertinimo kiterijai Pazymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai gerai

5. l. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkiltas lo 2o 3o 4a
5.2. IStekliq (ZmogiSkqjq, laiko ir materialiniq; paskirstyrn.as lo 2a 3o 4n
5.3. Lyderystes ir vadovaviqo efektyvumas lo 2a 3o 4o
5.4. ZiniL gebejimq ir igUdZiq panaudojimas, atliekant funkcilas ir siekiant
rezultatrl

lo 2a 3o 4a

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) lo 2o 3o 4o

Uiduodiq ivykdymo apralymas PaZamimas atitinkamas
langelis

6.1. Uzduotys jvykdytos irvirsijo kai kuffi Labai gerai X
6.2. UZduotys i5 esm€s ivykdytos pag,al sutartus vertinimo rodiklius Gerai n
6.3. Ivykdltos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
6.4. UZduotys neivykdltos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai D

7. Kompetencijos, kurias nordtq tobulinti

- 

-5.
4a- dr. Dalia Martisauskiene



V SKYRIUS

2021 METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
8. 2021 rnetq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs ivvkdvtos'l

8. l. Organizuoti mokiniq
profesini mokym4
pameistrystes forma.

TriSaliq pameistrystes mokyrno
sutardiq sudarymas.

Sudaryq pameistrystcs sutardill
skaidius - 80 (pirminis profesinis
mokymas - 45, tgstinis
profesinis mokymas - 35 ne VB
fi nansuoiamos nrosramos).

8.2. Rengti Individualaus
ugdymo planus specialiqj q
ugdymosi poreikiq
mokiniams.

Individualiq ugdymo planq, skirtq
specialiqjq ugdymosi poreikiq
turintiems mokiniams, rengimas.

Centro specialistq ir profesijos
mokyojq parengti ir uzpildyti
45 Individualiis ugdymo planai,
kuriuose ivertintos kiekvieno
mokinio salios ir sunkumai

8.3. Mokymo centro 

-

bendrabudio pastato iSoriniq
sienq ir cokoliq apliltinimas i5
VIPA lcIq.

VisiSkai apSiltinus bendrabudio
pastatq i5 lauko puses bus uZtikrinta
pastato infrastrukturos atitiktis
higienos normq reikalavimams bei
pasiekta ne maZesni kaip C pastato
energinio naudingumo klas€.

ApSiltintas bendrabuCio pastatas
i5 lauko puses.

E.4. Gerinti mokiniq gyvenimo
s4lygas Klaipedos Emesto
Galvanausko profesinio
mokymo centro bendrabutyj e,
adresu Baltijos pr. 18,
Klaipeda.

S€kmingai igrvendinus vidaus
patalpq remonto projekt4 bus
sukurtos geros gyvenimo s4lygos
socialiai jautriomis asmenq gn:p€ms
(neigalieji, na5laitiai, maZas ir labai
6a)as pajamas gaunantys asmenys,
vaikai iki 18 m. ir kt.) ir kitiems
Mokymo centro mokiniams.

Planuojamq kad per 202t rnetus
bus atlikta apie 50 procentq
bendmbudio vidaus patalpq
remonto darbq bei visiSkai
apsiltintas pastato stogas.

8.5. Suformuoti ir igyvendinii
veiksming4 ir pakankam4
vidaus kontroles sistemos
mechanian4.

Parengti vidaus kontroles sistemos
mechanizm4 reglamentuojantys
dokumentai.

Patvirtinta ir veikianti vidaus
kontroles sistemos politika.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

neivykdytos (aplinkyb€s, kurios gali



VI SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
l0 fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: ttbai gerai - Centro direlaor| Wkde visas uzduotis puikiai,

sutarti vertinimo rodikliai virlyi, yra uiduoiit1 ar veiHt5, hrios nebuvo planuotos ir nustatytos, betjvylcdytos pap ildomai.

Centro tarybos pirmininki
(Tarybos pirmininkas)
2021-02- 03

I l. fvertinimas, jo pagrindimas ir siUlymai:

(Svietimo jsuigos savininko teises ir
pareigas iryvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)
(data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau

Dircktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)
(data)

(paraSas)

Danguol6 Kisieliene

(vardas ir pavarde)

dr. Dalia MartiSauskiene
(para5as)


