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                   PATVIRTINTA 

Klaip�dos Ernesto Galvanausko 
profesinio mokymo centro 

Tarybos (Kolegialaus valdymo organo) 

2022 m. gruodžio 16 d. sprendimu 

Protokolo Nr. KO-5 

 
 

KLAIP�DOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO  
SRTATEGINIS PLANAS 2023-2024 M. 

 

1. VIZIJA, MISIJA IR VERTYB�S, VEIKLOS PRIORITETAI 

Mokymo centro vizija – tapti konkurencinga ir socialiai atsakinga didžiausia mokinių skaičiumi profesinio mokymo 0staiga vakarų Lietuvos regione. 
Vizijai pasiekti, numatyta 0gyvendinti profesin0 mokym�, bendr�j0 ugdym� ir profesinę reabilitacij�, siekti suinteresuotų balių poreikių ir lūkesčių 

tenkinimo, skatinti pozityvios patirties per�mim�, pl�toti socialinę partnerystę, siekti mokymosi vis� gyvenim� ir darbo patirties derm�s. 
Mokymo centro misija – profesionaliai teikti pirminio, tęstinio profesinio mokymo, vairuotojų mokymo, bendrojo ugdymo, pameistryst�s ir profesin�s 

reabilitacijos paslaugas, užtikrinant mokymo(si) vis� gyvenim� visų pakopų bvietimo, profesinio mokymo ir perkvalifikavimo prieinamum� ir tenkinant 
suinteresuotų balių poreikius ir lūkesčius. 

 

Mokymo centras, gerindamas organizacinę kultūr�, savo veikl� grindžia vertyb�mis:  

 Tobulėjimas. Nuolat keičiantis ekonomin�ms ir socialin�ms s�lygoms, vyraujant informacijos ir komunikacinių technologijų pl�trai būtini esminiai 

pokyčiai, tod�l asmeniui itin svarbus tampa poreikis mokytis vis� gyvenim�. 
 Dėmesys klientui. Kiekvienam besikreipiančiam suteikiame pagalb�, noriai dalijam�s patirtimi, žiniomis, bendradarbiaujame padedant 0sidarbinti, 
pl�tojame bendradarbiavim� su darbdaviais, didiname mokymo paslaugų prieinamum� ne0galiems ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims. 

 Lankstumas. Mokymo procesas organizuojamas atsižvelgiant 0 darbo rinkos poreikius: darbdavių pageidavimu operatyviai 0gyvendinamas jų poreikius ir 

lūkesčius atitinkantis naujų darbuotojų profesinis mokymas, asmenims, pageidaujantiems 0gyti kvalifikacij�, sudaromos lanksčios mokymosi galimyb�s. 
 Inovatyvumas. Siekdami 0sitvirtinti konkurencingoje aplinkoje, iebkome naujų veiklos krypčių ir galimybių, priimame ibbūkius, diegiame naujoves. 

 Socialinė atsakomybė. Sudarome s�lygas asmenims su spec. ugdymo(si) poreikiais ir negalia mokymo(si) paslaugų prieinamumui, galimybę asmenims su 
negalia integruotis 0 darbo rink�, socializuotis, derinti Centro ir darbuotojų interesus, iebkoti naujų veiklos pateikimo būdų, atsiskaityti suinteresuotoms balims, 
atsakingai naudoti ibteklius siekiant s�naudų mažinimo, palaikyti savanoribkas socialines iniciatyvas 0traukiant socialinius partnerius. 
 Bendruomeniškumas. D�mesys ir pagarba kolegai, besimokančiajam, aptarnaujančiam personalui – mūsų ibskirtinumas. 
Veiklos prioritetai: 

1. Kokybibkas ir saugus bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir profesin�s reabilitacijos paslaugų teikimas. 

2. Pozityvios patirties sklaida ir bendradarbiavimo vystymas Lietuvoje ir užsienyje. 

3. Informacijos sklaidos užtikrinimas Centro 0vaizdžiui formuoti. 
4. Asmenin�s lyderyst�s, meistribkumo, tarpusavio pagarbos kultūros sklaida siekiant tapatumo su organizacija. 
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5. Infrastruktūros modernizavimas ir palankios aplinkos kūrimas. 

 

2. VEIKLOS KONTEKSTAS 

2.1. IaORINIs VEIKSNIs KONTEKSTAS 

Centro 2022–2024 metų strateginis planas parengtas pagal:  

1. Lietuvos Respublikos bvietimo 0statym� (1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 aktuali redakcija); 

2. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo 0statym� (1997 m. spalio 14 d. Nr. VIII-450 aktuali redakcija); 

3. Lietuvos Respublikos Strateginio valdymo 0statym� (2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII- 3096); 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarim� ,, D�l Lietuvos Respublikos strateginio valdymo 0statymo, Lietuvos Respublikos regionin�s pl�tros 
0statymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 0statymo 14 straipsnio 3 dalies 0gyvendinimo ( 2021 m. 
balandžio 28 d. Nr. 292) ir kitus Lietuvos Respublikos norminius aktus;  

5. Klaip�dos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 0status, patvirtintus Lietuvos Respublikos  avietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 
lapkričio 23 d. 0sakymu Nr. V-1827 ir kitus Centro veikl� reglamentuojančius dokumentus. 

 

Veiksnit grup�  Veiksnys Veiksnio poveikis (teigiamas, neutralus, neigiamas) 

Politiniai-teisiniai veiksniai LR Profesinio mokymo 0statymo pakeitimai; kitų teis�s 
aktų atsiradimas/pakeitimai 

Neutralus poveikis. Profesinio mokymo 0statymo ir kitų teis�s aktų 
pakeitimai sudaro s�lygas atnaujinti dokumentus. 

Visų profesinio mokymo 0staigų tapimas viebosiomis 
0staigomis 

Neigiamas poveikis. Atsiranda daugiau potencialių konkurentų vykdant 
0vairių sričių mokymus. 

Mokymo programų ibgryninimas profesin�se mokymo 
0staigose 

Neutralus poveikis. Atsiranda galimyb� netekti licencijuotų profesinio 
mokymo programų ir tuo pačiu būtinyb� užtikrinti likusių programų 
efektyvesn0 ir kokybibkesn0 vykdym�. 

Ekonominiai 

veiksniai 

Maž�jantis finansavimas. Galimyb� dalyvauti ES 
struktūrinių fondų projektuose. 

Neigiamas poveikis. Sumaž�ja galimyb�s modernizavimui. Ypač 
transporto, sand�liavimo ir rybių sektoriniam praktinio mokymo centrui, 
kuris pastatytas ir transporto priemon�s pirktos prieb 9 metus ir reikia 

atsinaujinimo. 

COVID-19 0taka visuomenei ir verslui Neigiamas poveikis. Esama situacija yra labai nestabili ir sud�tinga 
prognozuoti ekonomikos ir verslo pokyčius net metams 0 priek0 kas gali 
0takoti mokinių/klientų maž�jim�.  

Verslo 0staigos vangiai bendradarbiauja su profesinio 
mokymo 0staigomis d�l darbuotojų mokymo 

Neigiamas poveikis. Mažai ibnaudotos galimyb�s formaliam darbuotojų 
mokymui, ypač pameistryst�s forma. Tod�l darbdavių darbo rinkos 
poreikiai patenkinami ib dalies. 

Socialiniai-kultūriniai 
veiksniai 

Demografin� situacija  d�l emigracijos (mokinių 
skaičiaus maž�jimas iki 2021 m.)
   

Neutralus poveikis. Maž�jantis mokinių skaičius d�l emigracijos ir 
globalizacijos procesų, kurie taip pat 0takoja, kad daug�ja galimyb� pl�sti 
mokymus atvykusiems ib užsienio. 
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Visuomen�s sen�jimas 

 

Teigiamas poveikis. Atsiranda galimyb� teikti mokymo paslaugas senyvo 
amžiaus žmon�ms, teikti kitas paslaugas. 

Didel� pasiūla dalyvauti 0vairiuose miesto, regiono, 
nacionaliniuose ar tarptautiniuose renginiuose, 

konkursuose, stažuot�se ir kt.  

Teigiamas poveikis. Atsiranda galimyb� gimnazijos skyriaus, pirminio bei 

tęstinio profesinio mokymo mokiniams aktyviai socializacijai, saviraibkai, 
kompetencijų pl�totei. 

Technologiniai-moksliniai 

veiksniai 

Technologijų kaita ir inovacijų taikymas Teigiamas poveikis. Atsiranda galimyb� naudoti ES l�bas statybos 
sektoriaus praktinio mokymo baz�s atnaujinimui ir prisitaikymui prie 
naujausių technologijų kaitos, inovacijų. 
Teigiamas poveikis. Atsiranda galimyb� diegti inovacijas pagal 
sertifikuotas kokyb�s vadybos ir informacijos saugos sistemas. 

Nuotolinio darbo ir mokymo populiar�jimas Teigiamas poveikis. Maž�jantis mokymo ir darbo patalpų poreikis, sudaro 

galimybes pl�sti veikl�. 

Teigiamas poveikis. Galimyb� pritraukti daugiau mokinių ib tolimesnių 
rajonų. 

 

2.2. VIDINIs VEIKSNIs KONTEKSTAS (CENTRO VEIKLOS SSGG)  

Centro 2022–2024 metų strategin0 planas parengtas vadovaujantis vidiniais Klaip�dos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro vidaus kontrol�s 
sistemos ir jos formavimo politika ugdymo kokyb�s, finansų, personalo ir kt. srityse procesais, kuriuos sudaro: 

 Centro pirminio, tęstinio profesinio ir neformalaus suaugusiųjų mokymo reglamentuojantys aprabai, procedūros, mokymo(si) kokyb�s vertinimas ir 
0sivertinimas; 

 Centro finansų kontrol�s taisykl�s; 
 Veiklos procesų vadovas; 
 Rizikos valdymo ir kontrol�s procedūrų vadovas. 
Visa tai užtikrinama vadovaujantis Centro vidaus kontrol�s veiksmingumo ir pakankamumo užtikrinim� reglamentuojančiais aprabais, direktoriaus 

0sakymais, atliekant nustatytų procesų nuolatinę steb�sen� ir j� dokumentuojant 

Stipryb�s Silpnyb�s 

1. Stipri Centro vadovo, mokytojų, kitų darbuotojų lyderyst� ne tik mokymo 
0staigoje, bet ir regione, palaikanti visų 0staigoje 0gyvendinamų bvietimo sričių 
socialinių partnerių tinkl�, padedant0 spręsti strateginius su profesiniu mokymu 

susijusius klausimus. 

2. Procesų vadybai pasitelkta, sertifikuota ir nuolat prižiūrima ISO standarto 
reikalavimus atitinkanti Kokyb�s vadybos ir Informacinio saugumo sistema. 

3. Platus 0monių ir regiono ūkio poreikius atitinkančių 0gyvendinamų programų 
spektras, užtikrinantis profesinio mokymo prieinamum� 0vairaus amžiaus ir 
poreikių asmenims. 

4. Strategin� orientacija ir lyderyst� regione vykdant papildomus, tęstinius 
mokymus, pritraukiant ypač daug besimokančiųjų ir uždirbant papildomų l�bų. 

1. Nepakankama pedagoginių darbuotojų naujų technologijų ir informacijos 
valdymo, užsienio kalbų kompetencija. 

2. Stiprintinas vidin�s komunikacijos valdymo procesas, pereinant prie visibko 
elektroninių dokumentų valdymo. 

3. Stiprintinas specialiosios pagalbos teikimas specialiųjų poreikių mokiniams. 
4. Trūksta aktyvesnio dalies profesijos, gimnazijos skyriaus mokytojų, 

vairavimo instruktorių  dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 
Trūksta aktyvesnio darbo Mokymo centro mokinių karjeros planavimo 

srityje. Skatinimo mokinius stoti 0 aukbtesnio lygmens mokymo institucijas. 
5. Tobulintina absolventų 0sidarbinimo pagal specialybę skatinimo sistema. 
6. Tobulintini duomenų rinkimo/gavimo būdai apie buvusių mokinių 
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5. Užtikrinamos lanksčios mokymosi galimyb�s dirbantiems, specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems mokiniams: taikomas dieninis, vakarinis, savaitgalinis, 
nuotolinis mokymasis, taip pat mokymasis pameistryst�s mokymo organizavimo 
forma. 

6. Laiku nustatoma ir mokiniams teikiama profesionali socialin� pedagogin�, 
psichologin� pagalba, organizuojamos grupin�s ir individualios konsultacijos. 

7. Sudaromos galimyb�s asmenims pripažinti ir 0teisinti neformaliuoju būdu 0gytas 
kompetencijas, skleidžiama Centro geroji patirtis. 

8. Aktyvus 0staigos dalyvavimas „Erasmus+“ ir kitose bvietimo paramos ir mainų 
programose prisideda prie mokinių ir absolventų profesinio parengimo gerinimo, 
profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimo, inovacijų ugdymo procese 
diegimo. 

9. Planuodama profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinim�, Centro administracija 
atsižvelgia 0 profesijos mokytojų pageidavimus ir Centro metin�s veiklos 
ibsikeltus tikslus bei uždavinius. Organizuojami vidiniai mokymai Centro 
profesijos mokytojams, administracijai. 

10. Finansibkai stipri profesinio mokymo 0staiga, teikianti prioritet� moderniems 
materialiesiems ibtekliams. Akivaizdi investicijų nauda Centro bendruomenei. 

11. Aukbtas kvalifikacij� 0gyjančių mokinių rodiklis. 
12. Aukbta mokinių asmens 0gytų kompetencijų metų 0vertintų 8–10 balais dalis. (50 

proc.) 

13. Naudojami 0vairūs, formalūs ir neformalūs duomenų rinkimo metodai (anketin�s 
apklausos, individualūs ir grupiniai pokalbiai) padeda siekti vizijos ir vykdyti 
Centro misij�. 

14.  Aukbtas absolventų ir socialinių partnerių, darbdavių pasitik�jimas Centru, 
absolventų pasitenkinimas 0gyta kvalifikacija didina Centro patrauklum� ir 
konkurencingum�. 

15.  Pl�tojami bendradarbiavimo rybiai su verslo atstovais - darbdaviais, 

valstybin�mis ir kt. institucijomis. Glaudūs rybiai su Lietuvos užimtumo tarnybos 
padaliniais – vykdomi vizitai, dalyvaujama projektuose. 

16.  S�kmingai taikoma nuotolinio mokymo(si) aplinka bei mokymas(sis) nuotoliniu 
būdu. 

17.  Ibpl�tota Transporto, sand�liavimo ir rybių sektorinio centro veikla ir mokymo, 
kitų veiklų pasiūla. 

0sidarbinim�, bedarbius, užimtuosius. 

7. Stiprintinas glaudesnis rybys su darbdaviais d�l darbuotojų siuntimo mokytis 
0 Mokymo centr�. 

8. Lauko infrastruktūros tvarkymas (Taiko pr. 67). 
9. Centro ir Kretingos filialo stadionų aplinkos modernizavimas, kad atitiktų 

sporto veiklai skirtus reikalavimus. 

10. Mokomųjų transporto priemonių parko sen�jimas. 
11. Mokinių bendrabučio vidaus remonto darbų spartinimas ir statybos 

sektorinio centro modernizavimo užbaigimas. 
12. aiuolaikinių praktinio profesinio mokymo priemonių ir 0rengimų, 

atitinkančių darbo rinkos poreik0, stoka Kretingos filiale d�l finansinių l�bų 
trūkumo. 

13. /stojusiųjų mokinių dalykinių kompetencijų, elgesio kultūros, motyvacijos 
stoka. 

14. Kretingos filiale neatlikta mokomųjų pastatų renovacija. 
15. Kretingos filiale n�ra psichologo etato. 
 

Galimyb�s Gr�sm�s 

1. Siekti sistemingumo, organizuojant mokytojų metodinę veikl�. 
2. Organizuoti mokymų mokytojams pamokų individualizavimo 0gūdžiams 

0tvirtinti, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. 

1. Esant neaktyviam mokytojų kvalifikacijos tobulinimui atsiranda gr�sm� 
teikti nekonkurencingas paslaugas. 

2. Dirba 40 proc. mokytojų, kurių amžius 55 m. ir daugiau. 
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3. Didinti ir skatinti pedagogus tobulinti  kvalifikacij�. 
4. Inicijuoti mokytojus atnaujinti metodinę medžiag� ir priemones. Diegti ir toliau 

pl�toti nuotolin0 mokym�. 
5. Atnaujinti praktinio mokymo 0rang�, mokymosi ir poilsio erdves, lauko 

infrastruktūr�. 
6. Pl�toti mokym�si pameistryst�s forma. 
7. Inicijuoti susitikimus su verslo atstovais, darbdaviais sudarant s�lygas naujovių 

perteikimui, mokymų darbuotojams organizavimui. 
8. Tobulinti Karjeros planavimo plan�, 0traukiant mokinius (mokinių tarybos 

atstovus) 0 Karjeros plano rengim� ir 0gyvendinim�. 
9. Pl�toti tarptautinius rybius, puosel�jant ilgalaikę partnerystę ir 

bendradarbiavim�. 
10. Aktyviau pl�toti savanorystę. 
11. ES struktūrinių ir kitų fondų bei programų finansinių ibteklių paiebka. 
 

3. Mokymosi sutarčių nutraukimas d�l ibvykimo 0 užsien0, 0sidarbinimo ne 
pagal specialybę ar pasikeitusios beimynin�s pad�ties. 

4. LAMO BPO nepritaikyta reg�jimo negali� turintiems mokiniams, 
pasirenkant mokymo program�, 0staig�. 

5. Grupių nesukomplektavimas pagal naujai pritaikytas modulines mokymo 
programas. 

6. Klasių nekomplektavimas Suaugusiųjų ir jaunimo skyriuje pagal naujus 
klasių formavimo reikalavimus. 

7. Ilgų formalių programų paklausos sumaž�jimas (bendradarbiaujant su 

verslu). 

8. Verslo 0monių nepalankus požiūris 0 profesin0 mokym�. 
9. Vangus suinteresuotų balių dalyvavimas planuojamuose tyrimuose, 

anketin�se apklausose. 
10. Neaibki finansin� valstyb�s situacija d�l pandemijos gali koreguoti 0staigos 

modernizavimo galimybes. 

11. D�l didelių tęstinio profesinio mokymo kainų, darbdaviai ir asmenys 
besimokantys savo l�bomis, gali atsisakyti tęstinio profesinio mokymo 
paslaugų. 

12. T�vų (rūpintojų) pasyvus dalyvavimas Centro bendruomen�s veikloje. 

 

3. STRATEGINIAI TIKSLAI 

1. Teikti kokybibkas mokymosi vis� gyvenim� paslaugas profesinio mokymo ir profesin�s reabilitacijos srityje reikalingų specialistų rengimui, nuosekliai 

planuojant, vykdant ugdymo(si) / mokymo(si) veiklas ir jas vertinat bei 0sivertinant. 
2. Vystyti pozityvios patirties sklaid� ir per�mim� vystant bendradarbiavimo veiklas su suinteresuotomis balimis Lietuvoje ir užsienyje. 
3. Gerinti informacijos sklaidos procesus, didinant Centro kaip socialiai atsakingos, besimokančios, kokybibkai teikiančios mokymosi vis� gyvenim� 

paslaugas patrauklum� ir prieinamum�. 
4. Ugdyti bendruomen�s narius, siekiant tapatumo su organizacija, asmenin�s lyderyst�s, meistribkumo, gr0sto tarpusavio pagarba ir profesine etika. 
5. /gyvendinti centro veiklos procesus pagal 0diegtus kokyb�s ir saugumo, vidaus kontrol�s sistemų standartus. 

6. Modernizuoti centro infrastruktūr�, kuriant efektyviam mokymui(si) / ugdymui(si) ir darbui palanki�, saugi� ir estetibk� aplink�. 
 

4. PROGRAMOS 

2022-2024 m. strateginiame plane numatytos strateginio laikotarpio programos:  

1. Kokybibkų mokymosi vis� gyvenim� paslaugų profesinio mokymo ir profesin�s reabilitacijos srityje teikimas. 
2. Pozityvios patirties sklaida ir bendradarbiavimo vystymas. 

3. Informacijos sklaidos didinant Centro kaip socialiai atsakingos, besimokančios, kokybibkai teikiančios mokymosi vis� gyvenim� paslaugas 
patrauklumo ir prieinamumo užtikrinimas. 
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4. Bendruomenibkumo ugdymas ir kompetencijų pl�tojimas 

5. Teikiamų paslaugų, vykdomų veiklų ekonomibkumo, efektyvumo, rezultatyvumo užtikrinimas ir didinimas.    

6. Centro infrastruktūros modernizavimas ir palankios aplinkos kūrimas. 
 

1. TIKSLAS  

Teikti kokybiškas mokymosi visą gyvenimą paslaugas profesinio mokymo ir profesinės reabilitacijos srityje reikalingų specialistų rengimą, nuosekliai 
planuojant, vykdant ugdymo(si) / mokymo(si) veiklas ir jas vertinat bei 0sivertinant.  

Programa: Kokybibkt mokymosi visą gyvenimą paslaugt profesinio mokymo ir profesin�s reabilitacijos srityje teikimas   

 
U}DAVINIAI PRIEMON�S U}DAVINIAMS 

ĮGYVENDINTI 

PLANUOJAMO

S L�aOS 
PRIEMON�MS 
ĮGYVENDINTI 

ĮGYVENDINIMO 
TERMINAS 

                  POVEIKIS AR REZULTATAS IR RODIKLIAI 

POVEIKIS AR REZULTATAS POVEIKIO AR REZULTATO 

RODIKLIAI 

1. Planuoti ir 

organizuoti 

pri�mimo ir 
mokymo (si) 

proces� 

1.1. Analizuoti pra�jusių metų numatytų prioritetų, tikslų 0gyvendinim�, mokinių pasiekimų rezultatus 2023 2024 

Gimnazijos skyrius  Kasmet birželio m�n. 
 

Metinis pažangumas g 89 % g 90 % 

 Kasmet birželio m�n. Metiniai pažymio vidurkiai, balais 

 

g 6 g 6 

 Kasmet birželio m�n. Nepateisintų pamokų skaičius vienam 
mokiniui per mokslo metus 

f 53 f 50 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

 Kasmet birželio m�n. Metinis pažangumas g 90 % g 90 % 

 Kasmet birželio m�n. Metiniai pažymio vidurkiai, balais g 8 g 8  
 Kasmet birželio m�n. Nepateisintų pamokų skaičius vienam 

mokiniui per mokslo metus 

f 45 f 45 

Statybos ir verslo skyrius  Kasmet birželio m�n. Metinis pažangumas   g 89 % g 90 % 

 Kasmet birželio m�n.  Metiniai pažymio vidurkiai, balais g 6  g 6  
 Kasmet birželio m�n. Nepateisintų pamokų skaičius vienam 

mokiniui per mokslo metus 

f 53 f 50 

Tęstinio mokymo skyrius  Kasmet birželio m�n. Vertinimų vidurkis g 6  g 6  
Transporto skyrius  Kasmet birželio m�n. Iblaikiusių egzaminus skaičius g 95 % g 95 % 

Kretingos filialas 

Gimnazijos, 

 Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius 

 Kasmet birželio m�n. Metinis pažangumas g 95 % g 96 % 

 Kasmet birželio m�n. Metiniai pažymio vidurkiai, balais g 6 g 7 
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 Kasmet birželio m�n. 
 

Nepateisintų pamokų skaičius vienam 
mokiniui per mokslo metus 

g90 % g90 % 

Kretingos filialas 

Profesinis skyrius 

 Kasmet birželio m�n. Metinis pažangumas   g 90 % g 90 % 

 Kasmet birželio m�n. Metiniai pažymio vidurkiai, balais g 7 g 7 

 Kasmet birželio m�n. Nepateisintų pamokų skaičius vienam 
mokiniui per mokslo metus 

f 80 % f 80 % 

1.2. Planuoti ir organizuoti mokymo (si) proces� 2023 2024 

Gimnazijos skyrius  Kasmet rugs�jo m�n. Pri�mimo skaičius  85 90 

 Kasmet birželio m�n. Ibvykusių mokinių skaičius g 33 g 32 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

 Kasmet rugs�jo m�n. Pri�mimo skaičius  120 150 

 Kasmet birželio m�n. Ibvykusių mokinių skaičius g 25 g 20 

 Kasmet saus0 – gruod0 Priimtų 0 profesin�s reabilitacijos 
programas dalyvių skaičius 

14 16 

 Kasmet saus0– gruod0  Baigusių profesin�s reabilitacijos 
programas dalyvių skaičius  

17 19 

 Kasmet saus0– gruod0 
parengti individualūs 
planai  

Profesin�s reabilitacijos dalyvių 
individualių planų rengimas, 
pasiektų rezultatų analiz� 

17 19 

 Kasmet lapkričio – 

gruodžio m�n.  
Profesin�s reabilitacijos dalyvių 
Gyvenimo kokyb�s vertinimas ir 
analiz� 

17 19 

Statybos ir verslo skyrius - Kasmet rugs�jo m�n. Pri�mimo skaičius  170 200 

- Kasmet birželio m�n. Ibvykusių mokinių skaičius g 65 g 60 

Tęstinio mokymo skyrius - Kasmet gruodžio m�n. Pri�mimo skaičius  2100 2100 

- Kasmet gruodžio m�n. Ibvykusių mokinių skaičius g 30 g 30 

Transporto skyrius - Kasmet gruodžio m�n. Pri�mimo skaičius  3550 3600 

- Kasmet gruodžio m�n. Ibvykusių mokinių skaičius g 30 g 30 

Kretingos filialas 

Gimnazijos,  

Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius 

 

 Kasmet rugs�jo m�n. Pri�mimo skaičius  110 114 

 Kasmet birželio m�n. Ibvykusių mokinių skaičius g17 g17 

Kretingos filialas 

Profesinis skyrius 

 Kasmet rugs�jo m�n. Pri�mimo skaičius  138 150 

 Kasmet birželio m�n. Ibvykusių mokinių skaičius g20 g20 
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1.3. Steb�ti mokinių pasiekimus ir kompetencij� 2023 2024 

Gimnazijos skyrius  Rugpjūčio m�n. /gijusių vidurin0 ibsilavinim� dalis 
proc. nuo visų mokinių baigusių 
VUP 

100 100 

 Rugpjūčio m�n. Laikiusių valstybinius egzaminus 
dalis proc. nuo visų pasirinkusių 
VBE 

100 100 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

 Birželio m�n. Gavusių diplomus skaičius 100 105 

 Birželio m�n. Laikiusių kvalifikacinius 
egzaminus proc. nuo visų baigusių 
tais metais 

96 97 

Statybos ir verslo skyrius  Birželio m�n. Gavusių diplomus skaičius 130 140 

 Birželio m�n. Laikiusių kvalifikacinius 
egzaminus proc. nuo visų baigusių 
tais metais 

100 100 

Tęstinio mokymo skyrius  Gruodžio m�n. Kompetencijų vertinimo lygis g 6 balai g 6 balai 
Transporto skyrius  Gruodžio m�n. Laikiusių egzaminus skaičius 1050 1100 

 Gruodžio m�n. Kompetencijų vertinimo lygis 

 

g 6 balai g 6 balai 

Kretingos filialas 

Gimnazijos,  

Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius 

 

 Rugpjūčio m�n. /gijusių vidurin0 ibsilavinim� dalis 
proc. nuo visų mokinių baigusių 
VUP 

 

86 90 

 Rugpjūčio m�n. 
 

Laikiusių valstybinius egzaminus 
dalis proc. nuo visų pasirinkusių 
VBE 

90  90  

Kretingos filialas 

Profesinis skyrius 

 

 Birželio m�n. Gavusių diplomus skaičius 70 75 

 Birželio m�n. Laikiusių kvalifikacinius 
egzaminus proc. nuo visų baigusių 
tais metais 

90  90  

1.4. Organizuoti netradicines, atviras, integruotas pamokas ir ibvykas 2023 2024 

Gimnazijos skyrius - Rugs�jo – birželio m�n. Ibvykų/netradicinių pamokų 
skaičius 

12 14 

- Rugs�jo – birželio m�n. Atvirų/integruotų pamokų skaičius 14 16 
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Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- Rugs�jo – birželio m�n.  Ibvykų skaičius  15 20 

- Rugs�jo – birželio m�n.  Netradicinių pamokų skaičius 7 10 

- Rugs�jo – birželio m�n. Atvirų pamokų skaičius 10 10 

- Rugs�jo – birželio m�n. Integruotų pamokų skaičius 4 4 

Statybos ir verslo skyrius - Rugs�jo – birželio m�n. Ibvykų/netradicinių pamokų 
skaičius 

12 14 

- Rugs�jo – birželio m�n. Atvirų/integruotų pamokų skaičius 11 12 

- Rugs�jo – birželio m�n. Valandų kituose SPMC skaičius 
(proc.) 

> 10% > 10% 

Tęstinio mokymo skyrius - Gruodžio m�n. Ibvykų skaičius  25 30 

- Gruodžio m�n. Netradicinių pamokų skaičius 5 5 

- Gruodžio m�n. Atvirų pamokų skaičius 6 6 

- Gruodžio m�n. Integruotų pamokų skaičius 6 6 

Kretingos filialas 

Gimnazijos, 

 Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius 

 

- Rugs�jo – birželio m�n. 
 

Ibvykų/netradicinių pamokų 
skaičius 

4 4 

- Rugs�jo – birželio m�n. 
 

Atvirų/integruotų pamokų skaičius 4 4 

Kretingos filialas 

Profesinis skyrius 

- Rugs�jo – birželio m�n. 
 

Ibvykų/netradicinių pamokų 
skaičius 

12 14 

- Rugs�jo – birželio m�n. Atvirų/integruotų pamokų skaičius 12 14 

1.5. Teikti pagalb�/param� mokiniui 2023 2024 

Gimnazijos skyrius - Mokymo(si) proceso metu Mokinių, kuriems reikalinga 
bvietimo specialistų pagalba 

> 75 proc. > 80 proc. 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- Mokymo(si) proceso metu Mokinių, gaunančių stipendijas 
proc. 

82 83 

- Mokymo(si) proceso metu Mokinių, kuriems reikalinga 
bvietimo specialistų pagalba. 

60 proc. 61 proc. 

Statybos ir verslo skyrius - Mokymo(si) proceso metu Mokinių, gaunančių stipendijas 
proc. 

> 85 proc. > 85 proc. 
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- Mokymo(si) proceso metu Mokinių, kuriems reikalinga 
bvietimo specialistų pagalba 

Daugiau   75 

proc. 

Daugiau  80 

proc. 

Tęstinio mokymo skyrius - Pasirabant mokymo sutart0 Mokinių, besimokančių daugiau nei 
vien� kart�, sk. (suteikiamos 
nuolaidos) 

20 20 

Transporto skyrius - Pasirabant mokymo sutart0 Mokinių, besimokančių daugiau nei 
vien� kart�, sk. (suteikiamos 
nuolaidos) 

20 20 

Kretingos filialas  Mokymo(si) proceso metu 

 

Mokinių, kuriems reikalinga 
bvietimo specialistų pagalba 

> 85 proc. 

 

> 85 proc. 

 

 Mokymo(si) proceso metu 

 

Mokinių, gaunančių stipendijas 
proc. 

64 66 

1.6. Teikti pagalb� mokiniams d�l mokymo(si) proceso 2023 2024 

Gimnazijos skyrius 

 

- Mokymo (si) proceso 

 metu 

Mokinių savarankibkumo ugdymo 
veiklos 

Visuose 

dalykuose 

Visuose  

dalykuose 

- Mokymo (si) proceso metu Mokinių kūrybibkumo ugdymo 
veiklos 

Visuose 

dalykuose 

Visuose 

dalykuose 

- Mokymo (si) proceso metu Individualizuotas ir diferencijuotas 

mokymo turinys 

Visuose 

dalykuose 

Visuose 

dalykuose 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- Mokymo (si) proceso metu Mokinių savarankibkumo ugdymo 
veiklos 

Visuose 

dalykuose 

Visuose 

dalykuose 

- Mokymo (si) proceso metu Mokinių kūrybibkumo ugdymo 
veiklos 

Visuose 

dalykuose 

Visuose 

dalykuose 

- Mokymo (si) proceso metu Individualūs planai specialiųjų 
ugdymosi poreikių mokiniams  

 

25 

 

30 

Statybos ir verslo skyrius - Mokymo (si) proceso metu Mokinių savarankibkumo ugdymo 
veiklos 

Visuose 

dalykuose 

Visuose 

dalykuose 

- Mokymo (si) proceso metu Mokinių kūrybibkumo ugdymo 
veiklos 

Visuose 

dalykuose 

Visuose 

dalykuose 

- Mokymo (si) proceso metu Individualizuotas ir diferencijuotas 

mokymo turinys 

Pagal 

gimnazijos sk. 

Pagal 

gimnazijos sk. 

Kretingos filialas - Mokymo (si) proceso metu Mokinių savarankibkumo ugdymo 
veiklos 

Visuose 

dalykuose 

 

Visuose 

dalykuose 

 

- Mokymo (si) proceso metu Mokinių kūrybibkumo ugdymo 
veiklos 

Visuose 

dalykuose 

Visuose 

dalykuose 
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- Mokymo (si) proceso metu 

 

Individualizuotas ir diferencijuotas 

mokymo turinys 

 

Visuose 

dalykuose 

 

Visuose 

dalykuose 

 

2. Organizuoti 

ir vykdyti 

mokym� 
0vairiomis 
formomis  

2.1. Rinkti formalaus tęstinio profesinio mokymo grupes 2023 2024 

Tęstinio mokymo skyrius - Kasmet, per m. m. Priimtų mokinių skaičius 600 600 

- Kasmet, per m. m. Baigusių mokinių skaičius 570 570 

Transporto skyrius - Kasmet, per m. m. Priimtų mokinių skaičius 800 770 

- Kasmet, per m. m. Baigusių mokinių skaičius 790 750 

Kretingos filialas - Kasmet, per m. m. 

 

Priimtų mokinių skaičius 60 61 

- Kasmet, per m. m. Baigusių mokinių skaičius 60 61 

2.2. Vykdyti besimokančių formalaus tęstinio profesinio mokymo grup�se mokinių skaičiaus steb�sen� 2023 2024 

Tęstinio mokymo skyrius - Kasmet, per m. m. Ibbrauktų mokinių skaičius 22 20 

Transporto skyrius - Kasmet, per m. m. Ibbrauktų mokinių skaičius 20 20 

Kretingos filialas - Kasmet, per m. m. Ibbrauktų mokinių skaičius 3 3 

2.3. Rinkti neformalaus tęstinio profesinio mokymo grupes  2023 2024 

Tęstinio mokymo skyrius - Kasmet, per m. m. Priimtų mokinių skaičius 1500 1500 

- Kasmet, per m. m. Baigusių mokinių skaičius 1590 1590 

Transporto skyrius - Kasmet, per m. m. Priimtų mokinių skaičius 800 800 

- Kasmet, per m. m. Baigusių mokinių skaičius 790 790 

Kretingos filialas - Kasmet, per m. m. 

 

Priimtų mokinių skaičius 

 

15 20 

- Kasmet, per m. m. Baigusių mokinių skaičius 14 19 

2.4. Vykdyti besimokančių neformalaus tęstinio profesinio mokymo grup�se mokinių skaičiaus steb�sen� 2023 2024 

Tęstinio mokymo skyrius - Kasmet, per m. m. Ibbrauktų mokinių skaičius 10 10 

 

Transporto skyrius - Kasmet, per m. m. Ibbrauktų mokinių skaičius 20 20 

Kretingos filialas  Kasmet, per m. m. 

 

Ibbrauktų mokinių skaičius 

 

1 1 

2.5. Organizuoti seminarus 2023 2024 

Tęstinio mokymo skyrius - Pagal m�nesio planus Ibduotų pažym�jimų skaičius 380 380 

2.6. Vykdyti mokym� nuotoliniu būdu 2023 2024 
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Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- Kasmet, per m. m. Besimokančiųjų skaičius Pagal poreik0 Pagal poreik0 
- Kasmet, per m. m. Baigusių skaičius Pagal poreik0 Pagal poreik0 

Statybos ir verslo skyrius - Kasmet, per m. m.. Besimokančiųjų skaičius Pagal poreik0 Pagal poreik0 
Tęstinio mokymo skyrius - Kasmet, per m. m. Besimokančiųjų skaičius 220 220 

- Kasmet, per m. m. Baigusių skaičius 200 200 

Transporto skyrius - Kasmet, per m. m. Besimokančiųjų skaičius Teorija visiems Teorija 

visiems 

- Kasmet, per m. m. Baigusių skaičius Visi Visi 

Gimnazijos skyrius - Kasmet, per m. m. Besimokančiųjų skaičius Pagal poreik0 Pagal poreik0 

Kretingos filialas - Kasmet, per m. m. 

 

Besimokančiųjų skaičius 

 

Pagal poreik0 
 

Pagal poreik0 
 

2.7. Vykdyti mokym� pameistryst�s būdu 2023 2024 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- Kasmet, per m. m. Besimokančiųjų skaičius 30 35 

- Kasmet, per m. m. Baigusių skaičius 30 35 

Statybos ir verslo skyrius - Kasmet, per m. m. Besimokančiųjų skaičius 25 27 

Tęstinio mokymo skyrius - Kasmet, per m. m. Besimokančiųjų skaičius 60 60 

- Kasmet, per m. m. Baigusių skaičius 55 55 

Transporto skyrius - Kasmet, per m. m. Besimokančiųjų skaičius 45 50 

- Kasmet, per m. m. Baigusių skaičius 

 

45 50 

Kretingos filialas - Kasmet, per m. m. Besimokančiųjų skaičius 5 6 

2.8. /gyvendinti modulin0 
mokym� 

   2023 2024 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- 2023-2024 m. Modulinių programų skaičius 8 8 

Statybos ir verslo skyrius - 2023-2024 m. Modulinių programų skaičius 7 7 

Tęstinio mokymo skyrius - 2023-2024 m. Vykdomi moduliai, jų sk. 24 24 
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Transporto skyrius - 2023-2024 m. Vykdomi moduliai, jų sk. 2 3 

Kretingos filialas - 2023-2024 m. Modulinių programų skaičius 

 

10 11 

3. Gerinti 

ugdom�j� 
veikl� siekiant 
suinteresuotų 
balių poreikių 
tenkinimo 

 

3.1. Steb�ti d�stomų dalykų pamokas 2023 2024 

Gimnazijos skyrius - Rugs�jis - birželis Steb�tų pamokų skaičius 15 16 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- Rugs�jis - birželis Steb�tų pamokų skaičius 12 15 

Statybos ir verslo skyrius - Rugs�jis - birželis Steb�tų pamokų skaičius 14 16 

Tęstinio mokymo skyrius - Visus metus Steb�tų pamokų skaičius 10 10 

Transporto skyrius - Visus metus Steb�tų pamokų skaičius 7 8 

Kretingos filialas 

Gimnazijos skyrius 

-  

Rugs�jis-birželis 

 

Steb�tų pamokų skaičius 

 

14 

 

15 

Kretingos filialas 

Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius 

 

- Rugs�jis-birželis 

 

Steb�tų pamokų skaičius 

 

10 11 

Kretingos filialas 

Profesinis skyrius 

- Rugs�jis-birželis 

 

Steb�tų pamokų skaičius 

 

20 22 

3.2. Vykdyti steb�tų pamokų aptarim� 2023 2024 

Gimnazijos skyrius - Po pamokų steb�jimo Skyriaus pos�džių protokolai Rekomendacijos 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- Po pamokų steb�jimo Skyriaus pos�džių protokolai Rekomendacijos 

Statybos ir verslo skyrius - Po pamokų steb�jimo Skyriaus pos�džių protokolai Rekomendacijos 

Tęstinio mokymo skyrius - Po pamokų steb�jimo Skyriaus pos�džių protokolai Rekomendacijos  

Transporto skyrius - Po pamokų steb�jimo Skyriaus pos�džių protokolai Rekomendacijos 

Kretingos filialas 

Gimnazijos skyrius, 

Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius 

- Po pamokų steb�jimo Skyriaus pos�džių protokolai. Rekomendacijos 

Kretingos filialas 

Profesinis skyrius 

- Po pamokų steb�jimo Skyriaus pos�džių protokolai Rekomendacijos 

3.3. Planuoti mokytojų veikl� 2023 2024 

Gimnazijos skyrius - Rugs�jo m�n. Mokytojų ilgalaikiai planai Visi mokytojai  

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- Rugs�jo m�n. Mokytojų veiklos ilgalaikiai 

mokymo planai 

Visi mokytojai  
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Statybos ir verslo skyrius - Rugs�jo m�n. Mokytojų ilgalaikiai planai Visi mokytojai  

Tęstinio mokymo skyrius - Rugs�jo ir sausio m�n. Mokytojų veiklos planai Visi mokytojai  

Transporto skyrius - Rugs�jo ir sausio m�n. Mokytojų veiklos planai Visi mokytojai 

Kretingos filialas 

Gimnazijos,  

Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius 

- Rugs�jo m�n. Mokytojų ilgalaikiai planai Visi mokytojai 

Kretingos filialas 

Profesinis skyrius 

- Rugs�jo m�n. Mokytojų ilgalaikiai planai Visi mokytojai 

3.4. Analizuoti mokytojų veiklos rezultatyvum� 2023 2024 

Gimnazijos skyrius - Birželio ir gruodžio m�n. Mokytojų pusmečio ataskaitos Ataskaita Ataskaita 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- Birželio ir gruodžio m�n. Mokytojų pusmečio ataskaitos Ataskaita Ataskaita 

Statybos ir verslo skyrius - Birželio ir gruodžio m�n. 
 

Mokytojų pusmečio ataskaitos Ataskaita Ataskaita 

Tęstinio mokymo skyrius - Birželio ir gruodžio m�n. Mokytojų pusmečio ataskaitos Ataskaita Ataskaita 

Transporto skyrius - Birželio ir gruodžio m�n. Mokytojų pusmečio ataskaitos Ataskaita Ataskaita 

Kretingos filialas - Birželio ir gruodžio m�n. Mokytojų pusmečio ataskaita Ataskaita Ataskaita 

3.5. Atnaujinti mokymo programų dalykų / modulių metodinę medžiag� 2023 2024 

Gimnazijos skyrius - 2023-2024m. Atnaujintų pasirenkamųjų dalykų 
skaičius 

Pagal poreik0 Pagal poreik0 

- 2023-2024m. Atnaujintų modulių/dalykų 
metodin�s medžiagos skaičius 

Pagal poreik0 Pagal poreik0 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- 2023-2024m. Atnaujintų programų skaičius Pagal poreik0 Pagal poreik0 

- 2023-2024m. Atnaujintų modulių/dalykų 
metodin�s medžiagos skaičius 

Pagal poreik0 Pagal poreik0 

Statybos ir verslo skyrius - 2023-2024m. Atnaujintų programų skaičius Pagal poreik0 Pagal poreik0 

- 2023-2024m. Atnaujintų modulių/dalykų 
metodin�s medžiagos skaičius 

Pagal poreik0 Pagal poreik0 

Tęstinio mokymo skyrius - Pagal mokytojų veiklos 
planus 

Atnaujintų programų skaičius Pagal poreik0 Pagal poreik0 

- Pagal mokytojų veiklos 
planus 

Atnaujintų modulių/dalykų 
metodin�s medžiagos skaičius 

Visų modulių Visų modulių 
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Transporto skyrius - Pagal mokytojų veiklos 
planus 

Atnaujintų programų skaičius Pagal poreik0 Pagal poreik0 

- Pagal mokytojų veiklos 
planus 

Atnaujintų modulių/dalykų 
metodin�s medžiagos skaičius 

Visų dalykų Visų dalykų 

Kretingos filialas - 2023-2024 m. / Pagal 

mokytojų veiklos planus 

Atnaujintų pasirenkamųjų dalykų 
skaičius / modulių / dalykų 
metodin�s medžiagos skaičius 

Pagal poreik0 Pagal poreik0 

Personalo skyrius - Pagal naujų programų 
skaičių 

Priimti nauji kompetentingi 

mokytojai  naujoms programoms 

Pagal poreik0 Pagal poreik0 

3.6. Didinti sistemingum�, organizuojant mokytojų  metodinę veikl� 2023 2024 

Gimnazijos skyrius - 2023-2024m. Metodin�s veiklos planas Ataskaita Ataskaita 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- 2023-2024m. Metodin�s veiklos planas Ataskaita Ataskaita 

Statybos ir verslo skyrius - 2023-2024m. Metodin�s veiklos planas Ataskaita Ataskaita 

Tęstinio mokymo skyrius - 2023-2024m. Metodin�s veiklos planas Ataskaita Ataskaita 

Transporto skyrius - 2023-2024m. Metodin�s veiklos planas Ataskaita Ataskaita 

Kretingos filialas - 2023-2024 m. Metodin�s veiklos planas Ataskaita Ataskaita 

 

2. TIKSLAS  

Vystyti pozityvios patirties sklaidą ir perėmimą vystant bendradarbiavimo veiklas su suinteresuotomis šalimis Lietuvoje ir užsienyje.  

Programa: Pozityvios patirties sklaida ir bendradarbiavimo vystymas 

 
U}DAVINIAI  PRIEMON�S U}DAVINIAMS 

ĮGYVENDINTI  
PLANUOJAMOS 

L�aOS 
PRIEMON�MS 
ĮGYVENDINTI 

ĮGYVENDINIMO 
TERMINAS 

POVEIKIS AR REZULTATAS IR RODIKLIAI 

POVEIKIS AR REZULTATAS POVEIKIO AR REZULTATO 

RODIKLIAI 

1. Skleisti 

pozityvi� patirt0 
vykdant atviras 

veiklas 

1.1. Organizuoti atviras veiklas siekiant ugdymo(si) kokyb�s 2023 2024 

Gimnazijos skyrius - Kiekvienais metais Mokytojų, vedusių atviras 
pamokas, skaičius 

8 9 

Sveikatos priežiūros paslaugų 
ir reabilitacijos skyrius 

- Kiekvienais metais Mokytojų, vedusių atviras 

pamokas, skaičius 

10 12 

Statybos ir verslo skyrius - Kiekvienais metais Mokytojų, vedusių atviras 
pamokas, skaičius 

8 8 
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Tęstinio mokymo skyrius - Kiekvienais metais Mokytojų, vedusių atviras 
pamokas, skaičius 

6 6  

- Kiekvienais metais Mokytojų, vedusių seminarus, 
skaičius 

5 5 

Kretingos filialas - Kiekvienais metais Mokytojų, vedusių seminarus, 
skaičius 

2 3 

1.2. Organizuoti ir vykdyti veiklas su socialiniais partneriais 2023 2024 

Gimnazijos skyrius  Kiekvienais metais Veiklų skaičius 2 2 

 Kiekvienais metais Dalyvių skaičius 13 13 

Sveikatos priežiūros paslaugų 
ir reabilitacijos skyrius 

 Kiekvienais metais Dalyvių skaičius 10 12 

 Kiekvienais metais Partnerių skaičius 5 7 

Statybos ir verslo skyrius  Kiekvienais metais Veiklų skaičius 2 2 

 Kiekvienais metais Dalyvių skaičius 7 7 

Tęstinio mokymo skyrius  Kiekvienais metais Dalyvių skaičius 160 150 

 Kiekvienais metais Partnerių skaičius 6 6 

Transporto skyrius  Kiekvienais metais Dalyvių skaičius 15 20 

- Kiekvienais metais Partnerių skaičius 5 6 

Kretingos filialas - Kiekvienais metais Veiklų skaičius 3 3 

- Kiekvienais metais Dalyvių skaičius 10 12 

1.3. Vesti profesin�s patirties sklaidos renginius 2023 2024 

Gimnazijos skyrius - Kiekvienais metais Renginių skaičius 10 10 

- Kiekvienais metais Dalyvių skaičius 19 19 

Sveikatos priežiūros paslaugų 
ir reabilitacijos skyrius 

- Kiekvienais metais Renginių skaičius 7 9 

- Kiekvienais metais Dalyvių skaičius 12 14 

Statybos ir verslo skyrius - Kiekvienais metais Renginių skaičius 10 10 

- Kiekvienais metais Dalyvių skaičius 21 21 

Tęstinio mokymo skyrius - Kiekvienais metais Renginių skaičius 2 2 

- Kiekvienais metais Dalyvių skaičius 25 25 

Transporto skyrius - Kiekvienais metais Renginių skaičius 1 1 

- Kiekvienais metais Dalyvių skaičius 15 15 

Kretingos filialas - Kiekvienais metais Renginių skaičius 5 5 

- Kiekvienais metais Dalyvių skaičius 10 10 

1.4 /raukti mokinius 0 Karjeros plano rengim� ir 0gyvendinim� 2023 2024 

Gimnazijos skyrius - Kiekvienais metais Karjeros plano parengimas planas planas 
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Sveikatos priežiūros paslaugų 
ir reabilitacijos skyrius 

- Kiekvienais metais Karjeros plano parengimas planas planas 

Statybos ir verslo skyrius - Kiekvienais metais Karjeros plano parengimas planas planas 

Tęstinio mokymo skyrius - Kiekvienais metais Karjeros plano parengimas planas planas 

Transporto skyrius - Kiekvienais metais Karjeros plano parengimas planas planas 

Kretingos filialas - Kiekvienais metais Karjeros plano parengimas planas planas 

2. Vystyti 

projektinę 
veikl� 

2.1. Rengti ir dalyvauti nacionaliniuose projektuose 2023 2024 

Projektų valdymas ES l�bos Kiekvienais metais Parengtų projektų skaičius 2 2 

ES l�bos Kiekvienais metais Patvirtintų projektų skaičius 1 1 

Gimnazijos skyrius - Kiekvienais metais Dalyvių nacionaliniuose 
projektuose skaičius 

1 1 

Sveikatos priežiūros paslaugų 
ir reabilitacijos skyrius 

- Kiekvienais metais Dalyvių nacionaliniuose 
projektuose skaičius 

2 2 

Statybos ir verslo skyrius - Kiekvienais metais Dalyvių nacionaliniuose 
projektuose skaičius 

1 1 

Tęstinio mokymo skyrius - Kiekvienais metais Dalyvių nacionaliniuose 
projektuose skaičius 

1 1 

Transporto skyrius - Kiekvienais metais Dalyvių nacionaliniuose 
projektuose skaičius 

10 10 

Kretingos filialas 

Gimnazijos, 

Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius 

- Kiekvienais metais Dalyvių nacionaliniuose 
projektuose skaičius 

1 1 

Kretingos filialas 

Profesinis skyrius 

- Kiekvienais metais Dalyvių nacionaliniuose 
projektuose skaičius 

1 1 

2.2. Rengti ir dalyvauti tarptautiniuose projektuose 2023 2024 

Projektų valdymas ES l�bos Kiekvienais metais Parengtų projektų skaičius 4 4 

ES l�bos Kiekvienais metais Patvirtintų projektų skaičius 2 2 

Gimnazijos skyrius - Kiekvienais metais Dalyvių tarptautiniuose 
projektuose skaičius 

1 1 

Sveikatos priežiūros paslaugų 
ir reabilitacijos skyrius 

- Kiekvienais metais Dalyvių tarptautiniuose 
projektuose skaičius 

1 1 

Statybos ir verslo skyrius - Kiekvienais metais Dalyvių tarptautiniuose 

projektuose skaičius 

1 1 
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Tęstinio mokymo skyrius - Kiekvienais metais Dalyvių tarptautiniuose 
projektuose skaičius 

1 1 

Transporto skyrius - Kiekvienais metais Dalyvių tarptautiniuose 
projektuose skaičius 

1 1 

Kretingos filialas 

Gimnazijos, 

Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius 

- Kiekvienais metais Dalyvių tarptautiniuose 
projektuose skaičius 

1 3 

Kretingos filialas 

Profesinis skyrius 

- Kiekvienais metais Dalyvių tarptautiniuose 
projektuose skaičius 

4 6 

2.4. Vykdyti projektų rezultatų sklaid� 2023 2024 

Projektų valdymas - Kiekvienais metais Mokytojų skaičiusių informacinius 
pranebimus po vizito ES balyse 

25 30 

3. Vystyti 

Centro 

tarptautibkum� 

3.1. Rengti bendras programas su užsienio partneriais 2023 2024 

Projektų valdymas ES l�bos Kiekvienais metais Parengtų projektų skaičius 1 1 

ES l�bos Kiekvienais metais Patvirtintų projektų skaičius 0 1 

3.2. Vystyti mokinių mobilumo vizitus praktikai atlikti ES balių 0mon�se  2023 2024 

Projektų valdymas ES l�bos Pagal projektus Mokinių skaičius 45 55 

3.3. Vystyti darbuotojų judum� 2023 2024 

Projektų valdymas ES l�bos Kiekvienais metais Dalyvių skaičius 25 30 

4. Rinkti 

duomenis ib 
suinteresuotų 
balių 

4.1. Rinkti duomenis apie absolventus (0sidarbinim� bei tolesn0 mokym�si aukbtesnio lygmens mokymo 
institucijose). 

2023 2024 

Sveikatos priežiūros paslaugų 
ir reabilitacijos skyrius 

- Pra�jus 1-3 m. po 

baigimo 

/sidarbinimo procentas g70 %  g70 %  

 - Kasmet spalio m�n. 
 

Tolesnis mokym�sis aukbtesnio 
lygmens mokymo institucijose 

20% 

Nuo baigusių 
pirminio 

profesinio 

mokymo 

programas ir 

0gijusių pirm�j� 
kvalifikacij� 

20% 

Nuo baigusių 
pirminio 

profesinio 

mokymo 

programas ir 

0gijusių 
pirm�j� 

kvalifikacij� 

Statybos ir verslo skyrius  Pra�jus 1-3 m. po 

baigimo 

/sidarbinimo procentas g70 %  g70 %  

 - Kasmet spalio m�n. 
 

Tolesnis mokym�sis aukbtesnio 
lygmens mokymo institucijose 

20% 

Nuo baigusių 
pirminio 

20% 

Nuo baigusių 
pirminio 
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profesinio 

mokymo 

programas ir 

0gijusių pirm�j� 
kvalifikacij� 

profesinio 

mokymo 

programas ir 

0gijusių 
pirm�j� 

kvalifikacij� 

Tęstinio mokymo skyrius  Kasmet birželio ir 
gruodžio m�n. 

/sidarbinimo procentas 70 %  70 %  

Transporto skyrius - Kasmet birželio ir 
gruodžio m�n. 

/sidarbinimo procentas 70 %  70 %  

Kretingos filialas - Kasmet birželio ir 
gruodžio m�n. 

/sidarbinimo procentas 

 

70 % 70 % 

4.2. Vykdyti darbdavių vertinimo steb�sen� (mokinių kompetencijų vertinimas) 2023 2024 

Sveikatos priežiūros paslaugų 
ir reabilitacijos skyrius 

- Kasmet, per m. m.  Darbdavių atsiliepimai 7 8 

Statybos ir verslo skyrius - Kasmet, per m. m.  Darbdavių atsiliepimai Praktikos 

dienynai 

Praktikos 

dienynai 

Tęstinio mokymo skyrius - Kasmet, per m. m.  Darbdavių atsiliepimai Vadovybin� 
analiz� 

Vadovybin� 
analiz� 

Transporto skyrius - Kasmet, per m. m.  Darbdavių atsiliepimai Vadovybin� 
analiz� 

Vadovybin� 
analiz� 

Kretingos filialas - Kasmet, per m. m. Darbdavių atsiliepimai 
 

Vadovybin� 
analiz� 

Vadovybin� 
analiz� 

4.3. Stiprinti rybius su darbdaviais 2023 2024 

Tęstinio mokymo skyrius - Kasmet, per m. m. Susitikimų su darbdaviais sk. 12 12 

Sveikatos priežiūros paslaugų 
ir reabilitacijos skyrius 

- Kasmet, per m. m. Susitikimų su darbdaviais sk. 22 22 

Statybos ir verslo skyrius - Kasmet, per m. m. Susitikimų su darbdaviais sk. 15 15 

Transporto skyrius - Kasmet, per m. m. Susitikimų su darbdaviais sk. 25 25 

Kretingos filialas - Kasmet, per m. m. Susitikimų su darbdaviais sk. 10 10 

4.4. Rinkti informacij� ib t�vų apie teikiamas paslaugas 2023 2024 
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Gimnazijos skyrius - Kasmet iki birželio 
m�n. 

T�vų atsiliepimai Atliktos 

apklausos 

Atliktos 

apklausos 

Sveikatos priežiūros paslaugų 
ir reabilitacijos skyrius 

- Kasmet iki birželio 
m�n. 

T�vų atsiliepimai Atliktos 

apklausos 

Atliktos 

apklausos 

Statybos ir verslo skyrius - Kasmet iki birželio 
m�n. 

T�vų atsiliepimai Atliktos 

apklausos 

Atliktos 

apklausos 

Kretingos filialas - Kasmet iki birželio 
m�n. 

T�vų atsiliepimai Atliktos 

apklausos 

Atliktos 

apklausos 

 

3. TIKSLAS  
Gerinti informacijos sklaidos procesus, didinant Centro kaip socialiai atsakingos, besimokančios, kokybiškai teikiančios mokymosi visą gyvenimą paslaugas patrauklumą 

ir prieinamumą.  

Programa: Informacijos sklaidos didinant Centro kaip socialiai atsakingos, besimokančios, kokybibkai teikiančios mokymosi visą gyvenimą paslaugas 
patrauklumo ir prieinamumo u~tikrinimą 

 
U}DAVINIAI  PRIEMON�S U}DAVINIAMS 

ĮGYVENDINTI  
PLANUOJAMOS 

L�aOS 
PRIEMON�MS 
ĮGYVENDINTI 

ĮGYVENDINIMO 
TERMINAS 

POVEIKIS AR REZULTATAS IR RODIKLIAI 

POVEIKIS AR REZULTATAS POVEIKIO AR REZULTATO 

RODIKLIAI 

1. Viebinti 
Centro veikl� 

1.1. Planuoti ir vykdyti programų viebinim� 2023 2024 

Projektų valdymas  Pagal projekto veiklų 
grafikus 

Viebinimo veiklų skaičius 17 20 

Gimnazijos skyrius 1500 Eurų kasmet Pagal m�nesio planus Viebinimo veiklų skaičius 12 12 

 Pagal m�nesio planus Dalyvių skaičius 20 20 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

1500 Eurų kasmet Pagal m�nesio planus Viebinimo veiklų skaičius 11 11 

 Pagal m�nesio planus Dalyvių skaičius 20 20 

Statybos ir verslo skyrius 1500 Eurų kasmet Pagal m�nesio planus Viebinimo veiklų skaičius 12 12 

 Pagal m�nesio planus Dalyvių skaičius 20 20 

Tęstinio mokymo skyrius 1500 Eurų kasmet Pagal m�nesio planus Viebinimo veiklų skaičius 12 12 

 Pagal m�nesio planus Dalyvių skaičius 200 200 

Transporto skyrius 1500 Eurų kasmet Pagal m�nesio planus Viebinimo veiklų skaičius 4 5 

 Pagal m�nesio planus Dalyvių skaičius 30 35 

Kretingos filialas 200 Eurų kasmet Pagal m�nesio planus Viebinimo veiklų skaičius 10 11 
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Gimnazijos, 

Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius 

 Pagal m�nesio planus Dalyvių skaičius 15 20 

Kretingos filialas 

Profesinis skyrius 

600 Eurų kasmet Pagal m�nesio planus Viebinimo veiklų skaičius 10 12 

 Pagal m�nesio planus Dalyvių skaičius 10 10 

1.2. Dalyvauti profesinio meistribkumo ir kt. konkursuose 2023 2024 

Projektų valdymas L�bos pagal 
poreik0 

Kasmet, per m. m.  Užimtų prizinių vietų skaičius 0 0 

Kasmet, per m. m.  Dalyvių skaičius 4 6 

Gimnazijos skyrius L�bos pagal 
poreik0 

Kasmet, per m. m.  Užimtų prizinių vietų skaičius 6 6 

 Kasmet, per m. m.  Dalyvių skaičius 30 30 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

L�bos pagal 
poreik0 

Kasmet, per m. m.  Užimtų prizinių vietų skaičius 1 1 

 Kasmet, per m. m.  

 

Dalyvių skaičius 3 3 

Statybos ir verslo skyrius L�bos pagal 
poreik0 

Kasmet, per m. m.  Užimtų prizinių vietų skaičius 2 2 

 

 

Kasmet, per m. m.  

 

Dalyvių skaičius 20 20 

Kretingos filialas L�bos pagal 
poreik0 

Kasmet, per m. m. Užimtų prizinių vietų skaičius 

 

6 6 

 Kasmet, per m. m. Dalyvių skaičius 10 12 

1.3. Organizuoti viebinimo renginius 2023 2024 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

1000 Eurų kasmet Pagal m�nesio planus Renginių skaičius 4 4 

 Pagal m�nesio planus Dalyvių skaičius 30 30 

Tęstinio mokymo skyrius 1000 Eurų kasmet Pagal m�nesio planus Renginių skaičius 12 12 

 Pagal m�nesio planus Dalyvių skaičius 200 200 

Transporto skyrius 1000 Eurų kasmet Pagal m�nesio planus Renginių skaičius 2 2 

 Pagal m�nesio planus Dalyvių skaičius 50 50 

Kretingos filialas 500 Eurų kasmet Pagal m�nesio planus Renginių skaičius 

 

6 6 

 Pagal m�nesio planus Dalyvių skaičius 10 10 

2.1. Organizuoti savanoryst�s renginius 2023 2024 
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2. Organizuoti 

ir dalyvauti 

savanoryst�s 
renginiuose 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- Pagal metinę 
program� 

Organizuotų renginių skaičius 3 3 

- Pagal metinę 
program� 

Dalyvių skaičius 12 12 

Tęstinio mokymo skyrius - Pagal metinę 
program� 

Organizuotų renginių skaičius 2 2 

- Pagal metinę 
program� 

Dalyvių skaičius 20 20 

Kretingos filialas - Pagal metinę 
program� 

Organizuotų renginių skaičius 4 6 

- Pagal metinę 
program� 

Dalyvių skaičius 15 15 

2.2. Vykdyti savanoribk� veikl� su socialiniais partneriais 2023 2024 

Gimnazijos skyrius - Kasmet, per m. m.  Renginių skaičius 2 2 

- Kasmet, per m. m.  Dalyvių skaičius 32 40 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- Kasmet, per m. m.  Renginių skaičius 3 3 

- Kasmet, per m. m.  Dalyvių skaičius 12 12 

Statybos ir verslo skyrius - Kasmet, per m. m.  Renginių skaičius 3 3 

- Kasmet, per m. m.  Dalyvių skaičius 25 25 

Tęstinio mokymo skyrius - Kasmet Renginių skaičius 2 2 

- Kasmet Dalyvių skaičius 20 20 

Kretingos filialas - Kasmet, per m. m. Renginių skaičius 

 

3 5 

- Kasmet, per m. m. Dalyvių skaičius 10 12 

Iš viso programai: 23 600 Eurų     

 

4. TIKSLAS  
Ugdyti bendruomenės narius, siekiant tapatumo su organizacija, asmeninės lyderystės, meistriškumo, gr0sto tarpusavio pagarba ir profesine etika. Programa: 

Bendruomenibkumo ugdymas ir kompetencijt pl�tojimas  

 
U}DAVINIAI  POVEIKIS AR REZULTATAS IR RODIKLIAI 
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PRIEMON�S U}DAVINIAMS 
ĮGYVENDINTI  

PLANUOJAMOS 

L�aOS 
PRIEMON�MS 
ĮGYVENDINTI 

ĮGYVENDINIMO 
TERMINAS 

POVEIKIS AR REZULTATAS POVEIKIO AR REZULTATO 

RODIKLIAI 

1. Planuoti ir 

vykdyti 

asmeninio 

meistribkumo 
augimo ir 

lyderyst�s 
ugdymo veiklas 

1.1. Organizuoti veiklas bendruomen�s nariams 2023 2024 

Gimnazijos skyrius 3000 Eurų Pagal renginių plan� Renginių t�vams skaičius 2 2 

- Pagal renginių plan� Renginių mokiniams skaičius 10 10 

- Pagal renginių plan� Renginių mokytojams skaičius 10 10 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

1000 Eurų Pagal renginių plan� Renginių t�vams skaičius 4 4 

- Pagal renginių plan� Renginių mokiniams skaičius 19 20 

- Pagal renginių plan� Renginių mokytojams skaičius 5 5 

- Pagal renginių plan� Renginių darbuotojams skaičius 4 4 

  Pagal renginių plan� Renginių profesin�s reabilitacijos 
dalyviams skaičius 

3 3 

Statybos ir verslo skyrius 1000 Eurų Pagal renginių plan� Renginių t�vams skaičius 2 2 

- Pagal renginių plan� Renginių mokiniams skaičius 10 10 

- Pagal renginių plan� Renginių mokytojams skaičius 10 10 

Tęstinio mokymo skyrius - Pagal renginių plan� Renginių mokiniams skaičius 8 8 

- Pagal renginių plan� Renginių mokytojams skaičius 50 50 

Kretingos filialas - 400 Eurų Pagal renginių plan� Renginių t�vams skaičius 4 4 

- Pagal renginių plan� Renginių mokiniams skaičius 8 10 

- Pagal renginių plan� Renginių mokytojams skaičius 4 5 

- Pagal renginių plan� Renginių darbuotojams skaičius 3 4 

1.2. Skatinti ir 0vertinti mokinių ir mokytojų iniciatyvas ir pasiekimus 2023 2024 

Gimnazijos skyrius 3000 Eurų Kasmet birželio m�n. /gyvendintos inovacijos Aprabymas 
ataskaitoje 

Aprabymas 
ataskaitoje 

 

- Kasmet birželio m�n. Iniciatyviausių mokytojų skaičius 2 2 

- Kasmet birželio m�n. Iniciatyviausių mokinių skaičius 11 11 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

3000 Eurų Kasmet birželio m�n. /gyvendintos inovacijos Aprabymas 
ataskaitoje 

Aprabymas 
ataskaitoje 

- Kasmet birželio m�n. Iniciatyviausių mokytojų skaičius 3 3 
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- Kasmet birželio m�n. Iniciatyviausių mokinių skaičių, 
profesin�s reabilitacijos dalyvių  
skaičius 

3 3 

Statybos ir verslo skyrius 3000 Eurų Kasmet birželio m�n. /gyvendintos inovacijos Aprabymas 
ataskaitoje 

Aprabymas 
ataskaitoje 

- Kasmet birželio m�n. Iniciatyviausių mokytojų skaičius 2 2 

- Kasmet birželio m�n. Iniciatyviausių mokinių skaičius 4 4 

Tęstinio mokymo skyrius 3000 Eurų Kasmet birželio ir 
gruodžio m�n. 

/gyvendintos inovacijos Aprabymas 
ataskaitoje 

Aprabymas 
ataskaitoje 

- Kasmet birželio ir 
gruodžio m�n. 

Iniciatyviausių mokytojų skaičius 2 2 

- Kasmet birželio ir 
gruodžio m�n. 

Iniciatyviausių mokinių skaičius 2 2 

Transporto skyrius 3000 Eurų Kasmet birželio ir 
gruodžio m�n. 

/gyvendintos inovacijos Aprabymas 
ataskaitoje 

Aprabymas 
ataskaitoje 

- Kasmet birželio ir 
gruodžio m�n. 

Iniciatyviausių mokytojų skaičius 1 1 

- Kasmet birželio ir 
gruodžio m�n. 

Iniciatyviausių mokinių skaičius 2 2 

Kretingos filialas 1000 Eurų Kasmet birželio ir 
gruodžio m�n. 

/gyvendintos inovacijos Aprabymas 
ataskaitoje 

Aprabymas 
ataskaitoje 

- Kasmet birželio ir 
gruodžio m�n. 

Iniciatyviausių mokytojų skaičius 2 2 

- Kasmet birželio ir 
gruodžio m�n. 

Iniciatyviausių mokinių skaičius 10 10 

2. Organizuoti 

bendrus 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginius 

bendruomenei 

2.1. Organizuoti bendro pobūdžio kvalifikacijos tobulinimo renginius 2023 2024 

Personalo skyrius  Pagal kvalifikacijos 

tobulinimo plan� 

Renginių skaičius 

 

3 3 

12 00,00 Pagal kvalifikacijos 

tobulinimo plan� 

Ibleistos l�bos, Eur 6000 6000 

 Pagal kvalifikacijos 

tobulinimo plan� 

Dalyvių skaičius 100 100 

2.2. Sudaryti s�lygas individualiai tobulinti kvalifikacij�    2023 2024 

Personalo skyrius 6 000 Pagal kvalifikacijos 

tobulinimo plan� 

Ibleistos l�bos, Eur 3 000 3 000 

 Pagal kvalifikacijos 

tobulinimo plan� 

Dalyvių skaičius 200 200 
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3 000 Naujų technologijų ir 
informacijos 

valdymo 

kompetencijų 
tobulinimas  

Ibleistos l�bos, Eur 1 500 1 500 

3 000 Užsienio (anglų k.) 
mokymai 

pradedantiesiems ir 

pažengusiems 

 

Ibleistos l�bos, Eur 1 500 1 500 

 2000 

 

Mokymai 

mokytojams pamokų 
individualizavimo 

0gūdžiams 0tvirtinti, 
dirbant su specialiųjų 
ugdymosi poreikių 
mokiniais 

Ibleistos l�bos, Eur 1000 1000 

2.3. Rengti metodinę medžiag� 2023 2024 

Gimnazijos skyrius 1000 Eurų Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

Atnaujintos medžiagos skaičius 
(dalykai) 

Visų dalykų Visų 

 dalykų 

 Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

Mokytojų skaičius Visi mokytojai Visi mokytojai 

 Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

/gyvendintos inovacijos Aprabymas 
ataskaitoje 

Aprabymas 
ataskaitoje 
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Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

1000 Eurų Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

Atnaujintos medžiagos skaičius 
(dalykai) 

Visų dalykų Visų  
dalykų 

 Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

Mokytojų skaičius Visi mokytojai Visi mokytojai 

 Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

Atnaujintos medžiagos skaičius 
(dalykai) 

Visų dalykų Visų  
dalykų 

 Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

/gyvendintos inovacijos Aprabymas 
ataskaitoje 

Aprabymas 
ataskaitoje 

Statybos ir verslo skyrius 1000 Eurų Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

Atnaujintos medžiagos skaičius 
(dalykai) 

Visų dalykų Visų 

 dalykų 

 Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

Mokytojų skaičius Visi mokytojai Visi mokytojai 

 Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

/gyvendintos inovacijos Aprabymas 
ataskaitoje 

Aprabymas 
ataskaitoje 

Tęstinio mokymo skyrius 3000 Eurų Pagal mokytojų 
veiklos planus 

Atnaujintos medžiagos skaičius 
(dalykai) 

Visų dalykų Visų  
dalykų 

 Pagal mokytojų 
veiklos planus 

Mokytojų skaičius Visi mokytojai Visi mokytojai 

 Pagal mokytojų 
planus 

/gyvendintos inovacijos Aprabymas 
ataskaitoje 

Aprabymas 
ataskaitoje 

Transporto skyrius 1000 Eurų Pagal mokytojų 
veiklos planus 

Atnaujintos medžiagos skaičius 
(dalykai) 

Visų dalykų Visų 

 dalykų 

 Pagal mokytojų 
veiklos planus 

Mokytojų skaičius Visi mokytojai Visi mokytojai 

 Pagal mokytojų 
veiklos planus 

/gyvendintos inovacijos Aprabymas 
ataskaitoje 

Aprabymas 
ataskaitoje 



27 

 

Kretingos filialas 

Gimnazijos, 

Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius 

400 Eurų Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

Atnaujintos medžiagos skaičius 
(dalykai) 

Visų dalykų 

 

Visų dalykų 

 

 Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

Mokytojų skaičius 

 

Visi mokytojai 

 

Visi mokytojai 

 

 Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

/gyvendintos inovacijos 

 

Aprabymas 
ataskaitoje 

 

Aprabymas 
ataskaitoje 

 

Kretingos filialas 

Profesinis skyrius 

2000 Eurų 

 

Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

Atnaujintos medžiagos skaičius 
(dalykai) 

 

Visų dalykų 

 

Visų dalykų 

 

 Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

Mokytojų skaičius 

 

Visi mokytojai 

 

Visi mokytojai 

 

 Pagal mokytojų 
ilgalaikius mokymo 

planus 

/gyvendintos inovacijos 

 

Aprabymas 
ataskaitoje 

Aprabymas 
ataskaitoje 

 Iš viso programai: 55 800 Eurų      

 

5. TIKSLAS  
/gyvendinti centro veiklos procesus pagal 0diegtus kokybės ir informacinio saugumo standartus. 

  Programa: Teikiamt paslaugt, vykdomt veiklt ekonomibkumo, efektyvumo, rezultatyvumo k�limo u~tikrinimas ir didinimas 

 
U}DAVINIAI  PRIEMON�S U}DAVINIAMS 

ĮGYVENDINTI  
PLANUOJAMOS 

L�aOS 
PRIEMON�MS 
ĮGYVENDINTI 

ĮGYVENDINIMO 
TERMINAS 

POVEIKIS AR REZULTATAS IR RODIKLIAI 

POVEIKIS AR REZULTATAS POVEIKIO AR REZULTATO 

RODIKLIAI 

1. Planuoti ir 

analizuoti 

Centro veikl� 

 

 

1.1. Vykdyti metines veiklos programas 2023 2024 

Projektų valdymas Pagal Metin�je 
programoje 

numatytas l�bas 

Pagal program� Dalis bendroje programoje Programa Programa 

Gimnazijos skyrius Pagal Metin�je 
programoje 

numatytas l�bas 

Pagal program� Dalis bendroje programoje Programa Programa 
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Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

Pagal Metin�je 
programoje 

numatytas l�bas 

 

Pagal program� Dalis bendroje programoje Programa Programa 

Statybos ir verslo skyrius Pagal Metin�je 
programoje 

numatytas l�bas 

Pagal program� Dalis bendroje programoje Programa Programa 

Tęstinio mokymo skyrius Pagal Metin�je 
programoje 

numatytas l�bas 

Pagal program� Dalis bendroje programoje Programa Programa 

Transporto skyrius Pagal Metin�je 
programoje 

numatytas l�bas 

Pagal program� Dalis bendroje programoje Programa Programa 

Kretingos filialas 

Gimnazijos, 

Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius 

Pagal Metin�je 
programoje 

numatytas l�bas 

Pagal program� Dalis bendroje programoje Programa 

 

Programa 

 

Kretingos filialas 

Profesinis skyrius 

Pagal Metin�je 
programoje 

numatytas l�bas 

Pagal program� Dalis bendroje programoje Programa 

 

Programa 

 

1.2. Vykdyti kontrol�s procesų steb�sen� 2023 2024 

Personalo skyrius  Pagal steb�senos 
plan� 

Kontrol�s planas Nukrypimų 
ataskaita 

Nukrypimų 
ataskaita 

Finansų skyrius  Pagal steb�senos 
plan� 

Kontrol�s planas Nukrypimų 
ataskaita 

Nukrypimų 
ataskaita 

Viebieji pirkimai   Pagal steb�senos 
plan� 

Kontrol�s planas Nukrypimų 
ataskaita 

Nukrypimų 
ataskaita 

1.3. Gerinti Centro vadybos sistemos procesus  2023 2024 

Projektų valdymas  Sausio m�nuo Informacija vadovyb�s peržiūrai Vadovyb�s 
peržiūra 

Vadovyb�s 
peržiūra 

Kokybės vadovas  Sausio m�nuo Informacija vadovyb�s peržiūrai Vadovyb�s 
peržiūra 

Vadovyb�s 
peržiūra 
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  Vykdyti vidaus auditus Vidaus auditų planas Audito ataskaita Audito 

ataskaita 

  Monitoringo planas Veiklos koregavimas pagal audito 

ibvadas - planas 

/vykdytas 
korekcijos 

planas 

/vykdytas 
korekcijos 

planas 

  Komunikacijos 

valdymo proceso 

steb�jimas 

Pasirengimas per�jimui prie 
elektroninių dokumentų valdymo 

Vadovyb�s 
peržiūra 

Vadovyb�s 
peržiūra 

Gimnazijos skyrius  Monitoringo planas Užpildytas neatitikčių žurnalas Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

 Monitoringo planas Proceso peržiūra ir koregavimas Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

 Monitoringo planas Veiklos koregavimas pagal audito 

ibvadas - planas 

/vykdytas 
korekcijos 

planas 

/vykdytas 
korekcijos 

planas 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 

reabilitacijos skyrius 

 Monitoringo planas Užpildytas neatitikčių žurnalas Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

 Monitoringo planas Proceso peržiūra ir koregavimas Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

 Monitoringo planas Veiklos koregavimas pagal audito 

ibvadas - planas 

/vykdytas 
korekcijos 

planas 

/vykdytas 
korekcijos 

planas 

 Monitoringo planas Informacija vadovyb�s peržiūrai Vadovyb�s 
peržiūra 

Vadovyb�s 
peržiūra 

Statybos ir verslo skyrius  Monitoringo planas Užpildytas neatitikčių žurnalas Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

Vadybos 

sistemos 

dokumentai 
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 Monitoringo planas Proceso peržiūra ir koregavimas Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

 Monitoringo planas Veiklos koregavimas pagal audito 

ibvadas - planas 

/vykdytas 
korekcijos 

planas 

/vykdytas 
korekcijos 

planas 

 Monitoringo planas Informacija vadovyb�s peržiūrai Vadovyb�s 
peržiūra 

Vadovyb�s 
peržiūra 

Tęstinio mokymo skyrius  Monitoringo planas Užpildytas neatitikčių žurnalas Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

 Monitoringo planas Proceso peržiūra ir koregavimas Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

 Monitoringo planas Veiklos koregavimas pagal audito 

ibvadas - planas 

/vykdytas 
korekcijos 

planas 

/vykdytas 
korekcijos 

planas 

 Monitoringo planas Informacija vadovyb�s peržiūrai Vadovyb�s 
peržiūra 

Vadovyb�s 
peržiūra 

Transporto skyrius  Monitoringo planas Užpildytas neatitikčių žurnalas Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

 Monitoringo planas Proceso peržiūra ir koregavimas Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

 Monitoringo planas Veiklos koregavimas pagal audito 

ibvadas – planas 

 

 

/vykdytas 
korekcijos 

planas 

/vykdytas 
korekcijos 

planas 

 Monitoringo planas Informacija vadovyb�s peržiūrai Vadovyb�s 
peržiūra 

Vadovyb�s 
peržiūra 

Kretingos filialas  Monitoringo planas Užpildytas neatitikčių žurnalas 

 

Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

Vadybos 

sistemos 

dokumentai 
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 Monitoringo planas Proceso peržiūra ir koregavimas Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

Vadybos 

sistemos 

dokumentai 

 Monitoringo planas Informacija vadovyb�s peržiūrai Vadovyb�s 
peržiūra 

Vadovyb�s 
peržiūra 

1.3. Vykdyti vadybos sistemos priežiūr� ir gerinim� bendradarbiaujant su trečiosios balies auditoriais 2023 2024 

Kokybės vadovas 16 000 Eurų Pagal paslaugų teikimo 
sutart0 

Vadybos sistemos priežiūra ir 
numatomos priemon�s bei 
veiksmai vadybos sistemai 

tobulinti gerinimas 

Audito ataskaita Audito 

ataskaita 

1.4. Pasirengti vadybos sistemos priežiūros ir sertifikavimo auditams 2023 2024 

Kokybės vadovas  Pagal paslaugų teikimo 
sutart0  

Vadybos sistemos priežiūra, 
sertifikavimas 

Audito ataskaita Audito 

ataskaita 

1.5. /gyvendinti  EQUASS reikalavimus ir sertifikuoti sistem� 2023 2024 

Kokybės vadovas       10 000 Eurų EQUASS diegimo 

planas 

Sertifikuota sistema Sertifikatas Sertifikatas 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

 EQUASS diegimo 

planas 

Sertifikuota sistema Sertifikatas Sertifikatas 

2. Atlikti 

vadovyb�s 
peržiūr� 

2.1. Parengti vadovybinę analizę  2023 2024 

Kokybės vadovas  Pagal vadybos sistem� Parengta vadovyb�s peržiūr� Vadovyb�s 
peržiūra 

Vadovyb�s 
peržiūra 

Iš viso programai: 26 000 Eurų ir 
pagal Metinėse 

programose 

numatytas 

konkretiems 

metams lėšas 

    

 

6. TIKSLAS  
Modernizuoti Centro infrastruktūrą, kuriant efektyviam mokymui(si) / ugdymui(si) ir darbui palankią, saugią ir estetišką aplinką.  

Programa: Centro infrastruktūros modernizavimas ir palankios aplinkos kūrimas 

 
U}DAVINIAI  PRIEMON�S U}DAVINIAMS 

ĮGYVENDINTI  
PLANUOJAMOS 

L�aOS 
PRIEMON�MS 
ĮGYVENDINTI 

ĮGYVENDINIMO 
TERMINAS 

VERTINIMO REZULTATAI IR Js REIKaM�S 

VERTINIMO KRITERIJAI VERTINIMO KRITERIJAI 
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1. Planuoti ir 

vykdyti 

viebuosius 
pirkimus 

1.1. Parengti viebųjų pirkimų planus 2023 2024 

Projektų valdymas - kasmet iki vasario 28 d. Parengtas planas Planas Planas 

Gimnazijos skyrius - kasmet iki vasario 28 d. Parengtas planas Planas Planas 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- kasmet iki vasario 28 d. Parengtas planas Planas Planas 

Statybos ir verslo skyrius - kasmet iki vasario 28 d. Parengtas planas Planas Planas 

Tęstinio mokymo skyrius - kasmet iki vasario 28 d. Parengtas planas Planas Planas 

Transporto skyrius - kasmet iki vasario 28 d. Parengtas planas Planas Planas 

Kretingos filialas - kasmet iki vasario 28 d. Parengtas planas Planas Planas 

1.2. Parengti ketinamų sudaryti viešųjų pirkimų sutarčių produktų ir paslaugų specifikacijas 2023 2024 

Projektų valdymas - Pagal viebųjų pirkimų 
sutarčių pasibaigim� 

Parengtos specifikacijos Dokumentai Dokumentai 

Gimnazijos skyrius - Pagal viebųjų pirkimų 
sutarčių pasibaigim� 

Parengtos specifikacijos Dokumentai Dokumentai 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

- Pagal viebųjų pirkimų 
sutarčių pasibaigim� 

Parengtos specifikacijos Dokumentai Dokumentai 

Statybos ir verslo skyrius - Pagal viebųjų pirkimų 
sutarčių pasibaigim� 

Parengtos specifikacijos Dokumentai Dokumentai 

Tęstinio mokymo skyrius - Pagal viebųjų pirkimų 
sutarčių pasibaigim� 

Parengtos specifikacijos Dokumentai Dokumentai 

Transporto skyrius - Pagal viebųjų pirkimų 
sutarčių pasibaigim� 

Parengtos specifikacijos Dokumentai Dokumentai 

Kretingos filialas - Pagal viebųjų pirkimų 
sutarčių pasibaigim� 

Parengtos specifikacijos 

 

Dokumentai 

 

Dokumentai 

 

2. Pirkti 0rang�, 
priemones ir 

medžiagas 
mokymo 

programoms 

0gyvendinti 

2.1. Atnaujinti 0rang� pagal mokymo programas 2023 2024 

Projektų valdymas  Pagal 0gyvendinimo 
projekto ir mokymo 

0staigos viebuosius 
pirkimų planus 

/rangos 0sigijimai, Eur   

Gimnazijos skyrius  Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur   

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

9500 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur 4500 5000 

Statybos ir verslo skyrius  Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur   
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Tęstinio mokymo skyrius 36 000 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur 18 000 18 000 

Transporto skyrius 20 000 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur 10 000 10 000 

Kretingos filialas 15 700 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur 
 

9700 6000 

Iš viso: 81 200   42 200 39 000 

2.2. Atnaujinti kompiuterinę 0rang� 2023 2024 

Projektų valdymas  Pagal 0gyvendinamo 
projekto ir mokymo 

0staigos viebuosius 
pirkimų planus 

/rangos 0sigijimai, Eur   

Gimnazijos skyrius  Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur   

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

4000 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur 2000 2000 

Statybos ir verslo skyrius  Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur   

Tęstinio mokymo skyrius 10000 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur 5000 5000 

Transporto skyrius 7500 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur 3500 4000 

Administracinėms sistemoms  Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur   

Kretingos filialas 11 000 Pagal viebųjų pirkimų 
plan�   

/rangos 0sigijimai, Eur 5000 6000 

Iš viso: 32 500   15 500 17 000 

2.3. /sigyti priemonių mokymo programoms vykdyti 2023 2024 

Gimnazijos skyrius  Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur   

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 
reabilitacijos skyrius 

12 500 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur 6000 6500 

Statybos ir verslo skyrius  Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur   

Tęstinio mokymo skyrius 10 000 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur 5000 5000 
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Transporto skyrius 20 000 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur 10 000  10 000 

 Kretingos filialas 4500 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

/rangos 0sigijimai, Eur 2000 2500 

Iš viso: 47 000   23 000 24 000 

3. Gerinti 

Centro 

infrastruktūr� 

3.1. Atlikti vidaus patalpų remonto darbus  2023 2024 

 50 000 Kasmet Ibleista l�bų, Eur 30 000 20 000 

3.2. Tvarkyti lauko stadion� (Taikos pr. 67) 2023 2024 

 332 000 2023-2024 ES l�bos  

3.3.  Tvarkyti lauko teritorij� 2023 2024 

 50 000 2023-2024 Centro l�bos, Eur 40 000 10 000 

3.4. /sigyti automobilius vairuotojų mokymui 2023 2024 

 20 000 2023 Centro l�bos, Eur 20 000 0 

   Automobilių sk. 1 0 

4. Gerinti 

Kretingos filialo 

infrastruktūr� 

4.1. Rengti ir teikti ES struktūrinių fondų l�bomis finansuojamų projektų paraibkas 2023 2024 

Pastatų ibor�s, vidaus 
atnaujinimo darbai 

 Pagal kvietimų plan� Investicinių projektų paraibkų 
skaičius 

1 1 

4.2. Valgyklos, esančios Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kretingsodžio k., Sodžiaus g. 1L, baldų 0sigijimas ir 
einamojo remonto darbai 

2023 2024 

 4 100 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

Ibleista l�bų, Eur  2 000 2 100 

4.3. Atlikti vidaus patalpų remonto darbus Kretingos filiale  2023 2024 

 25 000 2023-2024 Ibleista l�bų, Eur 12 000 13 000 

4.4.. Bendrabučio, esančio Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kretingsodžio k., Sodžiaus g. 1F, inventoriaus 
0sigijimas 

2023 2024 

 5 000 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

inventoriaus 0sigijimai, Eur 2 000 3 000 

4.5. Tvarkyti Kretingos filialo lauko teritorij� 2023 2024 

 2000 Pagal viebųjų pirkimų 
plan� 

Kretingos filialo l�bos, Eur 1000 1000 
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Iš viso: 488 000   439 000 49 100 

Iš viso programai: 648 700     

Iš viso strateginiam planui: 966 500     

 

7. STRATEGINIO PLANO STEB�SENA 

Strateginio plano steb�sena vykdoma kasmet atlikus Centro metin�s veiklos analizę, 0vertinus numatytas ir 0gyvendintas priemones pagal numatytas 
kriterijų reikbmes. Jo pagrindu koreguojamos strateginio plano priemon�s, jų vertinimo kriterijai ir reikbm�s, siekiant užtikrinti darbo rinkos ir suinteresuotų 
balių poreikių tenkinimo. 

Strateginio plano steb�sena grindžiama numatytais strateginio plano 0gyvendinimo efekto, rezultato ir produkto kriterijais. 

Strateginių tikslų 0gyvendinimo lygis vertinamas numatytais efekto kriterijais, programų tikslai – rezultato kriterijais, o programų uždaviniai - 

produkto kriterijais. Strateginiai tikslai sutampa su programų tikslais; t. y. programos parengtos kiekvienam strateginiam tikslui. 

Kriterijus  Vertinimo kriterijus Vertinimo periodibkumas 

Strateginis tikslas: Teikti kokybiškas mokymosi visą gyvenimą paslaugas profesinio mokymo ir profesinės reabilitacijos srityje reikalingų specialistų rengimą, nuosekliai 

planuojant, vykdant ugdymo(si) / mokymo(si) veiklas. 

Efekto kriterijus Baigusių mokinių skaičius, sk. Du kartus metuose 

Uždavinys: 1. Planuoti ir organizuoti pri�mimo ir mokymo (si) proces� 

Rezultato kriterijus Iblaikiusių egzaminus skaičius, sk. Kart� metuose 

Ibvykusių mokinių skaičius, sk. Du kartus metuose 

Gauta biudžetinių l�bų, Eur Kart� metuose 

Produkto kriterijus Mokymo (si) valandų kituose SPMC skaičius (proc.) Du kartus metuose 

Nelankymo procentas, proc. Kart� metuose 

Vertinimų vidurkis Kart� metuose 

Metinis mokinių pažangumas, balais Kart� metuose 

Uždavinys: 2. Organizuoti ir vykdyti mokym� 0vairiomis formomis  
Rezultato kriterijus Priimtų mokinių skaičius, sk. Kart� metuose 

/gyvendinamų modulinių programų skaičius, sk. Kart� metuose 

Produkto kriterijus Uždirbtos tęstinio mokymo l�bos, Eur Kart� metuose 

Suaugusiųjų neformalaus bvietimo klausytojų skaičius, sk. Kart� metuose 

Besimokančiųjų nuotoliniu būdu skaičius, sk. Kart� metuose 

Baigusiųjų pameistryst�s būdu skaičius, sk. Kart� metuose 

Uždavinys: 3. Gerinti ugdom�j� veikl� siekiant suinteresuotų balių poreikių tenkinimo 

Rezultato kriterijus Atnaujintų programų skaičius, sk. Kart� metuose 

Atnaujintos mokymo medžiagos skaičius, sk. Kart� metuose 
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Strateginis tikslas:  Vystyti pozityvios patirties sklaid� ir per�mim� vystant bendradarbiavimo veiklas su suinteresuotomis balimis Lietuvoje ir užsienyje. 
Efekto kriterijus Pasirabytų sutarčių skaičius, sk. Kart� metuose 

Renginių skaičius, sk. Kart� metuose 

Uždavinys: 1. Skleisti pozityvi� patirt0 vykdant atviras veiklas 

Rezultato kriterijus Profesin�s patirties renginių skaičius, sk. Kart� metuose 

Produkto kriterijus Mokytojų, vedusių atviras pamokas skaičius, sk. Kart� metuose 

Veiklų su socialiniais partneriais skaičius, sk. Kart� metuose 

Uždavinys: 2. Vystyti projektinę veikl� 

Rezultato kriterijus Vykdomų projektų skaičius, sk. Kart� metuose 

/sisavintos projektin�s veiklos l�bos, Eur Kart� metuose 

Produkto kriterijus Parengtų projektų skaičius, sk. Kart� metuose 

Patvirtintų projektų skaičius, sk. Kart� metuose 

Dalyvių nacionaliniuose projektuose skaičius, sk. Kart� metuose 

Dalyvių nacionaliniuose projektuose skaičius, sk. Kart� metuose 

Uždavinys: 3. Vystyti Centro tarptautibkum� 

Rezultato kriterijus /sidarbinimo procentas, proc. Kart� metuose 

Produkto kriterijus Mokinių atsiliepimai (kokybinis rodiklis) Kart� metuose 

Darbdavių atsiliepimai (kokybinis rodiklis) Kart� metuose 

T�vų atsiliepimai (kokybinis rodiklis) Kart� metuose 

Strateginis tikslas:  Gerinti informacijos sklaidos procesus, didinant Centro kaip socialiai atsakingos, besimokančios, kokybibkai teikiančios mokymosi vis� gyvenim� 
paslaugas patrauklum� ir prieinamum�. 
Efekto kriterijus Viebinimui skirtos l�bos, Eur Kart� metuose 

Uždavinys:1. Viebinti Centro veikl� 

Rezultato kriterijus Viebinimo veiklų skaičius, sk. Kart� metuose 

Produkto kriterijus Organizuotų renginių skaičius, sk. Kart� metuose 

Dalyvių viebinimo renginiuose skaičius, sk. Kart� metuose 

Uždavinys: 2. Organizuoti ir dalyvauti savanoryst�s renginiuose 

Rezultato kriterijus Renginių skaičius, sk. Kart� metuose 

Produkto kriterijus Organizuotų savanoryst�s renginių skaičius, sk. Kart� metuose 

Savanoribkos veiklos su socialiniais partneriais skaičius, sk. Kart� metuose 

Dalyvių skaičius, sk. Kart� metuose 

Strateginis tikslas: Ugdyti bendruomen�s narius, siekiant tapatumo su organizacija, asmenin�s lyderyst�s, meistribkumo, gr0sto tarpusavio pagarba ir profesine etika 

Efekto kriterijus L�bos skirtos kvalifikacijos tobulinimui, Eur Kart� metuose 

Uždavinys: 1. Planuoti ir vykdyti asmeninio meistribkumo augimo ir lyderyst�s ugdymo veiklas 

Rezultato kriterijus Iniciatyviausių mokytojų skaičius, sk. Kart� metuose 

/gyvendintos inovacijos, sk. Kart� metuose 
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PLAN� RENG� 

Klaip�dos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 

direktoriaus 2022 m. spalio 3 d. 0sakymu Nr. V-515 (1.3) 

sudaryta darbo grup�. 

 

PRITARTA 

Centro tarybos (savivaldos institucijos)  

2022 m. lapkričio 28 d. pos�džio 

protokoliniu nutarimu Nr. CT-5 

Produkto kriterijus Renginių t�vams skaičius, sk. Kart� metuose 

Renginių darbuotojams skaičius, sk. Kart� metuose 

Uždavinys: 2. Organizuoti bendrus kvalifikacijos tobulinimo renginius bendruomenei 

Rezultato kriterijus Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, sk. Kart� metuose 

Produkto kriterijus Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvius skaičius, sk. Kart� metuose 

Strateginis tikslas:   /gyvendinti Centro veiklos procesus pagal 0diegtus kokyb�s ir informacinio saugumo standartus   

Efekto kriterijus Integruota vidaus kontrol�s sistema Nenumatytos ataskaitos 

Sertifikuotos vadybos sistemos (ISO, EQUASS) Pagal numatyt� sutart0 
Rezultato kriterijus Nukrypimų fiksavimas Pagal numatyt� steb�senos plan� 

L�bos skirtos ISO 9001:2015  ir ISO 27001:2013 auditavimui Pagal numatyt� sutart0 
L�bos skirtos EQUASS sertifikavimui Pagal numatyt� sutart0 

Strateginis tikslas:  Modernizuoti centro infrastruktūr�, kuriant efektyviam mokymui(si) / ugdymui(si) ir darbui palanki�, saugi� ir estetibk� aplink� 

Efekto kriterijus Infrastruktūrai panaudotos l�bos, Eur Du kartus metuose 

Uždavinys:1. Planuoti ir vykdyti viebuosius pirkimus 

Rezultato kriterijus Numatomos l�bos viebiesiems pirkimams, Eur Kart� metuose 

Uždavinys: 2. Pirkti 0rang�, priemones ir medžiagas mokymo programoms 0gyvendinti 
Rezultato kriterijus Numatomos l�bos mokymo programoms, Eur Kart� metuose 

Numatomos l�bos kompiuterinei 0rangai, Eur Kart� metuose 

Uždavinys:3. Gerinti Centro infrastruktūr� 

Rezultato kriterijus ES skirtos l�bos, Eur Kart� metuose 

Produkto kriterijus L�bos remonto darbams, Eur Kart� metuose 

L�bos pastatų biltinimui, Eur Kart� metuose 


