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I TISLAS: Mokyklos vykdomų programų pasiūlos atitikties regiono darbo rinkos poreikiams
didinimas.
Darbo rinkoje vykstančių pokyčių tyrimas.
Tobulinti profesinių mokymo programų turinį.
II TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo turinio ir veiklos įgyvendinimą.
Kokybės vadybos sistemos tobulinimas.
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.
Ugdymo / mokymo procesą orientuoti į skirtingų ugdymo (-si) poreikių asmenis.
Gerinti mokyklos įvaizdį Alytaus regione.
Mokyklos aplinkos tvarkymas.
III TIKSLAS. Stiprinti suaugusiųjų mokymą.
Didinti neformalaus ugdymo pasiūlą.
Didinti tęstinio formaliojo profesinio mokymo programų pasiūlą suaugusiems.

2
I TIKSLAS – Mokyklos vykdomų programų pasiūlos atitikties regiono darbo rinkos poreikiams didinimas.

Eil.
Nr.
1.

Uždavinys 1. Darbo rinkoje vykstančių pokyčių tyrimas
Priemonės pavadinimas
Lėšų
Atsakingi vykdytojai
poreikis
(Eur)
Darbo rinkoje vykstančių pokyčių
100 €
Darbo grupė
stebėjimas

Uždavinys 2. Tobulinti profesinių mokymo programų turinį
Eil.
Priemonės pavadinimas
Lėšų
Nr.
poreikis
(Eur)
1.
Naujų programų vykdymas, senųjų
100 €
tobulinimas

Mokymo pameistrystės forma
įgyvendinimo stiprinimas

100 €

Įgyvendinimo rezultatai
2019 m. spalis: direktoriaus įsakymu patvirtinta
darbo grupė
2019 m. lapkritis – gruodis: atlikta darbo rinkos
analizė
2019 m. gruodis: analizės ir savianalizės ataskaita
pateikta mokyklos bendruomenei

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo rezultatai

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Metodinių grupių
pirmininkai
Mokytojai
Grupių vadovai

2019 m. IV kv.: licencija papildyta miško
darbuotojo, miškininkystės, , miško ruošos darbų
vadovo programomis
2019 m. IV kv.: su Lietuvos ir užsienio partneriais
parengtos bendros programos
2019 m. spalis: atlikta mokinių įsidarbinimo ir
darbo biržoje registruotų absolventų analizė
2019 m. lapkritis: atskaitos pristatymas
bendruomenei; tolimesnės veiklos planavimas

Direktorius
2019 m. IV kv.: sutarčių su mokiniais –
Direktoriaus pavaduotojas darbdaviais aptarimas - parengimas - pasirašymas
ugdymui
Profesijos mokytojai
2019 m. gruodis: priemonės įgyvendinimo analizė,
tolimesnių veiksmų aptarimas

II TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo turinio ir veiklos įgyvendinimą.

Eil.
Nr.
1.

2.

Uždavinys 1. Kokybės vadybos sistemos tobulinimas
Priemonės pavadinimas
Lėšų
Atsakingi vykdytojai
poreikis
(Eur)
Nuolatinės darbo grupės, atsakingos už
100 €
Direktorius
kokybės vadybos sistemos tobulinimą
Asmuo, atsakingas ž
subūrimas
kokybės vadybą
Nuolatinės darbo grupės vidaus auditui
100 €
Direktorius
atlikti subūrimas
Asmuo, atsakingas už
kokybės vadybos sistemą
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

Įgyvendinimo rezultatai
2019 m. III – IV kv.: suburta darbo grupė;
paskirtas atsakingas asmuo
2019 m. III – IV kv.: suburta darbo grupė vidaus
auditui atlikti
2019 m. III – IV kv.: atliktas tarpinis veiklos
rezultatų patikrinimas
2019 m. IV kv.: atliktas vidaus auditas

Uždavinys 2. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas
Mokytojų kvalifikacijos sistemos
tobulinimas

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
atestacijos planavimas ir vykdymas

Lėšų
poreikis
(Eur)
Pagal
poreikį,
neviršijant
200 €

Pagal
poreikį,
neviršijant
845 €

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo rezultatai

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Metodinių grupių
pirmininkai

2019 m. IV kv.: nustatytas mokytojų kvalifikacijos
poreikis
2019 m. lapkritis – gruodis: suplanuotas mokytojų
kvalifikacijos tobulinimas

Direktorius
Atestacinė komisija

2019 m. gruodis: mokymo vertinimo analizė ir
apžvalga
2019 m. IV kv.: sudaryta mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų atestacijos komisija
2019 m. IV kv.: parengta mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų atestacijos programa

3.

Kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

4.

Metodinių grupių veiklos tobulinimas

Pagal
poreikį,
neviršijant
200 €
Pagal
poreikį,
neviršijant
200 €

Direktorius

Metodinių grupių
pirmininkai
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

2019 m. IV kv.: atestuotų profesijos mokytojų ir
mokytojų, pakėlusių savo kvalifikaciją duomenų
analizė ir aptarimas
2019 m. IV kv.: kitų darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo aptarimas.
2019 m. sausis: parengtas metodinių grupių veiklos
planas
2019 m. I – IV kv.: parengta, aprobuota ir
virtualioje erdvėje patalpinta mokymo (-si)
medžiaga
2019 m. I – IV kv.: įvykdyta gerosios patirties
sklaida
2019 m. gruodis: įdiegta ir veikia mentorystė

Uždavinys 3. Ugdymo / mokymo procesą orientuoti į skirtingų ugdymo poreikių asmenis
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas
Mokinių mokymo (-si) motyvacijos
didinimas

Lėšų
poreikis
(Eur)
4000 €

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo rezultatai

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Socialinis pedagogas
Metodinių grupių
pirmininkai
Asmuo, atsakingas už
mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo
sistemos įgyvendinimą

2019 m. I – IV kv.: inovatyvių mokymo (-si) būdų
ir metodų taikymas
2019 m. IV kv.: inovatyvių mokymo (-si) būdų ir
metodų taikymo apžvalga, pasidalijimas gerąja
patirtimi
2019 m. III – IV kv.: didesnė neformalaus ugdymo
pasiūla
2019 m. IV v.: integruojamos pamokos sudaro 15
proc. visų pamokų skaičiaus
2019 m. I – IV kv.: sudalyvauta viename
tarptautiniame projekte

Mokinių lankomumo gerinimas

1000 €

3.

Mokinių savivaldos veiklų aktyvinimas

4.

Prevencinės veiklos tobulinimas

Pagal
poreikį,
neviršijant
200 €
Pagal
poreikį,
neviršijant
300 €

2019 m.: mokinių pažangumas pagerėja 7 proc.
2019 m. „nubyra“ ne daugiau kaip 15 proc.
mokinių
2019 m. I – IV kv.: įdiegta mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo sistema
2019 m. I – IV kv.: sukurta pažangių ir aktyvių
mokinių skatinimo sistema
Socialinis pedagogas
2019 m. rugsėjis – spalis: suburta darbo grupė
Metodinių grupių
mokinių nelankymo priežastims išsiaiškinti
pirmininkai
2019 m. spalis – lapkritis: pristatyta gautų
Direktoriaus pavaduotojas duomenų analizė, numatytos priemonės
ugdymui
lankomumo gerinimui
Grupių vadovai
2019 m. IV kv.: suorganizuota 3 renginiai
Darbo grupės nariai
2019 m. IV kv.: įvyko 3 Vaiko gerovės posėdžiai
2019 m. gruodis: mokinių lankomumo rezultatų
įvertinimas
Socialinis pedagogas
2019 m. spalis – lapkritis: mokinių tarybos
Mokinių taryba
rinkimai
Mokinių tarybą
2019 m. IV kv.: mokinių tarybos veiklos
kuruojantis asmuo
koordinavimas
Socialinis pedagogas
2019 m. IV kv.: atliekama mokinių apklausa dėl
Metodinių grupių
žalingų įpročių
pirmininkai
2019 m. IV kv.: analizė pateikta mokyklos
Už prevencinę veiklą
bendruomenei
atsakingas asmuo
2019 m. I – IV kv.: stiprinamas bendradarbiavimas
Grupių vadovai
su visuomenės sveikatos biuru, kitomis
Mokytojai
institucijomis įgyvendinant prevencines veiklas,
mokinių tėvais

Uždavinys 4. Gerinti mokyklos įvaizdį Alytaus regione
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Mokyklos sklaidos vykdymas

Lėšų
poreikis
(Eur)
2000 €

Mokymo bazės įrengimas

74 000 €

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo rezultatai

Direktorius
2019 m. IV kv.: parengta reklaminė medžiaga
Direktoriaus pavaduotojas 2019 m. I – II kv.: suorganizuotos „Atvirų durų
ugdymui
dienos“
Profesijos mokytojas
2019 m. I – IV kv.: informacija nuolat atnaujinama
socialiniuose tinkluose ir Mokyklos internetinėje
svetainėje.
Direktorius
Praplėstos stalystės dirbtuvės
Praplėstos automobilių mechaniko remonto
dirbtuvės
Kuriama miško ruošos specialistų mokymo bazė

III TIKSLAS. Stiprinti suaugusiųjų mokymą
Uždavinys 1. Didinti neformalaus ugdymo pasiūlą
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas
Neformalaus ugdymo programų kūrimas

Lėšų
poreikis
(Eur)
Pagal
poreikį
neviršijant
500 €

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo rezultatai

Darbo grupė
2019 m. IV k.: suburta darbo grupė neformalaus
Direktoriaus pavaduotojas ugdymo programoms rengti
ugdymui
2019 m. gruodis: parengta 1 suaugusiems skirta
neformalaus ugdymo programa

Uždavinys 2. Didinti tęstinio formaliojo profesinio mokymo programų pasiūlą suaugusiems
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas
Formaliojo profesinio mokymo programų
kūrimas suaugusiems

Lėšų
poreikis
(Eur)
Pagal
poreikį,
neviršijant
300 €

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo rezultatai

Darbo grupė
2019 m. IV kv.: suburta darbo grupė formaliojo
Direktoriaus pavaduotojas profesinio mokymo programoms kurti
ugdymui
2019 m. IV kv.: supažindinama su darbo rinkos
analize
2019 m. I – IV kv.: bendradarbiavimas su
Užimtumo tarnyba

________________

PRITARTA
Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos)
2019-06-18 protokolo Nr. V8-2

