
 

KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLOS 

2018-2022 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO  

2019 METŲ PLANO ATASKAITA 

 

I. ĮVADAS 

 

Statistinė informacija 

Mokinių skaičius 2018-10-01 – 560 mokinių; 28 akademinės grupės 

Planuojama išleisti 2019 m. - 283 mokinius 

Planuojama priimti 2019-09-01 – 285 mokinius 

 

Bendra informacija 

 

Mokoma pagal šias mokymo programas: 

Baldžiaus  

Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo 

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo 

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo 

Vizualinės reklamos gamintojo 

Interjero apipavidalintojo 

Kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus 

Fotografo  

Dailiųjų dirbinių pynėjo 

Vidurinio ugdymo 

 

 

Mokyklos adresas: V. Krėvės pr.112, 50378 Kaunas 

Tel. (8 37) 312061 

Faksas (8 37) 312061 

Bendrabučio adresas: V. Krėvės pr.102, Kaunas 

Tel. (8 37) 312013 

Alytaus filialo adresas: S.Dariaus ir S.Girėno g. 27, Alytus 

Tel. (8 315) 510032 

 

2018-2019 m. m.: 

 Mokinių bendrabutyje gyvena 113 mokinių; 

 Stipendijas gauna 232 mokiniai; 

 72 spec. poreikių mokiniai; 

 65 našlaičių arba tėvų globos netekusių vaikų; 

 44 mokiniai iš socialiai remtinų šeimų; 

 Mokykloje veikia 16 neformalaus ugdymo būrelių, būrelius lanko 266 mokiniai. 
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II. MISIJA IR STRATEGINIS TIKSLAI 

 

Misija 

Sukurti palankias sąlygas besimokantiesiems įgyti bendrojo ugdymo bei menų ir dizaino srities 

profesinio mokymo programose apibrėžtas kompetencijas ir skatinti jas pritaikyti profesinėje veikloje. 

 

Vizija 

Kauno taikomosios dailės mokykla - vizualaus meno paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras 

● orientuotas į besimokančiojo asmenybės ūgtį ir socialinę brandą; 

● atitinkantis Geros mokyklos koncepcijos reikalavimus; 

● modernus, atviras kaitai, ugdymo inovacijoms; 

● pasidalytąją lyderystę ugdantis; 

● tikslingai taikantis kokybės vadybos mechanizmus. 

 

Strateginiai tikslai: 

1. Sudaryti tinkamas sąlygas mokiniams įgyti kvalifikaciją ar kompetenciją(-as) padedančias 

įsitvirtinti darbo rinkoje. 

2. Tobulinti ugdymo(-si), poilsio aplinkas. 

3. Gerinti mokyklos įvaizdį, tobulinant bendradarbiavimą socialiniais partneriais ir mokinių 

tėvais. 

4. Siekti, kad mokyklos veiklos organizavimas, išteklių valdymas, darbuotojų kvalifikacija 

atitiktų tarptautinių kokybės standartų reikalavimus. 

 

Vertybės: 

● Kūrybiškumas  

● Geranoriškumas 

● Atsakomybė 

● Darbas komandose 
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III. 2018 METŲ VEIKLOS REZULTATAI 

III.1. Pasiekti rezultatai pagal strateginio planavimo sritis (uždavinių įgyvendinimo veiklos) 

III.1.1. Strateginio planavimo sritis: profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas 

Uždavinių įgyvendinimo veiklos Pasiekti rezultatai 

1.1.1.1.1. Mokinių pasitenkinimas 

modulinės programomis. Kokybinis 

tyrimas. 

Atlikta. Įkelta informacija į dokumentų saugyklą ,,Fondas" 

1.1.1.3.1. Fotografo, baldžiaus ir dailiųjų 

tekstilės dirbinių gamintojo programų 

mokinių praktinio mokymo SPMC 

organizavimas. 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-11-15, protokolas Nr. 7 

Pristatyta vadovų taryboje 2018-10-23 Protokolas Nr.24 

1.1.1.4.1. Bendradarbiavimo su ugdymo 

įstaigomis ir įmonėmis (bendri renginiai, 

ekskursijos, pamokų, konkursų, kūrybinių 

dirbtuvių) rezultatų aptarimas ir 

viešinimas. 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-12-17,  

protokolas Nr. 9; 

Aptarta Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkime 

2018-12-19 protokolo Nr. 7 

1.1.1.4.1. Mokymo programų analizė, 

remiantis mokinių kiekybiniu tyrimu. 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-12-17, protokolas Nr. 9; Aptarta Reklamos ir dizaino 

metodinės grupės susirinkime 2018-12-19 protokolo Nr. 7 

1.1.1.4.2. Profesinio mokymo programų 

savianalizės 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-06-25, protokolas Nr.5 

Aptarta Reklamos ir kompiuterijos metodinės grupės  

susirinkime 2018-06-13 Nr. 4 

1.1.2.1.1. Mokymo pameistrystės 

mokymosi forma organizavimas ir 

įgyvendinimas. 

Pristatyta vadovų taryboje 2018-11-05 Protokolas Nr.25 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-11-27, protokolas Nr. 8 

Aptarta Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkime 

2018-10-31 protokolo Nr. 6 

1.1.2.2.1. Sutarčių sudarymas mokiniams 

kurie mokosi pagal pameistrystės 

programą. 

Pristatyta vadovų taryboje 2018-11-05 Protokolas Nr.25; 

Aptarta Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkime 

2018-10-31 protokolo Nr. 6 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime  

2018-11-27, protokolas Nr. 8 

1.1.2.3.1. Informacijos apie mokymo 

pameistrystės forma organizavimą 

pristatymas. 

Pristatyta vadovų taryboje 2018-11-05 Protokolas Nr.25 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-11-27, protokolas Nr. 8; 

Aptarta Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkime 

2018-10-31 protokolo Nr. 6 

1.1.3.1.1. Bendrojo ugdymo dalykų 

kokybinio pažangos tyrimo analizė 2016-

2017 m.-3 etapo ir 2017-2018 m.-2 etapo 

2018-2019 m.-1 etapo rezultatų 

apibendrinimas 

Aptarta Bendrojo dalykoų mokytojų metodinėje grupėje, 

protokolas Nr. 6, rezultatai įkelti į "Fondą" 

1.1.3.1.1. Bendrojo ugdymo dalykų 

kokybinio pažangos tyrimo analizė 2016-

2017 m.-3 etapo ir 2017-2018 m.-2 etapo 

2018-2019 m.-1 etapo rezultatų 

apibendrinimas 

Aptarta bendrojo ugdymo metodinėje grupėje, ataskaita 

Fonde 

1.1.3.2.1. Brandos darbo rengimo 

specifika ir pagalba mokiniui. Pristatymas 

abiturientams. 

Pristatyta, 2018-04-20;Aptarta Bendrojo ugdymo dalykų 

mokytojų metodinėje grupėje, 2018-04-26, Nr. 3,  

1.1.3.3.1. Bendrojo ugdymo dalykų Aptarta Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinėje 
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diagnostinių testų analizė grupėje, 2018-03-07, Nr. 2 

1.1.3.3.1. Bendrojo ugdymo dalykų 

diagnostinių testų analizė 

Aptarta Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinėje 

grupėje, 2018-03-07, Nr. 2 

1.1.3.3.2. Dėstomo dalyko pamokos 

kokybės tyrimas. 

Aptarta Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinėje 

grupėje, 2018-04-26, Nr. 3, rezultatai IQES online Lietuva 

platformoje 

1.1.3.3.3. Brandos egzaminų 

organizavimo problemos, egzaminų 

rezultatų analizė- tobulintini veiksmai 

Aptarta Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinėje 

grupėje, 2018-03-07, Nr. 2; Pristatyta Mokytojų 

susirinkime 2018-08-30 protokolas Nr.6 

1.1.3.3.3. Brandos egzaminų 

organizavimo problemos, egzaminų 

rezultatų analizė- tobulintini veiksmai 

Aptarta bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės 

susirinkime, 2018-04-26, protokolasNr.3.Pristatyta 

Moytojų tarybos posėdyje 2018-08-30, protokolas Nr.6 

1.1.4.2.1. Bendrojo ugdymo dalykų 

pamokos kokybės gerinimas. Mokinių 

apklausa IQES online Lietuva platformoje 

Aptarta Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinėje 

grupėje, 2018-04-26, Nr. 3, rezultatai IQES online Lietuva 

platformoje 

1.1.4.2.2. Renginys „Saugesnio interneto 

diena 2018“ 

2018-02-06 Pravesta "Saugesnio interneto diena"  

mokykloje, pamoka. Jos metu K.Jucienė papasakojo  

mokiniams apie interneto kultūrą, asmeninę informaciją,  

kompiuterio saugumą. R.Gavėnavičienė ir D.Rainytė 

pravedė  

diskusijas apie saugų interneto naudojimą, komentarų 

rašymą. 

1.1.4.2.2. Renginys „Saugesnio interneto 

diena 2018“ 

2018-02-06 Paviešintos veiklos mokyklos internetiniame  

puslapyje, Facebook paskyroje, skirtos "Saugesnio  

interneto dienai" paminėti 

1.2.1.1.1. Mokinių poreikiams tenkinti 

siūlomų ir įgyvendinamų veiklų rezultatų 

analizė. 

Atlikta mokinių poreikiams tenkinti veiklų apklausa. 

Aptarta VGK posėdyje 2018-12-18, protokolas Nr. 

1.2.1.2.1. Mokinių siūlymai (iniciatyvų) 

pristatymas. 

Mokiniai pageidauja naujo skambučio, daugiau švenčių 

patiems 

1.2.1.3.1. Įgyvendinta 40% mokinių 

siūlymų.  

mokytojų dienos šventė, hellowyno renginys (su gyvo 

garso grupe) advento kalendorius ir nykštukas su 

užduotimis, gerumo akcija (senelių lankymas su programa 

ir dovanėlėmis), pakeistas skambutis mokykloje, nupirkti 

žaidimai užimtumui pertraukų metu. 

1.2.2.1.1. Mokymosi stiliaus nustatymo 

apklausos organizavimas ir rezultatų 

pateikimas mokytojams. 

Atlikta, įkelta į mokyklos dokumentų saugyklą ,,Fondas" 

1.2.2.2.1. Mokinių ir mokytojų 

informavimas ir konsultavimas apie 

individualius ugdymo planus 

Mokinių konsultavimo rezultatai aptarti VGK posėdyje 

2018-09-20.  

1.2.2.3.1. Naujai įstojusių mokinių 

poreikių tyrimas 

atlikta, pristatyta Vadovų taryboje ir įkelta į Fondą 

1.2.2.3.2. Individualios psichologo 

konsultacijos 

Aptarta VGK posėdyje 2018-12-18 protokolas Nr.12 

1.2.2.3.3. Bandomųjų egzaminų 

rezultatai. Priemonių jų gerinimui 

aptarimas 

Aptarta Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinėje 

grupėje, 2018-03-07, Nr. 2 

1.2.3.1.1. Suaugusiųjų mokymas 

pritraukiant papildomas lėšas už suteiktas 

mokymo paslaugas. 

Pristatyta vadovų taryboje 2018-11-19 Protokolas Nr.27 

1.2.3.1.2. Parengtos ir įteisintos Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 
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neformaliosios mokymo programos: 

1. Rankinio, mechaninio metalo 

apdirbimo pagrindai, 

2. Litavimas, 

3. Trimatis meninių dirbinių 

spausdinimas. 

2018-06-25, protokolas Nr.5 (1. Rankinio, mechaninio 

metalo apdirbimo pagrindai, 2. Litavimas) 

Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkimas 2018-

04-26 protokolas Nr. 3. (programa Trimatis meninių 

dirbinių spausdinimas) 

1.2.3.2.1. Atnaujintų neformaliųjų 

(edukacinių) mokymo programų 

pristatymas ir viešinimas. 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-06-25, protokolas Nr.5  

Aptarta Reklamos ir kompiuterijos metodinės grupės  

susirinkime 2018-04-26 Nr. 3 

1.3.1.3.1. Parengtos mokytojų ir 

profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

programos. 

Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime aptarta 

prof. mokytojų kvalifikacijos kėlimo programa,  

2018-03-20, Nr.3; 

Aptarta Reklamos ir dizaino metodinės grupės posėdyje 

2018-02-02 Nr. 2 

1.3.1.4.1. Mokytojų kompetencijų 

aplanko aptarimas ir vertinimas. 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-12-17, protokolas Nr. 9; 

Aptarta Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkime 

2018-12-19 protokolo Nr. 7 

Aptarta Bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės 

susirinkime 2018-12-12 Nr. 9 

1.3.1.6.1. Metinio pokalbio rezultatų 

analizė. 

Dailiųjų amatų metodinėje grupėje metiniai pokalbiai 

įvyko vasario, kovo mėn. Reikalavimai darbuotojų  

veiklos vertinimui pristatyti susirinkime 2018-01-16,Nr.1; 

Reklamos ir kompiuterijos skyriaus profesijų mokytojų 

metiniai pokalbiai įvyko vasario mėn.  

1.3.2.1.1. Netradicinių ugdymo/mokymo 

formų įgyvendinimo pasiektų rezultatų 

pristatymas. 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-06-25, protokolas Nr.5 

Aptarta bendrojo ugdymo mokytojų metodinėje grupėje, 

2018-11-13, Nr.8 

Aptarta Reklamos ir kompiuterijos metodinės grupės  

susirinkime 2018-06-13 Nr. 4 

1.3.2.2.1. Seminarų/mokymų vykdymas. Aptarta Metodinės tarybos susirinkime 2018-12-18 

Protokolas Nr.7; 

Aptarta Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkime 

2018-12-19 protokolo Nr. 7 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-12-17, protokolas Nr. 9 

1.3.2.3.1. Mokytojų ir profesijos 

mokytojų patirties sklaidos veiklų 

aptarimas. 

Aptarta Metodinės tarybos susirinkime 2018-12-18, 

Protokolas Nr.7  

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-12-17, protokolas Nr. 9; 

Aptarta Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkime 

2018-12-19 protokolo Nr. 7 

1.3.2.4.1. Mentorystės veiklų 

organizavimas. 

Aptarta Metodinės tarybos susirinkime 2018-11-

26,protokolas Nr.MV-6; 

Aptarta Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkime 

2018-10-31 protokolo Nr. 6 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime  

2018-11-15, protokolas Nr. 7  

1.3.2.5.1. Parodų ne mokyklos erdvėse 

organizavimas. 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-11-27, protokolas Nr. 8; Aptarta Reklamos ir dizaino 

metodinės grupės susirinkime 2018-10-31 protokolo Nr. 6 
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1.3.2.6.1. Diskusija - „Paremiantis 

mokymąsi ugdymas/mokymas. 

Tikslingas? Įvairus įvairiems? Lankstus? 

Partneriškas?“  

Aptarta Metodinės tarybos susirinkime 2018-10-11, 

protokolas Nr.MV-5 

1.3.3.1.1. Inovatyvių priemonių 

pristatymas ir aptarimas. 

Aptarta bendrojo ugdymo mokytojų metodinėje grupėje, 

2018-11-13, Nr.8; 

Aptarta Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkime 

2018-12-19 protokolo Nr. 7 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime  

2018-11-15, protokolas Nr. 7  

1.3.3.2.1. Vestų atvirų pamokų aptarimas. Jungtinis metodinių grupių pasitarimas įvyko 2018-10-11. 

1.4.1.1.1. Prevencinės programos 

efektyvumo įvertinimas- Problemų 

sprendimų įgūdžių tyrimas. 

Aptarta VGK posėdyje 2018-12-18 Protokolas Nr.12, 

įkelta į mokyklos duomenų saugyklą "Fondas" 

1.4.1.2.1. Prevencinių programų, renginių 

įgyvendinimas ir rezultatų viešinimas. 

1.Ekologinis konkursas „Žaliojo palangė'' 2018-02-05 mėn. 

2.Paskaita,,Kaip padėti žmogui'' 03mėn. 

3.Paskaita Vilniaus transplantacijos centro  

„Transplantacijos aktualumas žmogaus gyvenime" 03mėn.. 

4.Sveikatos diena ,,Gyvenu sveikiau" 04-11 d.  

5. Išvyka į SMA anatomijos muziejų 05 mėn. 

6.Akcija ,,Kokį kambarį palieku išeidamas į mokyklą" 05 

mėn. 

1.4.2.1.1. Karjeros savaitės naudingumo 

tyrimas 

Atlikta. įkelta į mokyklos duomenų saugyklą fondą.  

1.4.2.1.2. „Atvirų durų“ dienos 

naudingumo tyrimas 

Atlikta. Įkelta į dokumentų saugyklą ,,Fondas" 

1.4.2.1.3. Edukacinės pamokos renginyje- 

„Atrask, pažink, pasirink“ 

Dailiųjų amatų skyriuje edukacinėse pamokose dalyvavo  

mokinių: 

Žiedelio gamyboje- 50; Kaklo papuošalo gamyboje-28;  

Tekstilinės segės- 60; Keraminio dirbinio žiedime-30;  

Drožyboje- 33; Fotografijos pamokoje- 118;  

Kiaušinių dekoravime-34. 

1.4.2.2.1. Profesinio informavimo ir 

orientavimo organizavimas. 

2018 m. rezultatai aptarti 05.21 vadovų tarybos posėdyje. 

Protokolo nr. 14 

1.4.2.3.1. KTDM mokytojų profesinio 

orientavimo veiklos Kauno miesto ir 

Kauno rajono pagrindinėse mokyklose 

rezultatų analizė 

Aptarta bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės 

susirinkime, 2018-08-28, protokolo Nr. 6 Aptarta 

Taikomosios dailės metodinės grupės susirinkime 

2018-08-30, protokolas Nr.6  

1.4.2.3.2. „Studijos-2018“ prisistatymas ir 

ekspozicija 

Š.m. vasario 8-10 dienomis, Vilniuje, Litexpo parodų 

rūmuose vyko paroda „Studijos 2018“.Parodoje  

mūsų mokykla, kartu su mokyklomis partnerėmis, 

reprezentavo MENŲ sritį. Ekspoziciją suprojektavo 

ir interjero bei reklaminius objektus pagamino  

mūsų mokyklos profesijos mokytojai ir mokiniai. 

Vasario 8 d. pristatėmė dailiųjų metalo dirbinių  

gamintojo ir vizualinės reklamos programas, o  

vasario 10 d. prie šių programų pristatymo prisijungė 

ir fotografai. 

1.4.3.1.1. Mokinių motyvacijos tyrimas Atlikta. Aptarta VGK posėdyje Nr. 4. Įkelta į mokyklos 

duomenų saugyklą ,,Fondas". 

1.4.3.2.1.Naujai įstojusių mokinių 

psichinės sveikatos vertinimas 

Atlikta, aptarta VGK posėdyje 2018-12-18 Protokolas 

Nr.12 
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1.4.3.2.2. Tėvų apklausa apie KTDM Aptarta VGK posėdyje 2018-12-18 Protokolas Nr.12, 

įkelta į mokyklos duomenų saugyklą "Fondas" 

1.4.3.3.1. Socialinės paramos pagalbos 

organizavimo ir teikimo ataskaita 

Aptarta VGK posėdyje 2018-12-18 Protokolas Nr.12 

1.4.3.3.2. Pirmakursių adaptacijos tyrimas Atlikta. Aptarta VGK posėdyje Nr. 4. Įkelta į mokyklos 

duomenų saugyklą ,,Fondas". 

 

Srities tikslų įgyvendinimo indeksas: . – 84,62%. 

 

 

III.1.2. Strateginio planavimo sritis: mokymo bazės ir infrastruktūros atnaujinimas 

Uždavinių įgyvendinimo veiklos Pasiekti rezultatai 

2.1.1.1.1. Ugdymo proceso organizavimui 

būtinų priemonių aptarimas ir analizė. 

Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinėje grupėje 

aptarti veiklos planai ir strateginis mokyklos planas 2018-

2022 metams, 2018-03-07, Nr. 2 

Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime aptartos 

priemonės būtinos ugdymo proceso organizavimui 2018-

03-20, Nr.3 Reklamos ir dizaino metodinės grupės 

susirinkime aptartos priemonės būtinos ugdymo proceso 

organizavimui 2018-02-02 Nr. 2 

2.1.1.1.1. Ugdymo proceso organizavimui 

būtinų priemonių aptarimas ir analizė. 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-03-20 , protokolas Nr.3  

Aptarta Reklamos ir kompiuterijos metodinės grupės  

susirinkime 2018-06-13 Nr. 4 

2.1.1.1.1. Ugdymo proceso organizavimui 

būtinų priemonių aptarimas ir analizė. 

Aptarta bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės 

susirinkime, 2018-08-30, protokolo Nr. 6 Aptarta 

Taikomosios dailės metodinės grupės susirinkime 

2018-08-30, protokolas Nr.6  

Aptarta Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkime 

2018-09-03 protokolo Nr. 5 

2.1.1.2.1. Kabinetų ir dirbtuvių įrangos 

modernizavimas. Įsigyta vadovėlių, 

kompiuterinių ir kitų naujų mokymo 

priemonių bei įrangos, papildyta sporto 

inventoriaus bazė (pagal poreikį). 

Bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės 

posėdyje,2018-10-11 protokolas Nr.7. 

Vadovų tarybos posedyje 2018-11-12 protokolas Nr. 26; 

2.2.1.1.1. Praktinio dizaino dirbtuvių su 

teorinio ir praktinio mokymo patalpomis 

bei infrastruktūra projekto analizė. 

Aptarta vadovų taryboje 2018-12-10 Protokolas Nr. 29 

2.2.1.2.1. Pradėtas įgyvendinimas ir 

atlikta 25% darbų. 

Atnaujintos praktinių mokymų bazės vizualinės reklamos 

gamintojo, kompiuterinės grafikos projektavimo 

operatoriaus mokymų programų mokiniams 

2.2.2.1.1. Valgyklos patalpų 

infrastruktūros pertvarkymas 

Aptarta Vadovų taryboje 2018-06-18, protokolas Nr. SV4-

16 

2.2.2.1.2. 207 kabineto ir 6 dirbtuvių 

remontas. 

Atliktas 207 kabineto remontas, 6 dirbtuvėse suremontuota 

santechninė dalis  

2.2.2.1.3. Suremontuoti susidėvėjusias 

dušų patalpas. 

Atliktas santechninės dalies remontas. Patalpų remontą 

numatoma atlikti iki 2018 m. 12 mėn.  

2.2.2.2.1. Pasiūlymų ir idėjų banko 

sudarymas ir pristatymas mokyklos 

vadovybei. 

--  

2.2.3.1.1. Atnaujintas įėjimo į mokyklą 

priegos statiniai. 

Nudažyti pagrindinio įėjimo laiptų turėklai, atlikti 

mokyklos fasado plovimo darbai. Suremontuota žmonių su 
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negalia įėjimo danga, nudažyti laiptų turėklai. 

2.2.3.4.1. Mokyklos prieigose sutvarkyti 

želdiniai (gėlės, krūmai, medeliai). 

Aptarta Vadovų taryboje 2018-05-28, protokolas Nr. SV4-

15 

2.3.1.1.1. Atnaujinta 4 ir 5 aukštų virtuvių 

įranga. 

Naujos dujinės viryklės 1,2,3, 4,5 aukštų virtuvėse.  

2.3.1.2.1. Pakeistos 502 ir 503 

bendrabučio bloko durys. 

Durys renovuotos. Blokų durys nepakeistos dėl papildomų 

investicijų stokos. 

2.3.1.4.1. Atnaujinti 502 ir 503 kambarių 

sanitariniai mazgai ir sutvarkytos bendro 

naudojimo patalpos. 

Bendro naudojimo patalpos suremontuotos ir pakeisti 

sanitariniai mazgai 

2.3.2.1.1. Mokinių gyvenimo sąlygų 

mokyklos bendrabutyje tyrimas. 

Aptarta VGK posėdyje 2018-12-18 Protokolas Nr.12, 

įkelta į mokyklos duomenų saugyklą "Fondas" 

2.3.2.1.2. Atliktas 502 ir 503 kambarių 

remontas. 

Atliktas 502 ir 503 kambarių remontas. 

2.3.2.2.1. Bendrabučio baldų gamyba 

atnaujinamiems kambariams. 

9 indaujos 

12 stalų 

8 spintelės 

 

Srities tikslų įgyvendinimo indeksas: 76,92%. 

 

 

III.1.3. Strateginio planavimo sritis: mokyklos įvaizdžio gerinimas 

Uždavinių įgyvendinimo veiklos Pasiekti rezultatai 

3.1.1.1.1. Darbdavių apklausos „KTDM 

absolventų kompetencijos“ vykdymas ir 

rezultatų analizė. 

Aptarta Metodinės tarybos susirinkime 2018-10-11, 

protokolas Nr.MV-5 

3.1.1.1.2. Mokyklą baigusių asmenų 

tolimesnės karjeros analizė. 

"Mokyklą baigusių asmenų tolimesnė karjera" dokumentas 

patalpintas "Fondas" -> Ataskaitos ->2018 

3.1.1.2.1. Įgyvendintų bendrų veiklų su 

darbdaviais pristatymas. 

Aptarta Metodinės tarybos susirinkime 2018-11-26, 

protokolo Nr.MV-6 

3.1.2.2.1. Būtinų mokyklos dokumentų 

rengimas ir įteisinimas. 

Visi dokumentai viešąjai įstaigai parengti ir įteisinti 

3.2.1.1.1. Partnerių paieška ir 

bendradarbiavo sričių pristatymas 

partneriams. 

Vadovų taryboje pristyta. Pr. Nr. 18, 2018-09-10 

3.2.1.2.1. Vykdoma projektų rezultatų 

sklaida. 

Vykdomų projektų aprašai patalpinti mokyklos 

internetiniame puslapyje 

3.2.1.3.1. Vykdoma projektų rezultatų ir 

sukurtų produktų sklaida. 

Projektų rezultatai viešinami mokyklos internetiniame 

puslapyje, Facebook paskyroje 

3.2.2.1.1. Mokyklos licencijos 

atnaujinimas naujomis tęstinio mokymo 

programomis. 

2018-07-13 raštas "Dėl licencijos vykdyti formalųjų 

profesinį mokymo papildymo"; 

2018-09-05 raštas "Dėl licencijos vykdyti formalųjų 

profesinį mokymą papildymo"  

3.2.2.2.1. Tęstinio mokymo programos(-

ų) vykdymo aktualijos. 

Aptarta vadovų tarybos posėdyje 2018-12-17 protokolas 

Nr. 30 

3.2.3.1.1. Mokinių pasiekimų viešinimas. Viešinama nuolat 

3.2.3.2.1. Metodinis pasitarimas 

„Pasirengimo profesinio meistriškumo 

konkursų organizavimui rekomendacijos“ 

Aptarta Metodinės tarybos susirinkime 2018-05-30, 

protokolo Nr.MV-3 

3.2.3.3.1. Organizuotų konkursų, 

viktorinų, švenčių pasiektų rezultatų 

aptarimas ir rezultatų viešinimas. 

Aptarta Metodinės tarybos susirinkime 2018-10-11, 

protokolas Nr.MV-5; 

Aptarta Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkime 
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2018-10-31 protokolo Nr. 6 

3.3.1.1.1. Mokyklos interneto svetainės 

atnaujinimo organizavimas. 

Atnaujinta mokyklos interneto svetainė 2018-02-28 

3.3.1.2.1. Mokyklos interneto svetainės 

turinio aptarimas, informacijos rengimas 

ir atnaujinimas. 

-+ Kiekvieną mėn. vidutiniškai 5 naujienos. 

- Informacija dažnai pateikiama atmestinai paruošta, 

vėluojama.  

- Neatnaujinta/nepateikta informacija: Einamųjų metų 

užduotys, viešieji pirkimai, soc. pedagogo veikla. 

+ Dauguma mokytojai naudoja kalendorių t.y. stebi kokie 

renginiai, kada, kur vyksta.  

3.3.2.1.1. Mokyklos veiklos viešinimo 

informacijos aktualijų aptarimas. 

Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime aptartos  

mokyklos veiklos viešinimo aktualijos, 2018-03-20 Nr.3  

Aptarta Metodinėje taryboje 2018-03-29 Nr.MV-2 

Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkime aptartos  

mokyklos veiklos viešinimo aktualijos, , 2018-02-02 Nr. 2 

3.3.2.1.1. Mokyklos veiklos viešinimo 

informacijos aktualijų aptarimas. 

Aptarta Metodinės tarybos susirinkime 2018-03-29,  

protokolo Nr.MV-2 

Aptarta Dailiųjų amatų metodinės grupės susirinkime 

2018-03-20 , protokolas Nr.3  

Aptarta Reklamos ir kompiuterijos metodinės grupės  

susirinkime 2018-06-13 Nr. 4 

3.3.2.2.1. Informacijos apie mokyklą 

spaudoje, internete fiksavimas, rinkimas 

ir analizė. 

www.kurstoti.lt/rubrika/77 : 

1.Paroda „40 būties akcentų" viešojoje bibliotekoje. 

2.KTDM mokytojai - inovatyvių pamokų autoriai. 

3. Keramikos technologijų įvairovė.  

4.Rinkitės tekstilininko profesiją. 

http://www.visasverslas.lt/portal/categories/13/1/0/1/article

/10659/baldininko-profesija?ref=mail  

5.Baldininko profesija (2018-09-19)  

6. „Kauno diena"2018-09-29 Kurti papuošalus kaunietę 

įkvėpė L.da Vinci. 

7.www.diena.lt:Raudondvaryje - iškilmingas Kauno 

regiono verslo bendruomenės vakaras (2018-12-07) 

Aptarta Metodinės tarybos susirinkime 2018-12-18 

Protokolas Nr.7 

3.3.2.3.1. Profesijos mokytojų veiklos 

pateikimas mokyklos internetiniame 

puslapyje 

Pateikiama nuolat 

 

Srities tikslų įgyvendinimo indeksas: 87,5%. 
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III.1.4. Strateginio planavimo sritis: kokybės užtikrinimas 

Uždavinių įgyvendinimo veiklos Pasiekti rezultatai 

4.1.1.1.1. Kokybės vadybos sistemos 

vidaus audito procedūros organizavimas. 

Aptarta vadovų tarybos posėdyje 2018-12-03, Nr.28 

4.1.1.1.2. Kokybės vadybos sistemos 

išorės audito procedūros organizavimas. 

KVS išorės auditas atliktas 2018-10-25 

4.1.1.2.1. Gautų neatitikčių pranešimų 

analizė. 

Nukelta į sausio mėn. 

4.1.1.2.2. Atlikta Kokybės vadybos 

sistemos vertinamoji analizė ir sudarytas 

gerinimo veiksmų planas. 

Nukelta į sausio mėn. 

4.1.1.3.1. Atlikti mokymo priemonių ir 

inventoriaus pirkimai 

Aptarta vadovų taryboje 2018-04-09, protokolo Nr. 11; 

2018-06-25  protokolo Nr. 17 ; 2018-10-22, protokolo nr. 

23 

4.1.1.3.2. Mokyklos veiklos kokybę 

iliustruojančius procesų rodiklių peržiūra. 

Aptarta Vadovų taryboje 2018-04-09, Nr. 11 

4.1.1.3.2. Mokyklos veiklos kokybę 

iliustruojančius procesų rodiklių peržiūra. 

Aptarta vadovų taryboje 2018-06-25 Nr. 17 

4.1.1.3.2. Mokyklos veiklos kokybę 

iliustruojančius procesų rodiklių peržiūra. 

Aptarta vadovų taryboje 2018-10-22, protokolo nr. 23 

4.1.1.3.2. Mokyklos veiklos kokybę 

iliustruojančius procesų rodiklių peržiūra. 

Aptarta vadovų taryboje 2018-04-09, protokolo Nr. 11; 

2018-06-25  protokolo Nr. 17 ; 2018-10-22, protokolo nr. 

23 

4.1.1.3.3. Atnaujinta valdymo struktūra. Parengtas projektas 2018-05-17. 

4.1.2.1.1. Organizuoti ir pravesti vidiniai 

mokymai. 

Pravesti 3 seminarai:  

2018-05 "Trimatė grafika Skechup programa; 

2018-11-13 „Virtuali aplinka Google Classroom“; 

2018-11-15,22 „Skaičiuoklė Excel - mokytojo 

pagalbininkė“.  

4.1.2.2.1. Veikiančių LEAN sistemos 

elementų aptarimas ir poreikio 

planavimas. 

nukelta į sausio mėn. 

4.2.1.1.1. Aplinkos tausojimo, 

panaudojant technologijas, formų 

rekomendacijų pristatymas. 

nukelta į sausio mėn. 

4.2.1.2.1. Skaitmeninio mokymo turinio 

naudojimo efektyvumo analizė 

Aptarta Metodinės tarybos susirinkime 2018-11-26, 

protokolo Nr.MV-6; 

Aptarta Reklamos ir dizaino metodinės grupės susirinkime 

2018-12-19 protokolo Nr. 7 

4.2.2.2.1. Organizuoti sidabrinio saugios 

e.erdvės ženklo įgijimo veiksmai.  

Ženklelis galioja iki 2019-04.  

4.1.1.1.1. KVS vidaus auditas (1.08.) Vadybos vertinamosios analizės posėdis vyko 2017-12-11 

4.1.1.1.2. Mokyklos veiklos kokybę 

iliustruojančius procesų rodiklių peržiūra 

(1.05.) 

Aptarta vadybos vertinamajame posėdyje 2017-12-11 

4.1.1.2.1. Vadybos vertinamoji analizė 

(1.10.) 

Aptarta visuotinio susirinkimo metu 2017-12-06 protokolo 

nr.2 

4.1.1.2.2. KVS rodiklių ir reikšmių 

peržiūra (1.05) 

I ketv. Aptarimas nevyko dėl vadovo nedarbingumo 

II ketv. Aptarta Vadovų tarybos posėdyje 2017-04-03 

Nr.SV4- 10 

II ketv. Aptarta Vadovų tarybos posėdyje 2017-10-22, 

SV4-22 
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IV ketv. Aptarta vadybos vertinamajame posėdyje 2017-

12-11 

4.1.1.2.3. Kontroliuojančių institucijų ar 

kitų išorės patikrų rekomendacijų 

vykdymo stebėsena 

I ketv. Aptarta Vadovų tarybos posėdyje: 2017-04-03 Nr. 

V4-10; 

II ketv. Tikrintas valgyklos darbas. Išvados vadovui 

nepateiktos; 

III ketv. Nepateiktos išvados dėl Techninės priežiūros 

rezultatų. 

IV ketv. Nebuvo patikrų. 

4.1.1.3.1. Pareigybių aprašų ir Darbo 

apmokėjimo sistemos rengimas (3.2.) 

Parengtas Darbo apmokėjimo sistemos projektas. 

4.1.1.3.2. Rizikų valdymo veiksmų 

analizė 

Situacija aptarta Vadovų taryboje balandžio 24d., 

protokolas Nr.SV4-11 

4.1.2.2.1. Asmens įgytų kompetencijų 

vertinimas: lyginamoji analizė ir rezultatų 

viešinimas (2.7.) 

Asmens įgytų rezultatų analizė pristatyta mokytojų tarybai 

e-paštu.  

4.1.2.2.2. Profesinio mokymo programų 

savianalizių rezultatų aptarimas(2.6. ir 

1.07.) 

Atliktos Logisto ekspeditoriaus, baldžiaus, fotografo, 

interjero apipavidalintojo, kompiuterinės grafikos 

operatoriaus, vizualinės reklamos gamintojo programų 

savianalizės (patalpintos „Fonde“). 

Dailiųjų amatų metodinėje grupėje aptarti mokymo 

programų savianalizių rezultatai, 2017-06-22, protokolo 

Nr.4. 

4.1.2.3.1. Straipsnių ciklas 

www.kurstoti.lt  

Per 2017 metus paskelbti 3 straipsniai. 

4.1.2.3.2. Straipsnis „Švietimo 

naujovėse“ apie projektinės veiklos naudą 

Neparengtas 

4.1.2.3.3. Reklaminių laidų, klipų ir pan. 

naudingumo formuojant teigiamą įvaizdį 

analizė 

Pastoviai atnaujinama naujausia informacija apie mokyklos 

specialybes ir priėmimo tvarką. padeda gerinti mokyklos 

įvaizdį. 

4.1.3.1.1. Profesijos mokytojų 

technologinių kompetencijų programos 

įgyvendinimo aktualijos 

Dalyvauta projekto pasirengimo veiklose, tačiau projekto 

rengėjai negavo finansavimo 

4.1.3.1.2. Kvalifikacijos tobulinimo 

procesų stebėsena. 

I ketv. Situacija aptarta Vadovų taryboje kovo 20 d., 

protokolas Nr. SV4-8; 

II ketv. Rezultatai pateikti: Vadovų taryboje 2017-06-05; 

III ketv. Aptarta Vadovų tarybos 2017-09-25 posėdyje. 

IV ketv. Mokytojų tarybos posėdyje 2017-12-13, 

protokolas Nr. SV- 

4.1.3.2.1. Mokytojų ir specialistų 

kompetencijų aplanko vertinimas (3.2.) 

Vertinta Metinio pokalbio metu  

4.1.3.3.1. Vidiniai darbuotojų mokymai 

(3.2.) 

2017 m. vyko trys vidiniai mokymai. Iš viso 18 val., 

dalyvavo 55 darbuotojai. Temos: 1) Tekstų rengimas 

pažengusiems. Debesies programos; 2) Darbuotojų elgesys 

krizių metu; 3) Vidaus audito atlikimas pagal naujus 

standarto reikalavimus. 

4.1.3.3.2. Kvalifikacijos tobulinimo 

procesų stebėsena 

I ketv. Situacija aptarta Vadovų taryboje kovo 20 d., 

protokolas Nr. SV4-8; 

II ketv. Rezultatai pateikti: Vadovų taryboje 2017-06-05; 

III ketv. Aptarta Vadovų tarybos 2017-09-25 posėdyje. 

IV ketv. Mokytojų tarybos posėdyje 2017-12-13, 

protokolas Nr. SV- 
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4.1.3.4.1. Civilinės saugos mokymai 

pagal Mokymų planą (3.2.) 

2017 m. rugsėjo mėn. surengtos civilinės saugos pratybos 

4.1.3.4.2. Gaisrinės saugos mokymai 

pagal Mokymų planą (3.2.) 

Atlikta. 2017-10-05 Vykdymo protokolas Nr. V6-148  

4.1.4.1.1. Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos posėdžiai. 

Vaiko gerovės posėdžių planuota 13, pravesta 10 

4.1.4.1.2. Prevencinių programų 

įgyvendinimo rezultatų aptarimas 

Aptarta Metodinės tarybos posėdyje 2017-12-22. Protokolo 

Nr.7 

4.1.4.2.1. Projektinės patirties sklaida 

mokyklos bendruomenei. 

Konferencija vyko 2017-05-18 

4.1.4.2.3. Modulinių profesinio mokymo 

programų įgyvendinimo praktika ir 

pasiūlymai proceso tobulinimui 

Aptarta 2017-09-11 Vadovų taryboje. Prot. nr. 19. 

4.1.4.2.4. Seminaras kitų mokyklų 

mokytojams „Valdorfo lėlių gamyba“ 

Seminaras įvyko 2017 04 11 d, dalyvavo 14 žmonių. 

Aptarta Metodinės tarybos posėdyje 2017-11-22. Protokolo 

Nr. 7 

4.1.4.3.1. Mokyklos bendruomenės 

diskusija „Kaip mokykloje galime kurti ir 

puoselėti dialogo ir susitarimų kultūrą“ 

Mokyklos bendruomenės psichologinio mikroklimato 

analizė pristatyta mokyklos visuotiniame darbuotojų 

susirinkime 2017-12-06. Analizės duomenys įkelti į 

mokyklos duomenų bazę Fondas/Tyrimai 

4.1.4.3.2. Kūrybiškumas ir valia veikti – 

gerosios patirties sklaida Metodinėje 

taryboje. 

Gerosios patirties sklaida vyko 2017-12-19, pristatyti 2 

pranešimai ir 12 stendinių pranešimų. Protokolo Nr. 8 

4.1.4.4.1. Kaip pasiruošti praktikai 

įmonėje: praktikų šalyje ir užsienyje 

vadovų patirtis 

Nesurinkta informacija 

4.1.4.4.1. Nominacijos „Dizaino dienoms 

2017" skyrimas. (Dizainas ateities 

kartoms) 

Nevykdyta dėl organizavimo trūkumo 

4.1.4.4.2. Leidinio apie 2017 m. laidos 

pasiekimus maketavimas ir leidyba 

Leidinys Mokinių darbų katalogas 2017 išleistas 400 egz. 

tiražu gegužės mėn. 

4.1.4.4.3. Edukacinės programos įmonėse 

Reklamos ir kompiuterijos skyriaus 

programų mokiniams 

Pastoviai atnaujinama naujausia informacija 

4.1.4.4.4. Dalyvavimas Kauno prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų renginiuose. 

PPAR konferencijų salės papuošimui pagaminti 7 

dekoratyviniai akcentai. 

4.1.4.4.5. Bendradarbiavimo su Lietuvos 

darbdavių konfederacija rezultatai 

Projektas nevykdytas dėl užsitęsusių derybų su ESF 

4.1.4.5.1. „Sėkmės istorijų“ mokyklos 

internetiniame puslapyje turinio rengimas 

Parengta viena istorija 

4.1.4.5.2. Tėvų pasiūlymų, kaip tobulinti 

specialiųjų poreikių mokinių mokymo ir 

neformalaus ugdymo sąlygas mokykloje, 

analizė ir taikymas. 

Darbuotojo nedarbingumas 

4.1.4.5.3. Leidinio skirto mokyklos 

veiklos 40-čiui paminėti maketavimas ir 

leidyba 

Leidinys parengtas. 

 

Srities tikslų įgyvendinimo indeksas: 75%. 
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III.2. KOKYBINIS VERTINIMAS 

III.2.1. Veiklos indeksai pagal strateginio planavimo sritis 

Sritis 2018 metai 2017 metai 

Profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas 84,62% 77,78% 

Mokymo bazės ir infrastruktūros atnaujinimas 76,92% 100,00% 

Mokyklos įvaizdžio gerinimas 87,50% - 

Kokybės užtikrinimas 75,00% 83,33% 

 

III.2.2. Mokyklos veiklos indeksas 

2018 metai 2017 metai 2016 metai 2015 metai 2014 metai 2013 metai 

81,01% 89,09% 76,03% 85,87% 69,17% 65,22% 

 

 



 14 

IV. 2018 METŲ VEIKLOS REZULTATAI IR LAUKIAMI 2019 METŲ REZULTATAI 

Strateginio planavimo srities rezultato rodikliai 2018 metų situacija 

 Faktas Planas 

1.1.1.1. Mokykla įgyvendino modulines profesinio mokymo programas. Programų skaičius (vnt.) 11 7 

1.1.1.2. Mokykloje įgyvendinamos tik modulinės programos. Įgyvendinamų programų dalis nuo visų programų (%) 78,57% 70% 

1.1.1.3. Praktinio mokymo vykdymas sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Programos praktinio mokymo valandų dalis, kurių 

metu mokymas vyko sektoriniuose praktinio mokymo centruose (%) 

10% 10% 

1.1.1.4. Atliktos mokymo programų savianalizės. Programų skaičius (vnt) 6 5 

1.1.2.1. Dirbantys pagal specialybę mokiniai praktinių įgūdžių įgijo mokydamiesi pameistrystės forma. Mokinių dalis nuo besimokančių 

pagal 1,5MTP, 2MTP ir 3 kurso 3MTP (%) 

3,70% 2% 

1.1.2.2. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su įmonėmis mokinių mokymo pameistrystės forma. Sutarčių skaičius (vnt.) 14 4 

1.1.2.3. Dalyvauta mokymuose dėl mokymo pameistrystės forma organizavimo. (Taip/Ne) Taip Taip 

1.1.3.1. Gerėjo mokinių pasiekimai. (lyginant pusmečius) Grupių dalis, kuriose teigiamas I ir II pusmečio pažymių vidurkio pokytis (%) 53,33% 50% 

1.1.3.2. Mokiniai pasirinko brandos darbą. Pasirinkusių brandos darbą mokinių skaičius. (vnt.) 0 0 

1.1.3.3. Gerėjo mokinių brandos egzaminų rezultatai. Išlaikytų BE dalis, nuo pasirinktų (%) 87% 85% 

1.1.4.1. Vykdomos rezultatyvios bendradarbiavimo su kitomis ugdymo įstaigomis, įmonėmis veiklos. Veiklų skaičius (vnt.) 14 4 

1.1.4.2. Mokytojai naudojo skaitmenines technologijas pamokose. Naudojusių ir pristačiusių rezultatus metodinėse grupėse mokytojų 

dalis (%) 

92,00% 20% 

1.2.1.1. Mokinių poreikiams tenkinti siūlomos įvairios veiklos. (būreliai, organizacijos, projektai, akcijos, talkos, pramogos ir kt.) (vnt.) 16 14 

1.2.1.2. Mokinių savivalda stipri ir atsakinga teikia įvairius siūlymus (iniciatyvas). Pateiktų siūlymų skaičius (vnt.) 2 3 

1.2.1.3. Įgyvendinti mokinių siūlymai (iniciatyvos). Įgyvendintų siūlymų dalis (%) 50,00% 40% 

1.2.2.1. Atliktas mokinių mokymosi stilių nustatymo tyrimas. Apklausoje dalyvavusių 3MTP mokinių dalis (%) 75% 76% 

1.2.2.2. Sudaryti individualūs mokinių ugdymo planai. Koreguotų individualių ugdymo planų dalis (%) 23,00% 15% 

1.2.2.3. Gerėjo individualios mokinio pažangos rezultatai. 3MTP mokinių, kurių individualios pažangos rezultatai gerėjo dalis (%) 13% 8% 

1.2.3.2. Atnaujintos programos (formaliosios ir/ar neformaliosios). (vnt.) 3 2 

1.3.1.3. Parengta ir įgyvendinama kvalifikacijos kėlimo programa. (Taip/Ne) Taip Taip 

1.3.1.4. Mokytojai patobulino kvalifikaciją arba įgijo naujų kompetencijų. Vidutinis val. skaičius tenkantis vienam mokytojui. 94 30 

1.3.1.6. Organizuoti darbuotojų veiklos vertinimai. Mokytojų, kurių veikla „Gerai“ arba „Labai gerai“ dalis (%). 90,00% 75% 

1.3.2.1. Mokytojai vedė atviras (integruotas, netradicines) pamokas. Vidutinis vestų pamokų skaičius tenkantis 1 mokytojui. 1 1 

1.3.2.2. Mokytojai vedė seminarus/mokymus pagal savo parengtą programą. Vestų seminarų skaičius (vnt.) 6 3 

1.3.2.3. Mokytojai skaitė pranešimus miesto, šalies konferencijose. Mokytojų skaičiusių pranešimus dalis (%). 5,00% 10% 



 15 

1.3.2.4. Mokytojai vykdė mentorystės veiklas, buvo kitų mokymo įstaigų studentų/mokinių praktikos vadovai. Mokytojų - mentorių 

skaičius (vnt). 

8 1 

1.3.2.5. Mokytojai organizavo mokinių darbų parodas už mokyklos ribų. Parodų skaičius (vnt.). 11 5 

1.3.2.6. Mokytojai/vadovai lankėsi kolegų pamokose. Vidutinis lankytų pamokų skaičius tenkantis 1 mokytojui. 1 2 

1.3.3.1. Mokytojai parengė inovatyvių mokymo(-si) priemonių. Priemonių skaičius (vnt.) 2 2 

1.3.3.2. Metodinės veiklos rezultatais dalintasi tarp metodinių grupių. Jungtinių metodinių posėdžių skaičius (vnt.). 1 2 

1.4.1.1. Mokykloje įgyvendinamos(-tos) prevencinės programos. Programų skaičius (vnt.) 1 1 

1.4.1.2. Prevencinėse programose dalyvavusių bendrojo ugdymo mokinių skaičius didėjo. Daugiau negu vienoje prevencinėje 

programoje dalyvavusių mokinių dalis (%). 

40% 40% 

1.4.2.1. Suorganizuoti ugdymo karjerai renginiai. Renginių skaičius (vnt.) 7 3 

1.4.2.2. Priimta mokinių į 9 klasę. (Taip/Ne) Ne Taip 

1.4.2.3. Vykdyti profesinio orientavimo ir informavimo vizitai į bendrojo ugdymo mokyklas. Aplankyta bendrojo ugdymo mokyklų 

(vnt.). 

40 40 

1.4.3.1. Pagerėjo pamokų lankomumas. 1. Vidutinis praleistų ir nepateisintų pamokų skaičius vienam mokiniui (vnt.). 60 60 

1.4.3.2. Mažėjo nepažangių mokinių skaičius. 2. Mokinių, kurie gavo papildomą darbą mokslo metų pabaigoje, dalis (%). 4,91% 15% 

1.4.3.3. Mažėjo mokinių nutraukusių mokslą skaičius. 3. Baigusių mokyklą mokinių dalis nuo įstojusių (%). 63,32% 80% 

2.1.1.1. Nustatytas vadovėlių, inventoriaus, kompiuterinių programų ir kitų priemonių poreikis. (Taip/Ne) Taip Taip 

2.1.1.2. Įsigytos mokymo priemonės. Įsigytų priemonių dalis nuo planuotų (%). 100% 80% 

2.2.1.1. Parengtas praktinio dizaino dirbtuvių su teorinio ir praktinio mokymo patalpomis bei infrastruktūra projektas. (Taip/Ne) Ne Taip 

2.2.1.2. Vizualinės reklamos gamintojo (ir/arba) interjero apipavidalintojo (ir/arba) kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus 

mokymo programų mokiniams praktinis mokymas vykdomas atnaujintoje, gerai organizuotoje mokymo bazėje. Atliktų darbų dalis (%). 

25,00% 25% 

2.2.2.1. Pertvarkytos įvairios paskirties mokyklos erdvės ir pritaikytos ugdymui(-si). Atnaujintų (pritaikytų) erdvių skaičius (vnt.) 3 1 

2.2.2.2. Kuriant mokyklos aplinką įgyvendintos mokinių idėjos (projektai, kūriniai, daiktai aplinkoje). Įgyvendintų pasiūlymų skaičius 

(vnt.) 

3 3 

2.2.3.1. Atnaujinti mokyklos kiemo infrastruktūros statiniai. Atliktų darbų dalis (%). 25,00% 25% 

2.2.3.4. Atnaujinti želdiniai mokyklos teritorijoje. Atliktų darbų dalis (%). 15,00% 50% 

2.3.1.1. Atnaujinta virtuvių įranga. Įsigyta/atnaujinta įrangos (vnt.) 4 2 

2.3.1.2. Pakeistos įvairių patalpų durys. Atliktų darbų dalis (%). 5,00% 5% 

2.3.1.4. Pagal teisės aktų reikalavimus sutvarkyti sanitariniai mazgai ir jų patalpos. Atliktų darbų dalis (%). 4,44% 25% 

2.3.2.1. Atliktas kambarių remontas. Suremontuota kambarių (vnt.) 11 1 

2.3.2.2. Atnaujinti baldai. Kambarių, kuriuose atnaujinti baldai skaičius (vnt.) 6 2 
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3.1.1.1. Didėjo įsidarbinusių pagal specialybę mokinių skaičius. Įsidarbinusių pagal specialybę dalis (%) 18,32% 28% 

3.1.1.2. Įgyvendinti bendri Mokyklos ir darbdavių projektai. Projektų skaičius (vnt.). 4 2 

3.1.2.2. Sutvarkytas įstaigos veiklos teisinis reglamentavimas. (Taip/Ne) Taip Taip 

3.2.1.1. Mokykla įgyvendino projektus su partneriais. Projektų skaičius (vnt.) 3 3 

3.2.1.2. Mokiniai dalyvavo projektinėje veikloje . Mokinių skaičius (vnt.) 9 8 

3.2.1.3. Mokytojai dalyvavo projektinėje veikloje. Mokytojų skaičius (vnt.) 10 5 

3.2.2.1. Siūlomos patrauklios tęstinio mokymo programos. Programų skaičius (vnt.) 6 6 

3.2.2.2. Įgyvendinamos tęstinio mokymo programos. Programų skaičius (vnt.) 3 2 

3.2.3.1. Aukšti mokinių pasiekimai miesto, šalies olimpiadose, konkursuose. Nugalėtojų (prizininkų, laureatų) dalis nuo visų dalyvavusių 

mokyklos mokinių (%) 

38,00% 20% 

3.2.3.2. Organizuoti šalies profesinio meistriškumo konkursai. PM konkursų skaičius. (vnt.) 0 1 

3.2.3.3. Mokyklos mokytojai konkursų, viktorinų, švenčių organizatoriai ir/ar organizatorių partneriai. Renginių skaičius. (vnt.) 6 3 

3.3.1.1. Atnaujinta mokyklos interneto svetainė. (Taip/Ne) Taip Taip 

3.3.1.2. Pateikta aktuali, atnaujinta informacija Mokyklos interneto svetainės lankytojų skaičius (unikalių adresų vnt.). 731195 30000 

3.3.1.1. Parengti mokyklos viešinimo straipsniai, pranešimai spaudai. Parengtų straipsnių skaičius (vnt.) 4 4 

3.3.1.2. Teigiami straipsniai apie mokyklą žiniasklaidoje. Straipsnių skaičius (vnt.) 7 5 

3.3.1.3. Pranešimai, veiklos viešinimas socialiame tinkle Facebooke. Sekėjų skaičius (vnt.) 1654 1300 

4.1.1.1. Atliktas Kokybės vadybos sistemos vidaus ir išorės auditas. (Taip/Ne) Taip Taip 

4.1.1.2. Atlikta Kokybės vadybos sistemos vertinamoji analizė. (Taip/Ne) Taip Taip 

4.1.1.3. Atlikti Kokybės vadybos sistemos gerinimo veiksmai. Gerinimo veiksmų skaičius (vnt.) 25 10 

4.1.1.4. Gauti neatitikčių pranešimai. Gautų neatitikties pranešimų skaičius (vnt.)  1 

4.1.1.5. Atnaujinta Kokybės vadybos sistema. (Taip/Ne)  Taip 

4.1.1.6. Atnaujinta valdymo struktūra. (Taip/Ne) Taip Taip 

4.1.2.1. Mokyklos bendruomenė supažindinta su LEAN vadybos sistema. (Taip/Ne) Ne Taip 

4.1.2.2. Mokykloje veikia LEAN vadybos sistemos elementai. (Taip/Ne) Ne Taip 

4.2.1.1. Atliktas technologijų naudojimo monitoringas. (Taip/Ne) Ne Taip 

4.2.1.2. Mokytojai naudojo mokymo/ugdymo turiniui atnaujinti, rengti, perteikti ir rezultatų gerinimui įvairias skaitmenines platformas  

(informacines sistemas, e-saugyklas, vaizdo pamokas ir kt.). Mokytojų, kurie pristatė (pasidalino patirtimi) metodiniuose posėdžiuose, 

dalis (%). 

85,00% 30% 

4.2.2.1. Organizuoti bendruomenės švietimo saugumo internete renginiai. Renginių skaičius. (vnt.) 1 1 

4.2.2.2. Atnaujintas saugios mokyklos ženklelis. (Taip/Ne) Taip Taip 
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