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VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRO 

                     2022  METŲ 

                                ŠVIETIMO PLANAS 



 

1. ĮVADAS 

 

Vilniaus agroekologijos mokymo centro (VAMC) 2022 metų švietimo plano tikslas – nuolat efektyvinti Centro veiklos 

organizavimą, tobulinti daugiafunkciškumą, didinti bendruomenės narių įsipareigojimus ir atsakomybę už Centro veiklos tobulinimą 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo prioritetus, įgyvendinant Valstybės švietimo strategijos 2013- 2022 metams bei VAMC strateginio 

2019 – 2022 m. nuostatas. 

Rengiant 2022 metų švietimo planą buvo vadovautasi šiais dokumentais: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybės 

pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybinės švietimo strategijos 2013 - 2022 metams nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programa - 2016 m. gruodžio 13 d. Nr. XIII-82, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos 2021 – 2023 m. 

Ministerijos 2021–2023 m. strateginiu veiklos planu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Geros mokyklos koncepcija, Vilniaus 

agroekologijos mokymo centro nuostatais, VAMC strateginiu 2019 – 2022 metų planu, mokyklos veiklos ataskaitomis, įsivertinimo 

ataskaitomis, vidaus audito ataskaitomis, mokyklos bendruomenės ir mokyklos tarybos siūlymais ir rekomendacijomis.  

Strateginį veiklos planą rengė darbo grupė, kurią sudarė Mokyklos tarybos, Mokinių tarybos, Vaiko gerovės komisijos, 

administracijos atstovai. Planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės principų. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. SSGG ANALIZĖ 

   5 lentelė 

Stiprybės Silpnybės 

 Vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programos; 

 Vykdo veiklą VAMC filialas „Dieveniškių Simono Karczmaro 

amatų kiemas“; 

 Bendrojo ugdymo skyriui suteiktas licėjaus statusas; 

 Vykdomas ikimokyklinis ugdymas; 

 Aukšta pedagoginio personalo kvalifikacija ir pedagoginė 

kompetencija; 

 Didėja naujų ir jaunų mokytojų skaičius; 

 Ruošiami darbo rinkai paklausūs specialistai; 

 Absolventai sėkmingai įsidarbina; 

 Gerėja Centro infrastruktūra bei praktinio mokymo bazė; 

 Geri ir glaudūs ryšiai su mokyklos absolventais; 

 Norinčiųjų mokytis institucijoje didėjimas; 

 Tenkinami mokinių ugdymosi ir saviraiškos poreikiai; 

 Galimybė mokytis gimtąja ir valstybine kalba; 

 Aprūpinta šiuolaikinėmis technologijomis materialinė bazė; 

 Renovuotos Centro  vidaus patalpos; 

 Iš dalies atliktas bendrabučio vidaus patalpų remontas; 

 Geros ir nebrangios bendrabučio paslaugos; 

 Geri ryšiai su socialiniais partneriais; 

 Glaudus bendradarbiavimas su šalies ir užsienio mokymo 

įstaigomis; 

 Centras patrauklus savo tradicijomis ir vertybinėmis nuostatomis, 

 Mokymosi motyvacijos stoka, atskirų mokinių negatyvus 

požiūris į ugdymąsi; 

 Pasyvus Centro mokinių tėvų (rūpintojų) dalyvavimas 

bendruomenės veikloje (ypač PM skyriaus); 

 Mažai mokinių lanko neformalaus ugdymo užsiėmimus; 

 Trūksta aukštos kvalifikacijos profesijos mokytojų; 

 Nepakankamos mokytojų užsienio kalbos žinios; 

 Pasenę mokyklos pastatai ir patalpos; 

 Pasenusi praktinio mokymo bazė; 

 Per mažai mokiniai konsultuojami profesijos pasirinkimo ir 

karjeros planavimo klausimais; 

 Naujų IT ir kitų mokymosi priemonių bei informacijos 

šaltinių naudojimo trūkumas ugdymo procese; 

 Nepakankama grupių vadovų veikla užtikrinant 

lankomumą; 

 Nepakankamas mokytojų vadovavimasis mokykloje 

patvirtintais dokumentais; 

 Nepakankamas dėmesys gabių bei silpnai besimokančių 

mokinių ugdymui. 

 Mažas dėmesys skiriamas mokinių verslumo ugdymui; 

 Nedideli mokytojų atlyginimai; 

 Didelis popierinis biurokratizmas. 

 



geras mikroklimatas; 

 Centras – tarptautinių projektų dalyvis;  

 Suaugusiems teikiamos paslaugos - papildomas mokyklos 

finansinių išteklių šaltinis; 

 Vyksta sistemingas darbas su probleminiais mokiniais; 

 Tobulinama vertinimo sistema, skatinanti mokinių motyvaciją 

mokytis; 

 Centro bendruomenė dalyvauja įsivertinant ir planuojant mokyklos 

veiklą. 

 Graži Centro aplinka, netoli Vilniaus,  strategiškai patogus 

susisiekimas. 

 

Galimybės Grėsmės 

 Pasinaudoti ES struktūrinių fondų ir valstybės teikiamomis 

galimybėmis mokyklos infrastruktūrai gerinti, naujai įrangai, 

mokytojų kvalifikacijai kelti; 

 Aktyvesnė projektinė veikla plėsti ir tobulinti skaitmeninių, 

vizualinių technologijų diegimą ugdymo procese; 

 Didinti mokinių motyvaciją įgyvendinant įvairesnes 

bendradarbiavimo formas su tėvais ir soc. partneriais; 

 Tobulinti žinių bei įgūdžių vertinimą ir įsivertinimą; 

 Skatinti mokytojus tobulinti užsienio kalbų žinias; 

 Išnaudoti formaliojo ir neformaliojo mokymo(si) 

derinimo/įvertinimo teikiamas galimybes; 

 Tikslingiau individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą 

tenkinant mokinių poreikius; 

 Bendradarbiaujant su darbdavių atstovais atitikti darbo rinkos 

poreikius rengiant programas  

 Diegti pameistrystės mokymo formas; 

 Efektyvinti valdymą diegiant dokumentų valdymo sistemą; 

 Nepakankamas mokyklos finansavimas; 

 Didėja socialiai remtinų šeimų skaičius, bedarbystė; 

 Didėja mokinių skaičius, turintis socialinių problemų; 

 Plinta žalingi įpročiai tarp mokinių neaptvertose mokyklos 

aplinkose; 

 Neigiamų reiškinių gausėjimas, nepilnamečių nusikalstamumas, 

žalingų įpročių augimas. 

 Daugėja mokinių iš šeimų, išvykstančių uždarbiauti ar 

emigruojančių į užsienį, skaičius; 

 Išlieka smurto ir patyčių galimybės; 

 Prastėjanti mokinių sveikata; 

 Blogėjanti demografinė bei socialinė padėtis regione. 



 Tobulinti individualios mokinio pažangos (VIP) stebėseną; 

 Skirti daugiau dėmesio mokinių bendrosioms  kompetencijoms 

ugdyti per neformaliojo švietimo ir projektines veiklas; 

 Vykdyti profesinį mokymą pameistrystės forma; 

 Įkurti bepiločių orlaivių kompetencijų vertinimo centrą; 

 Įkurti daugiafunkcinį agrotechnologijų mokymo centrą. 

 

3. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

3.1 Centro vizija– kūrybiškai veikianti profesinė mokykla, kurios bendruomenės mąstymas orientuotas  į naujo laikmečio iššūkius. 

 

3.2 Centro misija- rengti socialiai atsakingą profesionalą. 

 Tobulinti mokymo procesą, atsižvelgiant j Lietuvos ekonominius, socialinius ir specifinius profesinio mokymo veiksnius. 

 Didinti mokymo paslaugų efektyvumą, diegiant naujas technologijas, įgyvendinant modulinį mokymą, savarankišką mokymąsi, 

projektinę veiklą, skatinant verslumą ir ekonominį raštingumą. 
 

3.3 Centro vertybės: 

 etika, integralumas ir profesionalumas; 

 atsakomybė bendruomenei ir aplinkai; 

 atsakomybė mokinio/moksleivio vertybėms. 

 

3.4 Profesinės mokyklos absolventui būdinga: 
 profesinis išprusimas; 

 globali pasaulėžiūra; 



 verslumas; 

 asmeninis efektyvumas ir tobulėjimas. 

3.5 Strateginės kryptys 
Mokymasis. Puoselėti mokinių sėkmę (užtikrinti mokymo(si) kokybę; gerinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą įvairioms 

visuomenės grupėms; puoselėti skaidrią ir palankią mokymosi aplinką bei mokinių įtraukimą į veiklas.). 

Lyderystė. Pasitelkti lyderio pozicijas darniai plėtrai (gerinti Vilniaus agroekologijos mokymo centro įvaizdį ir pripažinimą 

mokinių, verslo ir visuomenės bendruomenėse; puoselėti efektyvią ir motyvuotą darbuotojų bendruomenę  įtraukiant ją į veiklas kuriant 

patrauklią darbo aplinką; užtikrinti efektyvų valdymą ir darnią organizacijos plėtrą.). 

Tarptautiškumas. Plėtoti  profesinių žinių mainus globalioje erdvėje (puoselėti globalią pasaulėžiūrą ir mokymosi tarptautiškumą; 

plėtoti tarptautiškumo aplinką ir kultūrą.). 

Partnerystė ir verslumas.Stiprinti bendradarbiavimą (plėtoti ryšius su suinteresuotomis šalimis; stiprinti profesinio rengimo, 

švietimo ir verslo sąveiką; skatinti mokinių/moksleivių verslumą.). 

 

3.6 Centro prioritetas - rengti kvalifikuotus ateities specialistus. 

 

4. CENTRO TIKSLAI 

I. Užtikrinti sėkmingą, kokybišką ir rezultatyvų ugdymo turinio įgyvendinimą; 

II. Kurti modernią sveiką ir saugią mokymo(si) infrastruktūrą; 

III. Didinti mokyklos patrauklumą, gerinti įvaizdį. 

 

I. Tikslas: Užtikrinti sėkmingą, kokybišką ir rezultatyvų ugdymo turinio įgyvendinimą.   

 6 lentelė 

Uždaviniai Veiksmų etapai Atsakingas Laikas Rezultatas Pastabos 



apie 
atlikimą 

1.1. Vykdyti 

kokybišką 

dalykinių ir 

bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymą. 

1.1.1. Siekti kiekvieno 

mokinio pažangos sudarant 

sąlygas įvairių ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams 

išmokti ugdymosi turinį. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

vadovas, skyrių 

vedėjai 

2022 m. Lūkesčius tenkinantys mokymosi ir mokymo rezultatai. 

Mažinami pasiekimų skirtumai. Teikiama parama 

kiekvienam mokiniui siekiant pažangos. Skatinama 

kiekvieno mokinio mokymosi motyvacija. Kiekvienas 

mokinys maksimaliai progresuoja. 

Atsižvelgiama į skirtingus mokymosi stilius. 

Remiami žemesnio socialinio ekonominio statuso 

mokiniai. Sudaromos galimybės atsiskleisti gabiesiems. 

 

1.1.2. Susitarti dėl siekinių ir 

visų pripažįstamų vertybių 

siekiant mokinių mokymosi 

pažangos pasiekimų standartų 

įgyvendinimo. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

vadovas, skyrių 

vedėjai, 

metodinės 

grupės 

2022 m. Aiškūs mokytojų lūkesčiai dėl mokinių pažangos; 

Ugdymo poreikius atitinkantis turinys; 

Dėmesys mokymui ir mokymuisi, gebėjimams, 

kompetencijoms. 

Sudaryti modulinių profesinio mokymo programų 

modulių/ dalykų vertinimo aprašai. 

 

1.1.3. Siekti ugdymo kokybės 

teikiant tikslingą mokymą, 

ugdant asmeninius gebėjimus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

vadovas, skyrių 

vedėjai, 

metodinės 

grupės 

2022 m. Gerės individuali mokinio pažanga. 

Mokiniai daro didesnę pažangą negu galima iš jų tikėtis; 

Struktūruotas mokymas;  

Dėmesys į gebėjimų, kompetencijų, vertybių formavimą; 

Parenkami tinkami mokymo/si metodai; 

Gerės brandos egzaminų ir įgytų kompetencijų vertinimo 

rezultatai, darbdavių atsiliepimai apie praktiką atliekančių 

mokinių įgytos kvalifikacijos lygį. 

 

1.1.4. Skatinti mokinius 

mokytis išplėstiniu kursu ir 

laikyti valstybinius brandos 

egzaminus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

vadovas, 

bendrojo 

ugdymo 

skyriaus vedėjas 

2022 m. Didėja mokinių, išlaikiusių valstybinius brandos 

egzaminus, skaičius, teikiama pagalba renkantis tolesnę 

mokymosi kryptį ir numatant karjerą, didės galimybės 

studijuoti aukštosiose mokyklose. 

 

1.1.5. Skatinti mokinių 

mokymosi motyvaciją 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

2022 m. Gerės motyvacija, pažangumas, taikomas edukacinių 

aplinkų keitimas, atsakomybės ir pareigingumo ugdymas, 

pamokų lankymas ir mokinių nubyrėjimo skaičiaus 

 



bendradarbiaujant su soc. 

parteriais. 

vadovas, skyrių 

vedėjai, 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

mažėjimas, karjeros ugdymas darbdaviui „auginantis“ 

specialistą. 

1.1.6. Padėti mokiniams 

geriau išmokti ugdymo turinį 

ir pasiekti geresnių ugdymosi 

rezultatų naudojant 

skaitmeninius vaizdo 

elementus mokymo/si turiniui 

vizualizuoti. 

Skyrių vedėjai, 

filialo vadovas, 

metodinės 

grupės 

2022 m. Vizualizuotas mokymosi procesas licėjuje ir  4 

kabinetuose. (įdiegtos elektroninės mokomosios 

priemonės.) 

 

1.1.7. Parengti patrauklių 

mokiniui laisvai pasirenkamų 

dalykų ir modulių programas 

siekiant motyvuoti pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo 

programos mokinius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

vadovas, skyrių 

vedėjai 

2022 m. Parengtos dalykų laisvai pasirenkam moduliai. Tenkinami 

mokinio poreikiai, ugdoma karjera, geresnis lankomumas. 

Vykdyti integruotus užsiėmimus su profesinio mokymo 

dalykais   5- 8 klasių mokiniams. 

 

1.1.8. Diegti veiksmingą 

mokinių mokymosi pažangos 

stebėsenos sistemą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

vadovas, skyrių 

vedėjai, 

metodinės 

grupės. 

2022 m. Stebima mokymosi pažanga klasėje ir visame centre. 

Grupių ir klasių auklėtojai ir mokytojai turi ir teikia tikslius 

duomenis apie mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą. 

Mokiniams ir tėvams laiku teikiama grįžtamoji 

informacija.  

 

1.1.9. Ugdyti mokinių tautinę 

savimonę puoselėjant 

tradicijas ir etnokultūrą, 

pilietiškumą, sveiką 

gyvenseną, vertybines 

nuostatas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

vadovas, 

metodinės 

grupės 

2022 m. Ugdomas tapatumo jausmas, bendrieji gebėjimai: 

pilietiškumas, bendruomeniškumas, patriotizmas ir kt. 

vertybės. 

Geri atsiliepimai didina centro žinomumą, gerėja įvaizdis. 

 

1.1.10. Pritaikyti ir 

individualizuoti programas 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

Bendrojo 

ugdymo 

skyriaus vedėja, 

2022 m. Parengtos programos spec. poreikių mokiniams. Sumažėja 

mokymosi nesėkmių. 

Teikiamos reikalingos paslaugos mokiniams ir mokinių 

 



turintiems mokiniams. filialo vadovas, 

vaiko gerovės 

komisija 

tėvams, mokytojams. 

Gerėja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybė. 

Programos specialiųjų poreikių mokiniams parodo 

mokymo proceso diferencijavimą. Sukurta aiški 

mokiniams pritaikytų ir individualių programų sudarymo 

sistema, mokiniai gauna kvalifikuotą pagalbą. 

Sudaromos sąlygos mokiniams sėkmingai baigti ugdymo 

programas. 

1.1.1 1. Diegti verslumo 

ugdymo priemones 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

vadovas, skyrių 

vedėjai 

2022 m. Ugdomi mokinių gebėjimai, reikalingi jiems kaip 

individams ir kaip visuomenės nariams savarankiškai 

gyventi ir pozityviai veikti, kad jie sugebėtų prisiimti 

atsakomybę bei mokėtų gyventi visuomenėje, pagrįstoje 

rinkos ekonomikos sąlygomis. 

 

1.2. Sukurti 

gebančiam ir 

motyvuotam 

asmeniui palankią 

aplinką tapti 

aukštos profesinės 

kvalifikacijos 

specialistu ar 

tinkamai pasirinkti 

aukštesnės 

pakopos studijas. 

1.2.1. Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas, integruojant į 

formalųjį ugdymą neformalųjį 

švietimą, skatinant saviraišką 

ir kūrybinę veiklą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

vadovas, skyrių 

vedėjai 

2022 m. Stiprinama ugdymo turinio integracija, remiamasi 

formalaus, neformalaus ir savaiminio ugdymo integracija, 

projektinės, tiriamosios veiklos ir kt.) Pasiūlytos mokinių 

poreikiams tenkinti 3 techninės pakraipos kūrybinių 

būrelių programos. 

 

1.2.2. Didinti profesinio 

mokymo prieinamumą ir 

lankstumą, mažinti programų 

nebaigiančių mokinių skaičių 

įdiegiant naujas profesinio 

mokymo formas: 

pameistrystės ir nuotolinio 

(per moodle ir kt.). 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

vadovas, skyrių 

vedėjai 

2022 m. Geriau tenkinami mokinių poreikiai. 1% mažėja mokinių 

“nubyrėjimas”, greičiau darbo rinkai užauginamas 

kvalifikuotas specialistas. 

 

1.2.3. Rengti centre profesinio 

meistriškumo konkursus. 

Dalyvauti šalies ir 

tarptautiniuose profesinio 

meistriškumo konkursuose. 

Skyrių vedėjai, 
filialo vadovas. 

2022 m. Užimtos prizinės vietos, ugdoma mokinių karjera, įdiegta 

individualios pažangos siekio veikla, užtikrinami įgytų 

kompetencijų aukščiausi rodikliai. 

 

1.2.4. Rengti konkurencingą 

darbininką įdiegiant 

modulines programas, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

2022 m. Kasmet parengti po 1 rinkos poreikius atitinkančią 

modulinę programą; gerėja absolventų kompetencijos, 

įsidarbinimas. 

 



pritaikant ugdymo turinį, 

didinant profesinio mokymo 

atitiktį darbo rinkos 

poreikiams. 

vadovas, skyrių 

vedėjai, 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

1.3. Plėtoti 

mokymosi visą 

gyvenimą 

galimybes. 

1.3.1. Įgyvendinti tęstinio 

mokymo programas 

asmenims, norintiems įgyti 

papildomą  kvalifikaciją. 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas, filialo 

vadovas, 

metodinė grupė 

2022 m. Licencijuotos tęstinio mokymo programos, didėja 

stojančiųjų skaičius, parengiama rinkai reikalingų 

kvalifikuotų specialistų. 

 

1.3.2. Teikti pagalbą 

asmenims, siekiantiems įgyti 

naujų kompetencijų, kelti 

kvalifikaciją. 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas, filialo 

vadovas, 

metodinė grupė 

2022 m. Pateikti atskiri programų moduliai suinteresuotų asmenų 

kvalifikacijos tobulinimui. 

 

1.3.3. Parengti naujų 

modulinių teikėjo lygio 

mokymo programų, tinkamų 

žemės ūkio specialistams 

rengti. 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas, filialo 

vadovas, 

metodinė grupė 

2022 m. Parengti moduliai, programos žemės ūkio specialistams, jų 
kvalifikacijai tobulinti. 

 

1.3.4. Sudaryti sąlygas 

dirbantiems žmonėms tęsti 

mokymąsi, susijusį su 

profesine veikla, taikant 

ankstesnio mokymosi 

rezultatų, patirties 

pripažinimą. 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas, filialo 

vadovas,  

praktinio 

mokymo 

vadovas 

2022 m. Parengiami darbo rinkai reikalingi specialistai per trumpą 
laiką; Išnaudojamos modulinių programų teikiamos 
galimybės pasirinkti reikalingą modulį; 

Sudarytos sąlygos mokytis visą gyvenimą. 

 



1.3.5. Sudaryti tinkamas 

sąlygas dabartiniams darbo 

rinkos dalyviams, tobulinti 

įgūdžius ir įgyti naujų 

kompetencijų dalyvaujant 

tęstiniame mokyme. 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas, filialo 

vadovas,  

praktinio 

mokymo 

vadovas, 

metodinė grupė 

2022 m. Parengtos  naujos programos, pagal darbo rinkos poreikį. 

Parengtos formaliojo profesinio mokymo programos. 

 

1.4. Plėtoti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimą. 

1.4.1. Vykdyti metodines ir 

didaktines veiklas, 

atsižvelgiant į turimą 

kvalifikacinę kategoriją 

dalyvaujant švietimo kaitos 

procese. 

Skyrių vedėjai, 

filialo vadovas, 

metodinės 

grupės 

2022 m. Mokytojų bendruomenė pasieks aukštą profesionalumo 

lygį. Mokytojai rengia mokymo ir metodines priemones. 

Mokytojai rengia seminarus, skaito pranešimus miesto, 

šalies pedagogams. 

Mokytojai yra brandos egzaminų, olimpiadų, konkursų 

užduočių rengėjai ir vertintojai. 

Mokytojai kviečiami dirbti savivaldybės ir šalies darbo 

grupėse. 

 

1.4.2. Mokytojų savišvieta ir 

nuolatinis pozityvios patirties 

perėmimas bei dalijimasis. 

Metodinės 
grupės 

2022 m. Mokytojai dalyvauja švietimo kaitos projektuose. 

Inovacijų paieška, sklaida bei kūrybingas diegimas 

ugdymo procese.  

Vedamos atviros pamokos, atliekama jų analizė. 

Gerosios patirties sklaida bei diskusijos metodinėse 

grupėse. Mokytojai dalijasi gerąja patirtimi su kitų miesto 

bei šalies mokyklų mokytojais seminaruose bei 

metodiniuose leidiniuose. Mokytojai vadovauja studentų 

praktikai. 

Yra mokytojų - švietimo konsultantų. 

 

1.4.3. Suteikti galimybes kelti 

kvalifikaciją, skleisti pozityvią 

patirtį plečiant kultūrinį akiratį 

ir plėtojant pamokos vadybos 

kompetencijas. 

Personalo 

specialistė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

2022 m. 90 % mokytojų periodiškai tobulina kvalifikaciją. 

Mokytojai dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose 

seminaruose. 

Mokytojai įgytas kompetencijas taiko ugdymo procese. 

 

1.4.4. Vykdyti kasmetinę 

pedagoginių darbuotojų 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

2022 m. Gerėja ugdymo proceso organizavimas, įgyvendinimas, 

mokinių pasiekimai. Vykdomas mokytojų vertinimas, 

 



savianalizę, veiklos aptarimą 

su vadovais. 

ugdymui, filialo 

vadovas, skyrių 

vedėjai, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

įsivertinimas, refleksija, planavimas. 

1.4.5. Vykdyti profesijos 

mokytojų pameistrystės ir 

korepetitorių paramos 

mokymus. 

Skyrių vedėjai, 

filialo vadovas, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

2022 m. Išmokyti dirbti mokytojus skleisti savo gerąją patirtį 

jauniesiems kolegoms. 

Naujiems mokytojams priskirti kolegas – korepetitorius. 

 

1.4.6. Tobulinti šiuolaikinės 

pamokos vadybą. Plėtoti 

pamokos vadybai, ugdymo 

turiniui modernizuoti 

reikalingas kompetencijas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

vadovas, skyrių 

vedėjai, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

2022 m. Dalyvauta 2 kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, 

projektuose, konkursuose.  

Į ugdymo procesą įdiegtos naujosios technologijos. 

Atliekamos BU programų UTA veiklos.  

 

1.4.7. Vykdyti mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimą, 

įgyjant naujų technologinių 

kompetencijų 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas, filialo 

vadovas,  

praktinio 

mokymo 

vadovas, 

metodinė grupė 

2022 m. Dalyvauta projektinėse veiklose, sudarančiose galimybę 

tobulinti technologinius įgūdžius verslo įmonės. 

 

1.5. Efektyvinti 

prevencinę veiklą. 
1.5.1. Kurti saugią, pozityvią 

emocinę, palankią ugdymui 

aplinką, kad bendruomenė 

Direktorius, 

filialo vadovas, 

socialinis 

2022 m. Apklausų rodikliai apie mikroklimatą gerėja 2%. Nevyksta 

patyčios. Bendradarbiaujama su viešosios tvarkos 

palaikymo ir vaiko teisių apsaugos institucijomis, 

 



jaustųsi gerbiama ir saugi. pedagogas pedagogine psichologine tarnyba. 

1.5.2. Teikti reikalingą 

psichologinę pagalbą. 

Psichologas 2022 m. Periodiškai atliekami atskirų mokyklos mikroklimato 

aspektų, mokinių adaptacijos, nenoro lankyti mokyklą 

priežasčių tyrimai. 

Sunkumų patiriančių mokinių, jų tėvų bei mokytojų 

psichologinis švietimas ir konsultavimas. Pagerėja mokinių 

bendravimas, mažėja patyčių. 

Mažėja konfliktinių situacijų pertraukų metu. 

Prevencinė veikla koordinuota ir efektyvesnė, mokiniai 

atsisako žalingų įpročių. 

 

1.5.3. Įkurti drausminę klasę 

sukuriant lankomumo 

užtikrinimo ir ugdymo turinio 

įsisavinimo sistemą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

vadovas, 

socialinė 

pedagogė, 

psichologė, 

grupių ir klasių 

auklėtojai, vaiko 

gerovės 

komisija. 

2022 m. Gerėja lankomumas 2%. Gerėja mokinių mokymosi 

rezultatai, sukurta pozityvi ir palanki ugdymui/si aplinka. 

Ugdomi bendrieji gebėjimai. 

 

1.5.4. Organizuoti renginius, 

orientuotus į vertybinių 

nuostatų ugdymą. 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė, 

filialo vadovas, 

grupių ir klasių 

auklėtojai 

2022 m. Skatinama mokinių saviraiška, ugdomi bendrieji 

gebėjimai, savivertė ir savimonė. 

 

1.5.5. Spręsti emocinio 

saugumo problemas, 

nuosekliai vykdyti smurto, 

patyčių bei priklausomybių 

prevencijos programas. 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė, 

grupių ir klasių 

auklėtojai, vaiko 

gerovės 

komisija 

2022 m. Nuosekliai vykdomos smurto, patyčių bei priklausomybių 

prevencijos programos. Daugėja sąmoningų mokinių. 

Nevyksta patyčios. 

Periodiškai atnaujinamos mokyklos bendruomenės narių 

prevencinės žinios bei darbo metodai. 

Vykdomi konkursai prevencinės akcijos, renginiai, 

švietimas, vasaros stovyklos. 

 



Nuolatinis bendradarbiavimas su policija bei kitomis 

institucijomis. 

Integravus į grupės vadovo ir klasės auklėtojo veiklą 

prevencines programas, mokiniai įgyja žinių, įgūdžių ir 

gebėjimų. Gerėja mokyklos mikroklimatas, mažėja 

konfliktinių situacijų, smurto atvejų, operatyviai 

pasitelkiant šeimas, sprendžiami iškilę konfliktai. 

1.6. Vystyti 

pagrindinį ir 

vidurinį ugdymą, 

plėtojant profesinį 

orientavimą ir 

karjeros 

planavimą. 

1.6.1. Vystyti pagrindinį ir 

vidurinį ugdymą, plėtoti 

nuoseklią, veiksmingą 

mokinių karjeros 

konsultavimo veiklą. 

Asmenys,  

atsakingi už 

karjeros 

koordinavimą 

2022 m. Ugdymas karjerai integruotas į pagrindinio, vidurinio 

ugdymo turinį, vykdomos bendrųjų gebėjimų ugdymo 

programos. Organizuojami susitikimai su aukštųjų, 

aukštesniųjų ir profesinių mokyklų atstovais. 

 

1.6.2. Vykdyti absolventų 

įsidarbinimo/mokymosi 

stebėseną. 

Grupių ir klasių 
auklėtojai, 
karjeros 

koordinatorius 

2022 m. Nustatomas specialistų poreikis, stebima tolesnė 

absolventų karjera, tikslinamas priėmimo planas, 

specialybių poreikis. 

 

1.6.3. Organizuoti 

technologijų atradimo sesijas 

kitų mokyklų mokiniams. 

Grupių ir klasių 
auklėtojai, 
karjeros 

koordinatorius 

2022 m. Žemės ūkio specialybių pamokose lankėsi daugiau kaip 

Vyksta profesinis veiklinimas. 

 

1.6.4. Organizuoti žemės ūkio 

profesijų viešinimo konkursą. 

Profesinio 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas, filialo 

vadovas, 

dirbtuvių 

vedėjas, 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

2022 m. Mokiniai motyvuojami įgyti gebėjimų ir kompetencijų, 

reikalingų profesijai, ugdomi bendrieji gebėjimai. 

įtraukiami į veiklą darbdaviai turi galimybę „auginti“ 

specialistą. 

 

1.6.5. Bendradarbiauti su 

verslo atstovais, baigusiais šią 

mokyklą 

Karjeros 

koordinatorius, 
filialo vadovas,  
skyrių vedėjai 

2022 m. Sėkmės istorijos skatins mokinius siekti prasmingų tikslų, 

karjeros, geresnių mokymosi ir veiklos rezultatų. 

 

1.7. Efektyvinti 1.7.1. Užtikrinti efektyviam Direktoriaus 2022 m. Vykdomas centro įsivertinimas IQES. Centre Įvykdyta 



centro valdymą. ugdymo sistemos 

funkcionavimui būtiną 

kokybišką stebėseną ir ja 

paremtą analizę, vertinimą ir 

prognozavimą. 

pavaduotojas 

ugdymui, filialo 

vadovas. 

įvairiapusiškai stebimas ir vertinamas ugdymo procesas. 

Sistemingai stebima ir vertinama centro veikla. 

Aptariami ir numatomi ugdymo proceso aprūpinimo ir 

inovacijų diegimo būdai. 

Vertinama mokytojų metodinė veika. 

Nustatomos probleminės sritys. Teikiami siūlymai centro 

metinei veiklos programai. Teikiami siūlymai 

administracijai dėl ugdymo proceso tobulinimo. 

1.7.2. Mokyklos 

įgyvendinančios bendrojo 

ugdymo programas, veiklos 

kokybės įsivertinimas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

2022 m. Atliktas Centro veiklos įsivertinimas, įvertintas bendrojo 

ugdymo programų įgyvendinimas. 

 

1.7.3. Įdiegti sisteminį 

valdymą/planavimą, kontrolę, 

informavimą ir atsiskaitymą. 

Direktorius 2022 m. Centro veiklos dokumentų atitiktis Lietuvos švietimo 

politikai. 

Centro veikla ir valdymas grindžiami bendra ateities vizija, 

tikslų ir veiksmų derinimu. Planams rengti buriamos darbo 

grupės, įtraukiami bendruomenės nariai. Vykdomas 

duomenimis grįstas planavimas. 

Bendruomenė informuojama apie pasiekimus, trūkumus, 

grėsmes. 

 

1.7.4. Aktyvinti mokinių 

savivaldos veiklą. 

Neformaliojo 
švietimo 
organizatorė 

2022 m. Iniciatyvus savivaldos elementas centre. 

Mokinių taryba bendradarbiauja su kitomis mokyklomis. 

Mokinių taryba skatina mokinių veiklą, organizuoja akcijas 

ir renginius, ugdosi bendruosius lyderystės gebėjimus. 

Vykdoma 

1.7.5. Efektyvinti metodinių 

grupių veiklą. 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

filialo vadovas, 

skyrių vedėjai 

 

2022 m. 

 
Nagrinėjamos švietimo naujovės ir jų įgyvendinimo būdai. 

Numatomos mokytojų kompetencijų tobulinimo kryptys ir 

priemonės. 

Analizuojama ugdymo kokybė, mokinių pasiekimai, 

nacionalinių tyrimų ir egzaminų rezultatai ir duomenys 

panaudojami planavimui. 

Aptariami ir numatomi ugdymo proceso aprūpinimo ir 

inovacijų diegimo būdai. 

Vertinama mokytojų metodinė veika. 

Metodinė taryba kasmet įvertina veiklą, nustato 

problemines sritis ir teikia siūlymus centro metinei veiklos 

 



programai. Teikiami siūlymai administracijai dėl ugdymo 

proceso tobulinimo. 

1.7.6. Racionaliai naudoti 

finansinius išteklius. 

Direktorius, vyr. 

finansininkas 

2022 m. Planingai naudojamos biudžeto lėšos, rėmėjų lėšos, 

projektų finansavimas. 

Pritraukiamos lėšos į centro paramos ir labdaros fondą. 

Efektyviai paskirstomos 1,2% GPM ir kitos lėšos. 

 

1.7.7. Efektyviai naudoti 

žmogiškuosius išteklius. 

Direktorius, 

personalo 

vadovas 

2022 m. Dirba tinkamos kvalifikacijos specialistai. 

Užtikrinama galimybė visiems darbuotojams tobulinti 

kompetencijas. 

 

 

II. Tikslas: Kurti modernią sveiką ir saugią mokymo(si) infrastruktūrą.    

 7 lentelė 

Uždaviniai Veiksmų etapai Atsakingas Laikas Rezultatas 

Pastaboa 
apie 

atlikimą 

2.1. Įgyvendinti 

Centro 

infrastruktūros 

gerinimo projektus. 

2.1.1. Vykdyti Centro  plėtrą, 

įsigyjant žemės ūkio, 

inžinerijos ir paslaugų 

asmenims sektoriaus 

specialistų rengimui būtiną 

techniką, įrenginius bazinių 

modulių praktiniam mokymui 

Direktorius, 

filialo vadovas, 

projektų 

vadovas 

2022 m.  Įrengtas ir aprūpintas moderniausia technologine įranga 

praktinio mokymo bazė žemės ūkio specialistams rengti. 

 

2.1.2. Įrengti 

gamtamokslinėms 

kompetencijoms ugdyti 

žaliąsias edukacines erdves. 

Direktorius, 

filialo vadovas, 

projektų 

vadovas, 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2022 m. Žaliosiose edukacinės erdvės projektavimo darbai, mokoma 

agroverslo, atliekami žemės ūkio darbai, vyksta 

gamtamokslinis ugdymas. Įgyvendinami aplinkosauginiai 

projektai. 

 

2.1.3. Vykdyti Centro 

pagrindinės buveinės pastato 

vidaus ir aplinkos atnaujinimą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

filialo vadovas. 

2022 m.  Gerėja, gražėja, darosi saugesnės ir patrauklesnės mokymosi 

aplinkos. 

 

2.1.4. Renovuoti centro ir Direktoriaus 2022 m.  Taupiau ir ekonomiškiau naudojami energetiniai ištekliai.  



filialo bendrabutį, sporto salę, 

aktų salę, valgyklą, dirbtuves. 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

filialo vadovas. 

Taupomos biudžeto lėšos. Pagerės mokinių mokymosi ir 

gyvenimo sąlygos. Išlaikytos higienos reikalavimų normos. 

2.1.5.Vykdyti centro 

darbuotojų mokymą darbų 

saugos klausimais, 

supažindinti su naujais 

aktualiais teises aktais, 

tvarkomis ir kt. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

Civilinės saugos 

ir darbų saugos 

specialistas 

2022 m.  Gerėja darbo tvarka, sauga, auga sąmoninga atsakomybė.  

2.1.6. Gerinti darbų saugos 

būklę centre organizuojant 

profesinės rizikos vertinimą 

darbuotojų ir mokinių darbo 

vietose ir pagal vertinimo 

rezultatus įgyvendinti 

prevencines priemones rizikai 

mažinti arba šalinti (jeigu tai 

bus nustatyta). 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

Civilinės saugos 

ir darbų saugos 

specialistas 

2022 m.  Gerėja darbuotojų darbo sąlygos, sveikatos sauga, panaikinti 

užfiksuoti rizikos veiksniai. 

 

2.1.7. Įrengti kelių ženklus, 

ribojančius greitį, apsauginius 

barjerus bendruomenei 

apsaugoti nuo galimų eismo 

įvykių. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

filialo vadovas. 

2022 m. Gerėja mokymosi sąlygos ir rezultatai, saugi mokymosi 

aplinka. 

 

2.1.8. Įdiegti mokinių 

mokytojų ir mokinių 

užtikrinančias priemones, 

aptveriant ir apšviečiant 

mokyklos teritoriją. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai,  

filialo vadovas. 

2022 m.  Pašaliniai asmenys nepatenka į mokyklą. Saugus kiemas 

mažiną smurto ir patyčių galimybes; 

Mažinama galimybė plisti žalingiems įpročiams. 

 

2.2. Užtikrinti 

mokymo proceso 

aprūpinimą 

reikalingais 

ištekliais. 

2.2.1. Kurti šiuolaikines 

mokymo/si erdves ugdymo 

aplinkai vizualizuoti. 

Direktorius, 

filialo vadovas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2022 m.  Įsigyta modernių mokymo priemonių. Kabinetai aprūpinti 

IKT, interneto ir bevielio interneto ryšiu ir audiovizualinėmis 

priemonėmis, simuliacinių centrų įrengimas. 

 

2.2.2. Išanalizuoti bibliotekos Direktorius, 2022 m.  Tikslingiau naudojamos biudžeto lėšos, skiriamos įsigyti  



išteklių vaidmenį ugdymo 

proceso kokybei ir įsigyti tik 

būtinas priemones. 

filialo vadovas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 
infrastruktūrai, 
bibliotekos 
vedėjas 

vadovėliams ir mokymo priemonėms; efektyvesnis 

bibliotekos- informacinio centro darbas. 

2.2.3. Aprūpinti mokymo 

procesą vadovėliais, 

kompiuterinėmis mokymo 

programomis, sporto 

inventoriumi, įvairia aparatūra 

ir įranga. 

Direktorius, 

filialo vadovas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2022 m. Vykdomas šiuolaikiškas, tenkinantis mokinių poreikius, 

atitinkantis programų reikalavimus mokymas/sis. 

Mokytojams sudarytos visos sąlygos taikyti įvairius mokymo 

metodus, taikyti patirtinį mokymą, dirbti inovatyviai, 

įdomiai, pasiekti gerų rezultatų. 

 

 

III. Tikslas: Didinti centro patrauklumą, gerinti įvaizdį.     

 8 lentelė 

Uždaviniai Veiksmų etapai Atsakingas Laikas Rezultatas 

Pastabos 
apie 

atlikimą 

3.1. Teigiamo 

mokyklos įvaizdžio 

sklaida.  

3.1.1. Steigti verslo ir žemės 

ūkio profesijų veiklos 

koreliacijos laboratoriją, 

sukuriant daugiau mokymosi 

galimybių. 

Direktorius, 

filialo vadovas. 

2022 m. Vykdoma sparti informacija ir komunikacija tarp darbdavių, 

verslo atstovų, įmonių, mokymai ir kvalifikacijos kėlimas; 

pritraukta naujų technologijų, kvalifikuotų darbuotojų; verslo 

atstovai dalyvauja priimant sprendimus dėl ugdymo 

organizavimo, programų įdiegimo, rengimo bei 

įgyvendinimo; mokiniai motyvuojami tapti gerais 

specialistais. 

Keliama mokytojų motyvacija tobulėti, dirbti šiuolaikiškai. 

Pamokas kitaip veda darbdaviai ar jų atstovai. 

 

3.1.2. Spartinti Centro veiklos 

sklaidą. 

Direktorius, 

filialo vadovas,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, IT 

specialistas 

2022 m.  Centro vertybių sistema atsispindi jos veikloje, išorinėje 

kultūroje (lankstinukuose, stenduose, interneto svetainėje) ir 

kitur. 

Informacijos priemonių atnaujinimas. 

Operatyvi centro veiklos sklaida interneto svetainėje. Centro 

darbų bei projektų pristatymas kitose institucijose. 

 

3.2. Plėtoti 3.2.1.Rengti ir teikti paraiškas Direktorius, 2022 m.  Parengti projektai, pateiktos paraiškos.  



tarptautinį 

bendradarbiavimą. 
ES finansuojamų, projektų 

lėšoms gauti didžiausią dėmesį 

skiriant naujovių, technologijų 

profesinio mokymo srityje 

kūrimui ir geros praktikos 

plėtojimui. 

filialo vadovas, 

projektų 

vadovas 

 

3.2.2. Įgyvendinti ES lėšomis 

finansuojamus projektus. 

Direktorius, 

filialo vadovas, 

projektų 

vadovas 

2022 m.  Efektyviai ir tikslingai panaudotos ES lėšos, įgyvendinti 

laimėti projektai. Įdiegtos profesiniame mokyme 

technologinės naujovės, įsisavinta geroji praktika. 

 

3.3. Plėtoti 

socialinę 

partnerystę. 

3.3.1. Rengti parodomąsias 

pamokas tėvams (po tėvų 

susirinkimo). 

Direktorius, 

filialo vadovas,  

skyrių vedėjai 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

2022 m.  Paskleista informacija apie centro vykdomas veiklas, 

profesinio mokymo bazę. 

 

3.3.2. Aktyvinti 

bendradarbiavimą su Vaidotų, 

Pagirių, Dieveniškių  ir 

kitomis Vilniaus ir Šalčininkų 

rajonų šalia centro ar jo filialo  

esančiomis bendruomenėmis. 

Direktorius 2022 m.  Centrui  priklausančiame parke ir filialo teritorijoje įrengtos 

poilsio ir edukacinės zonos, aplinka pritaikyta bendruomenių 

poreikiams. 
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