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Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų 

                                                                                             (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų 

                                                                                                                pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių 

                                                                                                                skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 

                                                                                                                1 priedas 

 

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

Direktorė Nijolė Jastrumskienė 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021 m. sausio 29 d. Nr. (4.2)V13- 
(data) 

Varniai 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

 

Mokymo įstaigos darbuotojai 

 

Bendras darbuotojų skaičius 2020.01.01 – 89 

Iš jų: 

profesijos mokytojų – 27 

bendrojo ugdymo mokytojų – 22 

specialiųjų pedagogų- 0 

socialinių pedagogų – 2 

psichologų – 1 

 

Kvalifikacijos tobulinimas: 

 

 

 

 

Kvalifikacija 

Proc. nuo bendro 

profesijos mokytojų 

skaičiaus 

 

Pokytis 

lyginant su 

2019 metais 

(+ / -) 

Proc. nuo bendro 

bendrojo ugdymo 

mokytojų skaičiaus 

Pokytis 

lyginant su 

2019 metais (+ 

/ -) 

2020 m. 2019 m.  2020 m. 2019 m.  

Vyr. 

mokytojų 
78 81 -3 86 86 - 

Mokyt. 

metodininkų  
18 15 +3 14 14 - 

Ekspertų 4 4 - - - - 
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Bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas 

 

Mokinių pažangumas: 

 

Mokslo metai / 

Programa 

2019-2020 2018–2019 Pokytis lyginant 

su 2018-2019 

(+ / -) 

Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo 

programa 

93 95 -2 

Vidurinio  ugdymo 

programa 

98 99 -1 

 

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

  

Egzaminas 

2020 m. Išlaikė 

(proc.) 

2019 m. 

Pokytis 

lyginant su 

2019 

(+ / -) 
Laikė Išlaikė 

Išlaikė 

(proc.) 

Lietuvių kalba 62 60 97 95 +2 

Technologijos 71 71 100 100 - 

Iš viso 133 131 98,5 98 +0,5 

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų: 

 

Egzaminas 

2020 m. Išlaikė 

(proc.) 

2019 m. 

Pokytis 

lyginant su 

2019 

(+ / -) 

 

Laikė Išlaikė 

 

Išlaikė 

(proc.) 

Lietuvių k. 7 2 29 x x 

Matematika 10 0 0 x x 

Anglų k. 10 10 100 x x 

Istorija 6 6 100 x x 

Informacinės 

technologijos 

1 0 0 x x 

Biologija 1 1 100 x x 

         Iš viso: 35 19 83 87 -4 

 

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 

 
Dvyliktokų  

skaičius 

2019-2020 
m. m. 

pabaigoje 

Brandos 

atestatus 

gavusių 
mokinių 

skaičius   

2020 m. 

Brandos 

atestatus 

gavusių 
mokinių 

dalis 

(proc.) 
2020 m.  

Brandos 

atestatus 

gavusių 
mokinių 

dalis 

(proc.) 
2019 m. 

Pokytis 

lyginant 

su 2019 
m. 

(+ / -) 

Dešimtokų   

skaičius 

2019-2020 m. 
m. pabaigoje 

Pagrindinio  

išsilavinimo    

pažymėjimus 
gavusių 

mokinių 

skaičius   
2020 m.  

Pagrindinio  

išsilavinimo    

pažymėjimus 
gavusių 

mokinių dalis 

(proc.)  
2020 m. 

Pagrindinio  

išsilavinimo    

pažymėjimus 
gavusių 

mokinių dalis 

(proc.)  
2019 m. 

Pokytis 

lyginant su 

2019 m. 
(+ / -) 

76 63 83 87 -4 42 42 100 98 +2 
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Profesinio mokymo programų įgyvendinimas 

  
2020–2021 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos:  

Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2021.01.01 

 

Įmonės, kurioje 

vykdoma pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas 

Iš 

viso  

Iš jų 

pameistrių  

 Iš jų turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  
Dailiųjų tekstilės 

dirbinių gamintojas 
330021403 5 1  UAB ,,Siulema” 

Dailiųjų tekstilės 

dirbinių gamintojas 
M43021402 18 -  - 

Automobilių 

mechanikas 
M43071604 38 6  UAB ,,Edvardo 

servisas”, AB 

,,Žemaitijos pienas” 

transporto skyrius, UAB 

,,VB Translogistics”, 

UAB “Edmuna”.  

Automobilių 

mechanikas 
M43071601 16 7  UAB ,,Transmisija”, 

UAB ,,Demega”, UAB 

,,Telšių autodalys”. 

Automobilių 

mechanikas 
330071606 27 8  MB Karfiksas; UAB 

,,Bėgma”; UAB ,,Kv 

Group”; R. Lipeikio 

įmonė ,,Egzotika”; UAB 

,,Valrika”; UAB 

,,Merstoja”; UAB 

,,Autodeima”. 

Apdailininkas P32073205 31   - 

Apdailininkas P32073213 22 -  - 

Apdailininkas 

(statybininkas) 
M43073202 23 -  - 

Apdailininkas 

(statybininkas) 
M44073204 10 -  - 

Apdailininkas 

(statybininkas) 
330073202 16 1  UAB “Virbarta” 

Apdailininkas 

(statybininkas) 
217073201 12  12  

Interjero 

apipavidalintojas 
M43021201 14 -  - 

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius 

M43061102 31 2  UAB ,,Transvista”, UAB 

,,Domidėja”. 

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius 

M44061111 2 -  - 

Virėjas  M43101302 10 6  MB ,,Jurega”, J. 

Gecevičiaus firma, 

Kaltinėnų Stulginskio 

gimnazija”, Varnių 

PSPC, Griguolos įmonė 

,,Baras”, UAB 

,,Lisitėja”, A. Noreikatės 

IĮ. 

Virėjas P21101308 11  11 - 

Virėjas P21101303 3  3 - 
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Virėjas 217101301 9 9  - 

Padavėjas ir barmenas M43101303 6 3  R. Chorūno firma, UAB 

,,Tela”, Hotel Rejkjavik. 

Padavėjas ir barmenas P42101302 16 -  - 

Iš viso  320 34   

 

2020–2021 m. m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos (kai mokiniai priimti pagal 

švietimo ir mokslo ministro/ patvirtintą priėmimo planą): 

 

Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2021.01.01 

 

Įmonės, kurioje 

vykdoma pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas  

  Iš viso  Iš jų turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Iš jų 

pameistrių 

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius 

T43061202 18 - - - 

Apdailininkas  T32073213 18 - - - 

Apdailininkas 

(statybininkas) 

T43073203 6 - - - 

Automobilių 

kėbulų 

remontininkas 

T43071604 25 - - - 

Apskaitininkas 

ir kasininkas 

T43041101 18 - - - 

Siuvėjas T43072301 13 - - - 

Virėjas T43101304 14 - - - 

 

Profesinio mokymo organizavimas asmenims pagal Užimtumo tarnybos, Neįgalumo 

ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM siuntimus ir kitų institucijų skirtą 

finansavimą (išskyrus tuos asmenis, kurie priimti pagal švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą priėmimo vietų planą) 

(asmenų skaičius) nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31  

 

 

Iš viso 

 

pagal formaliojo profesinio 

mokymo programas 

pagal neformaliojo profesinio mokymo programas 

46 - 46 

 

Kompetencijų vertinimas: 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokymo 

programos 

pavadinimas ir 

valstybinis kodas 

(2020 m.) 

Baigiam

ojo kurso 

mokinių 

skaičius  

(2020 

m.) 

         Iš jų dalyvavo kompetencijų 

vertinime ir įgijo kvalifikaciją 

(2020 m.) 

 

 

Įgijo 

kvalifikac

iją (2019 

m.) 

 

 

Pokytis 

lyginant 

su 2019 

m. 

(+ / -) 

Mokinių 

skaičius 

 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo 

vidurkis 

1. Virėjas, M43101302 21 21 100% 8,1 x x 

2. Automobilių 

mechanikas, 

330071606 

17 17 100% 8 x x 

3. Apdailininkas, 

330073202 
24 24 100% 7,2 x x 
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4. Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius, 

M43061102 

10 10 100% 7,8 x x 

5. Interjero 

apipavidalintojas, 

M43021201 

7 7 100% 8,6 x x 

6. Suvirintojas, 

M44071501 
19 19 100% 8,1 x x 

7. Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius, 

T43061202 

10 10 100% 8,2 x x 

8. Apskaitininkas ir 

kasininkas 

M44041101 

17 17 100% 7,7 x x 

Iš viso 125 125 100% 7,9 149 -24 

 

Mokinių įsidarbinimas (2020 m. lapkričio 1 d.) ir palyginimas su (2019 m. lapkričio 1 d.): 

 
 

 

 

 

 

Programos pavadinimas 

(valstybinis kodas) 

B
ai

g
u

si
ų

jų
 p

ro
g

ra
m

ą 
 

2
0

2
0

 m
. 

sk
ai

či
u

s 

Iš baigusiųjų 2020 m. 

B
u

v
u

si
 

si
tu

ac
ij

a 

2
0

1
9

.1
1

.

0
1
 

Dirba Mokosi kitoje 

programoje 

Iš
v

y
k

o
 į

 u
žs

ie
n

į 

N
ed

ir
b

a 
ir

 n
es

im
o
k

o
 

K
it

a 

Dirbo 

pagal 

įgytą 

kvalifik

aciją 

(proc. 

nuo 

bendro 

isidarbo

nusių 

skaičiau

s 

D
ir

b
an

či
ų

jų
 s

k
ai

či
u

s 

Iš
 j

ų
 p

ag
al

 į
g
y

tą
 k

v
al

if
ik

ac
ij

ą 

iš
 j

ų
 p

ro
c.

 

Iš
 v

is
o

 

Iš
 j

ų
 p

ro
fe

si
n

io
 m

o
k
y

m
o

 

įs
ta

ig
o

se
 

Iš
 j

ų
 a

u
k

št
o

si
o

se
 m

o
k

y
k

lo
se

 

Virėjas, M43101302 21 8 6 75% 8 8  4   X 

Automobilių 

mechanikas, 

330071606 

17 13 9 69% 3 3  1   

X 

Apdailininkas, 

330073202 
24 14 12 86%    8  2 

X 

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius, 

M43061102 

10 4 3 75% 3 2 1 3   

X 

Interjero 

apipavidalintojas, 

M44021201 

7 3 2 67%    2 2  

X 

Suvirintojas, 

M440072302 
19 13 10 77% 4 4   2  

X 

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius, 

T43061202 

10 6 5 83%    2 2  

X 
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Apskaitininkas – 

kasininkas 

M44041101 

17 9 8 89% 1  1 4  3 

X 

Iš viso 
125 70 

(56%) 
55 

79

% 
19 17 2 24 6 5 

76,7 

 

* Išvykę į užsienį, bet dirba pagal specialybę 

Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 2020 metais ir lyginimas su 2019 metais  

 

*  – lenteles pildo profesinio mokymo įstaigos turinčios SPMC 

** – lentelę pildo profesinio mokymo įstaigos neturinčios SPMC 
  

Praktinio mokymo organizavimas šios profesinio mokymo įstaigos mokiniams, mokytojams:* 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 

pavadinimas (kodas) 

Mokinių 

skaičius 

2020 

metais 

Proc. nuo 

bendro 

mokinių 

skaičiaus 

2020 

metais 

Proc. nuo 

bendro 

mokinių 

skaičiaus 

2019 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant 

su 2019 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 

2020 

metais 

Mokytojų 

skaičius 

2020 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokytojui 

2020 

metais 

Apdailininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa, P32073205 

33 x x x 233 3 78 

Apdailininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa, P32073213 

24 x x x 510 4 128 

Apdailininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa, T32073213 

22 x x x 360 4 90 

Apdailininkas 

(statybininkas), 

M43073202 

23 x x x 539 5 108 

Apdailininkas 

(statybininkas), 

330073202 

41 x x x 1750 5 350 

Apdailininkas 

(statybininkas), 

217073201 

13 x x x 2396 5 479 

Apdailininkas 

(statybininkas), 

M44073204 

11 x x x 1210 5 242 

Apdailininkas, 

T43073203 
6 x x x 810 5 162 

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius, 

M43061102 

48 x x x 1890 3 630 

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius, 

M44061111 

2 x x x 1266 3 422 

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius, 

T43061202  

30 x x x 1260 3 420 

Apdailininkas 

(statybininkas) 

(262073202) 

2 x x x 488 3 137 

Interjero 

apipavidalintojas,  
32 - - - 974 6 162 
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M43021201 

Iš viso  287 66%       45% +21% 13686 - - 

 

Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų (toliau – PMĮ) mokiniams, 

mokytojams:* 

PMĮ pavadinimas Pirminio, 

tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

(kodas) 

Mokinių 

skaičius 

2020 

metais 

Mokinių 

skaičius 

2019 metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant su 

2018 m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam  

asmeniui  

2020 

metais 

 

Mokytojų 

skaičius 

2020 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

2020 

metais 

Klaipėdos 

Ernesto 

Galvanausko 

profesinio 

mokymo centras 

Apdailininkas 

(statybininkas) 
39 x x 2 x 40 2 80 

Plungės 

technologijų ir 

verslo mokykla 

Apdailininkas 

(statybininkas) 
64 x x 4 x 6 4 24 

Mažeikių 

politechnikos 

mokykla  

Apdailininkas 

(statybininkas, 

Mūrininkas 

51 x x 3 x 7 5 21 

Skuodo kaimo 

verslo amatų ir 

paslaugų 

mokykla 

Apdailininkas 

(statybininkas)  
15 x x 1 x 6 2 6 

VšĮ Kelmės 

profesinio 

rengimo centras 

(Apdailininkas 

(statybininkas) 
20 x x 2 x 6 2 12 

Iš viso 189 875 - 686 143 val. - - 
 

Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams:* 

Mokymo įstaigos 

pavadinimas 

Studijų programos 

pavadinimas 

Studentų 

skaičius 

2020 

metais 

Studentų 

skaičius 

2019 

metais 

Studentų  

pokytis 

lyginant 

su 2019 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

2020 

metais 

Dėstytojų 

skaičius 

2020 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui  

2020 

metais 

  0 2     

Iš viso 0 2 -2    

 

Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams:* 
 

Bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

2020 

metais 

Mokinių 

skaičius 

2019 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant 

su 2019 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui  

2020 metais 

Vykdytų 

(planuojamų) 

užsiėmimų SPMC 

paskirtis: 

technologijų 

pamokų 

organizavimas, 

profesinis 

orientavimas ir kt.  

Pastabos 

(nurodykite ar turite 

sudarytas sutartis 

(reg. Nr.) su 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis dėl 

technologijų pamokų 

organizavimo)  

Plungės ,,Ryto“ 

mokykla 

30 x x 5 Technologijų 

pamokos. 

Profesinis 

orientavimas 

 



 

8 

 

Telšių Ateities 

progimnazijos 

mokiniai  

25 x x 5 Technologijų 

pamokos. 

Profesinis 

orientavimas. 

Bendradarbiavimo 

sutartis Nr.24 

Telšių Vincento 

Borisevičiaus 

gimnazija 

30 x x 5 Technologijų 

pamokos. 

Profesinis 

orientavimas. 

Bendradarbiavimo 

sutartis Nr.20 

Užvenčio 

Šatrijos Raganos 

gimnazija 

18 x x 5 Technologijų 

pamokos. 

Profesinis 

orientavimas. 

 

Žemaičių 

Kalvarijos M. 

Valančiaus 

gimnazija 

30 x x 5 Technologijų 

pamokos. 

Profesinis 

orientavimas. 

 

Iš viso 133 632 -499 5   

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams:* 

Įmonės (juridinio asmens 

pavadinimas) 

Darbuotojų 

skaičius  

2020 metais 

Darbuotojų 

skaičius  

2019 

metais 

Darbuotojų 

pokytis lyginant 

su 2019 m. 

(+ / -) 

Valandų skaičius vienam 

darbuotojui 

2020 metais 

UAB ,,Spalvų sala“ 3 x x 6 
UAB ,,Telšių meistras“ 5 x x 6 
UAB ,,Virbarta“ 14 x x 6 
UAB ŽILEVANA 3 x x 6 
Įvairių įstaigų darbuotojai 9 x x 6 

Iš viso 34 97 -63 6 

 

Profesinio mokymo įstaigų, turinčių SPMC, mokiniai siunčiami į kitus SPMC, kai praktiniam 

mokymui vykdyti nėra atitinkamo savo profesinio mokymo įstaigoje SPMC:* 
 

PMĮ, į kurią nukreipiami 

mokiniai,  pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 

pavadinimas (kodas)  

Mokinių 

skaičius  

2020 metais 

Mokinių 

skaičius  

2019 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant su 

2019 m. 

(+ / -) 

Valandų skaičius 

vienam mokiniui 

2020 metais 

Klaipėdos paslaugų ir 

verslo mokykloje Variklių 

transporto priemonių 

sektorinis praktinis 

mokymo centras 

Automobilių 

mechanikas 

M44071601 

16 x x 6 

Plungės technologijų ir 

verslo mokykla 

Automobilių 

mechanikas 

330071606 

M44071601 

M43071604 

Suvirintojas 

M44071501 

Automobilių kėbulų 

remontininkas 

T43071604 

87 x x 5 vizitai X 6 

val. 

Iš viso  103 102 +1  

 

 

 



 

9 

 

PMĮ, neturinčios SPMC, mokiniai siunčiami į kitų PMĮ SPMC:** 
 

PMĮ, į kurią nukreipiami 

mokiniai,  pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 

pavadinimas 

(valstybinis kodas)  

Mokinių 

skaičius 

2020 metais 

Mokinių 

skaičius 

2019 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant 

su 2019 

m. 

(+ / -) 

Valandų skaičius 

vienam mokiniui 

2020 metais 

   x x  

Iš viso      

 

Mokinių „nubyrėjimas“: 

 

 2019–2020 m. m. 
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m.  m. 
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 429 
    

 Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso  38 8,9 11 -2,1 

Iš jų:    x x 

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  6 1,4 x x 

Pakeitė gyvenamąją vietą  5 1,2 x x 

Dėl vaikų auginimo  2 0,5 x x 

Dėl ligos  1 0,2 x x 

Dėl nepažangumo  1 0,2 x x 

Dėl pamokų nelankymo  5 1,2 x x 

Dėl sunkių materialinių sąlygų  2 0,5 x x 

Išvyko į užsienį  7 1,6 x x 

Įsidarbino  7 1,6 x x 

Dėl kitų priežasčių (drausmės pažeidimai)  2 0,5 x x 

 

Mokinių lankomumas:  
 

Vidutiniškai 1 

mokinys per  

2019- 2020 

mokslo metus 

praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 

mokinys per  2018- 

2019 mokslo metus 

praleido iš viso 

pamokų 

Pokytis lyginant 

su 2018- 2019 

mokslo metais 

(+ / -) 

Vidutiniškai 1 

mokinys per 

2019- 2020 

mokslo  metus 

praleido pamokų 

dėl 

nepateisinamų 

priežasčių 

Vidutiniškai 1 

mokinys per 

2018- 2019 

mokslo  

metus 

praleido 

pamokų dėl 

nepateisinamų 

priežasčių 

Pokytis 

lyginant su 

2018- 2019 

mokslo 

metais 

(+ / -) 

49 58 -9 22 24 -2 
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Neformalusis vaikų švietimas 
 

 Mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo ugdymo būrelius PMĮ 2020 – 2021 m. m., 

skaičius ir dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų PMĮ – 148 mokiniai, 29%. 

(2019–2020 m. m. - 240 mokinių, 51%). 

 Valandų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui 2020-2021 m. m. panaudojimas: skirta 1362 

val.,  panaudota - 1360 val.  

(2019 – 2020 m. m skirta 1434 val., panaudota – 1410 val.)  

 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (projektų pavadinimai, dalyvių skaičius) 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Data Priimančioji 

šalis 

Dalyvių skaičius 

2020 metais 

Dalyvių 

skaičius 

2019 metais 

Dalyvių 

pokytis 

lyginant su 

2018 metais  

(+  / - ) 

1.  

Erasmus+ 

mobilumo 

projektas  „Į 

profesinį 

meistriškumą per 

tarptautinį 

mobilumą  ir 

kompetencijų 

tobulinimą“ Nr. 

2019-1-LT01-

KA102-060389.  

 

2020 m.  Vokietija 

 

Latvija 

10  

 

8  

x x 

2.  

Erasmus+ 

mobilumo 

projektas  

„Tarptautiškumas 

ir profesinė 

patirtis su 

„Erasmus +“  Nr. 

2020-1-LT01- 

KA102-077712. 

2020 m.  Malta 0 (Dėl Covid-19 

vizitai perkelti į 

2021 m. ) 

x x 

 

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai profesinio meistriškumo konkursai 

 

Organizavimas nacionalinių ir tarptautinių profesinio meistriškumo konkursų  2020 metais  

 
Įsakymu ar potvarkiu (Nr.) patvirtinto 

konkurso pavadinimas 

Dalyvavusių 

profesijos 

mokytojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių  

skaičius 

Konkurso 

vieta 

Laimėtos 

vietos 

- - - - - 
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Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose 2020 

metais 

 

Įsakymu ar potvarkiu (Nr.) patvirtinto 

konkurso pavadinimas 

Dalyvavusių 

profesijos 

mokytojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių  

skaičius 

Konkurso 

vieta 

Laimėtos 

vietos 

,,Geriausias jaunasis automechanikas 

– 2020“ (2020-01-22); VšĮ Telšių RPMC 

direktoriaus 2020-01-20 įsakymas Nr. M-11 

Dėl dalyvavimo Klaipėdos paslaugų ir verslo 

mokykloje konkurse „Geriausias jaunasis 

automechanikas 2020“. 

1 2 - - 

,,Automobilių kėbulų remontininkas – 

2020“ (2020-02-28); VšĮ Telšių RPMC 

direktoriaus 2020-08-27 įsakymas Nr. M-28 

Dėl dalyvavimo Klaipėdos paslaugų ir verslo 

mokykloje konkurse „Automobilių kėbulų 

remontininkas 2020“. 

1 1 - - 

 

Dalyvavimas parodoje „Studijos 2020“ 

 

2020 m. vasario 6 d. VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras dalyvavo 

parodoje ,,Studijos 2020“!  Karjeros planavimo mugės ,,Renkuosi profesiją“ 4 salės ekspozicijoje 

pristatytos kompiuterinio projektavimo operatoriaus, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo, virėjo bei 

padavėjo ir barmeno mokymo programos. Parodoje dalyvavo 10 mokinių ir 7 profesijos mokytojai. 

 

Atvirų durų dienų organizavimas 

 

Kasmet organizuojamas renginys „Profesijų dienos - 2020“ šiais metais dėl karantino 

neįvyko. Mokiniai apie profesinio mokymo programas sužinojo iš spaudoje pateiktos informacijos, 

iš Centro tinklalapyje, socialiniuose tinkluose, plakatuose talpintos informacijos, iš nuotolinių 

susitikimų su mokyklų bendruomenės nariais.  

Renginyje apsilankė: 

2020 m.  – 0. 

2019 m. – 279 mokiniai 

 

Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 

Eil. 

Nr. 

Socialinės paramos 

teikimo būdai (pvz.) 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (proc.) nuo 

visų mokinių 

Parama pinigais 

1. Parama  drabužiais 27 5  

2. Parama avalyne 24 4  

3. Parama maistu - - - 

4. Vienkartinės pašalpos 44 8 5140,84 

5. Sumažintas bendrabučio 

mokestis 50% 

X X X 

6. 19 3  
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Sumažintas  bendrabučio 

mokestis 100% 

   

 

Mokinių pavėžėjimui skirta – (2019 m.) 2106,75 eurų; (2020 m.) 1873,45 eurų (mokyklos 

lėšos);  (2019 m.) 1351,56 eurų; (2020 m.) 1168,37 eurų (savivaldybės lėšos). 

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo iki 40 km kiekvieną dieną – (2019 m.) 85 

mokiniai; (2020 m.) 97 mokiniai. 

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo  savaitgaliais – (2019 m.) 34 mokiniai; (2020 

m.) 27 mokiniai. 

 

Biudžeto lėšų panaudojimas 2020 metais 

 

Kiek 2020 m. buvo skirta lėšų profesinio mokymo programoms finansuoti, kompetencijų vertinimui, 

kitų lėšų ugdymui –   1 058 214,03 eurai (61,4  proc. skirto biudžeto) 

Kiek 2020 m. buvo skirta ūkio lėšų  – 623 385,97 eurai (36,2  proc. skirto biudžeto) 

Kiek 2020 m. gauta lėšų bendrabučių išlaikymui –  86 616,67 eurai (4,4  proc. skirto biudžeto) 

 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 1 373 000,00 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 25 100,00 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 4 500,00 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 15 700,00 

2.2.1.1.1.07 Apranga 4 000,00 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 27 600,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 2 300,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 73 000,00 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekės ir paslaugos 4 600,00 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 35 041,74 

2.7.2.1.1.02 Socialinė parama natūra 9 200,00 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 60 400,00 

3.1.1.2.1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 80 000,00 

3.1.1.3.1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įranga  9 000,00 

  Iš viso: 1 723 441,74 

 

Kiek gauta 2020 m. ES lėšų ir kokiems tikslams 

 

Erasmus+ projektams:  

Nr. 2020-1-LT01-KA102-077712 „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus+“ – 46 464,80 

eurai; 

Nacionalinė mokėjimo agentūra –  16 448,42 eurai. 

 

PMĮ finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 

 

Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst. eurų 

Už suteiktas mokymo 

priemones ir paslaugas 

Už kitas priemones ir teiktas 

paslaugas 

2020 113,4 47,5 65,9 
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Paslaugų aprašymas: suteikiamos valgyklos paslaugos, transporto paslaugos, žemės 

ūkio produkcijos auginimas. 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

Centras yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Telšių apskrities vyriausiuoju 

policijos komisariatu, Telšių pedagogine-psichologine tarnyba, Telšių krizių centru, Varnių 

seniūnijos kultūros centru, Telšių sporto ir rekreacijos centru, Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8-

ąja rinktine, Varnių pirminės sveikatos priežiūros centru, Telšių jaunimo centru, Telšių švietimo 

centru. 

       Centre prevencines paskaitas skaitė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

pareigūnai, Telšių visuomenės sveikatos biuro specialistai. 

                      Centro mokiniai ir mokytojai dalyvavo Telšių rajono savivaldybės inicijuotoje 

kalėdinių eglučių puošimą  Katedros aikštėje. Centro bendruomenės pagamintais žaisliukais taip pat 

pasipuošta ir Prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Telšių filialo eglutė. Gerumo akcijos metu centro 

mokiniai įteikė dovanėlių Varnių palaikomojo gydymo skyriuje gulintiems 

ligoniams.  

Mokytojai ir mokiniai talkino Varnių ,,Senolių“ bendruomenei organizuojant renginius, 

dalyvavo Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos  Varnių miesto filialo 

organizuojamose literatūrinėse popietėse, parodų atidarymuose, knygų pristatymuose, bibliotekoje 

organizuotos centro mokinių atvirukų, piešinių, kalėdinių suvenyrų parodos.  

     Centro patalpose organizuotos dvi respublikinės vaikų ir jaunimo šokių grupių 

stovyklos, Varnių m. jaunimo centro, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos  Varnių 

miesto filialo, Varnių poetų klubo „Lyra“ renginiai. 

      Su Telšių Krizių centru ir PPT tartasi dėl pagalbos mokiniams suteikimo, krizinių 

situacijų  sprendimo būdų, mokiniai buvo nukreipti specialistų konsultacijoms. 

      Centre vyko susitikimai su Krašto apsaugos savanorių pajėgų bei Karo prievolės ir 

komplektavimo tarnybos kariškiais,  

      Bendradarbiaujama su Telšių rajono savivaldybės administracija, Varnių seniūnija, 

dvasininkais. Atstovai dalyvavo centre organizuojamuose renginiuose. 

      Dalyvauta Telšių miesto šventėje, Sausio 13-osios paminėjime. 

          VšĮ Telšių regioninio  profesinio mokymo centro veikla glaudžiai susijusi su darbo 

rinka ir socialiniais partneriais. Partnerystės veiklos sritys: socialiniai partneriai dalyvauja centro 

veikloje ir valdyme, konsultuoja atnaujinant mokymo programas, dalyvauja organizuojant mokymo 

procesą (praktinį mokymą, praktiką įmonėje), rengiant ir vykdant vietinius ir tarptautinius projektus, 

keliant mokytojų kvalifikaciją. Socialiniai partneriai yra įvairių veiklų vertintojai, padeda integruoti 

mokinius į darbo rinką, teikia materialinę paramą. 

Centras statybininkų asociacijos, Baltijos šalių pastolių, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų 

rūmų narys.  

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 25 įmonėmis ir įstaigomis. Taip pat centras 

glaudžiai bendradarbiauja su 16 įmonių, kuriose vyksta mokinių praktinis mokymas, dirbama kartu 

su  Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija. 

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras glaudžiai bendradarbiauja su UAB „Tela“, 

UAB „Justlina“, ,,KV GROUP“ servisu, UAB „Virbarta“, UAB  „AkzoNobel“. Įmonėse stažuojasi 

profesijos mokytojai, mokiniai atlieka praktiką. Įmonės prisideda prie mokymo programų 

atnaujinimo, teikia konsultacijas, aprūpina reikalingomis mokymo procesui medžiagomis, vykdant 

2019 134,3 49,2 85,1 

Pokytis 

lyginant 

su 2019 

metais 

(+ / -)  

-15,6   

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ27r-8pTgAhXH3CwKHXBeB6oQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fkariuomene.kam.lt%2Flt%2Fkariuomenes_struktura%2Fkaro_prievoles_ir_komplektavimo_tarnyba.html&usg=AOvVaw30VWeA-7GykSilgG3BiPbA
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ27r-8pTgAhXH3CwKHXBeB6oQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fkariuomene.kam.lt%2Flt%2Fkariuomenes_struktura%2Fkaro_prievoles_ir_komplektavimo_tarnyba.html&usg=AOvVaw30VWeA-7GykSilgG3BiPbA
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praktinį mokymą realiomis darbo sąlygomis. Bendradarbiauja su Latvijos Respublikos įmonėmis: 

SIA „Autoballe“, SIA „Merano“, SIA „M.D.T.Transports“, SIA „Gros Auto“. 

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras aktyviai bendradarbiauja su užsienio 

švietimo įstaigomis: Estijos Respublikos Olustverės  aptarnavimo ir žemės ūkio ekonomikos  

mokykla ir Vilijandės profesinio mokymo centru, Latvijos Respublikos Kuldygos technologijų ir 

turizmo technikumu.  

  Centras bendradarbiauja su Šiaurės Vakarų/ Vakarų Lietuvos regiono bendrojo ugdymo 

mokyklomis, gimnazijomis, kolegijomis bei užimtumo tarnybomis. Pasirašytos bendradarbiavimo 

sutartys su Telšių apylinkės teismu ir Plungės apylinkės teismu. 

  Centras bendradarbiauja ne tik su Telšių miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, bet ir  su 

Plungės, Šiaulių r., Mažeikių, Šilalės, Kelmės, Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklomis ir 

gimnazijomis (pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 21 mokymo įstaiga). 

Su Telšių Krizių centru ir PPT tartasi dėl pagalbos mokiniams suteikimo, krizinių situacijų  

sprendimo būdų, mokiniai pagal poreikį buvo nukreipti specialistų konsultacijoms. 

Pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis su Šilalės PPT. 

 

 

Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos 

 

Pasiekimai:  

 

        1. Pradėta naudotis profesinio mokymo įstaigoms sukurta Profesinio mokymo informacine 

sistema (PMIS) su integruotomis sistemomis (el dienynu Mano dienynas, moodle platforma). 

         2. Pasirengta mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu: parengtas tvarkos aprašas, 

naudojama virtuali profesinio mokymo(si) aplinka moodle. 

         3. ŠMSM skirtas priimamų mokinių vietų skaičius į VF vietas įvykdytas 97 proc. (pernai 81 

proc. plano). 

         4. Didesnis mokinių priėmimas į pagrindinio ugdymo pakopą – 50 mokinių (pernai 45) 

         5. Suformuota daugiau grupių – 25 (pernai – 23). 

         6. Įsteigtas Suaugusiųjų skyrius. 

         7. Mažesnis mokinių „nubyrėjimas“ – (- 2,1 proc). 

8. Išplėsta profesinio mokymo programų pasiūla. 

9. Plėtojama profesinio mokymo organizavimo forma pameistrystė. Pameistrystės mokymosi 

forma mokosi 15% profesinio mokymo programų mokinių (vidutiniškai per metus) 

10. Atnaujintos IT technologijos. 

11. Sudarytas palankus ugdymo/si mikroklimatas. Centre nėra patyčių, mokiniai  jaučiasi gerai. 

12. Sumažėjo žalingų įpročių turinčių mokinių skaičius. 

13. Didėja mokinių pasitikėjimas mokytojais, kitais mokyklos darbuotojais. 

14. Sumažintos išlaidos šildymui (Varniuose). 

15. Ženkliai pagerinta ugdymo bei socialinė infrastruktūra.  

 

Problemos:  

 

1. Žemesnis pagrindinio (-2) ir vidurinio ugdymo (-1) mokinių pažangumas. 

2. Žemesnis VBE išlaikymo procentas (-4). 

3. Mažiau mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą (-4). 

4. Sumažėjęs kompetencijų vertinimo vidurkis 7,9, ( 2019 m. – 8,4). 

5. Padidėjusi rizika užtikrinti nuolatinį šildymo tiekimą Varniuose, S. Daukanto g. 6b korpuse. 
 

Įstaigos perspektyvos:  

 

1. Naujų PMIS skaitmeninių įrankių ir taikymo sričių naudojimas. 
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2. Nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdo ekspertinis vertinimas ir įteisinimas. 

3. Šiuolaikiškos mokymo/si aplinkos kūrimas. 

4. Vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos gerinimas. 

5. Naujų mokymo programų (slaugytojo padėjėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo) 

įgyvendinimas. 

6. Ugdymo infrastruktūros Telšiuose plėtra. 

7. Socialinės infrastruktūros neįgaliems ir senjorams Varniuose kūrimas. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1. Kokybės vadybos 

sistemos palaikymas. 

Palaikoma kokybės 

vadybos sistema. 

Vertinimo sritis Ugdymo/si 

aplinkos. Radinių deklaravimas, 

analizė. Korekcinių ir prevencinių 

veiksmų atlikimas. 

Atliktas Centro 

vidaus kokybės 

įsivertinimas 

,,Ugdymo(si) 

aplinkos – Turimų 

materialinių išteklių 

tinkamumas, 

pakankamumas ir 

panaudojimo 

racionalumas“: 

sudaryti vertinimo 

kriterijai; vykdytos 

apklausos; parengta 

ataskaita; numatyti 

tobulinimo aspektai; 

pristatyta visuomenei. 

1.2. Naujų modulinių 

profesinio mokymo 

programų pasiūlos 

didinimas specialiųjų 

poreikių mokiniams. 

Licencija papildyta 2 

naujomis programomis. 

Parengta įgyvendinimui ir 2020-

2021 metais įgyvendinama Virėjo 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas P21101308). 

2020-2021 metais 

įgyvendinama Virėjo 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas P21101308), 

mokosi 11 mokinių 

1.3. Mokymo 

pameistrystės 

forma plėtojimas. 

Daugiau didėjantis 

mokinių, besimokančių 

pameistrystės forma, 

skaičius. 

Mokymas pameistrystės forma 

15% nuo bendro mokinių 

skaičiaus. 

2020.06.01 

duomenys. Mokinių 

skaičius 343, mokosi 

pameistrystės forma -

70 mokinių. 

20,4% 

2020.12.31. 

pameistrystes forma 

mokosi – 11% 
1.4. Įsteigti Suaugusiųjų 

skyrių. 

Suaugusiųjų skyriaus 

įsteigimas. 

Įsteigtas Suaugusiųjų skyrius. 

Suaugusiųjų mokymas VšĮ Telšių 

RPMC. 

Mokosi 55 mokiniai. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 
Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  
2.2.  

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
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3.1. Profesinio mokymo informacinės sistemos (PMIS) su 

integruotomis sistemomis naudojimas. 

Karantino metu sudaryta galimybė naudotis 

PMIS įdiegta virtualia mokymosi aplinka 

moodle ir ugdymo proceso apskaitai vykdyti 

įdiegtu el. dienynu Mano dienynas. 

3.2. Pasirengimas mokyti nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu. 

Parengtas tvarkos aprašas dėl nuotolinio 

mokymo; naudojama virtuali profesinio 

mokymo(si) aplinka moodle, parengti 

skaitmeniniai nuotolinio mokymo(si) ištekliai. 

3.3. Naujų švietimo sričių: Socialinės gerovės ir Sveikatos 

priežiūros įgyvendinimas Centre. Socialinio darbuotojo 

padėjėjo ir Slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo modulinių  

programų licencijavimas.  

Išplėstas švietimo paslaugų spektras.  

3.4. Parengtas Statybos sektorinio praktinio mokymo centro 

įveiklinimo 2020 -2021 metais priemonių planas. 

Įstaigos veikla organizuojama ir vykdoma 

vadovaujantis parengtais aprašais (planais). 

3.5. Naujai gautas finansavimas (2020-12-20) pavadinimas: 

Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio 

mokymo centro statybos sektoriniame praktinio mokymo 

centre, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029 

vertė 35.796,55 EUR (lėšų dar nesame gavę). 

 

Projektu bus prisidedama prie profesinio 

mokymo kokybės gerinimo partnerių profesinio 

mokymo įstaigose, neturinčiose sektorinių 

statybos praktinio mokymo centrų su naujausia 

įranga. Apmokant šių mokyklų mokinius, 

bus  formuojami tinkami jų darbo įgūdžiai taip 

sukuriant geresnes prielaidas būsimiems 

absolventams įsidarbinti darbo rinkoje ir 

patenkinti Žemaitijos, o taip pat ir visos 

Lietuvos darbo rinkos poreikius kvalifikuotiems 

darbuotojams. Numatomi mokymai pagal 2 

statybininko (apdailininko) mokymo programos 

modulius: Mechanizuotas tinkavimas  ir Fasadų 

apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis.  

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant 

rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

https://www.telsiurpmc.lt/index.php/382-praktiniu-igudziu-igijimas-vsi-telsiu-regioninio-profesinio-mokymo-centro-statybos-sektoriniame-praktinio-mokymo-centre-nr-09-4-1-esfa-t-736-02-0029
https://www.telsiurpmc.lt/index.php/382-praktiniu-igudziu-igijimas-vsi-telsiu-regioninio-profesinio-mokymo-centro-statybos-sektoriniame-praktinio-mokymo-centre-nr-09-4-1-esfa-t-736-02-0029
https://www.telsiurpmc.lt/index.php/382-praktiniu-igudziu-igijimas-vsi-telsiu-regioninio-profesinio-mokymo-centro-statybos-sektoriniame-praktinio-mokymo-centre-nr-09-4-1-esfa-t-736-02-0029
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6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
7.1. 

7.2. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

8.1.   
8.2.   
8.3.   
8.4.   
8.5.   

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ___________________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 
11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ___________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)            (vardas ir pavardė)                    (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 



 

18 

 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
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