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     Zarasų profesinės mokyklos strateginis planas 2021-2025 metų patvirtintas Zarasų profesinės mo-

kyklos Tarybos (kolegialaus valdymo organo) 2020 m. gruodžio 8 d., protokolo Nr. TAR-3. Įgyven-

dinant numatytas 2021 metų mokyklos plėtros kryptis, iškeltą pirmąjį tikslą - teikti mokiniams koky-

bišką mokymą, sudaryti sąlygas atskleisti savo gebėjimus, teikti rinkos poreikius atitinkančias moky-

mo(si) visą gyvenimą paslaugas – pirmasis uždavinys - tobulinti ir stiprinti mokymo/si paslaugų ko-

kybę, modernizuoti paslaugų asmenims specialybių mokymo bazę ir veiklas vykdyti Zarasų mieste -  

licencija papildyta 20 naujų modulinių profesinio mokymo programų, ITC Licencijų registro išrašas 

2021-10-28, kodas 2964; įsigyti 4 interaktyvūs ekranai su laikikliu ir „Mozabook“ licencija; jaunėja 

mokytojų kolektyvas – 55% mokytojų jaunesni nei 50 metų; parengtos vaizdo pamokų taisyklės, 

vestų pamokų ataskaitos, mokant mokinius nuotoliniu būdu ne mažiau kaip pusė pamokų buvo vaizdo 

pamokos; 179 mokiniai praktinius įgūdžius tobulino Sektoriniuose praktinio mokymo centruose; 

vykdant ERASMUS+ projektą ,,Profesinio mokymo įstaigų veiklos veiksmingumo ir kokybės geri-

nimas“ Nr. 2020-1-LT01-KA102-077675 - 13 mokinių tobulino savo profesijos įgūdžius; Zarasų ra-

jono savivaldybės prieigų želdyno su mažosios architektūros elementais ir apšvietimu įrengimas.  

     Įgyvendinant antrąjį uždavinį - išplėtoti tęstinį profesinį mokymą – mokykloje pagal Ūkininkavi-

mo pradmenų mokymo programą, kodas 296081073, patvirtintą VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros 

agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. VĮ-002, 2021 m. baigė 100 asmenų (2020 

metais - 55 asmenys). 2021 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo protokolai Nr. RŽ-2, 4, 14, 19, 

30, 31, 41, 49, 51. 2021 m. direktoriaus įsakymai tęstinio profesinio mokymo klausimais Nr. S-6, 15, 

32, 44, 53, 60, 82, 92, 102; dvi profesijos mokytojos dalyvaudamos projekte „Suaugusiųjų švietimo 

sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“  Nr. 

09.4.2-ESFA-V-715-01-0002 parengė 3 programas: Saldžiųjų patiekalų gaminimo ir apipavidalinimo 

neformaliojo profesinio mokymo programą (5 kr.); Kulinarijos gaminių paruošimo technologijos ne-

formaliojo suaugusių švietimo programą (40 val.); Drabužių sukirpimo ir siuvimo neformaliojo suau-

gusių švietimo programą (40 val.); Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsau-

gos ir darbo ministerijos įgyvendinamame projekte, finansuojamame Europos socialinio fondo ir Lie-

tuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, ,,Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ Nr. 

07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 pagal projekto 1.2.1.3. veiklą ,,16-29 metų amžiaus nedirbančių, nesi-

mokančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų supažindinimas su švietimo sistemos  galimybėmis 

ir samdomu darbu“ vesti 13 val. užsiėmimai. Projekto ,,Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ 

koordinatorės Valentinos Janušienės 2021-01-13 pažyma. Mokykloje plėtojamos lanksčios ugdymo 

organizavimo formos - 42 mokiniai pasirinkę pameistrystės mokymosi formą.  

     Pagrindiniai rezultatai iškelto antrojo tikslo - palaikyti įsivertinimu grįstą valdymo kokybės užtik-

rinimo sistemos funkcionavimą ir aktyvų bendradarbiavimą -  patobulinta vidaus kontrolės sistema, 

2021 m. lapkričio 15 d. įsakymas „Dėl Zarasų profesinės mokyklos veiklos ir profesinio mokymo 

programų įgyvendinimo savianalizės ataskaitos ir klausimynų, renkant informaciją savianalizei, pa-

vyzdinių formų tvirtinimo“. Mokykloje sėkmingai funkcionuoja ir tobulinama kokybės vadybos sis-

tema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, UAB „Sertika“ 2021-05-19 audito 

ataskaita, V10; 2021 metais pasirašyta 11 (2020 metais – 6) bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais 

partneriais. Mokyklos mokytojai aktyviai tobulino savo kompetencijas, keldami dalykinę kvalifikaciją 



– dalyvauta 124 seminaruose ar mokymuose ( 2020 m.-95). 

     Įgyvendinant vieną iš svarbiausių numatytų krypčių – praktinio korpuso atnaujinimas ir šiuolaiki-

nės įrangos įsigijimas ir trečiąjį tikslą - užtikrinti prieinamumą kiekvienam besimokančiam, vykdant 

mokymosi ir bendravimo praradimo veiklas bei suteikiant aukštos kokybės paslaugas – įsigyta įranga 

praktiniam mokymui: lauko skėčiai 6 vnt., išskleidžiama profesionali palapinė 1 vnt., suvirinimo dar-

bastalis su grotelėmis 6 vnt., suvirinimo simuliatorius su stalu ir priedais 1 vnt., suvirinimo darbo zo-

nos įranga 1 vnt., staklių valdymo klaviatūra 1 vnt., dujinis žaizdras ir priekalas 1 vnt. Minkštų ledų 

gaminimo aparatas su siurbliu 1 vnt., tinkavimo mokomasis stendas 1 vnt., glaisto ir tinko užtrynimo 

sistema 1 vnt., viešbučio grindų valymo sistemos 3 vnt., roboto ranka 1 vnt. ir kita.; 2021-04-08 Tarp-

tautinėje teorinėje - praktinėje konferencijoje „Jaunųjų ūkininkų“ veiklos organizavimas ugdymo 

įstaigose: inovacijos ir perspektyva“ skirtoje  Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų įkūrimo 95-

mečiui ir atkūrimo 30-mečiui pažymėti, skaitytas pranešimas ,,Žaliųjų edukacinių erdvių tvarumas ir 

funkcionalumas Zarasų profesinėje mokykloje“. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro 2021-

04-09 Pažyma Nr. 4.4.-86 apie vykdytą metodinę veiklą. Organizuotas 2021-04-07 kvalifikacijos to-

bulinimo seminaras ,,Veiklos Zarasų miesto švietimo įstaigų edukacinių erdvių aplinkose” rajono 

švietimo įstaigų bendruomenėms. Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 2021-04-09 pažyma Nr. KV-3 

apie rengtą ir vykdytą kvalifikacijos tobulinimo programą. Stendinis pranešimas Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus kartu su Vilniaus universiteto 

Botanikos sodu 2021-10-08 organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Gamtos ir etnokultūros jung-

čių paieška šiuolaikinėje edukacijoje“, tema: ,,Netradicinės edukacinės erdvės ant plokščiųjų stogų“ 

2021-09-06 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus 

kvietimas Nr. 2-243; parengtas ir įgyvendintas „Mokymosi praradimų kompensavimo planas 2021 

metams” 2021 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-13 „Dėl ,,Zarasų profesinės mokyklos mokymosi pra-

radimų kompensavimo plano 2021 metams” tvirtinimo“; ugdymo procese akcentuotas mokinių indi-

vidualios pažangos vertinimas, proceso diferencijavimas ir individualizavimas – įgyvendintos konsul-

tacijos mokiniams, skirtos mokymosi praradimams kompensuoti, direktoriaus įsakymas 2021 m. lapk-

ričio 3 d. Nr. M-158 „Dėl mokymosi praradimų kompensavimo mokiniams dalyvaujant konsultacijo-

se“; baigiamos remontuoti praktinio mokymo patalpos.  

     2022 metais mokykla toliau tobulins ugdymo procesą, teikiant mokymosi pagalbą kiekvienam 

mokiniui, tobulinant mokinių individualios pažangos planavimo ir stebėjimo tvarką bei įsivertinimo 

būdus pamokose, modernizuos, rengs naujas praktinio mokymo patalpas, vystys bendradarbiavimo 

ryšius, plės edukacines erdves. Ieškoma galimybių sėkmingam įtraukiajam ugdymui - visavertis kiek-

vieno mokinio dalyvavimas ugdymo procese. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai 2021 metų veiklos rezultatai 

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertini-

mo rodikliai (ku-

riais vadovaujan-

tis vertinama, ar 

nustatytos užduo-

tys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

8.1. Kintant ug-

dymo turiniui ko-

reguoti ir valdymo 

procesus 

1. Mokymosi pra-

radimų dėl CO-

VID-19 pandemi-

jos kompensavi-

mo planas 2021-

2022 metams 

 

1. Parengtas  Pa-

galbos priemonių 

planas 

  

„Mokymosi praradimų kompensa-

vimo planas 2021 metams“, patvir-

tintas 2021-02-26 įsakymu Nr. V-13 

„Dėl Zarasų profesinės mokyklos 

Mokymosi praradimų kompensavi-

mo plano 2021 metams tvirtinimo“  



2. ISO 

9001:20015 stan-

darto atitiktis 

2. Audito išvada - 

ISO 9001:20015 

standarto sertifi-

katas paliktas ga-

lioti su rekomen-

dacijomis gerini-

mui 

Kokybės vadybos sistemos sertifi-

kavimo audito mokykloje, vykusio 

2021-03-19, išvada - palikti išduotą 

sertifikatą galioti. Pateiktos trys 

Rekomendacijos gerinimui (RG) 

8.2  Antikorupci-

nės aplinkos ir 

atsparumo korup-

cijai mokykloje 

stiprinimas 

2. Kuriami antiko-

rupcinė 

aplinka ir mikrok-

limatas 

2. Parengtas ir 

patvirtintas 

mokyklos korup-

cijos 

prevencijos 

veiksmų planas, 

į planą įtrauktos 

Švietimo, 

mokslo ir sporto 

ministerijos 

2020–2023 metų 

korupcijos 

prevencijos pro-

gramos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

priemonės, skirtos 

ministerijos 

pavaldžioms įstai-

goms. 

Vykdomas mo-

kyklos ilgalaikis 

korupcijos pre-

vencijos 

priemonių įgy-

vendinimo planas 

Atlikus antikorupcinę analizę ir ver-

tinimą mažos vertės viešųjų pirkimų 

srityje, motyvuota išvada pateikta 

Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijai. 
Antikorupcinio švietimo temos 

įtrauktos į pilietinio ugdymo, istori-

jos, etikos, tikybos  mokomųjų 

dalykų ilgalaikius planus. Peržiūrėti 

ir atnaujinti mokyklos vidaus 

dokumentai, reglamentuojantys 

korupcijos prevenciją:  

,,Informacijos apie pranešimų, susi-

jusių su galimomis korupcijos ap-

raiškomis, pateikimo galimybes 

Zarasų profesinėje mokykloje tvar-

kos aprašas“ (2021-03-16 įsakymo 

Nr. V-20); atmintinė „Informacijos 

apie pranešimų, susijusių su gali-

momis korupcijos apraiškomis, pa-

teikimo galimybes“ (2021-03-16 

įsakymo Nr. V-20); „Zarasų 

profesinės mokyklos darbuotojų 

Etikos ir antikorupcinio elgesio ko-

deksas” (2021-12-21 įsakymo Nr. 

V-88). Sudarytos sąlygos ZPM 

dabuotojams dalyvauti mokymuose 

ir seminaruose korupcijos prevenci-

jos ir kontrolės klausimais 

8.3.  Bendradar-

biavimo su 

socialiniais part-

neriais 

Kuriamas siste-

mingas, 

naudingas ir nuo-

seklus bendradar-

biavimas 

Organizuotos ap-

skritojo stalo 

diskusijos, išvy-

kos į įmones, 

įstaigas.  

Organizuota veik-

la su 

užimtumo tarny-

ba. 

Tirta naujų profe-

sinio mokymo 

programų poreikis 

Siekiant glaudesnio bendradarbia-

vimo su socialiniais partneriais 

2021 m. gruodžio 30 d. vyko ap-

skritojo stalo diskusija, 2021-12-21 

įsakymas Nr. APT – 201 ,,Dėl darbo 

grupės renginio „Šventinis vakaras 

draugams“ sudarymo“. 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos įgyvendinamame 

projekte, finansuojamą Europos 

socialinio fondo ir Lietuvos Res-

publikos valstybės biudžeto lėšo-

mis, ,,Jaunimo socialinių kompe-

tencijų didinimas“ Nr. 07.4.1-

ESFA-V-414-02-0001 pagal projek-



to 1.2.1.3. veiklą ,,16-29 metų am-

žiaus nedirbančių, nesimokančių ir 

mokymuose nedalyvaujančių asme-

nų supažindinimas su švietimo sis-

temos  galimybėmis ir samdomu 

darbu“ vesti 13 val. užsiėmimai.  

Iš bendradarbiaujančių su mokykla 

įmonių gauti  raštai dėl naujų profe-

sinio mokymo programų poreikio: 

po 3-vizažisto ir viešbučio ekono-

mo, po 2-padavėjo-barmeno ir iki-

mokyklinio ugdymo pedagogo pa-

dėjėjo modulinėms profesinio mo-

kymo programoms vykdyti 

8.4. Užtikrinti 

sklandžią Europos 

sąjungos struktū-

rinių fondų lėšų 

bendrai finansuo-

jamo projekto Nr. 

09.1.2-cpva-k-

722-01-0005 „Za-

rasų profesinės 

mokyklos profesi-

nio mokymo(si) 

infrastruktūros 

plėtra“ eigą 

Pagal projekto 

įgyvendinimo ir 

veiksmų plano 

vykdymo etapus 

įgyta ir įsisavinta 

reikiama įranga  

Tinkamai parengti 

mokėjimų prašy-

mai, įvykdyti pir-

kimų planai, tin-

kamai parengti 

viešųjų pirkimų 

dokumentai. Geri-

nama profesinio 

mokymo planų  

vykdymo kokybė 

Tinkamai parengti viešųjų pirkimų 

dokumentai ir įvykdyti viešieji pir-

kimai. Pirkimų metu įsigyta įranga 

skirta tobulinti mokymo progra-

moms pagal šias švietimo sritis: 

paslaugos asmenims (Bendrosios 

tvarkos priežiūros ir patalpų tvar-

kymo įranga - 8872,93 Eur; Svečių 

priėmimo, aptarnavimo ir maitini-

mo įranga -28922,63 Eur;  

Laisvalaikio gamtoje organizavimo 

įranga - nupirkta įrangos už 

18504,53 Eur) inžinerijos ir inžine-

rinės profesijos (Automobilių varik-

lių techninės priežiūros ir remonto 

įranga -87280,93 Eur; Automobilių 

važiuoklės techninės priežiūros ir 

remonto įranga - 39485,93 Eur.; 

Automobilių elektronikos įrengimų 

techninės priežiūros ir remonto 

įranga - 10750,85 Eur; Suvirinimo 

darbų technologijos įranga -

141246,93 Eur); architektūra ir sta-

tyba (Tinkavimo įranga –16.335,00 

Eur; Medienos apdirbimo įranga -  

1.853,00 Eur; Įvykdyti pirkimai 

Dažymo darbų įrangai už 24.723,93 

Eur; Vertikalių ir horizontalių pa-

viršių apdailos įranga - 41542,93 

Eur; Fasado apšiltinimo įranga - 

16132,93 Eur.  

8.5. Įsisavinti 

elektroninę do-

kumentų valdymo 

sistemą Profesinių 

mokyklų informa-

2021 m. doku-

mentai pagal Do-

kumentacijos pla-

ną sukelti į siste-

mą (PMIS) 

Dokumentų val-

dymo sistemoje 

(PMIS) laiku ir 

tinkamai sukelti 

dokumentai pagal 

Elektroninėje dokumentų valdymo 

sistemoje (PMIS) laiku ir tinkamai 

keliami, archyvuojami dokumentai 

pagal Dokumentacijos planą - pa-

laikomos tik paprastos procedūros 



cinėje sistemoje   Dokumentacijos 

planą 

 


