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Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.Profesinis 
mokymas ir 
bendrasis 
ugdymas 

1.1. Tobulinti 
ir stiprinti 
mokymo/si 
paslaugų 
kokybę 

1.1.1. 
Individualus 
mokinių 
konsultavimas, 
individualių 
mokymo planų 
sudarymas 

2021 m. 
rugsėjis 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
bendrojo 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus vedėjas 

1.1.1.1. Konsultuoti 
mokiniai dėl 
individualaus ugdymo 
plano sudarymo, 
sudaryti individualūs 
mokymo planai 
(pagrindinio, vidurinio 
ugdymo programa). 

Mobilių 
grupių 
sąrašas  

Sudaryti mobilių 
grupių sąrašai. 
Bendrojo ugdymo 
dalykų metodinės 
grupės posėdžio 
2021 m. rugsėjo 
15 d. protokolas  
Nr. BUP-5 

1.1.1.2. Parengtas 
bendrojo ugdymo 
dalykų konsultacijų 
grafikas mokiniams 

Konsultacijų 
grafikai 
kabinetuose, 
skelbimų 
lentoje, 
mokyklos 
internetinėje 
svetainėje 

Sudarytas 
bendrojo ugdymo 
dalykų 
konsultacijų 
grafikas, 
patvirtintas 2021 
m. lapkričio 3 d. 
įsakymu „Dėl 
mokymosi 
praradimų 
kompensavimo 
mokiniams 
dalyvaujant 
konsultacijose“  ir 
profesijos dalykų 
konsultacijų 
grafikas 
mokiniams, 
grafikas 
skelbiamas 
mokyklos 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

internetinėje 
svetainėje 

 1.1.2. Plėsti 
stojančiųjų 
pasirinkimo 
galimybes, 
įgyvendinant 
naujas mokymo 
programas 

2021 m.  Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus 
vedėjas, 
praktinio 
mokymo 
vadovas, 
metodininkas 

1.1.2.1. Mokymas 
vykdomas pagal naujas 
modulines profesinio 
mokymo  programas ir 
modulius pagal šias 
švietimo sritis: 
paslaugos asmenims, 
inžinerija ir inžinerinės 
profesijos, architektūra 
ir statyba, socialinė 
gerovė, žemės ūkis 

Papildyta 
licencija 
naujomis 
mokymo 
programomis 

2021-2022 m. m. 
pradėtos 
įgyvendinti 
naujos Renginių 
ir poilsio 
paslaugų 
organizatoriaus, 
Virėjo ( su 
socialinių įgūdžių 
programa), 
Floristo 
modulinės 
profesinio 
mokymo 
programos 

1.1.3. Plėsti 
besimokančiųjų 
pasirinkimo 
galimybes, 
atnaujinant ir 
įkeliant teorinę 
medžiagą į 
MOODLE 
aplinką 

2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
profesijos 
mokytojai 

1.1.3.1. Medžiaga ir 
užduotys teorijai 
mokytis įkelta į 
MOODLE sistemą 

Mokyklos 
internetinė 
svetainė, 
MOODLE 
aplinka 

Medžiaga ir 
užduotys  į 
MOODLE 
sistemą teorijai 
mokytis keliama 
pagal visas 
mokykloje 
įgyvendinamas 
profesinio 
mokymo 
programas,  
bendrojo ugdymo 
dalykams 
medžiaga keliama 
karantino 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

laikotarpiu, 
mokiniams 
mokantis 
nuotoliniu būdu, 
esantiems 
saviizoliacijoje 

1.1.4. Analizuoti 
mokinių                                                                                                                          
pasiekimus 

2021 m.  Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
bendrojo 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus vedėjas 

1.1.4.1.  Parašyti 
pagrindinių dalykų 
(lietuvių kalbos ir 
literatūros, 
matematikos, užsienio 
kalbų, istorijos) 
patikrinamieji darbai 
mokslo metų pradžioje, 
siekiant atskleisti 
mokinių gebėjimus, 
išsiaiškinti jų poreikius 

Rezultatų 
analizė 
aptarta BU 
metodinės 
grupės  
posėdyje, 
mokytojų 
susirinkime  

Parašytų 
pagrindinių 
dalykų (lietuvių 
kalbos ir 
literatūros, 
matematikos, 
užsienio kalbų, 
istorijos) 
patikrinamieji 
darbai, rezultatų 
analizė aptarta  
Bendrojo ugdymo 
dalykų metodinės 
grupės posėdyje: 
2021 m. spalio 27  
d. protokolo Nr. 
BUP-6 

2021 m. 
sausis 

1.1.4.2.  Įvykdytas 
bandomasis lietuvių 
kalbos ir literatūros 
egzaminas. 

Įvykdytas 
bandomasis 
lietuvių kalbos ir 
literatūros 
egzaminas. 
Atlikta 
bandomojo 
lietuvių kalbos ir 
literatūros 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

egzamino 
rezultatų analizė 
aptarta Bendrojo 
ugdymo dalykų 
metodinės grupės 
posėdyje 2021 m. 
kovo 29  d.  Nr. 
BUP-2 

2021 m. 
birželis 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus vedėjas 

1.1.4.3.  Atlikta asmens 
įgytų kompetencijų 
vertinimo, brandos 
egzaminų, pagrindinio 
ugdymo pasiekimų 
rezultatų analizė  

Rezultatų 
analizė 
aptarta 
metodinių 
grupių  
posėdžiuose, 
mokytojų 
susirinkimuo
se 

Atlikta brandos 
egzaminų, 
pagrindinio 
ugdymo 
pasiekimų 
rezultatų analizė 
aptarta Bendrojo 
ugdymo dalykų 
metodinės grupės 
posėdyje 2021 m. 
rugsėjo 15 d., 
protokolo Nr. 
BUP-5. Asmens 
įgytų 
kompetencijų 
vertinimo 
rezultatai aptarti 
specialybės 
dalykų metodinės 
grupės posėdyje 
2021-06-23  
protokolo Nr. 
SPP-4. 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

1.1.5. Integruoti 
dalykus 

2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
metodinių 
grupių 
pirmininkai 

1.1.5.1. Vestos 2 
integruotos atviros 
pamokos pagal 
sudarytus metodinių 
grupių planus  

Metodinių 
grupių 
posėdžių 
protokolai 

Integruotos 
atviros pamokos 
aptartos: 
specialybės 
dalykų 
metodinėje 
grupėje 2021-04-
13 protokolo Nr. 
SPP-2, 
2021-06-04 
protokolo Nr. 
SPP-3 

1.1.6. Sveikatą 
stiprinančios 
mokyklos 
programos 
ataskaitą 
panaudoti 
rengiant 2022 
metų mokyklos 
veiklos planą 

2021 m.  Sveikatą 
stiprinančios 
mokyklos 
koordinatorius, 
metodininkas 

1.1.6. Sveikatą 
stiprinančios mokyklos 
programos ataskaita 
įtraukta rengiant naują 
mokyklos Metinį 
veiklos planą; 
įgyvendinama (70 %) 
rekomendacijų pagal 4 
veiklos sritis 

„Aktyviai, 
draugiškai, 
sveikai“ 
rezultatų 
pateikimo 
aprašo 2 
priedas“ 

Ilgalaikiuose 
planuose įtraukta: 
Sveikatos 
stiprinimo 
programa 
„Sveikata, 
saugumas ir 
patogumas – 
mokslo, darbo ir 
poilsio dermė“ 
2018 – 2022 
metai, programa 
patvirtinta 2018 
m. balandžio 24 
d.“, rezultatai 
žymimi 
programoje 

1.1.7. Organizuoti 
neformalųjį 
švietimą  

2021 m.  Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 

1.1.7.1. Atlikta mokinių 
poreikių neformaliam 
vaikų švietimui analizė 

Mokytojų 
susirinkimo 
protokolas 

Mokinių poreikių 
neformaliam 
vaikų švietimui 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

bendrojo 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus 
vedėjas, 
neformaliojo 
švietimo 
organizatorius 

analizė aptarta 
mokytojų 
susirinkime 2021-
06-23 protokolo 
Nr. MT-3 

1.1.7. 2. Parengtos 
naujos neformaliojo 
švietimo programos, 
atnaujintos turimos 
programos 

Direktoriaus 
įsakymas 

Vykdoma 17 
neformaliojo 
ugdymo 
programų,  
patvirtintų 2021 
m. rugsėjo 15 d.  
direktoriaus 
įsakymu Nr. V-63 
,,Dėl neformaliojo 
švietimo 
programų 2021-
2022 m. m. 
tvirtinimo“. 

1.1.7.3. Parengta ir 
įgyvendinta 
neformaliojo švietimo 
veiklos programa: ne 
mažiau kaip 15 renginių 
per metus, iš jų nauji 
arba pakeisti 1-2 
renginiai pagal atskirus 
kvietimus dalyvauti 
įvairiose veiklose 

Direktoriaus 
įsakymai 

Parengtas ir 
įgyvendintas 
neformaliojo 
švietimo veiklos 
planas patvirtintas 
2021-08-31 
įsakymu Nr. V – 
59 ,,Dėl 2021 – 
2022  mokslo 
metų 
neformaliojo 
švietimo 
organizatorės 
veiklos 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

programos 
tvirtinimo“: įvyko 
18 renginių per 
metus 

 1.1.8. Parengti 
absolventų 
įsidarbinimo 
analizę pagal 
mokymo 
programas 

2021 m. 
spalis 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

1.1.8.1. Parengta 
absolventų įsidarbinimo 
analizė 
bendradarbiaujant su 
Užimtumo tarnyba;  
daugiau kaip 55 proc.  
absolventų įsidarbina  

Metodinių 
grupių 
posėdžių 
protokolai 

59,7 % procento 
absolventų 
įsidarbina pagal 
specialybę. 2021 
m. absolventų 
įsidarbinimo 
analizė pagal 12 
profesinio 
mokymo 
programų aptarta: 
specialybės 
dalykų 
metodinėje 
grupėje 2021- 11-
09 protokolo Nr. 
SPP – 7 

1.1.9. Gerinti 
mokinių 
lankomumą, kelti 
mokinių 
mokymosi 
motyvaciją 

2021 m. 
vasaris, 
birželis 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
bendrojo 
ugdymo 
skyriaus 
vedėjas, 
socialinis 
pedagogas, 
grupių vadovai 

1.1.9.1. Atlikta mokinių 
lankomumo analizė, 
pateiktos išvados, 
aptarta mokytojų 
susirinkime, gerėja 
mokymosi rezultatai  

Mokytojų 
susirinkimų, 
direkcinių 
pasitarimų 
protokolai 

Atlikta mokinių 
lankomumo 
analizė, pateiktos 
išvados, aptarta 
mokytojų 
susirinkimuose: 
2021-02-03 
protokolo Nr. 
MT-1, 2021-06-
23 protokolo Nr. 
MT-3 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

1.1.10. Parengti 
2021-2022 m. m. 
vykdomų 
programų 
įgyvendinimo 
planą 

2021 m. 
rugpjūtis 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
bendrojo 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus vedėjas 

1.1.10.1. Parengtas 
2021-2022 m. m. 
vykdomų programų 
įgyvendinimo planas 

Direktoriaus 
įsakymas 

2021-2022 m. m. 
vykdomų 
programų 
įgyvendinimo 
planas aptartas 
mokytojų 
susirinkime 2021-
08-31 protokolo 
Nr. MT-4 

1.1.10.2. 2021-2022 m. 
m. vykdomų programų 
įgyvendinimo plane 
numatytos priemonės 
mokinių praradimams 
dėl nuotolinio mokymo 
kompensuoti   

Mokytojų 
susirinkimo 
protokolas 

2021-2022 m. m. 
vykdomų 
programų 
įgyvendinimo 
plane numatytas 
pagalbos teikimas 
mokinių 
praradimams dėl 
nuotolinio 
mokymo 
kompensuoti   

1.1.10.3. Parengti 
kokybės reikalavimų 
aprašą nuotolinei 
pamokai 

Direktoriaus 
įsakymas 

Vaizdo pamokų 
taisyklės 
mokiniams, 
aptarta Bendrojo 
ugdymo dalykų 
metodinės grupės 
posėdyje 2021 m. 
sausio 21 d., 
protokolo Nr. 
BUP-1 

1.1.11. Vykdyti 
mokinių, 

2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

1.1.11.1. Atliktų 
mokinių ir mokytojų 

Mokytojų 
susirinkimo 

2021-02-03  
mokytojų 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

mokytojų  
apklausas 

ugdymui, 
bendrojo 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus vedėjas 

apklausų išvados 
analizuojamos 
mokytojų 
susirinkimuose, į 
išvadas atsižvelgiama 
planuojant veiklas 

protokolas susirinkime 
protokolo Nr. 
MT-1 aptarti 
mokytojų 
apklausos 
rezultatai 

1.1.12. 
Populiarinti 
profesinį mokymą 

2021 m. 
balandis  

Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
neformaliojo 
švietimo 
organizatorius, 
metodinių 
grupių vadovai 

1.1.12.1. Įvykusios 
Atvirų durų dienos 

Direktoriaus 
įsakymai 

Atvirų durų 
dienos neįvyko 
dėl šalyje 
paskelbto 
karantino, 
informacija apie 
priėmimą 
paskelbta 
mokyklos 
internetinėje 
svetainėje, 
laikraštyje 
,,Zarasų kraštas“ 

2021 m. 
lapkritis 

1.1.12.2. Įvykęs 
renginys, skirtas 
Europos profesinių 
gebėjimų savaitei 

Europos 
profesinių 
gebėjimų savaitei 
skirti renginiai 
neįvyko negavus 
kvietimo 
dalyvauti 

2021 m. 
balandis 

Praktinio 
mokymo 
vadovas 

1.1.12.3. 
Suorganizuotas atskirų 
specialybių profesinio 
meistriškumo 
konkursas mokykloje 

Atskirų 
specialybių 
profesinio 
meistriškumo 
konkursas 
mokykloje 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

neįvyko dėl šalyje 
paskelbto 
karantino 

2021 m. 
gegužė, 
gruodis 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
praktinio 
mokymo 
vadovas, 
metodininkas 

1.1.12.4. Suorganizuoti 
Nacionaliniai profesinio 
meistriškumo konkursai 

Respublikiniai 
profesinio 
meistriškumo 
konkursai 
nuotoliniu būdu 
vyko 2021-04-29 
,,Masažuotojas 
2021“ ir 2021-05-
17 ,,Svarbiausia-
svečias 2021“   

1.1.13. Ugdyti 
mokinių 
kūrybiškumą 

2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Direktorius, 
neformaliojo 
švietimo 
organizatorius, 
bendrojo 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus 
vedėjas, 
praktinio 
mokymo 
vadovas  

1.1.13. Sėkmingai 
atstovauta mokyklai: 
laimėtos prizinės vietos 
olimpiadose, 
konkursuose, varžybose 

Padėkos, 
diplomai 

Respublikiniuose 
profesinio 
meistriškumo 
konkursuose 
,,Ruošk ratus 
žiemą 2021“ - III 
vieta; 
„Svarbiausia 
svečias 2021“ – I 
vieta; „Mano 
misija – padėti“ - 
I vieta; 
Lietuvos 
sveikatos mokslų 
universiteto 
organizuotame 
konkurse 
,,Atpažink 
visuomenės 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

sveikatą 
kasdienybėje“ 
laimėtas II 
laipsnio diplomas 

Socialinis 
pedagogas 

1.1.13. Parengta ir 
įgyvendinta Mokinių 
tarybos veiklos 
programa 

Direktoriaus 
įsakymas 

Parengta ir 
įgyvendinta 
Mokinių tarybos 
veiklos programa 
patvirtinta 2021 -
08-31 įsakymas 
Nr. V-60 ,,Dėl 
mokinių tarybos 
veiklos 
programos 
2021-2022 m. m. 
tvirtinimo“ 

1.1.14. Planuoti 
bendrojo ugdymo 
ir profesinio 
mokymo veiklas, 
vykdyti jos 
priežiūrą, 
įgyvendinti 
pamokų stebėseną  

2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus 
vedėjas, 
mokymo dalies 
administratorius 

1.1.14.1.  Sudaryti trys 
tvarkaraščiai per 
mokslo metus 

 2020-202 mokslo 
metais sudaryti 
trys tvarkaraščiai 

1.1.14.2. Parengtas ir 
įgyvendintas pamokų 
stebėjimo grafikas 

Direktoriaus 
įsakymas 

Parengtas ir 
įgyvendintas 
pamokų stebėjimo 
grafikas. 2021-
10-01 įsakymas 
Nr. V-75 ,,Dėl 
2021-2022 
mokslo metų 
pamokų 
stebėsenos 
grafiko tvirtinimo 

1.1.14.3. Vykdoma 
elektroninio dienyno 

Direkcinio 
pasitarimo 

Mokytojai nuolat 
konsultuojami  



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

priežiūra metu dėl Elektroninio 
dienyno pildymo, 
naujai priimtų 
mokytojų 
dienynai tikrinami 
pagal poreikį 

1.1.14.4. Stebima 
mokinių įsiskolinimų 
likvidavimo eiga, 
rezultatai 

Mokytojų 
susirinkimo 
protokolai 

Mokinių 
įsiskolinimų 
likvidavimo eiga 
aptarta Mokytojų 
susirinkimuose 
2021-02-03 
protokolo Nr. 
MT-1, 2021-03-
30  protokolo Nr. 
MT-2, 2021-08-
31  protokolo Nr. 
MT-4 

1.1.14.5. Sudaryti 
kontrolinių darbų 
tvarkaraščiai 

Elektroninis 
dienynas 

Kontrolinių darbų 
tvarkaraštis  
pildomas 
Elektroniniame 
dienyne skiltyje 
,,Atsiskaitomieji 
darbai“. 

1.2. Tobulinti 
tęstinį 
profesinį 
rengimą 

1.2.1. Plėtoti 
tęstinį mokymą 

2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
praktinio 
mokymo 
vadovas, 
metodininkas 

1.2.1.1. Papildyta 
licencija naujomis 
(pagal poreikį) mo-
dulinėms tęstinio 
profesinio mokymo 
programomis pagal šias 
švietimo sritis: 

Papildyta 
licencija 

Gautos licencijos 
11 tęstinio 
profesinio 
mokymo 
programų vykdyti 
(ITC Licencijų 
registro išrašas 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

paslaugos asmenims, 
inžinerija ir inžinerinės 
profesijos, architektūra 
ir statyba, socialinė 
gerovė, žemės ūkis 

2021-10-28, 
kodas 2964) 

Praktinio 
mokymo 
vadovas 

1.2.2.2. Asmenų 
skaičius, baigusių 
modulines tęstinio 
profesinio mokymo 
programas/ modulius 

Direktoriaus 
įsakymai 

354 asmenys 
baigė tęstinio 
profesinio 
mokymo 
programas: Garo 
(iki 0,05 MPa) ir 
vandens šildymo 
(iki 1100 C) 
katilų, kūrenamų 
kietuoju ir 
skystuoju kuru, 
kūriko – 3 
mokiniai, 
Medkirčio - 1 
mokinys, 
Slaugytojo 
padėjėjo - 3 
mokiniai,  
Virėjo - 2 
mokiniai, 
Plytelių klojėjo - 
1 mokinys, Žemės 
ūkio gamybos 
verslo darbuotojo  
(modulis TR1 
kategorijos 
traktorių 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

vairavimas - 34 
mokiniai, 
 modulis TR2 
kategorijos 
traktorių 
vairavimas - 37 
mokiniai, modulis 
SZ kategorijos 
savaeigių žemės 
ūkio mašinų 
vairavimas - 37 
mokiniai,  
modulis SM 
savaeigių žemės 
kasimo ir 
transportavimo 
mašinų 
vairavimas - 41 
mokinys)  
Dekoratyvinio 
želdinimo ir 
aplinkos 
tvarkymo verslo 
darbuotojo 
(modulis 
Dekoratyvinių 
augalų 
formavimas ir 
priežiūra -  
modulis  Želdyno 
įrengimo ir 
priežiūros darbų 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

mechanizavimas - 
28 mokiniai, 
modulis Želdynų 
įrengimas ir 
priežiūra - 1 
mokinys),  
Ūkininkavimo 
pradmenų 
programa – 100 
mokinių, 
Medienos 
apdirbimo 
staklininko 
programa - 1 
mokinys 

Praktinio 
mokymo 
vadovas 

1.2.2.3. 20 mokinių  
mokosi pagal 
pameistrystės sutartis  

Mokinių 
registras 

42 mokiniai 
mokosi 
pameistrystės 
forma pagal 
Paramediko, 
Svečių 
aptarnavimo 
darbuotojo, 
Socialinio 
darbuotojo 
padėjėjo 
profesinio 
mokymo 
programas 

2. 
Žmogiškieji 
ištekliai ir 

2.1. Diegti 
efektyvią 
mokyklos 

2.1.1. Stiprinti 
motyvaciją, 
suteikiant 

2021 m. Kvalifikacijos 
kėlimo lėšos 

Direktorius. 
direktoriaus 
pavaduotojas 

2.1.1.1. Kelta mokytojų 
ir profesijos mokytojų 
kvalifikacija (5 d.)  

Vidaus audito 
ataskaita 

2020-2021 m. m. 
mokytojai 
dalyvavo 124 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

komunikacija veiklos 
valdymo, 
vertinimo ir 
darbuotojų 
motyvavimo 
sistemą 

galimybių 
mokytojams ir 
profesijos 
mokytojams 
nuolat tobulinti 
kvalifikaciją, 
dalyvauti 
stažuotėse 
realiose darbo 
vietose 

ugdymui, 
bendrojo 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus 
vedėjas, 
praktinio 
mokymo 
vadovas 

seminaruose,  
mokykloje vyko 7 
grupiniai 
seminarai. 

2.1.1.2.  5 profesijos 
mokytojai atliko 
stažuotę realiose darbo 
vietose/ sektoriniuose 
profesinio mokymo 
centruose  

Direktoriaus 
įsakymai 

5 profesijos 
mokytojai 
tobulino 
kvalifikaciją 
realiose darbo 
vietose Žemės 
ūkio švietimo 
srityje 

2.1.2. Motyvuoti 
jaunus 
specialistus 
rinktis karjerą 
mokykloje 

2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktorius 2.1.2.1. Jauni mokytojai 
sudaro 40 proc. 
kolektyvo  

Darbo 
sutartys 

Mokykloje dirba 
55 % mokytojų 
iki 50 metų 
amžiaus, 2021 m.  
sudarytos 3 darbo 
sutartys su  
jaunais 
mokytojais 

2.1.3. Skatinti 
mokytojus ir 
profesijos 
mokytojus dalytis 
gerąja patirtimi 

2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
bendrojo 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus 
vedėjas, 
metodininkas, 
metodinių 
grupių vadovai 

2.1.3.1. Visų metodinių 
grupių mokytojai 
dalijosi gerąja patirtimi  

Metodinių 
grupių 
posėdžių 
protokolai 

Metodinių grupių 
mokytojai dalijosi 
gerąja patirtimi 
Specialybės 
dalykų metodinės 
grupės 
posėdžiuose 
2021-04-13 
protokolo Nr. 
SPP-2, 
2021-06-04 
protokolo Nr. 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

SPP-3, 
2021-06-23 
protokolo Nr. 
SPP4; 
Bendrojo ugdymo 
dalykų metodinės 
grupės 
posėdžiuose 
2021-01-21 
protokolo  Nr. 
BUP-1, 
2021-03-29 
protokolo Nr. 
BUP-2, 
2021-04-29 Nr. 
protokolo Nr. 
BUP-3, 
2021-05-20  
protokolo Nr. 
BUP-4, 
2021-09-15  
protokolo Nr. 
BUP-5 

2.1.4. Skatinti 
mokyklos 
bendruomenės 
narių tarpusavio 
bendradarbiavimą 
įtraukiant 
socialinius 
partnerius 

2021 m.  
 
  

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
bendrojo 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus 
vedėjas, 
socialinis 

2.1.4.1. Mokiniai, tėvai, 
socialiniai partneriai 
dalyvauja renginiuose 

Straipsniai, 
publikacijos  
ir nuotraukos 
mokyklos 
internetiniam
e puslapyje, 
stenduose 

Mokykloje vyko 
specialybių 
pristatymas, 
virtualus 
susitikimas su 
VDU  Žemės ūkio 
akademijos 
atstovais „Studijų 
ir mokslo 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

pedagogas, 
neformaliojo 
švietimo 
organizatorius, 
karjeros 
specialistas 

galimybės 
siekiantiems 
daugiau“, Vasaros 
dienos stovykla 
,,Kartu kurkime 
sveikatai palankią 
aplinką“, paskaita 
,,Savižudybės 
grėsmės 
atpažinimas ir 
pagalbos 
teikimas“, 
parodos Baltic 
Fashion textile 
Vilnius, „Pelenė 
2021“, kulinarinio 
paveldo 
edukacinė, 
pažintinė išvyka 
“Darnoje su 
gamta vardan 
sveiko maisto ir 
žydresnės Baltijos 
jūros“, edukacinis 
pažintinis 
renginys 
„Meduolių 
kepimas ir 
dekoravimas“, 
edukacinis 
užsiėmimas su 
Santarvės 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

pradinės 
mokyklos 
mokiniais, 2021 
m. organizuotos 9 
edukacijos 
mokiniams 
naudojantis 
kultūros pasu 

2.1.5. Siekti, kad 
mokyklos 
kokybės vadybos 
sistema atitiktų 
ISO 
9001:2015/LST 
EN ISO 
9001:2015 
standarto 
reikalavimus 

2021 m. 
 

Finansiniai 
resursai 

Bendrojo 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus vedėjas 

2.1.5.1. Vyko išorinis 
KVS auditas  

KVS audito 
ataskaita 

Kokybės vadybos 
sistemos 
sertifikavimo 
auditas mokykloje 
vyko nuotoliniu 
būdu 
pagal iš anksto 
sudarytą audito 
planą. Pateiktos 
Rekomendacijos 
gerinimui (RG), 
kurios aptartos 
2021-06-23  
Mokytojų 
susirinkime,  
protokolas Nr. 
MT-3. RG 
įgyvendinimo 
terminas 
numatytas iki 
2021 m. gruodžio 
31 d. 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

2.1.5.2. Sudarytas ir 
įgyvendintas  Metinis 
veiklos planas 2021 m.  

Direktoriaus 
įsakymas 

Sudarytas ir 
įgyvendintas  
Metinis veiklos 
planas patvirtintas 
2021-01-04 
įsakymu Nr. V-3 
,,Dėl 2021 
metinio veiklos 
plano tvirtinimo“ 

2.1.5.3. Atnaujinta 
Taikymo sritis,  
Kokybės politika 

Direktoriaus 
įsakymas 

Atnaujinta 
Taikymo sritis, 
Kokybės politika 
patvirtinta 2021-
02-26 įsakymu 
Nr. V- 15 ,,Dėl 
2021 m. Kokybės 
politikos 
tvirtinimo“ 

2.1.6. Pasirašyti 
naujas 
bendradarbiavimo 
sutartis su 
socialiniais 
partneriais 

2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

Bibliotekos 
vedėjas, 
praktinio 
mokymo 
vadovas, 
metodininkas 

2.1.6.1. Pasirašytos 
naujos 
bendradarbiavimo 
sutartys su socialiniais 
partneriais 

Sutarčių 
registras 

2021 metais 
pasirašyta 11 
bendradarbiavimo 
sutarčių su 
įmonėmis: 
Zarasų socialinės 
globos namai, 
Zarasų krašto 
žmonių su negalia 
sąjunga, 
Zarasų 
specialiosios 
olimpiados klubas 
Zarasų sporto 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

klubas, 
 Zarasų sporto 
klubu 
„Nemunas“, 
VšĮ Kūno 
kultūros ir 
laisvalaikio 
centras, 
Kvalifikacijų ir 
profesinio 
mokymo plėtros 
centras, 
Lietuvos verslo 
kolegija, 
VšĮ Karaliaus 
Mindaugo 
profesinio 
mokymo centras, 
MB Grilio 
Restobaras, 
VšĮ „Nepatogus 
kinas“  

2.1.7. Sukurti 
Tvarkų, jų aprašų, 
taisyklių, nuostatų 
ir kitų tvirtinamų 
dokumentų 
registrą 

2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2.1.7.1. Sukurtas 
Tvarkų, jų aprašų, 
taisyklių, nuostatų ir 
kitų tvirtinamų 
dokumentų registras 

Registras 
skelbiamas 
mokyklos 
internetinėje 
svetainėje, 
direktoriaus 
įsakymas 

Sukurtas Tvarkų, 
jų aprašų, 
taisyklių, nuostatų 
ir kitų tvirtinamų 
dokumentų 
registras 
patvirtintas 2021-
12-31 įsakymu 
Nr. APT-203, 
skelbiamas 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

mokyklos 
internetinėje 
svetainėje 

2.1.8. Atnaujinti 
Mokinių vidaus 
tvarkos taisykles 

2021 m. 
balandis 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui,  
bendrojo 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus 
vedėjas,  
socialinis 
pedagogas 

2.1.8.1. Atnaujintos 
Mokinių vidaus tvarkos 
taisyklės 

Direktoriaus 
įsakymas 

,,Mokinių elgesio 
taisyklės“ 
patvirtintos  
2021-04-19 
įsakymu Nr. V-32 
,,Dėl Mokinių 
elgesio taisyklių 
tvirtinimo“ 

2.1.9. Atnaujinti 
Dalyko,  dalyko 
kurso ar modulio, 
dalykų programų 
skirtumo 
likvidavimo ir 
atsiskaitymo 
tvarką 

2021 m. 
birželis 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui,  
bendrojo 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus vedėjas 

2.1.8.1. Atnaujinta 
Dalyko,  dalyko kurso 
ar modulio, dalykų 
programų skirtumo 
likvidavimo ir 
atsiskaitymo tvarka 

Direktoriaus 
įsakymas 

Dalyko,  dalyko 
kurso ar modulio, 
dalykų programų 
skirtumo 
likvidavimo ir 
atsiskaitymo 
tvarka patvirtinta 
2021 -06-01 
įsakymu Nr. V-38  
,,Dėl Dalyko,  
dalyko kurso ar 
modulio, dalykų 
programų 
skirtumo 
likvidavimo ir 
atsiskaitymo 
tvarkos  
tvirtinimo“ 

2.1.8. Atnaujinti 2021 m. Žmogiškieji Direktoriaus 2.1.8.1. Atnaujintas Direktoriaus Zarasų profesinės 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

Lankomumo 
tvarkos aprašą 

balandis ištekliai pavaduotojas 
ugdymui, 
bendrojo 
ugdymo 
(gimnazijos) 
skyriaus vedėjas 

Lankomumo tvarkos 
aprašas 

įsakymas mokyklos 
mokinių 
lankomumo 
apskaitos ir 
nelankymo 
prevencijos 
tvarkos aprašas 
patvirtintas  2021-
04-19 įsakymu 
Nr. V-31 ,,Dėl 
Zarasų profesinės 
mokyklos 
mokinių 
lankomumo 
apskaitos ir 
nelankymo 
prevencijos 
tvarkos aprašo 
tvirtinimo“ 

3.Infrastruktū
ros 
atnaujinimas 
ir plėtra  

3.1.Moderniz
uoti ir 
atnaujinti 
infrastruktūrą
,  aprūpinti 
ugdymo 
procesą 
reikalingais 
ištekliais 

3.1.1. 
Modernizuoti 
infrastruktūrą. 
Turtinti, gerinti  
mokymosi, 
profesinio 
rengimo dirbtuves 
ir laboratorijas 
mokykloje, 
atnaujinti ir 
modernizuoti 
praktinio ir 
teorinio mokymo 

2021 m. Finansiniai 
resursai 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
infrastruktūrai, 
praktinio 
mokymo 
vadovas, 
metodininkas, 
bibliotekos 
vedėja 

3.1.1.1. Suremontuoti  
aktų salės fojė, laiptai ir 
koridorius prie aktų 
salės, dirbtuvės ir 
laboratorijos, valgyklos 
antroji laiptinė, 13 ir 26 
kabinetai, etnografinis 
kabinetas 

Apskaitos 
dokumentai 

Mokykloje 
suremontuoti 
laiptai, koridorius 
ir fojė prie Aktų 
salės, 13 
kabinetas. 
Valgykloje 
atliktas antrosios 
laiptinės remontas  

3.1.1.2. Įsigyta naujos 
praktinio mokymo 
įrangos už 460 tūkst. 
Eur, tarp jų iš Europos 

Apskaitos 
dokumentai 

Už 166 716,13 
Eur įsigyta 
ilgalaikio turto: 
Interaktyvus 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

patalpas, pagal 
poreikį atnaujinti 
mokymosi 
medžiagą, 
prižiūrėti esamas 
ir kurti naujas 
edukacines 
erdves, vykdyti 
edukacinių erdvių 
kūrimo sklaidą 
miesto, rajono, 
Respublikos 
mastu 

sąjungos finansuojamų 
projektų profesinio 
mokymosi 
infrastruktūros plėtrai 

ekranas su 
laikikliu ir 
Mozabook 
licencija, 5 vnt.  
Lauko skėčių, 6 
vnt.  
išskleidžiamų 
profesionalių 
palapinių,  
suvirinimo 
darbastalis su 
grotelėmis, 6 vnt. 
Suvirinimo 
simuliatorių su 
stalu ir priedais , 
suvirinimo darbo 
zonos įrangos, 
Staklių valdymo 
klaviatūra, dujinis 
žaizdras ir 
priekalas, minkštų 
ledų gaminimo 
aparatas su 
siurbliu, 
tinkavimo 
mokomasis 
stendas,glaisto ir 
tinko užtrynimo 
Sistema, 
viešbučio grindų 
valymo sistemos 
3 vnt.,Roboto 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 
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iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

ranka ir kita. 
Praktinio 
mokymo centro 
esminiam 
pagerinimui gauta 
469 755,86 Eur. 

3.1.1.3. Atnaujintas ir 
modernizuotas 
praktinio mokymo 
korpusas, suremontuota  
dalis bendrabučio 
patalpų 

Apskaitos 
dokumentai 

Bendrabutyje 
įrengtas visažisto 
kabinetas.  
Praktinio 
mokymo centre 
baigiamos 
remontuoti 
patalpos.       

3.1.1.4. Įsigyta naujų 
vadovėlių, papildytas 
bibliotekos fondas 
naujais leidiniais 

Apskaitos 
dokumentai 

Įsigyta  6 vienetai 
naujų vadovėlių 
už 39,47 Eur, 
licencijos 
matematikos ir 
lietuvių kalbos 
skaitmeninėms 
mokymo 
priemonėms už 
70,00 Eur, 28 
vienetas kitų 
leidinių už 326,31 
Eur  

3.1.1.5. Parengta  
mokinį aktyvinanti 
mokymo/si metodinė 
medžiaga (3 dalykų) 

Metodinių 
grupių 
posėdžių 
protokolai 

Mokinį 
aktyvinanti 
mokymo/si 
metodinė 
medžiaga aptarta: 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

Specialybės 
dalykų 
metodinėje 
grupėje 
2021-06-04 
protokolo Nr. 
SPP- 3,  2021-06-
23 protokolo Nr. 
SPP- 4. 
Bendrojo ugdymo 
dalykų 
metodinėje 
grupėje: 
2021-01-21 
protokolo Nr. 
BUP-1, 
2021-03- 29 
protokolo Nr. 
BUP-2 

3.1.1.6. Atsinaujinančių 
energijos šaltinių 
įdiegimas mokykloje už 
100 tūkst. Eur 

Apskaitos 
dokumentai 

Vykdomos 
viešųjų pirkimų 
procedūros 

3.1.1.7. Tvarkomos 
seniau įkurtos 
edukacinės erdvės, 
kuriamos naujos 
  

Mokyklos 
internetinė 
svetainė 
 

Naujai įkurtos 
edukacinės 
erdvės: įrengtas 
mokyklos 
bendrabučio 
,,skverelis“, 
,,Žuvų parkas“, 
mokyklos stogo 
dalis apželdinta, 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

įrengtos stiklinės 
vitrinos mokinių 
darbams 
eksponuoti 
mokyklos vidaus 
erdvėse,  
Zarasų profesinės 
mokyklos 
teritorijos ir 
artimiausių 
lankytinų objektų 
informacinis 
stendas prie 
mokyklos. 
Tvarkomos seniau 
įkurtos 
edukacinės 
erdvės: vienmečių 
gėlių ekspozicija 
prie mokyklos;  
kaulavaisių sodas 
(ZPM praktinio 
mokymo centre), 
rožyno aplinka 
pritaikyta kaimo 
bendruomenės 
poilsiui, 
atnaujinta 
mineralų ir 
uolienų kolekcija 
mokyklos 
praktinio 



 
Strateginio 
planavimo 
sritis 

Strateginio 
planavimo 
uždaviniai 

Strateginio 
planavimo 
veiksmai 

Atlikti 
iki/per 

Lėšos 
uždaviniams 

Atsakomybė 
(atsakingas) 

Strateginio planavimo 
srities rezultato 
rodikliai 

Patikrinta Patvirtinimas 

mokymo korpuse.   
Kaupiama 
metodika veiklų, 
skirtų mokyklos 
edukacinėms 
erdvėms,  

3.1.1.8. Įvykęs 
seminaras apie 
mokyklos edukacines 
erdves klausytojams iš 
Zarasų rajono, 
respublikos ir kt.  

Apskaitos 
dokumentai 

2021-04-06 
mokykloje vyko 
seminaras 
,,Veiklos Zarasų 
švietimo įstaigų 
edukacinių erdvių 
aplinkose“ Zarasų 
miesto ir rajono 
ugdymo įstaigų 
pedagogams ir 
darbuotojams  
2021 m. vasario 
24 d. įsakymas 
Nr. APT-41 ,,Dėl 
darbo grupės 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
seminarui 
,,Veiklos Zarasų 
miesto švietimo 
įstaigų edukacinių 
erdvių aplinkose” 
pasiruošti 
sudarymo“ 

 3.2. Gerinti 
mokyklos 

3.2.1. Patenkinti 
visų mokinių 

2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

Socialinis 
pedagogas, 

3.2.1.1. 100 proc. 
tenkinamas visų 

Apskaitos 
dokumentai 

107 sutartys 
sudarytos su 
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mikroklimatą poreikį gyventi 
bendrabutyje 

 bendrabučio 
administratorius 

norinčių mokinių 
gyventi bendrabutyje 
poreikis  

mokiniais dėl 
apsigyvenimo  
mokyklos 
bendrabutyje 

  3.2.2. Teikti 
materialinę ir 
socialinę paramą 
mokiniams: 
psichologinę ir 
kitokią pagalbą, 
socialinio 
pedagogo 
paslaugas, 
sveikatos 
priežiūros 
specialisto 
pagalbą 

2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Direktorius, 
socialinis 
pedagogas 

3.2.2.1. Parengta ir 
įgyvendinta socialinio 
pedagogo 2021-2022 
m. m. veiklos programa 

Direktoriaus 
įsakymai 

Parengta ir 
įgyvendinama 
socialinio 
pedagogo 2021-
2022 m. m. 
veiklos programa 
patvirtinta 2021-
08-31 m. įsakymu 
Nr. V-60 ,,Dėl 
socialinės 
pedagogės  
veiklos 
programos 2021-
2022 m. m. 
tvirtinimo“. 

Stipendijų  ir 
materialinės 
paramos 
komisijos 
pirmininkas 

3.2.2.2. Pagal 
galimybes mokiniams 
skirta materialinė 
parama ir vienkartinės 
išmokos 

Nemokamai į 
mokyklą atvežami 
73 mokiniai. 
Išmokėta 10  
vienkartinių 
stipendijų už 
dalyvavimą 
papildomoje 
mokyklinėje 
veikloje. 

  Vaiko gerovės 
komisijos 
pirmininkas 

3.2.2.3. Parengtas, 
patvirtintas ir 
įgyvendintas Vaiko 

Direktoriaus 
įsakymas 

Patvirtintas 
Zarasų profesinės 
mokyklos 
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gerovės komisijos 
veiklos planas 

direktoriaus 
2021 m. sausio 4 
d. įsakymu Nr. V-
3. Priedas Nr.2 . 
Ataskaita pateikta 
visuotinio 
susirinkimo metu 
2021-12-31 Nr. 
MD-2 

  3.2.3. Prevencinės 
veiklos (smurto, 
patyčių, žalingų 
įpročių, 
narkomanijos, 
AIDS ir kt.) 
efektyvinimas 

2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 

Socialinis 
pedagogas 

3.2.3.1. Suorganizuoti 
ne mažiau kaip 8 
prevenciniai renginiai 

Direktoriaus 
įsakymai, 
straipsniai 
internetinėje 
svetainėje 

Organizuoti 9 
renginiai 
prevenciniai per 
2021 metus 

3.2.3.2. Atlikta 
,,Anketos mokiniams: 
apie mokinių adaptaciją 
mokykloje, patyčias ir 
kt.“ analizė pristatyta 
Mokytojų susirinkime 

Mokytojų 
susirinkimo 
protokolas 

Mokiniams 
mokantis 
nuotoliniu būdu 
neįvyko apklausa 
,,Anketos 
mokiniams: apie 
mokinių 
adaptaciją 
mokykloje, 
patyčias ir kt.“ 

 
SUDERINTA  
2021 m. gruodžio 30 d. 
Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  
posėdžio protokolo Nr. TA-6 nutarimu 


