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ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

MECHANIKOS  SKYRIUS 

2022  METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

Tikslas: Rengti specialistus, gebančius prisitaikyti prie aplinkos pokyčių, nuolat tobulinančius savo kompetencijas, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius 

gebėjimus, tenkinti visuomenės ir verslo poreikius. 

 

1.PROFESINIS MOKYMAS IR BENDRASIS UGDYMAS 

 1.1. tikslas. Teikti kokybiškas ugdymo paslaugas 

Programos 

veiksmai ir 

uždaviniai 

Planuojamos priemonės Rezultatas,  kiekis Atsakingi asmenys Atlikimo laikas Pastabos 

1. Įgyvendinti ir 

plėtoti modulinį 

profesinį mokymą. 

1.1. Atnaujinti profesinio mokymo licenciją 

vykdyti formaliąsias pirminio ir tęstinio 

profesinio mokymo programas: 

- Transporto priemonių remontininko (v. k. 

P31071604/P32071606/ T32071604/ 
P42071604, P43071604 /T43071609 ); 

-Transporto priemonių elektroniko ( v.k. 

P42071603/ P43071603/ T43071608). 

Licencija atnaujinta  2 

modulinėmis mokymo 

programomis 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

2022-02  

1.2 Papildyti profesinio mokymo licenciją 

vykdyti  naujas formaliąsias pirminio ir 

tęstinio profesinio mokymo programas: 

 - Elektros įrangos surinkėjo ( v.k. P31071301/ 

P32071301/T32071301); 

- Suvirinimo meistro ( v.k. T54071501) 

Licencija papildyta 2  

naujomis modulinėmis 

mokymo programomis 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

2022-04  

1.3.  Vykdyti mokinių priėmimą į 14 

modulinių profesinio mokymo programų. 

  

Vykdytas priėmimą į 

programas, 14 vnt. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė  

Pagal ŠMSM 

patvirtintą planą 

 

2. Įgyvendinti 

bendrojo ugdymo ir 

profesinio mokymo 

paslaugas  

2.1. Parengti kvalifikuotus darbuotojus pagal  

formaliąsias pirminio ir tęstinio profesinio 

mokymo programas: 
Automobilių  elektros įrengimų remontininko  

(v.k. M43071601/ M44071603/T43071603),  

Profesinę kvalifikaciją 

įgijo 85 proc. įstojusiųjų 

mokytis mokinių 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per 2022m.  
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 Automobilių mechaniko (v.k. M43071604/ 

M44071601),  

Santechniko (v.k. T43073206),  

Suvirintojo (v. k. M43071501/ P43071501 

/T43071503),  

Elektriko (v.k. M44071304/ T43071304),  

Santechniko (v.k T43073206/ T32073220),  

2.2. Vykdyti vidurinio ugdymo programą Vidurinį išsilavinimą 

įgijo 90 proc. programą 

baigusių mokiniai 

Metodininkė 

V. Vileikienė 

2022-07  

2.3.Siūlyti parengtas  laisvai pasirenkamų 

bendrojo ugdymo dalykų modulių programas: 

- „Rašybos ir skyrybos kartojimas“; 

- „Pasiruošimas lietuvių kalbos egzaminui“; 

- „TMBE aprašo rengimo metodika“ 

Dalyvavusių programose 

mokinių santykis, 90 

proc.  

Metodininkė 

V. Vileikienė 

2022-06  

2.4.Parengti ir siūlyti mokiniams 

neformaliojo mokinių švietimo būrelių 

programas: 
- „Dailės raiškos studija“; 

- „Sportuok“ būrelis; 

- „Stalo teniso“ būrelis; 

-   Maironiečių būrelis; 

- „Jaunųjų metalistų“ būrelis; 

- „ English club“ būrelis; 

- „Jaunųjų suvirintojų“ 

Parengtų programų 

skaičius, 7vnt., 

dalyvaujančių būrelių 

užsiėmimuose 

mokinių santykis, 35 

proc. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2022-06  

2.6. Organizuoti mokinių pažintinę veiklą 

 

Organizuotų renginių 

skaičius, 25 vnt.  

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  
metodininkė 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 

 

 V. Vileikienė 
1 Integruota fizikos-anglų kalbos pamoka 

„Įžymūs fizikai ir jų atradimai” 

 D. Misevičienė, 
A. Grajauskienė 

vasaris  

2 Netradicinė pamoka „Eating habits. My 

favourite recipe" 

 D. Tamoliūnienė vasaris  

3 Integruotą matematikos ir lietuvių k. ir 

literatūros pamoka „A. Baranauskas-

 V. Vileikienė 

S. Vančauskienė 

vasaris  
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matematikas ir lyrikas“ 
4 Integruota etikos ir dailės pamoka ,,Mano 

gebėjimų anatomija su Leonardo da 

Vinci“ 

 V. Šambarienė vasaris  

5 Integruota darbuotojų saugos ir sveikatos 

ir profesinio praktinio mokymo pamoka 

 ,,Rizikos veiksniai autoservise“ 

 V. Bulerbergas 

D. Jasaitė 

vasaris  

6 Integruota rusų k. ir dailės pamoka 

„Rusiški suvenyrai. Matrioška“ 

 V. Žemaitienė 

V. Šambarienė 

kovas  

7 Popietė ,,Konstantos PI diena“  S. Vančauskienė kovas  
8 Integruota etikos ir dailės pamoka 

,,Žemės etika ir žemės menas“ 

 V. Šambarienė kovas  

9 Netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka “Jauno žmogaus pasaulis”, skirta 

Lietuvos jaunimo metams minėti 

 B. Šimkūnienė balandis  

10 Užsienio kalbų Velykinė popietė   D.Misevičienė, 

D. Tamoliūnienė 
V.Žemaitienė, 
V. Križynauskienė 

balandis  

11 Integruota etikos ir dailės pamoka ,,(Ne) 

vartotojiškumas moralinėje plotmėje“ 

 V. Šambarienė balandis  

12 Integruota istorijos – profesijos teorijos 

pamoka „ Energijos šaltiniai ir jų 

pasekmės“ 

 L. Ousinskienė 

R. Kairys 

balandis  

13 Stendinis pranešimas Pasaulinei 

darbuotojų saugos ir sveikatos dienai 

paminėti 

 D. Jasaitė balandis  

14 Pažintinė – edukacinė ekskursija į Biržų 

kraštą (aplankant J. Meką menančias 

vietas) 

 B. Šimkūnienė 

V. Vileikienė 

gegužė  

15  Pažintinė -edukacinė išvyka į Šiaulių 

apskrities P. Višinskio biblioteką 

„Learning opportunities abroad” 

 D. Tamoliūnienė gegužė  

16 Netradicinė integruota dailės, istorijos ir 

etikos pamoka „Šiaulių istorinis 

 I. Daujotaitė 

V. Šambarienė 

gegužė  



5 
 

paveldas“ 
17 Netradicinė matematikos pamoka 

,,Geometriniai matavimai gamtoje“ 

 S. Vančauskienė gegužė  

18 Dailyraščio konkursas „Raštas – žmogaus 

vidaus veidrodis“ III gimn. kl. mokiniams, 

skirta Tarptautinei raštingumo dienai 

paminėti 

 B. Šimkūnienė 

V. Vileikienė 
rugsėjis  

19 Netradicinė matematikos pamoka VU 

Šiaulių akademijos bibliotekoje 

 S. Vančauskienė rugsėjis  

20 Pažintinė išvyka į Plokštinės atominių 

raketų bazę Žemaitijos nacionaliniame 

parke 

 A.Grajauskienė rugsėjis  

21 Netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka Šiaulių apskrities viešojoje P. 

Višinskio bibliotekoje 

 B. Šimkūnienė spalis  

22 Pažintinė -edukacinė išvyka į Šiaulių 

apskrities P. Višinskio bibliotekos 

Amerikos skaityklą „Facts about 

America“ 

 D. Misevičienė lapkritis  

23 Popietė – diskusija ,,Mes skirtingi, todėl 

ir įdomūs“, skirta tarptautinei tolerancijos 

dienai paminėti 

 V. Šambarienė lapkritis  

24 Socialinė akcija, skirta tolerancijos dienai 

„Augink savyje toleranciją“ 

 A.Sprindžiukienė lapkritis  

25 Halloween'o šventė ir paroda III-IV 

gimn. kl. mokiniams 

 D. Tamoliūnienė 

V. Križynauskienė 

lapkritis  

2.7. Deleguoti mokinius dalyvauti Centro 

mokinių  bendrojo ugdymo dalykų 

olimpiadose: 
- Mokinių dalyvavimas istorijos olimpiadoje  

„Lietuvos Respublika 1926 m. gruodžio 17 d. – 

1940 m. birželio 15 d.“; 

- Mokinių dalyvavimas „Gimtosios kalbos 

savaitės“ renginiuose; 

- Mokinių dalyvavimas matematikos olimpiadoje 

Olimpiadose  dalyvavusių  

mokinių skaičius, 20 

mok. 

Metodininkė 

V. Vileikienė 

 

I. Daujotaitė 

 

V. Vileikienė 

B. Šimkūnienė 

 

S. Vančauskienė 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 

2022-02 

 

 

 

2022-02 

2022-12 
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2.8. Organizuoti Centro mokinių  bendrojo 

ugdymo dalykų olimpiadas: 

 

 -Užsienio k. (anglų k.) olimpiadą; 

 

 

-Fizikos olimpiadą  

Olimpiadoje  dalyvavusių  

mokinių skaičius, 20 

mok. 

Metodininkė 

V. Vileikienė 
Anglų k. mokytojos 

 D. Misevičienė, 

 D. Tamoliūnienė 

Fizikos mokytoja 

A.Grajauskienė 

Mėnesio 

renginių planai 

 

 

2022-12 

 

2022-12 

 

2.9. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos  

nuostatas: 

-Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo  ir 

skyriaus aplinkos sveikatinimo priemonių 

įgyvendinimą. 

-Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ir 

lytiškumo bei rengimo šeimai ugdymo bendrąją 

programą. 

-Teikti sveikatos žinias skyriaus bendruomenei 

apie sveikatos saugojimo ir   stiprinimo veiksnius 

Organizuotų priemonių 

skaičius, 24 vnt.,   

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

metodininkė 

V. Vileikienė 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai  

 

Pranešimas ,,Užkrečiamų  ligų profilaktika. 

Asmens higiena“ 

3 pranešimai 

 
 

Visuomenės sveikatos 

specialistė, vykdanti 

mokinių sveikatos 

priežiūrą  

R. Intė, grupių vadovai, 

bendrabučio auklėtojos 

sausis 

gegužė 

rugsėjis 

 

Pamokos 

,,Priklausomybės...“ 

,, Sveika ir racionali mityba“ 

 

 

2/3 pamokos 

 

VSS R. Intė  

grupių vadovai 

 

sausis 

kovas 

gegužė 

vasaris 

lapkritis 

 

Paskaitos ir sporto renginiai  fizinės sveikatos  

ir fizinio aktyvumo tema 

Sporto renginys ,,Judėjimas – sveikatos 

šaltinis“ 

 

 

1 renginys 

VSS R. Intė  

fizinio ugdymo mokytojas 

V. Peleckis,  

soc. pedagogė  

A. Sprindžiukienė 

rugsėjis  

Pamokos 

 Psichikos sveikata (smurto, savižudybių 

prevencija, streso įveika ir kt.)  

„Stresas ir jo įveika“ 

2 pamokos VSS R. Intė, psichologas 

 K. Rimkevičius 

balandis 

spalis 
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,,Psichologinė gerovė ir asmenybės 

stiprinimas“ 

Paskaita  ,,Lytiškai plintančių ligų prevencija. 

Lytiškumo ugdymas“   

 

Protų mūšis ,,AIDS: geriau žinoti-2022“ 

1 paskaita, 

1 stendas 

 

1 renginys 

VSS R. Intė 

 

soc. pedagogė  

A. Sprindžiukienė 

grupių vadovai 

 

gegužė 

 

gruodis 

 

Prevencinės priemonės (paskaitos, viktorinos, 

diskusijos) rūkymo, alkoholio  ir narkotikų 

vartojimo tema 

 Pamokos  

,,Rūkymas. E – cigaretės“  

,,Priklausomybės...“ 

2 pamokos 

 

 

 

VSS R. Intė 

grupių vadovai 

 

 

 

 

gegužė 

lapkritis 

 

 

Pamoka  ,,Antibiotikai veiksmingi, jeigu 

vartojami teisingai“ 

Kryžiažodis ,,Ką aš žinau apie antibiotikus?“ 

2 pamokos 

 

5 sprendimai 

VSS R. Intė 

grupių vadovai 

 

rugsėjis 

 

lapkritis 

 

Diskusija ,,AKS, kas tai?“ 1 diskusija VSS R. Intė 

grupių vadovai 

spalis  

Socialinė akcija „ Pūsk balioną , o ne dūmą“ - 

skirta dienai be tabako 

1 akcija soc. pedagogė   

A. Sprindžiukienė 

gegužė 

lapkritis 
 

Socialinių įgūdžių lavinimo renginys, skirtas 

AIDS dienai „ Pavojus, kuris nuolat tarp 

mūsų“ 

1 renginys soc. pedagogė  

 A. Sprindžiukienė 

grupių vadovai 

gruodis  

Prevencinis renginys kartu su kinologais        

„ Gyvenu be narkotikų“  

1 renginys Šiaulių m. bendruomenės 

pareigūnai, soc. pedagogė   

A.Sprindžiukienė 

lapkritis  

Prevencinė paskaita „ Verta žinoti, kad 

neklystum“  

1 paskaita Šiaulių miesto 

bndruomenės pareigūnai, 

soc. pedagogė 

A.Sprindžiukienė 

spalis  

2.10. Organizuoti mokyklinius  mokinių 

profesinio meistriškumo konkursus: 

 Konkursų skaičius, 6 vnt,    Skyriaus profesijos 

mokytojų metodinės 

grupės pirmininkas 

A.Bargaila 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 

 

1 Teorinis profesinio meistriškumo 

konkursas I k. suvirintojo specialybės 

 G. Kučas,A. Skurvydas,  

D. Sabas, V. Šimaitis 
vasaris  
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mokiniams 

2 Šaltkalvystės konkursas I kurso 

mokiniams 

 A. Bargaila 

N. Ženkus 
kovas  

3 Teorinis profesinio meistriškumo 

konkursas II k. suvirintojo specialybės 

mokiniams 

 G. Kučas, A. Skurvydas,  

D. Sabas, V. Šimaitis 
kovas  

4 Konkursas „Geriausias jaunasis 

autoremontininkas“ 

 R. Ignatavičius, 

 V. Bracevičius,  

V. Šukutis, R. Kazlauskas,  

V. Bulerbergas,  

S. Daukšas, D. Danyla 

balandis  

5 Profesinio meistriškumo konkursas 

„Geriausias suvirintojas" 

 A. Skurvydas, D. Sabas, 

V. Šimaitis, G. Kučas 
balandis  

6 Konkursas ,,Moku saugiai dirbti“  D. Jasaitė, A. Bargaila gegužė  

2.11. Organizuoti mokinių sportinius 

renginius: 

 

 

Sportinių varžybų, 

renginių skaičius,  

13  vnt.,   

Metodininkė 

V. Vileikienė 

Kūno k. mokytojai 

V. Peleckis,  

R. Savickas 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 

 

1 Mechanikos skyriaus mokinių tinklinio 

varžybos 

I ir II k. mokiniai V. Peleckis 

R. Savickas 

vasaris  

2 Mechanikos skyriaus mokinių girų kilnojimo 

varžybos 

I, II ir III k. mokiniai V. Peleckis 

R. Savickas 

kovas  

3 Netradicinė pamoka „Treniruotės gamtoje” 

Šiaulių miesto parke 

I k. mokiniai V. Peleckis balandis  

4 Mechanikos skyriaus mokinių sportinės 

varžybos „Stipruolis 2022“ 

I ir II k. mokiniai V. Peleckis 

R. Savickas 

gegužė  

5 Sporto ir sveikatingumo diena I kurso 

mokiniams 

I k. mokiniai I k. grupių vadovai 

V. Peleckis 

rugsėjis 

 
 

6 Draugiškos Mechanikos skyriaus mokinių ir 

MS bendrabutyje gyvenančių mokinių 

futbolo varžybos 

I ir II k. mokiniai V. Peleckis 

Z. Volodkienė 

V. Žemaitienė 

spalis  

7 Draugiškos I-II kurso mokinių futbolo 

varžybos su S. Daukanto g-jos mokiniais 

I ir II k. mokiniai V. Peleckis spalis  

8 Tarpgrupinės ir asmeninės skyriaus mokinių 

stalo teniso atrankinės varžybos 

I, II ir III k. mokiniai V. Peleckis 

R. Savickas  

lapkritis  
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9 Mechanikos skyriaus mokinių šaškių  

atrankinės varžybos. 

I, II ir III k. mokiniai V. Peleckis 

R. Savickas 

lapkritis  

 
10 Mechanikos skyriaus mokinių šachmatų 

atrankinės varžybos 

I, II ir III k. mokiniai V. Peleckis 

R. Savickas 

lapkritis 

11 Mechanikos skyriaus mokinių stalo teniso 

varžybos 

I, II ir III k. mokiniai V. Peleckis lapkritis  

12 Kalėdinis 3x3 krepšinio turnyras skyriaus 

Vedėjos prizui laimėti 

I, II ir III k. mokiniai V. Peleckis gruodis  

13 Baudų mėtymo varžybos I, II ir III k. mokiniai V. Peleckis gruodis  

2.12. Ugdyti mokinių karjeros planavimo 

įgūdžius 

Ugdymo karjerai 

priemonių skaičius,  

7 vnt.,   

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 

 

1 Integruotas ekonomikos, verslo pagrindų 

ir informacinių technologijų projektas 

,,Finansinis raštingumas“ 

 A. Kasiulynienė 

R. Šneiderytė 

sausis-kovas  

2 Dalyvauti nuotolinėse ekonomikos, 

lyderystės ir finansinio raštingumo 

pamokose „Mokonomika“ 

 A.Kasiulynienė 

gr. vadovai 

vasaris  

3 Atvira teorinio profesinio mokymo 

pamoka „Rinkos ekonomika“ 

 A. Kasiulynienė 

 

vasaris  

4 Netradicinė pamoka „Verslumo 

kompetencijos ugdymas“ dalyvauja 

jaunimo užimtumo centro specialistę 

Kristiną Jonaitienę 

 A. Kasiulynienė 

 

spalis  

5 Integruota darbo teisės ir darbuotojų 

saugos ir sveikatos pamoka ,,Karjeros 

iššūkis“   

 A.Sprindžiukienė 

D. Jasaitė 

 

spalis  

6 Integruota pamoka „Socialiniai skaičiai 

mūsų gyvenime“ 

 S. Vančauskienė 

A. Sprindžiukienė 

lapkritis  

7 „Sėkmės istorijos“, susitikimas su 

buvusiais MS mokiniais, dirbančiais 

pagal įgytą specialybę 

 R. Šneiderytė 

B. Šimkūnienė 

spalis  

2.13.Ugdyti išleidžiamų grupių mokinių 

darbo paieškos, įsidarbinimo kompetencijas 

 

Renginių skaičius, 10 vnt. Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 
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1 Pažintinė išvyka į autoservisą Autlit, 

UAB 

 R. Ignatavičius 

V. Bracevičius,V. Šukutis 

vasaris  

2 Pažintinė ekskursija į autoservisą Šiaulių 

Altas, UAB 

 R. Kairys vasaris  

3 Pažintinė išvyka į autoservisą  Baltrevis, 

UAB 

 R. Ignatavičius 

V. Bracevičius 

 V. Šukutis 

vasaris  

4 Netradicinė profesinio mokymo pamoka  

autoservise Departus Truck Service, UAB 

 R. Ignatavičius 

V. Bracevičius, V. Šukutis 

kovas  

5 Pažintinė išvyka į Šiaulių valstybinę 

kolegiją 

 R. Ignatavičius 

 V. Bracevičius,V. Šukutis 

gegužė  

6 Netradicinė profesinio mokymo pamoka 

autoservise Kelio servisas, UAB  

 R. Ignatavičius 

 V. Bracevičius,V. Šukutis 

spalis  

7  Pažintinė ekskursiją I k. mokiniams į 

Plienas, UAB 

 D. Jasaitė 

 D. Balbonas 

spalis  

8 Pažintinė ekskursija į autoservisą  

Melga, UAB 

 R. Kairys spalis  

9 Netradicinė profesinio mokymo pamoka 

autoservise  AUTILT, UAB 

 V. Bulerbergas 

S. Daukšas 

lapkritis  

10 Pažintinė išvyka į autoservisą Autostilsas, 

UAB 

 R. Ignatavičius 

V. Bracevičius, V. Šukutis 

lapkritis  

2.14. Deleguoti automobilių mechaniko,  

automobilių elektros įrengimų remontininko, 

suvirintojo, elektriko mokymo programų  

mokinius į stažuotes užsienyje pagal švietimo 

mainų programas 

Mokinių, atlikusių 

stažuotes, skaičius, 12 

mok. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per visus metus  

2.15. Organizuoti  praktinius užsiėmimus 

automobilių mechaniko ir  automobilių 

elektros įrengimų remontininko mokymo 

programų mokiniams kitų profesinio 

mokymo įstaigų sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose 

Mokinių dalyvavusių 

praktinio mokymo 

užsiėmimuose skaičius, 

35 mok. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per visus metus  



11 
 

2.16. Organizuoti mokymus pagal Užimtumo 

tarnybos, įmonių užsakymus ir asmenų 

poreikius pagal formalias  programas: 
-  Elektriko modulinė profesinio mokymo 

programa ( v. k. T43071304); 

-  Metalo apdirbimo staklininko modulinė 

profesinio mokymo programa ( v. k. T32071501); 

-  Santechniko modulinė profesinio mokymo 

programa  (v. k. T32073220); 

-  Suvirintojo modulinė profesinio mokymo 

programa (v. k. T32071502) 

Mokymuose per metus 

dalyvavusių asmenų 

skaičius,10 asm. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per visus metus  

2.17. Organizuoti technologinių naujovių 

pristatymo renginius mokiniams 

Renginių skaičius, 3vnt. Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 

 

1 Seminaras automobilių elektros įrengimų 

remontininko specialybės mokiniams 

„Automobilio atnaujinimas RVS master 

produkcija“ 

 R. Kairys kovas  

2 Seminaras suvirintojo specialybės 

mokiniam „Suvirinimo naujovės“  

 G. Kučas, A. Skurvydas 

 D. Sabas, V. Šimaitis 

lapkritis  

3 

 

Pažintinė ekskursija suvirintojo 

specialybės mokiniams į VU Šiaulių 

akademijos robotinio suvirinimo 

laboratoriją 

 D. Jasaitė,   

D. Balbonas 

spalis  

2.18. Teikti paslaugas profesinio mokymo 

užsiėmimų metu. 

Suteikta paslaugų už 

1300 Eur. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė  

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė  

Per visus metus  

 

3. Integruoti į 

ugdymo procesą 

mokinių vertybinių 

nuostatatų, 

pilietiškumo, 

3.1. Integruoti  bendrųjų gebėjimų ugdymą į 

profesinio mokymo programų modulius 

Mokymo programų 

skaičius, 14 vnt. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per visus metus  

3.2. Į bendrojo ugdymo dalykų mokymo 

turinį integruoti vertybinių nuostatų, 

pilietiškumo ugdymą 

Teminių planų, į kuriuos 

įtrauktas mokinių 

vertybinių nuostatų 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus metus  
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bendrųjų gebėjimų 

ugdymą 

  

ugdymas, santykis, 100% 

3.3. Įtraukti mokinius į savanorystės veiklas 

 

 

Įgyvendintų  veiklų 

skaičius, 5 vnt., veiklose 

dalyvavusių mokinių 

skaičius, 200 mok. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

metodininkė 

V. Vileikienė 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 

 

1 Mokyklinis projektas „Letenėlės“, skritas 

gyvūnų gerovės ir savanorystės metams. 

Išvykos į  gyvūnų globos namus  

  soc. pedagogė 

A.Sprindžiukienė 

vasaris- lapkritis   

2 Netradicinė anglų kalbos pamoka, skirta 

Europos pagyvenusių žmonių dienai 

paminėti. Pažintis su savanoryste. 

 D. Misevičienė rugsėjis  

3 Bendruomenės susitikimas su 

S.Staponkumi, Šiaulių skautų tunto 

vadovu, savanoriu „Lietuvių pėdsakai 

Amerikoje savanorio akimis“ 

 S. Vančauskienė rugsėjis  

4 Solidarumo bėgimas „ JUNKIS, BĖK, 

PADĖK“ – skirtas vaikų dienos centų 

palaikymui. Labdaros akcija. 

 soc. pedagogė 

A.Sprindžiukienė 

spalis  

5 Susitikimas su Lietuvos kariuomenės 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų 

Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinės 

atstovais „Tapk kariu savanoriu!” 

 metodininkė 

V. Vileikienė 

lapkritis  

3.4.Ugdyti mokinių pilietiškumą. Priemonių skaičius, 7 vnt. Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

metodininkė 

V. Vileikienė 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 

 

1 Netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka, skirta Laisvės gynėjų dienai 

paminėti 

 B. Šimkūnienė 

V. Vileikienė 

sausis  

2 Pilietiškumo istorijos pamokos „Sausio 

13-oji “ 

 I. Daujotaitė sausis  

3 Respublikinė visuotinė pilietinė 

iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, 

 A.Grajauskienė sausis  
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skirta Sausio 13-ajai, laisvės gynėjų 

dienai minėti. 
4 Bendrabutyje gyvenantiems  mokiniams 

„Protų mūšis“, skirtas Vasario 16-ajai 

paminėti 

 Z. Volodkienė vasaris  

5 Netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka „Knygų išminties vedamas...“, 

skirta Knygnešio dienai paminėti 

 B. Šimkūnienė 

 

kovas  

6 Lietuvių k. ir literatūros bei istorijos 

viktorina Šiaulių profesinio rengimo 

centro I kurso  gimnazinių klasių 

mokiniams „Ir aš iš to krašto“, skirta 

Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai 

 I. Daujotaitė 

V. Vileikienė 

kovas  

7 Integruota virtuali  dailės ir istorijos 

pamoka „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 

istorija ir paveldas Valdovų rūmuose 

 I. Daujotaitė 

V. Šambarienė 

lapkritis  

3.5. Organizuoti mokyklinius projektus, 

skirtus mokinių dalykinėms kompetencijoms 

ir bendriesiems gebėjimams ugdyti 

Projektų skaičius, 3 vnt.  Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

metodininkė 

V. Vileikienė 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 

 

1 Mokyklinis projektas “LAIŠKAI…”, 

skirtas Jono Meko metams paminėti  

 

 lietuvių k. ir literatūros 

mokytojos  

B. Šimkūnienė,  

V. Vileikienė 

sausis-gruodis  

2 Mokyklinis projektas „Fizika ir 

matematika mūsų gyvenime“ 

 S. Vančauskienė 

A. Grajauskienė 
sausis-gruodis  

3 Tęsti ES fondų investicinių  veiksmų 

programų projekto vykdymą „Turi 

profesiją – turi ateitį!“  

 soc. pedagogė 

A.Sprindžiukienė 
iki 2022-08-01  

3.6. Organizuoti mokinių kūrybinius 

konkursus: 

Konkursų skaičius,  

5 vnt. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

metodininkė 

V. Vileikienė 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 
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1 Kūrybinio rašymo valanda  „Lai(š)kai...“ 

centro IV gim. kl. mokiniams 

(„Gimtosios kalbos savaitės“ renginys) 

 B. Šimkūnienė,  

V. Vileikienė 

vasaris  

2 Respublikinė metodinių veiklų mokinių ir 

mokytojų pozityvios elgsenos savaitė 

 „ Savaitė be patyčių“ 

 Soc. pedagogė 

A.Sprindžiukienė 

grupių vadovai 

kovas  

3 Respublikinis profesinių mokyklų 

nuotolinis anglų kalbos konkursas, skirtas 

Padėkos dienai paminėti, „Thanksgiving 

Quiz 2022“ 

 D. Misevičienė lapkritis  

4 Fizikos – matematikos varžytuvės 

skyriaus III gimn. kl. mokiniams 

 A.Grajauskienė, 

S.Vančauskienė 

lapkritis  

5 Kalėdinių atvirukų ir sveikinimų anglų 

kalba konkursas - paroda  

 D. Tamoliūnienė gruodis  

3.7. Organizuoti mokiniams renginius pagal 

Kultūros paso programą: 

Organizuotų renginių 

skaičius, 3 vnt., 

renginiuose dalyvavusių 

mokinių skaičius, 150 

mok. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

metodininkė 

V. Vileikienė 

grupės vadovai 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 

 

-Edukacinis užsiėmimas komiksų centre. 

Literatūrinio personažo vaizdinio kūrimas.  

Šiaulių m. sav.  

 soc. pedagogė 

A.Sprindžiukienė 

grupių vadovai 

kovas  

-Indėnų karybos menas   birželis  

-Spektaklis „Pono Zomerio istorija“  vasaris  

3.8. Deleguoti mokinius dalyvauti už 

mokyklos ribų organizuojamuose 

renginiuose, akcijose. 

Renginių skaičius 5 vnt., 

 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 

 

1 Dalyvavimas šalies anglų kalbos 

konkurse „Anglų kalbos Kengūra 2022“  D. Misevičienė kovas  

2  Dalyvauti Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centro 

organizuojamame nacionaliniame 

mokinių konkurse „Lietuvos kovų už 

laisvę ir netekčių istorija" 

 B. Šimkūnienė vasaris  
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3 Dalyvauti ŠPRC mokinių skaitymuose 

,,Poezija ir profesija“, skirta Tarptautinei 

poezijos dienai paminėti) 

 
B. Šimkūnienė 

V. Vileikienė kovas  

4 Dalyvauti respublikiniame edukaciniame 

konkurse „Olympis 2022“  
S. Vančauskienė 

V. Vileikienė kovas, lapkritis  

5 Dalyvauti Šiaulių m. teisinių žinių 

konkursas „Temidė“, skirtame žmogaus 

teisių dienai paminėti 

 
soc. pedagogė  

A.Sprindžiukienė kovas  

4. Plėtoti pagalbos 

mokiniui priemones 

4.1. Sudaryti galimybes mokytis specialybės 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams 

-  Šaltkalvio modulinė proefsinio mokymo 

programa ( v. k. P21071502) 

Siūlomų profesinio 

mokymo programų 

skaičius, 1vnt. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

 

2022 I pusm. 

 

 

4.2. Įgyvendinti naujai priimtų mokinių 

adaptacijos programą, supažindinti mokinius 

su profesinio mokymo programos modulių 

eiliškumu, ugdomomis kompetencijomis, jų 

svarba mokinio integracijai į darbo rinką ir 

mokymosi tęstinumui. 

Parengta adaptacijos 

ataskaita, 1 vnt., 

adaptacijos 

programoje dalyvavusių 

mokinių santykis,100 

proc.  

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė, 

socialinė pedagogė 

A. Sprindžiukienė 

 

2022 (09-10) 

 

4.3. Ištirti skyriaus mokinių poreikį socialinei 

pedagoginei pagalbai gauti 

Sudarytas mokinių 

sąrašas, kuriems 

reikalinga socialinė  

pedagoginė  pagalba, 1 

vnt., mokinių vertinimas 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė, 

Socialinė pedagogė 

A. Sprindžiukienė 

Per visus metus  

4.4. Ištirti skyriaus mokinių poreikį 

specialiajai pedagoginei pagalbai gauti 

Sudarytas mokinių sąrašas, 

kuriems reikalinga 

specialioji pagalba, 1vnt., 

pagalbos vertinimas 

mokinių apklausos būdu 

Socialinė pedagogė 

A.Sprindžiukienė 

Specialioji pedagogė  

K. Rimeikienė   

Per visus metus  

4.5. Ištirti skyriaus mokinių poreikį 

psichologinei pagalbai gauti 

Sudarytas mokinių sąrašas, 

kuriems reikalinga 

psichologinė pagalba, 

1vnt.,pagalbos vertinimas 

mokinių apklausos būdu 

Socialinė pedagogė 

A.Sprindžiukienė 

Psichologas  

K. Rimkevičius 

Per visus metus  

4.6. Organizuoti konsultacijas mokiniams  Konsultacijoms 1- je Skyriaus vedėja  Per visus metus  
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grupėje vidutiniškai 

panaudota 50 val. 

profesinio mokymo 

programoje, 70 val. 

vidurinio ugdymo 

programoje 

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

4.7. Parengti mokiniams pagal jų ugdymosi 

poreikius pritaikytas bendrojo ugdymo dalykų 

programas  

Parengtų  pritaikytų  

ugdymo programų 

skaičius, 73vnt. 

Metodininkė 

V. Vileikienė 

Specialioji pedagogė 

 K. Rimeikienė   

Per visus metus  

4.8. Teikti skyriaus mokiniams materialinę 

paramą 

Skirtos mokymosi 

stipendijas už mokymosi 

rezultatus, mokinių 

skaičius, 315 mok. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Socialinė pedagogė 

A. Sprindžiukienė 

Per visus metus  

4.9. Įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencinės programos  „Savu 

keliu“ veiklas, įtraukiant pirmo kurso  grupių  

mokinius, besimokančius vidurinio ugdymo 

kartu su profesiniu mokymu programas  

Įgyvendinta prevencinių 

priemonių ir renginių, po 

14 vnt. kiekvienoje  

vidurinio ugdymo su 

profesiniu mokymu 

grupėje 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Socialinė pedagogė 

A. Sprindžiukienė 

Per visus metus  

4.10. Ugdyti bendrabučiuose gyvenančių 

mokinių socialinius įgūdžius, bendruosius 

gebėjimus 

Įgyvendintų priemonių 

skaičius, 7 vnt. 

Bendrabučių auklėtojos 

V. Žemaitienė 

Z. Volodkienė 

Per visus metus, 

mėnesio 

renginių planai 

 

1 Išvyka su bendrabučio tarybos nariais į 

sporto areną „UNIQA“ į batutų parką 

“Sportuok ir būsi sveikas“ 

 V. Žemaitienė 

Z. Volodkienė 

vasaris  

2 Susitikimas su TS bendrabučio mokiniais 

Varžytuvės, skirtos Kovo 11-ai paminėti 

 V. Žemaitienė 

Z. Volodkienė 

kovas  

3 Išvyka į Šiaulių kultūros centrą. Naisių 

teatro spektaklio peržiūra ir aptarimas 

 V. Žemaitienė 

Z. Volodkienė 

balandis  

4 Bendrabučio mokinių išvyka Talkšos 

ežero pažintiniu taku 

 V. Žemaitienė 

Z. Volodkienė 

birželis  
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5 Popietė „Bendrabutis- antrieji mūsų 

namai” 

 V. Žemaitienė 

Z. Volodkienė 

rugsėjis  

6 Renginys, skirtas tolerancijos dienai, „Ar 

esame tolerantiški?” 

 V. Žemaitienė 

Z. Volodkienė 

lapkritis  

7 Metų rinkimai „Tvarkingiausi kambariai“,  

Kalėdinė popietė su mokiniais 

 V. Žemaitienė 

Z. Volodkienė 

gruodis  

5. Tobulinti mokinių 

mokymosi 

pasiekimų ir 
pažangos, profesinių 
kompetencijų ir  
kvalifikacijų 

vertinimą 

5.1. Patikrinti kaip reguliariai profesijos 

mokytojai vertina mokinių mokymosi 

pasiekimus, kokius taiko vertinimo kriterijus 

Skyriaus profesijos 

mokytojų metodinės 

grupės susirinkimų  

protokolai, 2 vnt. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

skyriaus profesijos 

mokytojų metodinės 

grupės pirmininkas 

A.Bargaila 

Per visus metus  

5.2. Aptarti mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimą, grįžtamojo ryšio teikimą 

Skyriaus mokytojų 

susirinkimas, protokolas, 

1 vnt. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

metodininkė 

V. Vileikienė, 

grupių vadovai 

2022-02  

5.3. Pateikti pasiūlymus centro 

administracijai dėl asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo tobulinimo 

pasitelktiems teikėjams  

Skyriaus profesijos 

mokytojų metodinės 

grupės pasiūlymų 

skaičius, 2 vnt. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė, 

skyriaus profesijos 

mokytojų metodinės 

grupės pirmininkas 

A.Bargaila 

2022-07  

5.4. Atlikti asmenų neformaliuoju ar 

savišvietos būdu įgytų profesinių 

kompetencijų pripažinimą, įteisinimą 

Pagal užsakovų poreikį Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per visus metus  

5.5. Aptarti mokinių įgytų kompetencijų 

vertinimo rezultatus ir organizavimą  

Skyriaus mokytojų 

susirinkimas, protokolas, 

1 vnt. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

2022-08  
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R. Šneiderytė 

6. Užtikrinti 

efektyvią 

sektorinių praktinio 

mokymo centrų 

veiklą 

 

6.1. Organizuoti sektorinio praktinio 

mokymo centre mokymus kitų profesinio 

mokymo įstaigų mokiniams, profesijos 

mokytojams  

Mokymuose dalyvavusių 

mokinių skaičius, 30 

asm., profesijos 

mokytojų-2 asm.  

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė, 

sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

Per visus metus 

pagal mėnesio 

renginių planus 

 

6.2. Organizuoti sektorinio praktinio 

mokymo centre praktinio mokymo 

užsiėmimus aukštųjų mokyklų studentams 

Mokymuose dalyvavusių 

studentų skaičius pagal 

poreikį 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė, 

sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

Per visus metus 

pagal mėnesio 

renginių  

planus 

 

6.3. Organizuoti sektorinio praktinio 

mokymo centre technologinių naujovių 

pristatymo renginius darbdavių atstovams, 

kitų mokyklų mokytojams:  

    - Naujai įdiegtos sektoriniame centre 

kompiuterizuotos metalo apdirbimo ir 

suvirinimo įrangos pristatymas 

Renginių skaičius, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė, 

sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

2022-12  

6.4. Organizuoti regioninį mokinių profesinio 

meistriškumo konkursą 

„Geriausias šiaurės Lietuvos jaunasis 

suvirintojas 2022“ 

Dalyvavusių dalyvių 

skaičius, 10 dalyvių 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė, 

sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

2022-04  

7. Organizuoti 

užsiėmimus 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 

mokiniams  

7.1. Organizuoti ankstyvojo profesinio 

orientavimo užsiėmimus, skirtus Šiaulių m. 

bendrojo ugdymo mokyklų pradinukams 

pagal parengtas ir mokyklų pasirinktas 

programas: 
- Metalų sujungimo paslaptys, 

- Jaunasis inžinierius,  

Užsiėmimų skaičius, 

 2 vnt.  

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

Per visus metus  
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 -Automobilis – mano draugas  

7.2. Organizuoti technologijų pamokas 

Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams: 

- Elektrotechnikos pradmenys praktiškai, 

- Pastatų inžinerinės įrangos montavimas 

Užsiėmimų skaičius,  

2 vnt. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

Per visus metus  

7.3. Organizuoti profesinio veiklinimo 

užsiėmimus Šiaulių regiono bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniams 

Mokinių, dalyvavusių 

užsiėmimuose skaičius,  

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

Per visus metus  

7.4. Organizuoti mokymus pagal parengtas ir 

mokyklų pasirinktas Steam programas 
- Interjero apšvietimo projektavimo pagrindai; 

- Inžineriniai tinklai mano būste, 

- Rankinio suvirinimo pagrindai, 

- Automobilių mechaniko profesijos labirintai 

Mokymų dalyvių 

skaičius, 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

Per visus metus.  

7.5. Parengti Steam programą, skirta ugdyti 

Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių praktinius gebėjimus gamtos 

mokslų, technologijų srityse 

-  Metalo apdirbimo paslaptys 

Mokymo programų 

skaičius, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2022-02  

7.6. Viešinti mokymosi pagal pasirinktus 

profesinio mokymo programų modulius 

galimybes 
- Suvirintojo mokymo programos( v.k. 

P43071501) mod.- Plieno jungčių kampinių siūlių 

lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu 

apsauginių dujų aplinkoje;  

- Elektriko mokymo programos (v.k. M44071304 ) 

mod. Elektros įrenginių eksploatavimas; 

- Santechniko mokymo programos (v.k. 

P32073218) mod. Pastato vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo sistemų įrengimas. 

Siūlomų modulių 

skaičius, 3vnt. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

Per visus metus  

7.7. Organizuoti mokinių, besimokančių 

pagal bendrojo ugdymo programas, 

pasirinkto profesinio mokymo programos 

modulio mokymą 

Modulį pasirinkusių 

mokinių skaičius,10 mok. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

Per visus metus  
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-Transporto priemonių važiuoklės techninė 

priežiūra ir remontas (v.k. 407161695) 

8. Gerinti ugdymo 

organizavimą ir 

aprūpinimą 

8.1. Teikti pasiūlymus Paslaugos teikėjui dėl 

e.dienyno „Mano mokykla“ funkcionalumo 

tobulinimo 

Pasiūlymų, pastabų 

skaičius, 3 vnt. 

E.dienyno 

administratorė 

S. Vančauskienė 

Per visus  

metus 

 

8.2. Įsigyti medžiagas, priemones ir įrankius 

profesiniam praktiniam mokymui 

Pateiktos paraiškos 

medžiagoms ir 

priemonėms patenkintos 

ne mažiau 80 proc. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus  

metus 

 

 

8.3. Įsigyti vadovėlius ir kitus mokymosi 

išteklius bendrojo ugdymo dalykų mokymui: 

- atnaujinti vadovėlius rusų k. mokymui 

Įsigyta vadovėlių, 7 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bibliotekininkė 

 V. Kryžinauskienė 

Per visus  

metus 

 

 

8.4. Įsigyti leidinius profesiniam mokymui:  

-šaltkalvio mokymo programai   

 Įsigyta vadovėlių, 15 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bibliotekininkė 

 V. Kryžinauskienė 

Per visus  

metus 

 

  

8.5. Inicijuoti darbdavių paramą profesinio 

mokymo aprūpinimui gerinti 

Gautos paramos vertė, 

200 Eur 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

Per visus  

metus 

 

1.2. tikslas. Didinti mokymosi prieinamumą. 

1. Sudaryti 

lanksčias 

mokymosi  

galimybes 

1.1. Plėtoti pavienio mokymosi savarankišku 

būdu formos (tame tarpe pameistrystės) 

taikymą, tenkinant mokinių poreikius. 

Sudaryti individualius mokymosi, 

atsiskaitymų grafikus mėnesiui 

Mokinių, besimokančių 

pavienio mokymosi 

forma savarankišku būdu, 

skaičius 45 asm. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

Metodininkė 

V. Vileikienė 

Per visus  

metus 

 

1.2. Įvertinti mokinių pavienio mokymosi 

rezultatų efektyvumą 

Pusmečio, mokslo metų 

ugdymo rezultatų analizė, 

2 vnt. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2022-02/08  

1.3. Ugdyti mokinių gebėjimus naudotis 

skaitmeniniais mokymo ištekliais 

Skaitmeniniais mokymosi 

ištekliais besinaudojančių  

mokinių dalis per metus, 

90% 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus  

metus 

 

1.4. Skyriaus interneto svetainėje viešinti 

modulinių programų modulių mokymo 

Programų skaičius, 10 

vnt. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

2022-02 /10  
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grafikus, mokymo turinį; 
Automobilių elektros įrengimų remontininko 

profesinio mokymo programa M43071601, 

M44071603: 

  - Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostika. 

  - Papildomos elektros įrangos montavimas. 

Automobilių mechaniko  profesinio mokymo 

programa M43071604,M44071601: 

  - Kėbulo techninė priežiūra ir remontas. 

  - Automobilio elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir 

valdiklių diagnostika. 

Elektriko profesinio mokymo programa M44071304: 

   - Relinės apsaugos ir automatikos įrenginių 

įrengimas ir eksploatavimas.     

Santechniko profesinio mokymo programa P32073218:  

  - Nepriklausomų šilumos šaltinių įrengimas. 

Suvirintojo profesinio mokymo programa. 

P42071501,P430071501: 

   - Rankinis lankinis plieninių vamzdžių sandūrinių 

siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais 

elektrodais. 

  - Plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių dujinis 

suvirinimas. 

  - Aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimas 

sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju 

elektrodu (pusautomačiu) inertiniu dujų aplinkoje. 

  - Aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimas 

sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu 

volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje. 

R.Šneiderytė 

1.5. Organizuoti profesinį mokymą pagal 

asmenų pasirinktus modulius 

Pasirinkusių mokymąsi 

pagal atskirus modulius 

asmenų skaičius  

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

Per visus  

metus 

 

1.3. tikslas. Užtikrinti veiklos kokybę. 

1.Palaikyti vidinę 

kokybės valdymo 

sistemą 

1.1. Organizuoti mokyklą baigiančių 

mokinių, darbdavių apklausą 

Ataskaita, 1 vnt. Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R.Šneiderytė 

2022-06  

1.2. Atlikti mokyklą baigiančių mokinių, 

mokytojų apklausą 

Ataskaita, 1 vnt. Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

2022-04  
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R.Šneiderytė 

1.3. Aptarti apklausų ataskaitas skyriaus 

mokytojų susirinkime. 

Skyriaus mokytojų 

susirinkimo protokolas,  

1 vnt. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė  

2022-11  

2. Tobulinti 

darbuotojų 

kvalifikaciją 

 

2.1. Nustatyti mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetines sritis 2022 m. 

Parengtas  kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetinių 

sąrašas, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2022-01  

2.2. Parengti skyriaus mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo planą 2022 m. 

Kvalifikacijos tobulinimo  

planas 1 vnt. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2022-01  

2.3. Organizuoti mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo seminarus pagal nustatytas 

prioritetines sritis: 
-„Šiuolaikinės pamokos vadyba ir aktyvus 

kiekvieno mokinio mokymasis“  

-„Įtraukusis ugdymas“ 

Organizuotų seminarų 

skyriaus, centro 

darbuotojams skaičius, 

 40 asm. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus metus 

pagal mėnesio 

renginių planus 

 

2.4. Organizuoti mokytojų stažuotes pagal 

švietimo mainų paramos programas 

 

Kvalifikacijos tobulinimo 

vizituose dalyvavusių  

mokytojų skaičius, 3 asm. 

 

 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

S. Misevičius 

D. Misevičienė 

 

A.Grajauskienė 

D. Misevičienė 

 

 

 

2022-01- 

2022-09 

 

-Dalyvavimas tarptautiniame ERASMUS + 

projekte European Digital Learning Media 

-Dalyvavimas tarptautiniame ERASMUS + 

projekte SIVE.  Key Action 2: Strategic 

Partnership Projects  2020-1-IE01-KA202-065985 

2022-01- 

2022-12 

 

2.5. Organizuoti profesijos mokytojų 

stažuotes verslo įmonėse: 
Mokytojų  

D. Sabo, A. Skurvydo -UAB „ Kalvis“; 

V. Šukučio, V. Bulerbergo S. Daukšo- UAB  

 „ Autoera“ 

Stažuotėse dalyvavusių  

profesijos mokytojų 

skaičius, 5 asm. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus  

metus 

 

2022-04/06 

 

2.6. Organizuoti mokytojų pasidalinimo 

gerąja darbo patirtimi renginius: 

Renginių skaičius, 4 vnt. Metodininkė 

V. Vileikienė 

Per visus metus 

pagal mėnesio 

renginių planus 

 

-Atvira pamoka-paskaita mokytojams „Savęs 

įsivertinimas elektrotechnikos pamokose 

 D. Balbonas 2022-11  
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profesinėje mokykloje” 
 

-Projektinės veiklos kartu su  VšĮ Vilniaus 

statybininkų rengimo centru „Įvairiais būdais 

įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo 

ir pripažinimo sistemos tobulinimas“, skirtos 

profesinių mokyklų mokiniams, siekiantiems 

asmens įgytų kompetencijų vertinimo, 

pristatymas 

 A. Bargaila 2022-06  

-Seminarų sklaida skyriaus mokytojų 

susirinkimuose 3 kartus per metus 

 Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2022-02,06,12  

2.7. Aptarti skyriaus mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo plano 2022 m. įgyvendinimą 

Skyriaus mokytojų 

susirinkimo protokolas, 

1vnt. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2022-11  

3. Užtikrinti 

saugias darbo ir 

mokymosi sąlygas. 

3.1. Įgyvendinti darbo saugos gerinimo 

priemones skyriaus darbuotojams 

Ataskaita, 1 vnt. Skyriaus vedėja 

D.Baltrušaitytė 

Šukutienė, 

padėjėjas ūkio 

reikalams 

J. Zakaržauskas 

2022-12  

3.2. Atlikti kasmetinę darbo įrenginių ir 

patalpų apžiūrą 

Apžiūros aktas, 1 vnt. Skyriaus vedėja 

D.Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2022-08  

3.3. Mokomajame autoservise atlikti 

kasmetinę automobilinių keltuvų patikrą. 

Apžiūros aktas, 1 vnt. Dirbtuvių vedėjas  

J. Zakaržauskas 

2022-02  

3.4. Organizuoti skyriuje civilinės saugos 

pratybas  
Ataskaita, 1 vnt. Skyriaus vedėja 

D.Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2022-10  

3.5. Įgyvendinti prevencines priemones dėl 

Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos): 

vykdyti testavimą skyriuose, vesti mokinių ir 

darbuotojų apskaitą dėl skiepijimo ir 

testavimo, registruoti ligos atvejus, užtikrinti 

valstybės operacijų vadovo reikalavimų 

Internetinės ataskaitos,  

1 vnt. 

Skyriaus vedėja 

D.Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus metus  
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laikymasi 

2. PERSONALO VALDYMAS. 

2.1. tikslas. Tobulinti personalo darbo santykių administravimą 

1. Analizuoti 

veiklos rezultatus 

1.1. Analizuoti 2021/2022 mokslo metų 

ugdymo rezultatus, jų kaitos tendencijas kas 

pusmetį 

Skyriaus mokytojų 

susirinkimų protokolų 

skaičius, 2 vnt. 

Skyriaus vedėja 

D.Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2021-02/08  

1.2. Aptarti pamokų lankomumo rezultatus, 

mokinių „nubyrėjimo“ priežastis, mokinių 

mokymosi pavienio mokymosi forma 

rezultatus VKG posėdžiuose, kartą per 

mėnesį 

VKG posėdžių protokolų 

skaičius, 9 vnt. 

Skyriaus vedėja 

D.Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus metus 

pagal mėnesio 

renginių planus 

 

1.3. Organizuoti metinius veiklos vertinimo 

pokalbius su mokytojais. 

Pokalbių protokolų 

skaičius, 30 vnt. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2022-03  

1.4. Įvertinti darbuotojų veiklą  už 2021 m.ir 

skirti metines veiklos užduotis 2022 m. 

Parengtos darbuotojų  

veiklos vertinimo išvados 

ir užduotys, 7 asm. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2022-01  

2. Tobulinti vidinį 

komunikavimą 

2.1. Naudoti skyriuje nuotolinio 

komunikavimo priemones MS Teams, Zoom 

Mokytojų besinaudojančių 

nuotolinio komunikavimo 

premonėmis, santykis, 90% 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus metus  

2.2. Naudoti „Google“ diske subendrintus 

dokumentus skyriaus duomenims ir veiklos 

rezultatams  fiksuoti 

Mokytojų besinaudojančių 

subendrintais dokumentais, 

santykis, 90% 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus metus  

2.2. tikslas. Užtikrinti vidaus kontrolę. 

1 Tobulinti vidaus 

kontrolės 

priemones 

1.1. Planuoti ir vykdyti ugdymo priežiūros ir 

stebėsenos priemones  

Ugdymo priežiūros  

ataskaitos, 5 vnt. 

Skyriaus vedėja 

D.Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus  

metus 

 

1.2. Aptarti ugdymo priežiūros ir stebėsenos 

rezultatus, jų įgyvendinimą  

Skyriaus administracijos 

susirinkimų protokolų 

skaičius, 5 vnt. 

Skyriaus vedėja 

D.Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus  

metus 

 

3. MARKETINGAS. 

3.1. tikslas. Vykdyti rinkodaros priemones. 
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1.Viešinti 

informaciją apie 

apie Šiaulių PRC 

veiklą 

1.1. Pristatyti mokymosi galimybes skyriaus 

internetiniame puslapyje, facebook paskyroje 

Informacinių pranešimų 

skaičius,  2vnt. 

Skyriaus vedėja 

D.Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus  

metus 

 

1.2. Viešinti informaciją apie skyriaus veiklą 

ir pasiekimus žiniasklaidos ir socialinių 

tinklų priemonėse 

 Informacinių pranešimų 

  skaičius, 30 vnt. 

Skyriaus vedėja 

D.Baltrušaitytė 

Šukutienė 

Per visus  

metus 

 

2. Organizuoti 

edukacinius-

kultūrinius, 

sportinius renginius 

profesinio mokymo 

įvaizdžiui gerinti 

2.2. Organizuoti konkursą centro mokiniams 

„Geriausias jaunasis vairuotojas-2022“   

UAB „Automotomokyklos“ taurei laimėti 

 

Renginio dalyvių skaičius 

50, asm. 

Skyriaus vedėja 

D.Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2022-04  

3.2. Vykdyti Šiaulių regiono darbo rinkos kaitos stebėseną. 

1.Analizuoti 

Šiaulių regiono 

darbo rinkos 

pokyčius, 

poreikius 

1.1. Aptarti skyriuje kasmetinės darbdavių 

apklausos duomenis, gautus pasiūlymus 

Skyriaus mokytojų 

susirinkimo protokolas,  

1 vnt. 

Skyriaus vedėja 

D.Baltrušaitytė 

Šukutienė 

2022-12  

1.2. Užmegzti ryšius su Šiaulių regione 

naujai besisteigiančių ir/ar plėtrą 

planuojančių įmonių atstovais. 

     ROL Lithuania, UAB (planuoja plėtrą) 

Bendradarbiavimo 

sutartis, 1vnt. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per visus  

metus 

 

2. Stebėti ir vertinti 

rengiamų 

specialistų 

įsidarbinimo 

galimybes regione 

2.1. Aptarti skyriuje  rengiamų specialybių 

mokinių įsidarbinimo Šiaulių regione  

galimybių barometrą, profesijų žemėlapį 

Profesijos mokytojų 

metodinės grupės 

susirinkimo protokolas, 1 

vnt. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė, 

profesijos mokytojų 

metodinės grupės 

pirmininkas A.Bargaila 

2022-04  

2.1 Parengti ir aptarti skyriaus 2022 m. laidos 

absolventų užimtumo ir veiklos analizę 

Skyriaus mokytojų 

susirinkimo protokolas, 1 

vnt. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

2022-12  

3.3 tikslas Plėtoti  socialinę partnerystę. 

1.Aktyviai 

dalyvauti verslo 

1.1 Viešinti informaciją apie skyriaus 

mokinių išleidimą į praktiką (baigiamąjį 

Publikacija skyriaus 

interneto svetainėje, 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

Per visus metus  
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asociacijų 

struktūrų veiklose, 

bendradarbiauti su 

darbdaviais 

modulį)  socialiniuose tinkluose  R. Šneiderytė 

1.2.Organizuoti skyriuje karjeros dieną-

susitikimą su darbdavių atstovais  

Paviešinta informacija 

apie renginius interneto 

svetainėje  

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

2022-02  

1.3.Sudaryti ( atnaujinti) bendradarbiavimo 

sutartis: 

su UAB Autorodemas;  UAB Laiptų meistrai; 

UAB “Prie viaduko” 

Sutarčių skaičius, 3 vnt. Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per visus metus  

1.4. Organizuoti bendrus renginius su 

darbdaviais: viešinti informaciją apie 

profesinio mokymo programose ugdomas 

kompetencijas, bendruosius gebėjimus, 

profesinio mokymo programų turinį, 

pameistrystės mokymo organizavimo formą 
- Susitikimas su atstovais iš Automatizavimo 

sprendimai, UAB 

- Vizitas UAB "Idlija" atstovų į mokyklą 

- Diskusija su atstovais iš Kalvis ,UAB 

Renginių, priemonių 

skaičius, 3 vnt. 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per visus metus 

pagal mėnesio 

renginių planus 

 

 

 

gegužis 

 

birželis 

 

2. Bendradarbiauti 

su Šiaulių regiono 

savivaldybėmis, 

seniūnijomis, 

švietimo įstaigomis  

2.1. Organizuoti bendras priemones, akcijas 

su Šiaulių miesto ir rajono seniūnijomis, 

vietos bendruomenėmis: 

 

 

Priemonių skaičius, 5 vnt. Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

metodininkė 

V. Vileikienė 

Per visus metus 

pagal mėnesio 

renginių planus 

 

-Bendradarbiavimas su Šiaulių m. bendruomenės 

pareigūnais organizuojant prevencines paskaitas 

bendruomenei: 

     Paskaita, skirta saugaus interneto dienai,   

„Virtualūs pavojai“ 

     Prevencinis renginys su kinologais 

 „Gyvenu be narkotikų“ 

     Paskaita „ Verta žinoti, kad neklystum“                               

 Soc. pedagogė  

A. Sprindžiukienė 

 

 

 

vasaris 

 

lapkritis 

 

spalis 

 

-Edukacinės dienos „ Gera kaimynystė“-

profesinio veiklinimo užsiėmimai 

 

 profesijos mokytojų 

metodinės grupės 

pirmininkas A.Bargaila 

gegužės  

-Socialinė akcija, skirta vaikų teisių gynimo 

dienai susitikimas su l/d „Sigutė“ auklėtiniais 

 Soc. pedagogė  

A. Sprindžiukienė 

birželis  
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-Akcija „ Keisk ratus pas mus“ skirta tarptautinei  

dienai be automobilio, vietos bendruomenei 

 Profesijos mokytojai 

V. Šukutis,V. Bulerbergas, 

S. Daukšas 

rugsėjis  

-Popietė-kūrybinės dirbtuvės bendruomenei  

„Kalėdinio vainiko gamyba. Papročiai ir 

tradicijos“ 

 S. Vančauskienė gruodis  

 2.2. Plėtoti bendradarbiavimą su Šiaulių 

regiono profesinėmis mokyklomis 

 -Mainų vizitas profesijos mokytojų, mokinių į 

Mažeikių politechnikos mokyklą; 

- Svečių vizitas iš Telšių regioninio profesinio 

mokymo centro  

Priemonių skaičius, 2 vnt. Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė, 

sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per visus metus 

pagal mėnesio 

renginių planus 

 

balandis 

lapkritis 

 

2.3. Organizuoti edukacinius-specialybių 

viešinimo renginius, pakviečiant į juos 

Šiaulių regiono bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinius 
 - Edukacinis užsiėmimas „Vėl, švieski man vėl’’ 

Šiaulių m. S. Daukanto gimnazijos mokiniams; 

- Draugiškos įvairių  rungčių varžytuvės su 

Šiaulių m. Sporto gimnazijos mokiniais 

Renginių skaičius, 2 vnt. Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

 

 

 

Per visus metus 

pagal mėnesio 

renginių planus 

 

balandis 

spalis 

 

2.4. Deleguoti mokytojus ir mokinius 

dalyvauti socialinių partnerių renginiuose, 

priemonėse 

Renginių ir priemonių 

skaičius, pagal poreikį 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė 

R. Šneiderytė 

Per visus metus 

pagal mėnesio 

renginių planus 

 

2.5. Dalyvauti aukštųjų mokyklų 

organizuojamuose renginiuose: 

-Dalyvauti ŠVK „Atvirų dienų“ renginiuose 

Renginių skaičius, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

metodininkė 

V. Vileikienė 

Per visus metus 

pagal mėnesio 

renginių planus 

 

4. TURTO VALDYMAS. 

4.1. tikslas. Atlikti infrastruktūros atnaujinimo darbus. 

1. Užtikrinti 

mokomųjų pastatų 

ir patalpų atitikimą 

Lietuvos higienos 

normų 

1.1.Katilinės termofikacinio vamzdyno 

atnaujinimas ir naujų ventilių montavimo 

darbai 

 Atnaujintas vamzdynas Padėjėjas ūkio reikalams 

J.Zakaržauskis 

2022 m. 

I pusm. 

 

1.2. Atlikti prie sporto salės esančios patalpos  

kapitalinį remontą 

Suremontuota  patalpa Padėjėjas ūkio reikalams 

J.Zakaržauskis 

2022 m. 

I pusm 
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reikalavimams 1.3 Atlikti dalinį sienų remontą suvirintojų  

elektra dirbtuvėse. 

Atliktas sienos remontas Padėjėja ūkio reikalams 

J.Zakaržauskis 

2022 m. 

I pusm 

 

1.4.  Pakeisti šviestuvus bendrojo ugdymo 

pastato kabinetuose gerinant jų apšvietimą 

 Pakeistų šviestuvų    

skaičius, 15 vnt. 

Profesijos mokytojas 

S. Misevičius 

2022 m. 

I pusm 

 

1.5. Atnaujinti pagalbines patalpas 

mokomajame autoservise. 

Atnaujintos patalpos Padėjėja ūkio reikalams 

J.Zakaržauskis 

Per 2022 m. 

 

 

1.6. Atlikti bendrojo ugdymo pastato 

kanalizacijos vamzdyno keitimo darbus 

Pakeistas vamzdynas  Padėjėja ūkio reikalams 

J.Zakaržauskis 

Per 2022 m  
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MECHANIKOS SKYRIAUS MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAI 

SKYRIAUS PEDAGOGŲ VEIKLA 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas, nagrinėjamas 

klausimas 

Atsakingi asmenys Data Pastabos 

1. 2021-2022 m. m. I-o pusmečio ugdymo rezultatų  

aptarimas ir analizė. 

Mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas, 

grįžtamojo ryšio teikimas bendrojo ugdymo ir 

profesinio mokymo pamokose. 

Skyriaus 2022 metų veiklos plano, mokytojų 2022 

m. kompetencijų tobulinimo plano  pristatymas.  

 

  

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

sektorinio praktinio 

mokymo centro 

vadovė R. Šneiderytė, 

metodininkė  

V. Vileikienė 

2022 m. 

kovas  

 

2. Popamokinė veikla yra neatsiejama mokinio 

asmenybės ugdymo dalis.  

Iššūkis mokyklai – pasikeitęs asmens įgytų 

profesinių kompetencijų vertinimas. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė  

Metodininkė  

V. Vileikienė 

2022 m.  

balandis 

 

3. Metinių  ugdymo rezultatų aptarimas. 

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo 2022 m. 

rezultatų aptarimas. 

Mokinių kėlimas į aukštesnį kursą, papildomų 

darbų skyrimas nepažangiems mokiniams. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių  turinčių mokinių 

pasiekimų aptarimas.  

 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė  

sektorinio praktinio 

mokymo centro 

vadovė R Šneiderytė, 

metodininkė  

V. Vileikienė 

2022 m.  

birželis 

 

 

 

4. 2021-2022 m. m. ugdymo rezultatų aptarimas ir 

analizė.  

Brandos egzaminų 2022 m. rezultatų aptarimas. 

Uždaviniai naujiems mokslo metams. 

Mokinių kontingento komplektavimas naujiems 

mokslo metams. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

metodininkė 

V. Vileikienė 

2022 m. 
rugpjūtis 

 

6. Bendrųjų kompetencijų ugdymo reikšmingumas 

profesinei karjerai. 

Naujai įstojusiųjų mokytis mokinių adaptacija. 

Baigusių 2022 m. mokinių įsidarbinimo analizė 

Skyriaus 2022 metų veiklos plano, mokytojų 2022 

m. kompetencijų tobulinimo plano įgyvendinimas. 

Skyriaus vedėja  

D. Baltrušaitytė 

Šukutienė,  

sektorinio praktinio 

mokymo centro 

vadovė R. Šneiderytė, 

socialinė pedagogė 

A.Sprindžiukiemė 

2022 m.  

gruodis 

 

Planą parengė: 

 

1. Skyriaus vedėja                                                         Diana Baltrušaitytė Šukutienė 

2.  Sektorinio praktinio mokymo centro  vadovė                           Renata Šneiderytė 

3.  Metodininkė                                                                                       Violeta Vileikienė 

3. Padėjėjas ūkio reikalams                                                                     Juozas Zakaržauskas 

4. Socialinė pedagogė                                                                              Alma  Sprindžiukienė 


