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I. VEIKLOS TIKSLAS  

 

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.  

Uždaviniai  

 

Priemonės  Rezultatai, kiekiai   Atsakingi asmenys Atlikimo 

data 

Pastabos 

1. Įgyvendinti ir 

plėtoti modulinį 

profesinį mokymą 

1.1. Atnaujinti profesinio mokymo 

licenciją vykdyti formaliąsias pirminio 

ir tęstinio profesinio mokymo 

programas (kompiuterinio projektavimo 

operatoriaus, apdailininko, dekoruotojo) 

Licencija papildyta 3 

modulinėmis mokymo 

programomis 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-04  

1.2. Vykdyti mokinių priėmimą  Mokinių skaičius 155 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

ŠMSM 

patvirtintą 

grafiką 

 

2. Įgyvendinti  

bendrojo ugdymo ir 

profesinio mokymo 

programas 

2.1. Parengti kvalifikuotus darbuotojus 

pagal formaliąsias pirminio ir tęstinio 

profesinio mokymo programas 

Profesinę kvalifikaciją įgijo 

85% įstojusių mokytis 

mokinių  

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per 2022 m.  

2.2. Suteikti mokiniams vidurinį 

išsilavinimą 

Vidurinį išsilavinimą įgijo 

90% programą baigusių 

mokinių 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-08  

2.3. Parengti ir siūlyti mokiniams 

laisvai pasirenkamų bendrojo ugdymo 

dalykų, dalykų modulių programas 

Programų skaičius, 1 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-06  

2.4. Parengti ir siūlyti mokiniams 

neformaliojo švietimo būrelių (sporto, 

„Dekoravimo idėjų dirbtuvės“) 

programas, įtraukti į būrelių veikloą 

mokinius. 

Programų skaičius, 2 vnt. 

Mokinių, dalyvaujančių 

būrelių užsiėmimuose 

santykis, 25% 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-06  
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2.5. Organizuoti mokiniams pažintinę 

veiklą: 

Organizuoti renginiai,  

 17 vnt.  

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Visus 

metus, 

pagal 

skyriaus 

mėnesio 

veiklos 

planus 

 

2.5.1. Netradicinė ekonomikos pamoka 

„Mokonomika“.  

 B. Gedgaudienė 2022-02-04  

2.5.2. Praktinis seminaras UAB 

KNAUF mokymo bazėje Kaune, KTU 

 L.Briedis 2022-03  

2.5.3. Netradicinė pamoka apdailininko 

specialybės mokiniams „Statybiniai 

gruntai, glaistai, dažai. Jų savybės bei 

panaudojimas“ I. Kriščiūno firmoje 

IGIS 

 V. Raupytė 2022-04  

2.5.4. Pažink inžinerines studijas 

kolegijoje pažintinė ekskursija 

"ŠVK inžinerijos labirintais" 

 L.Skridailaitė,  

J.Mockuvienė, 

I.Urmonienė 

2022-04  

2.5.5. Pažintinė ekskursija Statybos 

skyriaus mokinių grupei į Chaimo 

Frenkelio vilą ,,Prieškario Šiaulių 

miesto reprezentacinių statinių 

interjeras bei puošyba,,. 

 B. Baliutavičius 2022-04  

2.5.6. Ekskursija į AB „Venta,, Statybos 

skyriaus mokinių grupei susipažinti su 

medienos apdirbimo bei gamybos 

procesais. 

 B. Baliutavičius 2022-05  

2.5.7. Išvažiuojamoji edukacinė 

paskaita „Spaudos draudimo laikotarpis, 

tautinės savimonės formavimas 

„Angelo“ muziejus“. 

 J. Varanauskaitė 2022-05  



 

 

4 
 

2.5.8. Pažintinė ekskursija Statybos 

skyriaus mokinių grupei į Šiaulių 

,,Aušros,, muziejų susipažinimuis su 

Šiaulių krašto istorija 

 B. Baliutavičius 2022-06  

2.5.9. Integruota matematikos ir kūno 

kultūros pamoka ,,Sportuoju ir 

skaičiuoju“ 

 D. Banytė 

R. Savickas 

2022-06  

2.5.10. Netradicinė pamoka statybos 

objekte apdailininkų specialybės I kurso 

mokiniams  

 V. Raupytė 2022  

II pusmetis 

 

2.5.11. Pažintinėje-edukacinė ekskursija 

,,Šiauliai vakar - šiandien“ 

 D. Parnarauskaitė 

E.Remeikienė 

D. Banytė 

2022-09 

2022-10 

 

2.5.12. Integruota pamoka 

„Informacijos paieška“  Statybos 

skyriaus pirmo kurso mokiniams. 

Statybos skyriaus biblioteka 

 R. Matulienė 

I. Šidlauskienė 

2022-09  

2.5.13.Integruota pamoka „Šiuolaikinė 

biblioteka“  Statybos skyriaus pirmo 

kurso mokiniams. Statybos skyriaus 

biblioteka 

 R. Matulienė 

I. Šidlauskienė 

2022-09  

2.5.14.„Anglų kalba bibliotekoje“ 

Statybos skyriaus pirmo kurso 

socialinių įgūdžių programos 

mokiniams. Statybos skyriaus biblioteka 

 R. Matulienė 

I. Šidlauskienė 

2022-09  

2.5.15.Pirmo kurso mokinių pažintinė 

ekskursija į Šiaulių miesto Povilo 

Višinskio biblioteką. Edukacinis 

užsiėmimas. Vyks Šiaulių P. Višinskio 

bibliotekoje. 

 I.Šidlauskienė 2022-10  

2.5.16. Netradicinė integruota 

 matematikos – informacinių 

 D.Banytė  

J. Mockuvienė 

2022-10  
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technologijų pamoka ,,Plokščiųjų 

geometrinių figūrų plotų skaičiavimas 

realioje aplinkoje“ 

2.5.17. Netradicinė pamoka 

apdailininkų specialybės mokiniams 

tema „Statybinių medžiagų savybės, jų 

nustatymas“ Šiaulių valstybinės 

kolegijos Verslo ir technologijų 

fakulteto statybinių medžiagų 

laboratorijoje. 

 V. Raupytė 2022-11  

2.6. Deleguoti mokinius dalyvauti 

Centro mokinių bendrojo ugdymo 

dalykų olimpiadose. 

Olimpiadų skaičius, 5 vnt. Mokytojų metodinių grupių 

pirmininkai 

Pagal 

renginių 

planus 

 

2.7. Ugdyti mokinių sveikos 

gyvensenos nuostatas 

Organizuota priemonių,  25 

vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal skyrių 

veiklos 

planus 

 

2.7.1. Pranešimas 

 ,,Užkrečiamų  ligų profilaktika. 

Asmens higiena 

 Visuomenės sveikatos 

specialistė, vykdanti 

mokinių sveikatos priežiūrą  

R. Intė 

2022-01 

2022-05 

2022-09 

 

2.7.2. Pamoka ,,Priklausomybės...“ 

 

 VSS R. Intė 2022-01 

2022-05 

 

2.7.3. Pamoka ,,Sveika ir racionali 

mityba“ 

 VSS R. Intė 2022-02 

2022-11 

 

Pamokos 

 Psichikos sveikata (smurto, 

savižudybių prevencija, streso įveika ir 

kt.)  

„Stresas ir jo įveika“ 

,,Psichologinė gerovė ir asmenybės 

stiprinimas“ 

 VSS R. Intė,  

psichologas  K.Rimkevičius 

2022-04 

2022-10 
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Sporto renginys ,,Judėjimas – sveikatos 

šaltinis“ 

 

 R. Savickas,  

E. Remeikienė,  

VSS R. Intė 

2022-05  

Pamoka  ,,Lytiškai plintančių ligų 

prevencija. Lytiškumo ugdymas“ 

(paskaita, stendas) 

 VSS R. Intė 2022-05 

 

 

Prevencinės priemonės (paskaitos, 

viktorinos, diskusijos) rūkymo, 

alkoholio  ir narkotikų vartojimo tema 

Pamoka  ,,Rūkymas. E – cigaretės“  

Pamoka ,,Priklausomybės...“ 

 VSS R. Intė 

 

 

2022-05 

2022-11 

 

Paskaita fizinės sveikatos  ir fizinio 

aktyvumo tema 

 VSS R. Intė 

R. Savickas 

2022-09 

  

 

Diskusija ,,AKS, kas tai?“  VSS R. Intė 2022-10  

Pamoka  ,,Antibiotikai veiksmingi, 

jeigu vartojami teisingai“ 

 

 

VSS R. Intė 

 

2022-09 

2022-11 

 

Kryžiažodis ,,Ką aš žinau apie 

antibiotikus?“ (5 sprendimai) 

 VSS R. Intė 2022-11  

Protų mūšis ,,AIDS: geriau žinoti-

2022“ 

 VSS R. Intė,  

soc. pedagogė  

E.Rimeikienė 

grupių vadovai 

2022-12  

Kalėdinis žingsnių maratonas  R. Savickas, 

E. Remeikienė 

2022-12  

Kitos mokiniams teikiamos   

sveikatinimo priemonės, išvykos, 

ekskursijos, paskaitos pagal būtinumą. 

 

 

VSS R. Intė 

 

Per 2022 

mokslo 

metus 

 

2.8. Organizuoti mokyklinį mokinių 

profesinio meistriškumo konkursą 

Konkursų skaičius, 1 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-11  
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2.9. Organizuoti mokinių sportinius 

renginius: 

Sportinių varžybų, renginių 

skaičius, 10 vnt.  

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

renginių 

planus 

 

2.9.1. Dalyvauti Šiaulių PRC sporto 

varžybose: stalo teniso, šachmatų, 

šaškių, tinklinio, futbolo, krepšinio, 

svarsčių kilnojimo, virvės traukimo ir 

lengvosios atletikos 

 R. Savickas 

 

 

 

 

Per visus 

metus, 

mėnesio 

renginių 

planus 

 

2.9.2. Statybos skyriaus individualios 

šaškių, šachmatų varžybos 

 R. Savickas 

 

2022-03 

 

 

2.9.3. Statybos skyriaus tinklinio 

Velykinis turnyras  

 R. Savickas 2022-04 

 

 

2.9.4. Spartakiada ,,Judėk-būsi sveikas” 

I kurso krikštynos 

 E. Remeikienė,  

R. Intė, 

R. Savickas 

2022-09 

 

 

2.9.5. Individualios stalo teniso 

varžybos  

 R. Savickas 2022-11  

2.9.6. Kalėdinis krepšinio turnyras 3x3  R. Savickas 2022-12  

2.10. Ugdyti mokinių karjeros 

planavimo įgūdžius 

Ugdymo karjerai priemonių 

skaičius, 4 vnt. 

Ugdymo karjerai centro 

specialistė, Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

renginių 

planus 

 

2.10.1. Organizuoti susitikimą su 

Šiaulių valstybinės kolegijos Statybos 

katedros dėstytoju Deividu Nesovu 

„Mano profesinis kelias“. Statybos 

skyriaus mokiniams 

 B.Gedgaudienė 2022-02  

2.10.2. Organizuoti netradicinę pamoką-

seminarą „Kaip kurti verslą? Verslo 

pradžia.“ 

 V. Grigaliūnaitė,  

O. Pamerneckaitė 

2022-02  
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2.10.3. Parengti virtualią kompiuterinio 

projektavimo operatoriaus specialybės 

mokinių darbų parodą. 

 I.Urmonienė  

J.Mockuvienė 

2022-04  

2.10.4. Dalyvauti „SVAKO dienų“ 

renginiuose. Statybos skyriaus mokiniai 

 B.Gedgaudienė 2022m.        

I pusmetis 

 

2.11. Ugdyti išleidžiamųjų grupių 

mokinių darbo paieškos, įsidarbinimo 

kompetencijas 

Renginių skaičius, 2 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal skyrių 

veiklos 

planus 

 

2.11.1. Organizuoti susitikimą su 

Šiaulių JDC atstovu „Įsidarbinimo 

galimybės. Pokalbis su darbdaviu“ 

apdailininko specialybės mokiniams 

 B.Gedgaudienė 2022-11  

2.11.2. Dalyvauti „Europass“ 

organizuojamuose renginiuose apie 

darbo paiešką. Statybos skyriaus 

mokiniams 

 B.Gedgaudienė 2022m.       

II pusmetis 

 

2.12. Organizuoti mokinių stažuotes 

užsienyje pagal švietimo mainų 

programas 

Mokinių, atlikusių stažuotes, 

skaičius,  6 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

2.13. Organizuoti praktinius 

užsiėmimus mokiniams kitų profesinio 

mokymo įstaigų sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose 

Mokinių dalyvavusių 

praktinio mokymo 

užsiėmimuose skaičius, 40 

vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal skyrių 

veiklos 

planus 

 

2.14. Organizuoti mokymus pagal 

Užimtumo tarnybos, įmonių užsakymus 

ir asmenų poreikius  

Mokymuose per metus 

dalyvavusių asmenų skaičius 

(pagal poreikį) 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

2.15. Organizuoti technologinių 

naujovių pristatymo renginius 

mokiniams: 

Renginių skaičius, 16 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal skyrių 

veiklos 

planus 

 

2.15.1. Organizuoti Eternit Baltic 

praktinį seminarą apdailininko 

specialybės mokiniams tema 

„Ventiliuojamų fasadų montavimas“, 

 L.Briedis 2022-02 

2022-04 
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„Stogo dangų montavimo ypatumai“ 

2.15.2. Netradicinė pamoka įmonėje  

Duluksa “Dažų ir meninių dekorų 

pristatymas,analizė“ 

 I.Noraitienė 2022-02  

2.15.3. Organizuoti MIRA produktų 

atstovų  seminarą apdailininko 

specialybės mokiniams tema 

„Dekoratyvinio sienų dažymo 

galimybės ir instrukcijos“, „Plytelių 

klijavimo ypatumai“ 

 L.Briedis 2022-02 

2022-03 

 

2.15.4. Netradicinė pamoka Šiaulių 

PRC Buitinių paslaugų skyriuje 

„Ploterio galimybės“ 

 I.Noraitienė 2022-03  

2.15.5. Netradicinė pamoka su 

profesijos mokytoja Irena Urmoniene 

„3D spausdintuvas  ir daikto dizainas“ 

 I.Noraitienė 2022-03  

2.15.6. Organizuoti apdailininkų 

specialybės mokinių dalyvavimą 

nuotoliniuose „Tikkurila akademijos“ 

seminaruose 

 V. Raupytė Visus metus  
(grafikas dar 

nepaskelbtas) 

 

2.15.7. Organizuoti „Tikkurila 

akademijos“ seminarą apdailininko 

specialybės mokiniams tema 

„Dekoratyvinio sienų dažymo 

galimybės ir instrukcijos“ 

 V. Raupytė 2022-03-15  

2.15.8. Organizuoti išvyką apdailininko 

specialybės mokiniams į UAB „Paroc“ 

seminarą, skirtą Šiaulių regiono 

statybininkams 

 V. Raupytė 2022-03  

2.15.9. Organizuoti išvyką apdailininko 

specialybės mokiniams į UAB „Knauf“ 

seminarą, skirtą Šiaulių regiono 

 V. Raupytė 2022-04  
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statybininkams 

2.15.10.Organizuoti „Tikkurila 

akademijos“ seminarą apdailininko 

specialybės mokiniams tema „ANZA 

įrankiai“ 

 V. Raupytė  2022-04-12  

2.15.11. Organizuoti netradicinę 

pamoką interjero apipavidalintojo 

specialybės mokiniams UAB 

Ekoliumenas, šviestuvų salonų tinklas 

 K.Čaikauskaitė-Skeivienė 2022-05  

2.15.12. Organizuoti netradicinę 

pamoką interjero apipavidalintojo 

specialybės mokiniams UAB IRIS 

 K.Čaikauskaitė-Skeivienė 2022-09  

2.15.13. Organizuoti netradicinę 

pamoką-seminarą „Bituminės stogo 

dangos: gamyba, savybės, montavimas“ 

 L. Briedis 2022-10 Statybos 

skyrius, 

UAB „Mida 

LT“ 

2.15.14. Netradicinė pamoka –

seminaras DEKORAVIMO SIENŲ 

MOKYMAI  su Mr. Clay - molio tinkai 

lektore. 

 I.Noraitienė 2022-10  

2.16. Teikti paslaugas profesinio 

mokymo užsiėmimų metu 

Suteikta paslaugų už 1 tūkst. 

Eur.  

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

3. Integruoti į 

ugdymo procesą 

mokinių vertybinių 

nuostatų, 

pilietiškumo, 

bendrųjų gebėjimų 

ugdymą 

 

3.1. Integruoti bendrųjų gebėjimų 

ugdymą į profesinio mokymo programų 

modulius 

Mokymo programų skaičius, 

6 vnt.  

Praktinio mokymo vadovas, 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

3.2. Į bendrojo ugdymo dalykų mokymo 

turinį integruoti vertybinių nuostatų, 

pilietiškumo ugdymą 

Teminių planų, į kuriuos 

įtrauktas mokinių vertybinių 

nuostatų ugdymas, santykis, 

100% 

Vidurinio ugdymo 

programą, Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

3.3. Įtraukti mokinius į savanorystės 

veiklas: 

Savanorystės veiklose 

dalyvavusių mokinių 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal skyrių 

veiklos 
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skaičius, 100 vnt. planus 

3.3.1. „Gelbėkit vaikus“ organizacijos 

akcijos, veiklos 

 E.Remeikienė Per visus 

metus 

 

3.3.2. Dalyvauti Šiaulių PRC mokinių 

tarybos veikloje, organizuojamose 

akcijose 

 E.Remeikienė Per visus 

metus 

 

3.3.3. Dalyvauti Šiaulių mieste 

organizuojamose savanorystės akcijose 

 E.Remeikienė Per visus 

metus 

 

3.3.4. Akcija  ,,Darom‘‘  D.Banytė  

D.Parnarauskaitė 

E.Remeikienė 

R.Savickas 

2022-04  

3.3.5. Mokyklinė iniciatyva 

prisijungiant prie akcijos  „Pyragų 

diena“ 

 D.Banytė  

E.Remeikienė, 

D.Parnarauskaitė 

2022-11  

3.4. Ugdyti mokinių pilietiškumą: Priemonių skaičius, 17 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal skyrių 

veiklos 

planus 

 

3.4.1. Organizuoti pažintinę-

informacinę parodą, „Pažink senąją 

Lietuvos miestų 

architektūra. Pasivaikščiojimas Kauno 

gatvėmis. Mediniai miesto pastatai.“ 

 V. Grigaliūnaitė,  

O. Pamerneckaitė,   

G. Jevarauskas 

2022 m.   

3.4.2. Laisvės gynėjams atminti – 

pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

 D. Parnarauskaitė 

R. Savickas 

2022-01  

3.4.3. Dalyvauti centro Gimtosios 

kalbos savaitės renginiuose 

 J. Varanauskaitė 2022-02  

3.4.4. Protų mūšis Vasario 16-ai 

paminėti. 

 D. Parnarauskaitė 

E. Remeikienė 

D. Banytė 

2022-02  
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3.4.5. Integruota anglų kalbos-lietuvių 

kalbos pamoka ,,Mano mėgstamiausias 

kūrinys". 

 N. Abrosimova, 

J. Varanauskaitė 

2022-02  

3.4.6. Integruota anglų kalbos –muzikos 

pamoka „Mano mėgstamiausia daina“. 

Statybos skyrius 

 N. Abrosimova, 

R. Kvedarienė 

2022-03  

3.4.8. Organizuoti kraujo donorystės 

akciją 

 L. Briedis 2022-03-03 Statybos 

skyriaus 

bendruomenė 

3.4.9. Netradicinė lietuvių k. pamoka 

SAP21/1 gr. mokiniams kovo 11 

paminėti „Lietuva. Poetai-laisvės 

šaukliai.“ 

 R. Stripeikytė 2022-03  

3.4.10. Integruota anglų k. ir muzikos 

pamoka „Muzikos instrumentai ir aš“. 

 N. Abrosimova, 

R. Kvedarienė 

2020-05  

3.4.11. Netradicinė integruota pamoka 

skirta Europos dienai paminėti „Aš – 

Europos Sąjungos pilietis“ II-o kurso 

mokiniams.  

 N. Abrosimova 2020-05  

3.4.12. Renginys ŠPRC pirmakursiams 

mokiniams  „Mes – Europos dalis“.  

 R. Ribokienė 

R. Matulienė 

I. Šidlauskienė 

2022-09  

3.4.13. Pilietinė akcija „Konstitucija 

gyvai“ 

 D. Parnarauskaitė 

 

2022-10  

3.4.14. Lietuvių kalbos modulio ir IT 

integruota pamoka „Publicistinis tekstas 

(rašinys, kalba), jo kūrimas, tvarkymas 

ir spausdinimas“ 

 R. Stripeikytė 

J. Mockuvienė 

 

2022-10  

3.4.15. Organizuoti kraujo donorystės 

akciją 

 L. Briedis 2022-12-01 Statybos 

skyriaus 

bendruomenė 
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3.4.16. Netradicinė lietuvių k. pamoka-

viktorina SAP21/1 gr.„Grožinis žodis: 

vakar, šiandien...“  

 R. Stripeikytė 2022-12  

3.4.17.„Angliškos Kalėdos“ -popietė 

Statybos skyriaus mokiniams, 

bibliotekoje. 

 R. Ribokienė 

R. Matulienė 

I. Šidlauskienė 

2022-12  

3.5. Organizuoti mokyklinius projektus, 

skirtus mokinių dalykinėms 

kompetencijoms ir bendriesiems 

gebėjimams ugdyti 

Projektų skaičius, 8 vnt.  Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal skyrių 

veiklos 

planus 

 

3.5.1.Organizuoti mokyklinį projektą 

„Stiklo ir šviesos žaismas. Nuo eskizo 

iki vitražo...“. Surengti mokinių darbų 

parodą bei paskelbti konkursą mokyklos 

bendruomenėje, gražiausiems darbams 

atrinkti. 

 V. Grigaliūnaitė,  

O. Pamerneckaitė,   

J. Mockuvienė,  

G. Jevarauskas 

2022 m.   

3.5.2.Parengti ir įvykdyti ilgalaikį 

dizaino pamokų ir  plytelių klijavimo 

profesinio mokymo moksleivių projektą 

„MOZAIKA visuomeniniame 

interjere“. 

 O.  Pamerneckaitė 

L. Žiedienė 

2022-01÷06 Apdailininko 

ir 

kompiuterini

o 

projektavimo 

operatoriaus I 

kurso 

specialybės 

mokiniams 

3.5.3.Projektas „Kartu mes jėga... “.  V. Grigaliūnaitė,  

O.  Pamerneckaitė,  

J. Mockuvienė,  

G. Jevarauskas 

2022 m.  

  

 

3.5.4.Renginių ciklas  skirtas Žemės 

dienai „Žemė – visų namai“ 

  D.Banytė  

E.Remeikienė, 

 

 

2022-03 
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 D.Parnarauskaitė 

 

3.5.5.SAP19/2 ir SSA20 (apdail.) 

grupių mokinių mokyklinis projektas 

„Sienų dekoravimo idėjos“  

 V. Raupytė 2022-03÷05  

3.5.5.Organizuoti mokyklinį projektą 

„Pastatų įvairovė“: 

1. Parodos ir knygų pristatymas 

mokyklos bibliotekoje „Apie 

pastatus“ apdailininko 

specialybės mokiniams 

2. Susitikimas su Šiaulių miesto 

dizaineriu V.Puronu „Pastatai 

aplink mus“. Statybos skyriaus 

mokiniams 

3. Netradicinė pamoka “Pastatų 

įvairovė“ apdailininko 

specialybės mokiniams 

  

 

B.Gedgaudienė, 

V.Navickienė,  

R. Matulienė 

 

B.Gedgaudienė, 

V.Navickienė 

 

 

B.Gedgaudienė, 

V.Navickienė 

 

 

2022-04 

 

 

 

2022-04 

 

 

 

2022-04 

 

 

3.5.6.Mokyklinis projektas „Su žemės 

sauja į Rytus“ (trėmimas atminti). 

 D. Parnarauskaitė 

E. Remeikienė 

2022-06  

3.5.7.Tęstinis mokyklinis projektas 

„FOJĖ SIENOS DEKORAVIMAS“. 

 O. Pamerneckaitė 

L. Žiedienė 

V. Grigaliūnaitė 

2022-09÷12 Apdailininko 

ir 

kompiuterini

o 

projektavimo 

operatoriaus I 

kurso 

specialybės 

mokiniams 

3.5.8.Organizuoti mini kūrybinių 

renginių ciklą: „Adventinis laikotarpis I 

–ojo aukšto fojė...“ 

 O.  Pamerneckaitė,  

V. Grigaliūnaitė, 

G. Jevarauskas 

2022-12  
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3.6. Organizuoti mokinių kūrybinius 

konkursus 

Konkursų skaičius, 9 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal skyrių 

veiklos 

planus 

 

3.6.1. Organizuoti mokinių 

dalyvavimą Tarptautiniame 

matematikos ir 3informacinių 

technologijų konkurse „Piešinys – 

matematikos uždavinys“ 

 D.Banytė  

J. Mockuvienė 

N. Abrosimova 

2021–12   

2022-01 

 

3.6.2. Interjero apipavidalintojo 

specialybės SIN j21 grupės mokiniams  

konkursas "Logotipas specialybei"  

 K.Čaikauskaitė-Skeivienė 2022-01  

3.6.3. Dailyraščio konkursas Šiaulių 

PRC 11-12 klasių mokiniams. 

 J. Varanauskaitė 

R. Stripeikytė 

 

2022-02 

 

 

3.6.4. Kalbos kultūros konkursas 

centro SUP mokiniams 

 J. Varanauskaitė 

J. Jasnauskaitė 

2022-02  

3.6.5. Respublikinė  virtuali 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

asmenų fotografijų paroda – konkursas 

“Pavasario spalvos”  

 Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė,  

socialinė pedagogė  

E. Remeikienė,  

specialioji pedagogė 

K. Rimeikienė 

2022-03÷04  

3.6.5. Surengti mokinių darbų parodą: 

„Kuriu savo svajonių namą“. 

 V. Grigaliūnaitė,  

G. Jevarauskas 

2022-03  

3.6.6.Organizuoti  mokinių dalyvavimą 

Tarptautiniame  edukaciniame įvairių 

mokomųjų dalykų konkurse “Kings 

2022“ 

 D.Banytė 

I. Šidlauskienė 

2022-03 

2022-11 

 

3.6.7.Organizuoti  mokinių dalyvavimą 

Tarptautiniame  edukaciniame įvairių 

mokomųjų dalykų konkurse “Olympis 

2022“  

 D.Banytė 

I. Šidlauskienė 

2022-09  

2022-10 
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3.6.8.Dalyvavimas informatikos ir 

informacinio mąstymo konkurse 

„Bebras“ 

 J. Mockuvienė 

 

2022-11÷12  

3.6.9.Respublikinis  specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių asmenų 

meninis – kūrybinis konkursas “Žiemos 

džiaugsmai” 

 Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė,  

socialinė pedagogė  

E. Remeikienė,  

specialioji pedagogė  

K. Rimeikienė 

2022-12  

3.7. Deleguoti mokinius dalyvauti už 

mokyklos ribų organizuojamuose 

renginiuose, akcijose 

Renginių skaičius, 5 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

renginių 

planus 

 

 3.7.1.Deleguoti mokinius, turinčius 

SUP, dalyvauti respublikiniuose 

konkursuose, socialinėse akcijose, 

prisijungti prie kitų įstaigų 

organzuojamų iniciatyvų.  

 E. Remeikienė,  

K. Rimeikienė 

Per visus 

metus 

 

 3.7.2.Dalyvauti miesto renginiuose 

skirtuose Žemės dienai paminėti 

 D.Banytė  

E.Remeikienė, 

D.Parnarauskaitė  

R. Savickas 

2022-03  

4. Plėtoti pagalbos 

mokiniui priemones 

4.1. Sudaryti galimybes mokytis 

specialybės specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams 

Siūlomų profesinio mokymo 

programų skaičius, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022 I 

pusm. 

 

4.2. Įgyvendinti naujai priimtų mokinių 

adaptacijos programą, supažndinti 

mokinius su profesinio mokymo 

programos modulių eiliškumu, 

ugdomomis kompetencijomis, jų svarba 

mokinio integracijai į darbo rinką ir 

mokymosi tęstinumui 

Programos rezultatai, 

administracijos posėdžio 

protokolas, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-09÷10  

4.3. Teikti mokiniams socialinę 

pedagoginę  pagalbą 

Patenkintas pagalbos 

poreikis, skyriaus veiklos 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 
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ataskaita, 1 vnt., mokinių 

vertinimas 

4.3.1. I kurso mokinių adaptacija 

Apklausa I kurso mokiniams ,,Kaip aš 

jaučiuosi Statybos skyriuje?” 

4.3.2. Stebėjimas, informacijos apie 

problemas, konfliktines situacijas, 

smurto atvejus rinkimas, analizavimas. 

4.3.3. Našlaičių (globojamų mokinių) 

konsultavimas įvairiais klausimais, 

pagalba įsikuriant ar tvarkantis 

dokumentus. 

4.3.4. Prevencinis susitikimas su 

policijos pareigūnais. 

4.3.5. Individualūs pokalbiai su 

mokiniais apie jiems iškilusias 

problemas 

4.3.6. Socialinių akcijų rengimas 

 E.Remeikienė, 

Grupių vadovai 

 

  

4.4. Teikti mokiniams specialiąją 

pedagoginę pagalbą 

Patenkintas pagalbos 

poreikis, specialiosios 

pedagogės veiklos ataskaita, 

1 vnt., pagalbos vertinimas 

mokinių apklausos būdu 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė,  

specialioji pedagogė 

K.Rimeikienė 

Per visus 

metus 

 

4.5. Teikti mokiniams psichologinę 

pagalbą 

Patenkintas pagalbos 

poreikis, psichologo veiklos 

ataskaita, 1 vnt., pagalbos 

vertinimas mokinių apklausos 

būdu  

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė,  

psichologas 

Per visus 

metus 

 

4.6. Organizuoti konsultacijas 

mokiniams  

Konsultacijoms 1- je grupėje 

vidutiniškai panaudota 50 val. 

profesinio mokymo 

programoje, 70 val. vidurinio 

ugdymo programoje 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 
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4.7. Parengti mokiniams pagal jų 

ugdymosi poreikius pritaikytas, 

individualizuotas dalykų ugdymo 

programas 

Poreikių patenkinimas 100%, 

specialiosios pedagogės 

veiklos ataskaita, 1 vnt. 

Specialioji pedagogė  

K. Rimeikienė,  

dalykų mokytojai 

Pagal 

poreikį 

 

4.8. Sudaryti mokiniams, turintiems 

SUP, jų galiomos ir mokymosi 

poreikiams pritaikytus individualius 

ugdymo(si) planus 

Poreikių patenkinimas 100%, 

specialiosios pedagogės 

veiklos ataskaita, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė,  

specialioji pedagogė  

K. Rimeikienė 

Pagal 

poreikį 

 

4.9. Parengti mokiniams pagal jų 

ugdymosi poreikius pritaikytas dalykų 

ugdymo programas 

Poreikių patenkinimas 100%, 

specialiosios pedagogės 

veiklos ataskaita, 1 vnt. 

Specialioji pedagogė  

K. Rimeikienė,  

dalykų mokytojai 

Pagal 

poreikį 

 

4.10. Inicijuoti materialinės paramos 

skyrimą mokiniams 

Skirtos mokymosi ir 

socialinės stipendijos, 

vienkartinė materialinė 

parama 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

4.11. Įgyvendinti psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencinės 

programos  „Savu keliu“ veiklas, 

įtraukiant pirmo kurso  grupių  

mokinius, besimokančius pagal 

bendrojo ugdymo ir vidurinio ugdymo 

kartu profesiniu mokymu programas  

Įgyvendinta prevencinių 

priemonių ir renginių, po 14 

vnt. grupėje 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė,  

soc. pedagogė 

E.Remeikienė 

 

Per visus 

metus 

 

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 

Patikrinimo pažyma Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

5.2. Aptarti mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimą, 

grįžtamojo ryšio teikimą 

Skyriaus mokytojų 

susirinkimas, protokolas, 1 

vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-02  

5.3. Teikti pasiūlymus pasitelktiems 

teikėjams dėl asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo tobulinimo 

Pasiūlymų skaičius, 1 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-07  
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5.4. Atlikti asmenų neformaliuoju ar 

savišvietos būdu įgytų profesinių 

kompetencijų pripažinimą, įteisinimą 

Pagal užsakovų poreikį Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

5.5. Aptarti mokinių įgytų kompetencijų 

vertinimo rezultatus ir organizavimą  

Skyriaus mokytojų 

susirinkimas, protokolas, 1 

vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-08  

6. Užtikrinti 

efektyvią sektorinių 

praktinio mokymo 

centrų veiklą 

 

 

6.1. Organizuoti mokymus kitų 

profesinio mokymo įstaigų mokiniams, 

profesijos mokytojams  

Mokymuose dalyvavusių 

mokinių skaičius, 40 asm., 

profesijos mokytojų-2 asm.  

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

poreikį, 

renginių 

planus 

 

6.1.1. Seminaras/ paskaita ,,Statybinių 

technologijų pritaikymas interjero 

elementų dekoravime”(virtualus, pagal 

poreikį). 

 O. Pamerneckaitė 

V. Grigaliūnaitė 

2022-05÷06 kitų 

profesinio 

mokymo 

įstaigų 

mokiniams, 

profesijos 

mokytojams 

6.2. Organizuoti praktinio mokymo 

užsiėmimus aukštųjų mokyklų 

studentams 

Dalyvių skaičius pagal 

poreikį 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

poreikį, 

renginių 

planus 

 

6.3. Organizuoti technologinių naujovių 

pristatymo renginius darbdavių 

atstovams, kitų mokyklų mokytojams 

Renginių skaičius,  2 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

renginių 

planus 

 

6.4. Organizuoti nacionalinius, 

regioninius mokinių profesinio 

meistriškumo konkursus 

Konkursų skaičius, 2 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

renginių 

planus 

 

 6.4.1.Respublikinis dekoravimo 

konkursas ,,Seno daikto 

transformacija”. 

 O. Pamerneckaitė 

V. Grigaliūnaitė 

G. Jevarauskas 

2022-05÷06 kitų 

profesinio 

mokymo 

įstaigų 

mokiniams, 

profesijos 
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mokytojams 

 6.4.2. Regioninis mokinių profesinio 

meistriškumo konkursas „Apdailos 

meistras“ 

 Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-11  

7. Organizuoti 

užsiėmimus 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams 

7.1. Organizuoti ankstyvojo profesinio 

orientavimo užsiėmimus, skirtus Šiaulių 

m. bendrojo ugdymo mokyklų 

pradinukams 

Užsiėmimų skaičius, 20 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

7.2. Organizuoti technologijų pamokas 

Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams 

Užsiėmimų skaičius, 10 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

7.3. Organizuoti profesinio veiklinimo 

užsiėmimus Šiaulių regiono bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniams 

Mokinių, dalyvavusių 

užsiėmimuose skaičius, 50 

vnt 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

renginių 

planus 

 

7.4. Parengti Steam programas, skirtas 

ugdyti Šiaulių m. bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių praktinius gebėjimus 

gamtos mokslų, technologijų srityse 

Mokymo programų skaičius, 

4 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-02  

7.5. Organizuoti mokymus pagal 

mokyklų pasirinktas Steam programas 

Veiklos ataskaita 1 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

7.6. Organizuoti ikiprofesinio ugdymo 

užsiėmimus Gruzdžių vaikų 

socializacijos centro mokiniams 

Užsiėmimus lankančių 

mokinių grupių skaičius, 2 

vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

7.7. Viešinti mokymosi pagal 

pasirinktus profesinio mokymo 

programų modulius galimybes 

Siūlomų modulių skaičius,  2 

vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

7.8. Organizuoti mokinių, besimokančių 

pagal bendrojo ugdymo programas, 

pasirinktų profesinio mokymo 

programos modulių mokymą 

Modulius pasirinkusių 

mokinių skaičius 15 vnt 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 
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8. Gerinti ugdymo 

organizavimą ir 

aprūpinimą 

8.1. Tobulinti praktinio mokymo 

užsiėmimų tvarkaraščių sudarymą 

Profesijos mokytojų 

metodinės grupės 

susirinkimas, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

L.Briedis 

2022-04  

8.2. Teikti pasiūlymus Paslaugos 

teikėjui dėl e.dienyno „Mano mokykla“ 

funkcionalumo tobulinimo 

Pasiūlymų, pastabų skaičius, 

5vnt. 

E.dienyno administratorė 

V.Raupytė 

Per visus 

metus 

 

8.3. Įsigyti medžiagas, priemones ir 

įrankius profesiniam praktiniam 

mokymui 

Įsigytų priemonių vertė, 5 

tūkst. Eur. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

8.4. Inicijuoti darbdavių paramą 

profesinio mokymo aprūpinimui gerinti 

Gautos paramos vertė, 1 

tūkst, Eur 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

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 

 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

1.2. Įvertinti mokinių pavienio 

mokymosi rezultatų efektyvumą 

Pusmečio, mokslo metų 

ugdymo rezultatų analizė, 1 

vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-08  

1.3. Ugdyti mokinių gebėjimus naudotis 

skaitmeniniais mokymo ištekliais 

Skaitmeniniais mokymosi 

ištekliais besinaudojančių  

mokinių dalis per metus, 

100% 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

1.4. Interneto svetainėje viešinti 

profesinio mokymo programų modulių 

mokymo grafikus, mokymo turinį 

Programų skaičius, 5 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-02  

1.5. Organizuoti profesinį mokymą 

pagal asmenų pasirinktus modulius 

Pasirinkusių mokymąsi pagal 

atskirus modulius asmenų 

skaičius (pagal poreikį) 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

poreikį 
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1.6. Organizuoti neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų vertinimą 

Kompetencijas įvertintų 

asmenų skaičius (pagal 

poreikį) 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

poreikį 

 

2. Plėtoti 

neformalaus 

mokymosi 

galimybes 

2.1. Parengti suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo programas 

Programų skaičius, 3 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-09  

2.2.Organizuoti suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo užsiėmimus 

pagal KPMPC koordinuojamą projektą 

Dalyvių skaičius pagal 

poreikį 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

tvarkaraščius 

visus metus 

 

1.3. tikslas. Užtikrinti veiklos kokybę. 

1.Palaikyti vidinę 

kokybės valdymo 

sistemą 

1.1. Atlikti mokyklą baigiančių 

mokinių, darbdavių apklausą 

Ataskaitos, 2 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-06  

1.2.Atlikti profesijos mokytojų, mokinių 

apklausas 

Ataskaitos, 2 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-04  

2. Tobulinti 

darbuotojų 

kvalifikaciją 

 

 

2.1. Nustatyti mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetines sritis 2022 m.  

Kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų sąrašas, 1 vnt.;  

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-01  

2.2. Parengti darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo planą 2022 m. 

Kvalifikacijos tobulinimo  

planas 1 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-01  

2.3. Organizuoti mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo seminarus 

pagal nustatytas prioritetines sritis 

Organizuotų seminarų 

skyriaus, centro darbuotojams 

skaičius, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal skyrių 

veiklos, 

renginių  

planus 

 

2.4. Organizuoti profesijos mokytojų 

stažuotes įmonėse 

Stažuotėse dalyvavo 2 

profesijos mokytojų 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

2.5. Organizuoti mokytojų pasidalijimo 

gerąja darbo patirtimi renginius 

Renginių skaičius, 2 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal skyrių 

veiklos, 

renginių  

planus 

 

2.5.1. Pristatyti Erasmus+ programos 

strateginių partnerysčių inovacijų 

projektą KA2 „Šiuolaikinis požiūris į 

 Profesijos mokytoja 

Vilma Raupytė 

2022-01-03  
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erdvinio supratimo plėtojimo 

galimybes, naudojant papildytąją 

realybę" (SPACAR) 

3. Užtikrinti saugias 

darbo ir mokymosi 

sąlygas 

3.1. Įgyvendinti darbo saugos gerinimo 

priemones skyriaus darbuotojams 

Ataskaita, 1 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

3.2. Atlikti kasmetinę darbo įrenginių ir 

patalpų apžiūrą 

Apžiūros aktas, 1 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-08  

3.3. 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 

laikymasi 

Internetinės ataskaitos, 6 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

2. PERSONALO VALDYMAS. 

2.1. tikslas. Tobulinti personalo darbo santykių administravimą 

1. Analizuoti veiklos 

rezultatus 

1.1. Įvertinti pavaldžių darbuotojų 2021 

m. veiklos rezultatus, skirti užduotis 

2022 m. 

Parengtos veiklos vertinimo 

išvados, 10 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-01  

1.2. Aptarti pamokų lankomumo 

rezultatus, mokinių „nubyrėjimo“ 

priežastis, mokinių mokymosi pavienio 

mokymosi forma rezultatus 

Skyriaus mokytojų 

susirinkimų protokolai 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Kas 2 mėn.  

2. Tobulinti vidinį 

komunikavimą 

2.1. Naudoti nuotolinio komunikavimo 

priemones MS Teams, Zoom  

Darbuotojų, besinaudojančių 

nuotolinio komunikavimo 

premonėmis, santykis, 100% 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

2.2.Sukurti darbuotojams subendrintus 

dokumentus duomenims ir veiklos 

rezultatams  fiksuoti 

Subendrintų dokumentų 

skaičius, 3 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

2.2. tikslas. Užtikrinti vidaus kontrolę. 
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1. Mažinti veiklos 

rizikų, korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę 

1.1. Vykdyti ugdymo priežiūrą skyriaus 

lygmeniu 

Ugdymo priežiūros 

ataskaitos, 5 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

3. RINKODARA. 

3.1. tikslas. Vykdyti rinkodaros priemones. 

1. Viešinti 

informaciją apie 

Šiaulių PRC veiklą 

1.1. Pristatyti mokymosi galimybes 

Centro internetiniame puslapyje, 

facebook, instagram paskyrose, vnt. 

Informavimo priemonių 

skaičius, 3 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

1.2. Pristatyti mokymosi galimybes 

Šiaulių PRC regioniniuose, 

respublikiniuose renginiuose: 

Renginių skaičius, 2 vnt. Vystymo skyriaus vedėjas Pagal 

renginių 

planus 

 

1.2.1. Organizuoti ir pravesti 

respublikinį sienų tapybos projekto 

konkursą. 

 O. Pamerneckaitė 

V. Grigaliūnaitė 

2022-02÷05 Skirtas 

Lietuvos 

gimnazijų 

moksleiviams 

 1.2.2. Organizuoti karjeros dieną 

Gruzdžių vaikų socializacijos centro 

mokiniams 

 V.Raupytė 2022-06  

3.2. tikslas. Vykdyti Šiaulių regiono darbo rinkos kaitos stebėseną 

1. Analizuoti Šiaulių 

regiono darbo rinkos 

pokyčius, poreikius 

1.1. Inicijuoti siūlymus dėl naujų 

profesinio mokymo programų įvedimo 

Administracijos posėdžio 

protokolas, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

2. Stebėti ir vertinti 

rengiamų specialistų 

įsidarbinimo 

galimybes regione 

2.1. Aptarti rengiamų specialybių 

mokinių įsidarbinimo Šiaulių regione 

galimybių barometrą, profesijų 

žemėlapį 

Skyriaus mokytojų posėdžio 

protokolas, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-04  

2.2. Atlikti 2022 m. laidos Statybos 

skyriaus absolventų užimtumo ir veiklos 

analizę 

Skyriaus mokytojų posėdžio 

protokolas, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-12  
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3.3. tikslas. Plėtoti socialinę partnerystę 

1. Aktyviai dalyvauti 

verslo asocijuotų 

struktūrų veiklose, 

bendradarbiauti su 

darbdaviais  

 

1.1. Organizuoti karjeros dieną-

susitikimą su darbdavių atstovais 

skyriuje 

Paviešinta informacija apie 

renginius interneto svetainėje, 

1 vnt.  

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-02  

1.2. Viešinti informaciją apie mokinių 

išleidimą į praktiką  

Publikacija interneto 

svetainėje, socialiniuose 

tinkluose  

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-01  

1.3. Sudaryti (atnaujinti) 

bendradarbiavimo sutartis su 

darbdaviais  

Sutarčių skaičius, 3 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

1.4. Organizuoti bendrus renginius 

su darbdaviais:  

Renginių skaičius, 2 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

 1.4.1.Organizuoti susitikimą su 

darbdaviais 

 Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-03  

 1.4.2.Siūlyti dekoravimo, grafinio 

dizaino užsiėmimus darbdavių 

kolektyvams.  

 O.Pamerneckaitė 

V. Grigaliūnaitė 

Per visus 

metus 

 

2. Bendradarbiauti 

su Šiaulių regiono 

savivaldybėmis, 

seniūnijomis, 

švietimo įstaigomis 

2.1. Plėtoti bendradarbiavimą su Šiaulių 

regiono profesinėmis mokyklomis: 

Priemonių skaičius, 2 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

2.1.1. Organizuoti 2 seminarai 

profesijos mokytojams ir mokiniams 

 L.Briedis Per visus 

netus 

 

2.2. Organizuoti edukacinius-

specialybių viešinimo renginius, 

pakviečiant į juos Šiaulių regiono 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinius 

Renginių skaičius, 2 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

skyriaus 

veiklos, 

renginių 

planus 

 

2.2.1. Organizuoti nuotolinę platformą 

„Šiaulių PRC Statybos skyriaus 

Kompiuterinio projektavimo 

operatoriaus specialybės buvusių 

mokinių įspūdžiai, patirtys, 

 I.Urmonienė  

J.Mockuvienė 

L.Skridailaitė 

2022-03  



 

 

26 
 

prisiminimai apie studijas. 

Organizuoti kompiuterinio 

projektavimo operatoriaus specialybės 

pristatymą gimnazijų mokiniams? 

(kontaktiniu arba nuotoliniu būdu) 

 I.Urmonienė  

J.Mockuvienė 

L.Skridailaitė 

2022-05  

Organizuoti reklamos apie 

kompiuterinio projektavimo 

operatoriaus specialybę ir mokymosi 

galimybes  pristatymą įmonių 

atstovams. 

 I.Urmonienė  

J.Mockuvienė 

 

2022-05  

2.3. Deleguoti mokytojus ir mokinius 

dalyvauti socialinių partnerių 

renginiuose, priemonėse 

Renginių ir priemonių 

skaičius, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Pagal 

poreikį, 

renginių 

planus 

 

2.4. Dalyvauti aukštųjų mokyklų 

organizuojamuose renginiuose 

Renginių skaičius, 1 vnt. Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

Per visus 

metus 

 

4.TURTO VALDYMAS. 

4.1. tikslas. Atlikti infrastruktūros atnaujinimo darbus. 

3. Užtikrinti 

mokomųjų pastatų ir 

patalpų atitikimą 

Lietuvos higienos 

normų 

reikalavimams 

3.1. Suremontuoti Statybos skyriaus 315 

teorinio mokymo kabinetą 

Suremontuotų patalpų 

skaičius, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

2022-08  
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STATYBOS  SKYRIAUS MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAI 

 

Eil. nr. 
Priemonės pavadinimas, 

nagrinėjamas klausimas 
Atsakingi asmenys Data 

1. 

2021-2022 m.m. II pusmečio 

ugdymo rezultatai. Mokinių 

pasiekimų ir individualios 

pažangos rezultatų aptarimas. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė, 

metodininkė 

D.Parnarauskaitė 

2022-02 

 

2. 

Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams. Rengiamų 

specialybių mokinių 

įsidarbinimo Šiaulių regione 

galimybių barometras, 

profesijų žemėlapis. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė,  

metodininkė 

D.Parnarauskaitė 

profesijos mokytojų 

metodinės grupės 

pirmininkas L.Briedis 

2022-03 

2. 
Preliminarūs 2021-2022 m.m. 

ugdymo rezultatai. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė, 

metodininkė 

D.Parnarauskaitė 

2022-06 

3. 

2021-2022 m.m. ugdymo 

rezultatai 

2022 metų absolventų įgytų 

kompetencijų vertinimo 

lyginamoji analizė. Mokinių 

pavienio mokymosi resultatų 

efektyvumas. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 

metodininkė 

D.Parnarauskaitė 

2022-08 

4. 

I kurso mokinių adaptacija. 

Mokymosi pagalbos 

organizavimas. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė, soc. 

pedagogė E.Remeikienė; 

spec. pedagogė 

K.Rimeikienė 

2022-10 

5. 

Mokinių pasiekimų ir 

individualios pažangos 

stebėjimas ir fiksavimas. 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė, 

metodininkė 

D.Parnarauskaitė 

profesijos mokytojų 

metodinės grupės 

pirmininkas L.Briedis 

2022-11 

6. 

2022 m. laidos Statybos 

skyriaus absolventų užimtumo 

ir veiklos analizė. Skyriaus 

veiklos ataskaita už 2022 

metus 

Skyriaus vedėja 

J.Baltramaitytė 
2022-12 

 

Skyriaus vedėja                   Jūratė Baltramaitytė 
 

Metodininkė        Danguolė Parnarauskaitė 
 

Statybos skyriaus profesijos mokytojų 

metodinės grupės pirmininkas                           Laimonas Briedis 

 

Dirbtuvių vedėjas       Gintaras Jevarauskas 
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Darbo tarybos narys      Rimas Savickas 

 

Padėjėjas ūkio reikalams     Rimvydas Ragauskas 

 


