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 JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO  

PASIEKTI REZULTATAI 

 

Pasiekti rezultatai pagal Jonavos politechnikos mokyklos prioritetines veiklos kryptis bei 2021metų veiklos plano nusimatytus kriterijus: 

 

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai 

Vertinimo kriterijų 

planas 

Vertinimo kriterijų 

rezultatai 
Pastabos 

2021 m. 2021 m.  

I prioritetas. MOKYMO IR MOKYMOSI KOKYBĖS GERINIMAS. 

1 strateginis tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę, siekiant visų mokinių pažangos, padedant kiekvienam mokiniui pasiekti aukščiausią jam įmanomą 

išsilavinimo lygį. 

1.1. uždavinys. Užtikrinti ugdymo kokybę ir jos veiksmingumą, tobulinant ugdymo turinį, didinant mokymo(si) patrauklumą. 

1.1.1. priemonė. Stiprinti profesinį praktinį mokymą, bendraujant ir bendradarbiaujant su sektoriniais praktinio mokymo centrais, įmonėmis. 

1.1.1.1. kriterijus. Sudaryta galimybė mokiniams vykdyti praktinį mokymą 

sektorinio praktinio mokymo centruose, vnt. 
20 67 

 

1.1.1.2. kriterijus. Sudaryta galimybė mokiniams vykdyti praktinį mokymą 

įmonėse, vnt. 
150 168 

 

1.1.2. priemonė. Modulinių  profesinio mokymo programų įgyvendinimas, pritaikant paklausias, atitinkančias šiandieninius darbo rinkos reikalavimus, 

pirminio, tęstinio ir neformaliojo profesinio mokymo(si) programas. 

1.1.2.1. kriterijus. Pirminio profesinio mokymo(si) programų skaičius, vnt. 1 1  

1.1.2.2. kriterijus. Tęstinio profesinio mokymo(si) programų skaičius, vnt. 1 1  

1.1.2.3. kriterijus. Neformaliojo profesinio mokymo(si) programų skaičius, vnt. 

2 0 

Ruošiama nauja teisinė 

bazė, neformaliojo 

profesinio mokymo 

programoms licencija 

neišduodama. 

1.1.3. priemonė. Įvairių mokymo(si) metodų taikymas, sudarant sąlygas ugdymo personalizavimui. Skatinamas mokytojo ir mokinio dialogas. 

Orientavimasis į mokinių poreikius, lūkesčius bei įsivertinimą.  

1.1.3.1. kriterijus. Pamokos metu naudojamų užduočių yra praktinės ir 50 55  
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diferencijuotos pagal kiekvieno mokinio gabumus, proc. 

1.1.3.2. kriterijus. Mokytojai taikantys personalizuotus mokymo(si) metodus, vnt. 5 21  

1.1.3.3. Pravesta integruotų/atvirų pamokų, vnt. 4 7  

1.1.4. priemonė. Virtualių ir netradicinių ugdymo(si) aplinkų kūrybiškas naudojimas. 

1.1.4.1. kriterijus. Pamokas veda visi mokytojai netradicinėse aplinkose, vnt. 1 1  

1.1.4.2. kriterijus. Mokytojų parengtos mokomosios medžiagos talpinimas Moodle 

aplinkoje, vnt. 
25 92 

 

1.1.4.3. kriterijus. Mokiniai turi prieigą prie pasirinktos mokymo programos 

virtualioje mokymo(si) aplinkoje ir mokosi, proc. 
40 100 

 

1.1.5. priemonė. Pasirengimas mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. 

1.1.5.1. kriterijus. Mokytojų sėkmingas pasirengimas mokyti nuotolinių 

mokymo/ugdymo organizavimo būdu, vnt. 
35 35 

 

1.1.5.2. kriterijus. Gautas teigiamas ekspertinis vertinimas dėl nuotolinio 

ugdymo/mokymo organizavimo, vnt. 
1 1 

 

1.2. uždavinys. Užtikrinti vykdomų profesinio mokymo programų atitiktį darbo rinkos bei mokymosi visą gyvenimą poreikius. 

1.2.1. priemonė. Taikyti lanksčias ugdymo organizavimo formas profesiniame mokyme 

1.2.1.1. kriterijus. Mokinių, baigusių profesinio mokymo. programas, 

įsidarbinimas, proc. 
50 65 

 

1.2.1.2. kriterijus. Pameistrystės forma besimokančių mokinių skaičius, vnt. 2 0  

1.2.1.3. kriterijus. Sudarytų bendradarbiavimo sutarčių su darbdaviais skaičius, 

vnt. 
4 

3  

1.2.1.4. kriterijus. Mokinių dalyvavimas parodose, konferencijose, mugėse, vnt. 2 2  

1.2.2. priemonė. Įtraukti mokinius dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose. 

1.2.2.1. kriterijus. Mokiniai dalyvauja nacionaliniuose profesinio meistriškumo 

konkursuose, vnt. 
1 3 

 

1.2.2.2. kriterijus. Mokiniai dalyvauja mobilumo projektuose užsienyje, vnt. 12 20  

1.2.2.3. kriterijus. Mokytojai veda užsienio kalbų ir profesijos integruotas 

pamokas, vnt. 2 1 

Dalis planuotų integruotų 

pamokų neįvyko dėl 

nuotolinio mokymosi. 

1.3. uždavinys. Vykdyti mokykloje tiriamąją veiklą.  

1.3.1. priemonė. Mokinių tiriamoji veikla. 
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1.3.1.1. kriterijus. Atlikta mokinių mokymosi motyvacijos ir adaptacijos 

mokykloje apklausos, vnt. 1 1 

Buvo atliktas „Patyčių 

paplitimo mastas 

mokykloje“ tyrimas. 

1.3.1.2. kriterijus. Mokinių pasitenkinimo profesija pasirinkta profesija apklausa, 

vnt. 
1 1 

 

1.3.1.3. kriterijus. Baigusių mokyklą įsidarbinimo tyrimas, vnt. 1 1  

1.3.2.4. kriterijus. Mokinių anketinė apklausa dėl įstaigoje teikiamų profesinio 

mokymo paslaugų efektyvumo, rezultatyvumo ir kokybės, vnt. 

1 1 

Atlikta apklausa 

„Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

kvlifikacijos tobulinimo 

poreikiai“. 

1.3.2. priemonė. Darbuotojų, darbdavių ir socialinių partnerių tiriamoji veikla. 

1.3.2.1. kriterijus. Atlikta darbuotojų pasitenkinimo darbe apklausa, vnt. 

1 1 

Atlikta darbuotojų ir 

vadovų apklausa 

„Psichosocialinė rizika 

darbe“. 

1.3.2.2. kriterijus. Darbdavių, socialinių partnerių grįžtamojo ryšio apklausa dėl 

mokinių parengimo, vnt. 
1 

1  

1.4. uždavinys. Aktyvinti savivaldos institucijų bei metodinių grupių veiklą, siekiant bendruomenės narių lyderystės raiškos. 

1.4.1. priemonė. Įstaigos, mokytojų ir mokinių tarybų darbo efektyvinamas. 

1.4.1.1. kriterijus. Suorganizuoti savivaldos institucijų posėdžiai, vnt. 4 6  

1.4.1.2. kriterijus. Suorganizuoti mokymai mokinių tarybos nariams, vnt. 1 2  

1.4.1.3. kriterijus. Mokytojų dalijimasis lyderystę skatinančia gerąja patirtimi 

metodinėse grupėse, vnt. 
2 5 

 

2 strateginis tikslas. Efektyvios pagalbos teikimas mokiniui. 

2.1. uždavinys. Teikti pedagoginę  ir socialinę pagalbą mokiniams. 

2.1.1. priemonė. Užtikrintas mokinių saugumas ir socialinė, pedagoginė pagalba mokiniui.  

2.1.1.1. kriterijus. Pravestos individualios konsultacijos, vnt. 150 165  

2.1.1.2. kriterijus. Pravestos grupinės konsultacijos, vnt. 6 8  

2.1.2. priemonė. Kryptingas ir kokybiškas neformaliojo švietimo veiklos organizavimas pagal mokinių poreikius ir mokyklos galimybes. 

2.1.2.1. kriterijus. Įgyvendinamos neformaliojo švietimo veiklos, vnt. 8 10  
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2.1.2.2. kriterijus. Naujai parengtos neformaliojo švietimo programos, vnt. 2 3  

2.1.3. priemonė. Veiksmingas Vaiko gerovės  komisijos veiklos organizavimas.  

2.1.2.1. kriterijus. Organizuota mažiausiai vaiko gerovės posėdžių, vnt. 4 10  

2.1.2.2. kriterijus. Mokinių lankomumo gerėjimas, proc. 

1 2 

Tikėtina, kad po VGK 

posėdžių, svarstomų 

mokinių lankomumas 

pagerėjo apie 20%. 

2.2. uždavinys. Teikti kokybišką ir savalaikę informaciją mokiniams ir jų tėvams. 

2.2.1. priemonė. Mokinių tėvų (globėjų) įtraukimas į bendruomenės veiklą. 

2.2.1.1. kriterijus. Suorganizuotų bendrų veiklų su mokinių tėvais skaičius, vnt. 1 1  

2.2.1.2. kriterijus. Supažindinimas su mokinių pusmečių/metinių pasiekimais bei 

lankomumu, vnt. 

2 2 

Esant problemoms tėvai 

dėl pažangumo ir 

lankomumo 

informuojami nuolat 

pagal poreikį, bet su 

pusmečių/metinių 

pasiekimų rezultatais 

būtinai supažindinami. 

2.3. uždavinys. Vykdyti mokinių ugdymo karjerai veiklą. 

2.3.1. priemonė. Sudaryti sąlygas mokyklos mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas kuriant ir realizuojant save. 

2.3.1.1. kriterijus. Suorganizuoti renginiai, užsiėmimai ugdantys mokinių karjeros 

planavimą, verslumą, vnt. 
1 7 

 

2.3.1.2. kriterijus. Mokinių konsultavimas ir informavimas renkantis mokymosi 

dalykus, modulius, brandos egzaminus, profesiją bei tolimesnę karjerą, vnt. 
100 287 

 

2.3.2. priemonė. Sudaryti sąlygas rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas. 

2.3.1.1. kriterijus. Aplankytas rajono bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, vnt. 

5 0 

Nuotoliniu būdu visos 

mokyklos kviestos į 

Karjeros dieną. 

2.3.1.2. kriterijus. Mūsų mokykloje apsilankiusių rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių skaičius, vnt. 60 147 

2021 m. gegužės 19 d. 

vyko Karjeros diena. 

2021 m. birželio 9 d. 
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vyko nuotolinė Karjeros 

diena Joanvos Neries 

pagrindinės mokyklos 9-

10 kl. mokiniams. 

2.3.1.3. kriterijus. Pravestas profesinio veiklinimo užsiėmimų skaičius, vnt. 3 3  

3 strateginis tikslas. Užtikrinti mokyklos bendruomenės  kvalifikacijos tobulinimąsi ir aktyvumą, didinti motyvaciją. 

3.1. uždavinys.  Tobulinti pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų kvalifikaciją ir kompetencijas 

3.1.1. priemonė. Aktyvinti kasmetinį kiekvieno pedagoginio darbuotojo kvalifikacijos kėlimą. 

3.1.1.1. kriterijus. Kiekvienas mokytojas tobulina kvalifikaciją ne mažiau nei 

dienų, vnt. 
5 

10  

3.1.1.2. kriterijus. Mokytojai dalyvauja Erasmus+ mobilumo projektuose, 

stažuotėse, vnt. 
2 12 

 

3.1.1.3. kriterijus. Mokytojų, parengusių savianalizes, proc. 100 100  

3.1.1.4. kriterijus. Parengta ir įgyvendinta mokytojų atestacijos programa, vnt. 1 1  

3.1.2. priemonė. Ne pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijos tobulinimas. 

3.1.2.1. kriterijus. Darbuotojų, parengusių savianalizes, proc. 100 100  

3.1.2.2. kriterijus. Ne pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų 

tobulinimas, proc. 
50 57 

 

3.2. uždavinys.  Stiprinti mokyklos veiklos įsivertinimą. 

3.2.1. priemonė. Atliekamas visų sričių įsivertinimas, vadovaujantis kokybės vadybos standartais. 

3.2.1.1. kriterijus. Kasmet atliekamas visų sričių įsivertinimas, vadovaujantis 

kokybės vadybos standarto ISO pagrindu., vnt. 
1 1 

 

3.2.1.2. kriterijus. Kasmet atliekamas mokyklos kokybės įsivertinimas, 

vadovaujantis mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos 

kokybės įsivertinimo metodika. vnt. 

1 1 

 

II prioritetas. PATRAUKLIOS, JAUKIOS, SAUGIOS APLINKOS KŪRIMAS. 

4 strateginis tikslas. Kurti patrauklią, jaukią, saugią mokymosi aplinką. 

4.1. uždavinys. Modernizuoti profesinio mokymo(si) bazę, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. 

4.1.1. priemonė. ES projekto „JPM profesinio mokymo infrastruktūros veikla“ įgyvendinimas siekiant suteikti kokybišką profesinį mokymą pagal profesinio 

mokymo(si) programas. 

4.1.1.1. kriterijus. Virėjo  mokymo bazės aprūpinimas nauja, šiuolaikiška įranga, 1 1  
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vnt. 

4.1.1.2. kriterijus. Automobilių mechaniko mokymo bazės aprūpinimas nauja, 

šiuolaikiška įranga, vnt. 
1 1 

 

4.1.1.3. kriterijus. Apdailininko (statybininko) mokymo bazės aprūpinimas nauja, 

šiuolaikiška įranga, vnt. 
1 1 

 

4.2. uždavinys. Atnaujinti patalpas, techninę mokymo įrangą, mokymui reikalingas priemones ir aplinką bei užtikrinti saugios aplinkos kūrimą. 

4.2.1. priemonė. Atnaujintos ir naujai įkurtos mokyklos aplinkos, erdvės. 

4.2.1.1. kriterijus. Mokyklos inventoriaus atnaujinimas ir naujo inventoriaus 

įsigijimas, proc./proc. 
10/20 10/20 

 

4.2.1.2. kristerijus. Suremontuotos mokomojo korpuso laiptinės, vnt. 

0 1 

Suremontuoti mokomojo 

korpuso laiptines buvo 

planuota 2022 m. 

4.2.2. priemonė. Saugios aplinkos kūrimas. 

4.2.2.1. kriterijus. Atliktas profesinės rizikos įvertinimas, vnt. 1 1  

4.2.2.2. kriterijus. Darbo aprangos įsigijimas ir atnaujinimas pagal profesijas, proc. 

20 0 

Nebuvo poreikio, nes 

2020-2021 m. m. didžioji 

dalis mokymų vyko 

nuotoliniu būdu. 

III prioritetas. MOKYKLOS VIEŠINIMAS, ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS. 

5 strateginis tikslas. Kelti mokyklos patrauklumą, gerinti jos įvaizdį, tobulinti edukacines aplinkas. 

5.1. uždavinys. Plėtoti mokyklos informacinę sistemą bei viešuosius ryšius. 

5.1.1. priemonė. Nuolatinis mokyklos veiklų viešinimas siekiant populiarinti mokyklos įvaizdį realioje ir virtualioje erdvėje. 

5.1.1.1. kriterijus. Atnaujintas mokyklos internetinis puslapis, vnt. 1 1  

5.1.1.2. kriterijus. Mokyklos internetinio puslapio lankytojų skaičius, vnt. 1000 8000  

5.1.1.3. kriterijus. Mokyklos Facebook sekėjų skaičius, asmenys, vnt. 1200 1950  

5.1.1.4. kriterijus. Sukurti interaktyvūs stendai, juose talpinama atnaujinama 

informacija, vnt. 
4 8 

 

5.1.1.5. kriterijus. Pozityvios, patrauklios reklaminės medžiagos apie mokyklą 

kūrimas.(spausdinta/vaizdinė), vnt. 
500/1 

 Susidūrę su 

epidemiologine situacija 

ir siekdami toliau gerinti 

teikiamų profesinio 
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informavimo ir 

konsultavimo paslaugų 

kokybę, buvo ieškomi 

naujus informavimo ir 

konsultavimo būdai, 

kurie leistų pasiekti 

nuotoliu būdu 

besimokančius mokinius 

bei kitus profesinio 

mokymo programomis 

besidominčius asmenis. 

Nuotoliniu būdu rajono 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams 

pateikta informacija apie 

įstaigoje vykdomas 

profesinio mokymo 

programas. Jonavos 

rajono gyventojai mūsų 

siūlomas profesinio 

mokymo programas matė 

miesto stenduose bei 

rajono maršrutais 

važinėjančių autobusų 

interaktyviuose 

ekranuose. 

5.2. uždavinys. Siekiant užtikrinti stabilų ar didesnį besimokančiųjų mokinių skaičių, didinti profesinio orientavimo efektyvumą. 

5.2.1. priemonė. Respublikinių, tarptautinių, rajoninių renginių ir mugių metu viešinti ir garsinti mokyklą. 

5.2.1.1. kriterijus. Dalyvauta mokyklą reprezentuojančiuose renginiuose, vnt. 2 7  

5.2.1.2. kriterijus. Dalyvauta renginiuose kartu su socialiniais partneriais, vnt. 2 5  

5.2.1.3. kriterijus. Organizuoti vieši renginiai mokykloje, vnt. 7 17  

5.2.2. priemonė. Vykdomų profesinio mokymo programų pristatymas rajono bendro ugdymo mokykloms. 
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5.2.2.1. kriterijus. Atvykę į mokyklą asmenys, vnt. 50 260  

5.5.2.2. kriterijus. Mokykloje vykdomų profesinio mokymo programų pristatymas 

rajono bendro ugdymo mokyklose, vnt. 

5 12 

Dėl vykusio karantino ir 

nuotolinio mokymosi 

informacija apie 

vykdomas profesinio 

mokymo programas buvo 

išsiųsta el. paštu BU 

mokykloms, su prašymu 

pasidalinti informacija su 

tikslinėmis mokinių 

grupėmis. 

_____________________________________ 

 

PRITARTA  

Jonavos politechnikos mokyklos 

tarybos (savivaldos institucijos) 2022  m. vasario 1 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. V2-1 

 


