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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras yra suaugusiųjų 

mokymosi institucija, užtikrinanti galimybę tęsti mokymąsi visiems suaugusiems pagal pagrindinio 

ugdymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.  

Centro vizija – inovatyvi ir atvira Vilniaus miesto suaugusiųjų mokymosi institucija, užtikrinanti 

formalaus bei neformalaus mokymosi prieinamumą bei ugdymo kokybę visiems siekiantiems 

įsitvirtinti kintančioje darbo rinkoje ir įgyti naujų reikalingų kompetencijų, nepriklausomai nuo jų 

amžiaus, lyties, socialinės padėties, įsitikinimų. 

Mokymo centras – aktyvus Lietuvos ir užsienio edukacinių projektų iniciatorius ir dalyvis, gerosios 

patirties sklaidos organizatorius.  

Įsivertinimas ir veiklos tobulinimas – centro veiklos variklis. 

Centro misija – suteikti galimybes mokytis pagal formaliojo, neformaliojo ir modulinio mokymo 

programas, dalyvauti projektinėje veikloje, ugdyti asmenybės savišvietą ir saviraišką. Mokymo 

centro bendruomenė savo veiklą grindžia demokratijos bei tolerancijos vertybėmis ir idėja, kad 

tęstinis mokymasis ir konsultavimas būtinas, norint sėkmingai dalyvauti šiuolaikinės visuomenės 

gyvenime. 

Centro filosofija – niekada nevėlu mokytis visiems kartu. 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras savo vykdomą 

veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Švietimo įstatymu, LR Vyriausybės 

nutarimais, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, steigėjų parengtais aktais ir mokymo centro 

nuostatais. Mokymo centro 2015-2016 m. m. metinė programa buvo parengta vadovaujantis 

mokymo centro strateginiu planu 2012-2017 m. bei 2012-2013 m. m. ir 2013-2014 m. m. mokymo 

centro veiklos įsivertinimo duomenimis.  

Mokymo centre sudaromos sąlygos suaugusiems asmenims įgyti jiems reikalingą 

formalųjį pagrindinį išsilavinimą, mokytis pavienių dalykų bei įvairių neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programų. Siekiant garantuoti galimybę suaugusiems tobulinti jau įgytą išsilavinimą, 

toliau vystoma neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų sistema. Mokymo centro administracija 

ir mokytojai padeda suaugusiam mokiniui ugdyti jau turimus gebėjimus ir įgyti naujų kompetencijų, 

tapti lanksčiu ir mokančiu adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje. Tuo tikslu mokymo centre 

taikomos įvairios mokymosi programos ir kuriama suaugusiajam patraukli mokymosi aplinka, 

sudaromos sąlygos suaugusiems šviestis ir mokytis įvairiomis mokymosi formomis, lanksčiais ir 

atvirais mokymosi būdais. Mokymo centro bendruomenė, keldama veiklos tikslus ir uždavinius, 

atsižvelgia į vietos bendruomenės, regiono ir valstybės poreikius. Formuodami ir įgyvendindami 
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ugdymo turinį pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus ugdymo planus ir Bendrąsias 

programas, derindami ugdymo turinį, siūlydami ir taikydami skirtingus mokymosi būdus, 

vadovaujamės Suaugusiųjų švietimo koncepcija, Bendrosiomis programomis, Išsilavinimo 

standartais ir atsižvelgiame į mokinių išsilavinimą, jų poreikius ir interesus. Vienas iš pagrindinių 

suaugusiųjų mokymosi principų, užtikrinamų mokymo centre – galimybė pasitrinkti mokomuosius 

dalykus.  

Mokymo centras, teikdamas formalųjį ir neformalųjį išsilavinimą, suteikia galimybę 

įvairių poreikių ir gebėjimų asmenims mokytis visą gyvenimą, nuolat atnaujinant ir papildant 

turimas žinias, mokėjimus ir įgūdžius, tobulinant turimas ir įgyjant naujų kompetencijų. Mokymo 

centre besimokantiesiems sudaroma galimybė saviraiškai, bendravimui ir bendradarbiavimui, o tai 

padeda gerinti asmenų gyvenimo kokybę ir integraciją visuomenėje. 

II. 2014-2015 MOKSLO METŲ VEIKLOS APIBENDRINIMAS 

Mokymo centro veiklos rezultatai: 

1. Įgyvendinama mokymo cento Misija: 

Vilniaus miesto suaugusiųjų mokymo institucija, teikianti pagrindinį išsilavinimą 

suaugusiems mokiniams (dažniausiai pašalintiems dėl nepažangumo ar kitų priežasčių iš bendrojo 

lavinimo mokyklų, turintiems menką mokymosi motyvaciją). Suteikiama galimybė mokiniams 

mokytis atskirų privalomųjų ir pasirenkamųjų, neformaliojo ugdymo ir neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo dalykų. 

2. Statistiniai duomenys apie 2014 – 2015 m. m.  

2014 m. rugsėjo 1 diena 2015 m. birželio 5 d. 

642 529 

Mokymo centre dirbo 44 darbuotojai, iš jų 29 pedagoginiai darbuotojai 

Klasės: 

3 vakarinės kasdieninio mokymosi klasės (visų dalykų) 

24 vakarinės neakivaizdinio mokymo klasės (pavienių dalykų/neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programų dalykų) 

Centras Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos 2014-01-22 sprendimu Nr.1-1648 

perkeltas į kitas patalpas, esančias Vitebsko 

g. 21/23. 

Centre yra 25 kabinetai-klasės (iš jų 1 

informacinių technologijų), visuose įvestas 

Centras Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 

m. liepos 15 d. sprendimu Nr. 1-126 vėl 

perkeliamas. Nauja vieta – Kauno g. 43. 



 

 

4 

 

internetinis ryšys, 7 administracijai ir kitam 

personalui skirti kabinetai, mokytojų 

kambarys/poilsio kambarys, erdvi aktų salė 

(60 vietų), biblioteka, skaitykla, muziejus 

didelė aikštė. 

Etatai iš mokinio krepšelio lėšų 2014-2015 m. m. 

Direktorius (1 etatas) 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui (3 etatai); 

Direktoriaus pavaduotojas neformaliam ugdymui (1 etatas); 

Socialinis pedagogas (0,5 etatas) 

Psichologas (1 etatas) 

Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas (1 etatas) 

Duomenų bazės tvarkymo specialistas (1 etatas) 

Bibliotekos vedėjas (1 etatas) 

Bibliotekininkas (1 etatas) 

Etatai iš aplinkos lėšų 2014-2015 m. m. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (1 etatas) 

Raštinė vedėjas (archyvaras) (1 etatas) 

Operatorius-sekretorius (0,5 etato) 

Laborantas-techninių mokymo priemonių specialistas (1,5 etato) 

Rūbininkas (1,5 etato) 

Budėtojas-apsaugos darbuotojas (1,5 etato) 

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas (3 etatai) 

Sargas (3 etatai) 

Kiemsargis (1,25 etato) 

Valytojas (4,25 etato) 

 

3. Strateginių veiklos tikslų įgyvendinimas 2013 – 2014 mokslo metais: 

 

Plėsti ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybes. 

Mokymo centre mokiniams siūloma mokytis grupine mokymosi forma kasdieniu būdu 

ir grupine mokymosi forma neakivaizdiniu būdu pagal bendrąsias pagrindinio ugdymo programas ir 
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neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. Parengtas naujas mokymo centro ugdymo planas 

2015-2016 ir 2016-2017 m. m. Vadovaujantis jais, atnaujinti teminiai planai, numatant dalykų 

integraciją, mokinių vertinimą, pagalbos mokiniams teikimą bei jų socialinės-pilietinės ir 

kultūrinės, meninės pažintinės veiklos organizavimą. Kaip ir kiekvienais metais organizuoti 

mokinių poreikių bei pažangumo tyrimai.  

Užtikrinti visų klasių mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangumą. Siekiant 

įgyvendinant šį tikslą buvo tobulinamas ugdymo organizavimo procesas, kuriame svarbi vieta tenka 

pamokos kokybės užtikrinimui. Taip pat buvo siekiama, kad mokytojų indėlis į atskirų mokinių 

pažangą būtų kuo didesnis. Mokymo centre buvo atliekami tyrimai, siekiant išsiaiškinti mokinių 

poreikių tenkinimą. Atnaujinti mokomųjų dalykų planai, neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programos. Užtikrinta pamokos uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių dermė. Metodinių 

grupių pirmininkai ir mokymo centro administracija reguliariai stebėjo mokytojų vedamas 

pamokas, diskutavo apie pamokos kokybę. Mokymo centre ir toliau sėkmingai veikė elektroninės 

mokinių registracijos į neformaliojo suaugusiųjų švietimo kursus sistema. Mokytojai dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir seminaruose: dalykiniuose bei tobulinančiuose bendruosius 

gebėjimus. Klasių kuratoriai kartu su kitais mokiniais, mokytojais, mokymo centro psichologe, 

socialiniais pedagogais padėjo naujiems arba nepastoviai lankantiems mokiniams adaptuotis naujoje 

mokymosi aplinkoje. Mokytojai taikė šiuolaikiškus atsiskaitymo, bendravimo ir bendradarbiavimo 

būdus: elektroninį paštą, internetą, elektroninį dienyną Direktoriaus pavaduotojai pamokų 

tvarkaraštį sudarė, atsižvelgdami į mokinių pageidavimus. Pamokų laikas derinamas, atsižvelgiant į 

dirbančių mokinių pageidavimus. Šiais mokslo metais ir toliau buvo stengtasi sudaryti sąlygas 

dirbantiems ir neįgaliesiems mokiniams mokytis, konsultuojantis elektroninio pašto, skype‘o ir 

elektroninio dienyno pagalba. 

Gerinti ugdymo proceso aprūpinimą. Mokymo centras įsikūrė kitose patalpose, kurias 

reikėjo pritaikyti suaugusiųjų mokymosi poreikiams. Dar prieš persikėlimą buvo parengtas 

Edukacinių erdvių įrengimo planas patalpose, esančiose Vitebsko g. 21/23. Pagal galimybes atliktas 

patalpų remontas, įrengta nauja skaitykla, biblioteka, informacinių technologijų kabinetas. Pagal 

poreikį atnaujintas vadovėlių ir mokymo priemonių fondas, atnaujinta IKT įranga, įsigyta 

mokyklinių baldų. Naujose patalpose personalo kabinetuose ir klasėse užtikrintas interneto ryšys, 

bevielis internetas. 

4. Svarbiausi mokymo centro pasiekimai 2014–2015 mokslo metais: 

 Tęsiamas mokymo centro tradicijų puoselėjimas: švęsti tradiciniai renginiai, dalyvauta 15-

toje LSŠA organizuotoje suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Gyvybės medis“. Tradiciškai 
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dalyvauta Vilniaus mieste organizuotoje „Kaziuko mugėje“, įvyko karjeros konsultantų 

organizuotos ekskursijos. 

 Atnaujinta mokymo centro interneto svetainė ir atributika: logotipas, vėliava, himnas. 

 Organizuota mokymo centro 20-ties metų jubiliejaus šventė ir kūrybinis konkursas mokymo 

centro bendruomenei „Mano sėkmės istorija“. 

 Pirmą kartą dalyvauta tarptautiniame renginyje – „Kultūros naktis 2015“, kuriame kvietėme 

šeimas pinti vainikus, tapyti ant šilko ir velti vilną. 

 Sėkmingai organizuota ir įvykdyta jau antroji edukacinė kelionė, šį kartą į Ispaniją. 

 Nepaisant mokymo centro vietos pasikeitimo, išliko nemažas norinčiųjų mokytis 

neformaliojo švietimo programų mokinių skaičius. 

 Siekiant skleisti informaciją apie mokymo centro veiklą naujoje bendruomenėje, organizuoti 

atviri renginiai Vilniaus miestiečiams, o ypatingai Rasų kolonijos bendruomenei, kurios 

teritorijoje įsikūrėme: Kalėdinės ir Velykinės dirbtuvės, paskaita „Šv. Kazimiero kultas 

Lietuvoje“. 

 Ugdydami bendruomenės pilietiškumą šventėme valstybine šventes. Vasario 17, minint 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, mokymo centre lankėsi Vilniaus meras A. 

Zuokas. Jis skaitė paskaitą „Lyderystė politikoje ir gyvenime“.  

 Gautas finansavimas tarptautiniams projektams įgyvendinti: 2015 m. – 2016 m. ,,Nauji 

iššūkiai mokant suaugusiuosius anglų kalbos ir skatinant kūrybinį verslumą“ („ERASMUS 

+“ KA 1). 2015 m. – 2017 m. „Integracijos ir tolerancijos labui“ („ERASMUS +“ KA 2). 

2015 m. – 2017 m. „Karjeros vadyba suaugusiųjų švietime“ (Nordplus Adult projektas). 

 Mokymo centras dalyvavo konkursuose: „Bendruomeniškiausias MŪSŲ mokyklos renginys 

(projektas, akcija)“, „Rūšiuoju atliekas – taupau“, „Olympis 2015“ 

 Mokytojai ir kiti darbuotojai nuosekliai kėlė kvalifikaciją trumpalaikiuose kursuose ir 

ilgalaikėse studijose. Visi mokytojai dalyvavo „Mokytojų kompiuterinio raštingumo“ (40 

val.) kursuose. 

5. Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė mokymo centras 2014–2015 mokslo 

metais: 

 Mokymo centro perkėlimas iš patalpų Žirmūnų g. 32 į patalpas Vitebsko g. 21/23. 

 Išliko nepastovus ir problemiškas mokinių lankomumas, susijęs su subjektyviomis 

(motyvacijos stoka, šeimyninės problemos, socialinių įgūdžių stoka, psichologinės 

problemos) ir objektyviomis priežastimis (būtinybė dirbti, sudėtinga ekonominė padėtis, 

emigracijos problema).  
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 Pažangumo rezultatams daro įtaką dalies mokinių prastas pamokų lankomumas ir 

motyvacijos stoka. 

 Dėl suaugusiųjų mokinių uždarumo, noro išsaugoti konfidencialumą pedagoginę ir 

psichologinę pagalbą teikiantys specialistai ne visada gali suteikti realią pagalbą. 

 

III. MOKYMO CENTRO PRISTATYMAS 

 

Mokinių, klasių komplektų skaičius, mokytojų skaičius, kiti duomenys apie 

centrą 2015– 2016 m. m. : 

 

2015 – 2016 m. m. pradžios duomenys: 

Šiais mokslo metais mokysis 545 mokiniai.  

Mokymo centre dirba 42, iš jų 28 pedagoginiai darbuotojai. 

Komplektuojame 23 klasių komplektus: 

4 klasės, kuriose mokiniai mokosi grupine mokymosi forma, kasdieniu būdu; 

19 klasių, kurioje mokiniai mokosi grupine mokymosi forma, neakivaizdiniu būdu pavienių dalykų 

ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalykų. 

Mokymo centras kuriasi naujose patalpose, adresu Kauno g. 43. Centre įrengiami ugdymo procesui 

bei mokinių ir mokytojų poreikių tenkinimui skirti kabinetai bei kitos erdvės.  

Mokymo centras dirba nuo 8.00 iki 22.00, penkias dienas per savaitę. 

Administracija: 

Direktorius (1 etatas) 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (3 etatai); 

Direktoriaus pavaduotojas neformaliam ugdymui (1 etatas); 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (1 etatas) 
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SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Sudarytos galimybės mokiniams rinktis 

įvairias mokymosi formas ir būdus. 

2. Mokytojai kelia kvalifikaciją 

tobulindami dalykines kompetencijas 

metodiniuose renginiuose, seminaruose, 

konferencijose. 

3. Aktyviai vykdyta projektinė ir kultūrinė 

veikla, į šią veiklą įtraukiant didesnį 

skaičių mokymo centro bendruomenės 

narių.  

4. Ugdymas organizuojamas  atsižvelgiant  

į mokinių patirtį, sugebėjimus ir 

polinkius.  

5. Mokytojai jaučia atsakomybę už  

ugdymo proceso kokybę ir rezultatus. 

6. Mokytojai  diferencijuoja užduotis ir 

objektyviai vertina mokinių žinias. 

7. Mokytojai ir kiti pedagoginiai 

darbuotojai padeda, tiems mokiniams, 

kuriems sunkiau sekasi mokytis. 

8. Mokymo centre vyrauja saugus ir 

draugiškas mikroklimatas. 

9. . Mokiniai ir mokytojai jaučiasi saugūs. 

1. Mokinių mokymosi motyvacijos 

stoka. 

2. Didelė mokinių migracija mokslo 

metų eigoje. 

3. Mažėjantys kai kurių dalykų 

mokytojų darbo krūviai. 

4. Nedidelis socialinių partnerių 

tinklas. 

5. Ne visi mokiniai aktyviai 

dalyvauja mokymo centro 

neformalioje veikloje, prisideda 

prie renginių organizavimo. 

6. Mokiniai nėra aktyvūs ir retai 

pasinaudoja galimybe teikti 

siūlymus dėl pokyčių 

įgyvendinimo mokymo centre. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. Pasikeitusios erdvesnės patalpos, kuriose 

atlikta dalinė renovacija. 

2. Strategiškai patogesnė mokymo centro 

vieta Vilniaus mieste. 

3. Partnerystė su naujais socialiniais 

partneriais (vietos bendruomene, 

seniūnija, kaimynystėje esančiomis 

ugdymo įstaigomis).  

4. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

plėtra. 

5. Gerosios patirties sklaida 

bendradarbiaujant su kitomis 

suaugusiųjų mokymo institucijomis 

Vilniaus mieste ir Lietuvoje. 

1. Pasikeitusios vietos mieste įtaka 

mokinių srautui. 

2. Demografinės situacijos pokyčiai: 

didėjant emigracijai į kitas šalis, 

mažėja mokinių skaičius. 

3. Neigiamas darbdavių požiūris į 

besimokantį asmenį. 

4. Nepakankamai aktyvus mokytojų 

dalyvavimas mokymo centro 

veiklos įsivertinime neleidžia 

objektyviau įvertinti savo veiklą. 
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IV. 2015-2016 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, 

VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Tikslas ir 

uždaviniai 

Atsakingi asmenys  Terminai Atsiskaitymo 

forma 

1. Siekti mokymo (si) kokybės, atliekant ugdymo proceso organizavimo darbus: 

1.1. Organizuoti 

ugdymo procesą:  

Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, mokytojai, 

pedagoginiai darbuotojai. 

Metų eigoje Mokytojų tarybos 

(MT) posėdžiai, 

Administracijos 

tarybos (AT) 

posėdžiai, 

metodinių grupių ir 

metodinės tarybos 

posėdžiai, veiklos 

ataskaitos. 

1.1.1. Organizuoti 

formalųjį ugdymą. 

1.1.2. Organizuoti 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo veiklą. 

1.1.3. Tobulinti ugdymo 

organizavimo 

procesą, ypatingą 

dėmesį skiriant 

atskiros pamokos 

organizavimui ir 

vertinimo 

procedūrų 

tobulinimui. 

1.1.4. Sukurti veiksmingą 

mokinių pažangos 

ir pasiekimų 

vertinimo sistemą, 

padedančią didinti 

mokinių mokymosi 

motyvaciją. 

1.2. Organizuoti klasių 

kuratorių veiklą. 

Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

Metų eigoje MT posėdžiai, AT 

posėdžiai, klasių 

kuratorių 
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susirinkimai, 

veiklos ataskaitos. 

1.3. Parengti arba 

koreguoti ir tvirtinti 

mokymo centro 

veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus: 

Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

Metų eigoje Centro tarybos 

(CT), AT ir MT 

posėdžiai 

1.3.1. Veiklos programą; Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

Rugpjūtis CT ir MT posėdžiai 

1.3.2. etatų sąrašus; Direktorius Rugsėjis, 

sausis 

CT, AT ir MT 

posėdžiai 

1.3.3. tarifikaciją; Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, buhalterė. 

Rugsėjis CT, AT ir MT 

posėdžiai 

1.3.4. pareigybių aprašus; Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Rugpjūtis, 

rugsėjis  

AT posėdis 

1.3.5. teminius planus, 

pasirenkamųjų 

pavienių dalykų, 

neformaliojo 

švietimo 

programas; 

Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, mokytojai 

Gegužė - Rugsėjis Metodinės tarybos 

posėdis, metodinių 

grupių posėdžiai. 

1.3.6. metinę veiklos 

programą; 

Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Rugpjūtis, 

rugsėjis 

CT, MT, ir 

Metodinės tarybos 

posėdžiai.  

1.3.7. metinės veiklos 

ataskaitą; 

Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Sausis, 

birželis 

CT, AT ir MT 

posėdžiai. 

1.3.8. administracijos, 

pedagoginių 

Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotojai 

Rugpjūtis, 

rugsėjis 

Veiklos ataskaitos 
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darbuotojų, 

savivaldos 

institucijų ir 

mokytojų veiklos 

planus; 

ugdymui, pedagoginiai 

darbuotojai, metodinių 

grupių pirmininkai, CT 

pirmininkas  

1.3.9. Sudaryti pamokų 

tvarkaraščius ir 

darbo grafikus. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Rugpjūtis, 

rugsėjis 

AT posėdis 

1.4. Organizuoti 

nepedagoginio 

personalo veiklą: 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Metų eigoje Visuotinis 

susirinkimas, AT 

posėdžiai, 

pasitarimai. 

1.5. Užtikrinti mokymo 

centro 

funkcionavimą 

(vandens, šilumos, 

elektros teikimą, 

ryšio paslaugas). 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams. 

Metų eigoje Visuotinis 

susirinkimas, AT 

posėdžiai, 

pasitarimai. 

1.6. Rengti finansų 

valdymo 

dokumentus. 

Direktorius, ekonomistė. Sausis AT posėdis, MT ir 

CT posėdžiai. 

1.7. Organizuoti 

pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikrinimą: 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

Sausis - birželis MT ir AT posėdžiai 

1.7.1. Supažindinti 

mokinius su PUPP 

programomis. 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, mokytojai 

Rugsėjis, sausis. MT ir AT posėdžiai 

1.7.2. Supažindinti 

mokinius su PUPP 

organizavimo ir 

vykdymo tvarka. 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, klasių 

kuratoriai 

Sausis - vasaris MT ir AT posėdžiai 

1.7.3. Pasirinktų PUPP Direktoriaus pavaduotojai Vasaris AT posėdis 
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registracija ugdymui 

1.7.4. PUPP sesijos 

organizavimas 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

Gegužė-birželis MT ir AT posėdžiai 

1.7.5. Darbas duomenų 

perdavimo 

sistemoje 

KELTAS. 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

Sausis-birželis  

1.8. Organizuoti PIP ir 

MPP išdavimą 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

Gegužė-birželis MT ir AT posėdžiai 

1.9. Tvarkyti duomenų 

bazes (mokinių 

registrą, mokytojų 

duomenų bazę, 

KELTĄ) 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, raštinės vedėja. 

Metų eigoje MT ir AT posėdžiai, 

ataskaitos 

1.11. Rengti tvarkos 

aprašus. 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Metų eigoje MT ir AT posėdžiai, 

ataskaitos 

1.12. Organizuoti 

mokymo centro 

metodinių grupių, 

darbo grupių ir 

komandų veiklą, 

posėdžius 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui  

Metų eigoje Posėdžių protokolai 

1.13. Vykdyti 

neformalųjį 

suaugusiųjų 

švietimą.  

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojai 

neformaliajam ugdymui 

Metų eigoje CT, MT ir AT 

posėdžiai 

2.  Bendradarbiauti su socialiniais partneriais 

2.1. Bendradarbiauti su 

miesto suaugusiųjų 

mokymo įstaigomis 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

socialiniai pedagogai, 

Metų eigoje MT ir AT 

posėdžiai 
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ir kitomis 

mokyklomis 

projektų koordinatoriai. 

2.2. Bendradarbiauti su 

kitų šalių 

suaugusiųjų 

mokymo 

įstaigomis, 

projektinės veiklos 

partnerėmis. 

2.3. Plėtoti 

bendradarbiavimą 

su kitomis 

institucijomis 

(darbo birža, miesto 

profesinėmis ir 

aukštesniosiomis 

mokyklomis, 

kolegijomis, ir kt.) 

2.4. Užmegzti ryšius su 

Naujamiesčio 

bendruomene. 

2.5. Plėtoti projektinę 

veiklą mokymo 

centre, mieste, 

šalyje ir su 

partneriais iš kitų 

ES šalių. 

3. Užtikrinti kvalifikacijos tobulinimą 

3.1. Tobulinti mokytojų 

ir kitų darbuotojų 

bendrakultūrines 

kompetencijas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai 

Metų eigoje AT 

posėdžiai 

3.2. Tobulinti mokytojų Direktorius, direktoriaus Metų eigoje. AT ir 
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ir kitų darbuotojų 

profesines 

kompetencijas  

pavaduotojai, metodinių 

grupių pirmininkai 

metodinių 

grupių 

posėdžiai. 

3.3. Vykdyti 

pedagoginę 

priežiūrą. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai, metodinių 

grupių pirmininkai 

Metų eigoje AT ir 

metodinių 

grupių 

posėdžiai. 

3.4. Užtikrinti 

dokumentų kokybę: 

   

3.4.1. elektroninis 

dienynas; 

Direktoriaus pavaduotojai Metų eigoje AT ir MT 

posėdžiai 

3.4.2. teminiai planai; Direktoriaus 

pavaduotojai, metodinių 

grupių pirmininkai 

Rugsėjis Metodinių 

grupių 

posėdžiai 

3.4.3. darbuotojų asmens 

bylos; 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai, raštinės 

vedėja(archyvarė) 

Metų eigoje AT 

posėdžiai 

3.4.4. mokinių asmens 

bylos. 

Direktoriaus 

pavaduotojai, klasių 

kuratoriai. 

Metų eigoje AT 

posėdžiai 

4. Įgyvendinti metodinę veiklą 

4.1. Parengti ir 

įgyvendinti 

metodinių grupių, 

metodinės tarybos 

veiklos programas. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Rugsėjis 

Metų eigoje 

Metodinių 

grupių ir 

metodinės 

tarybos 

posėdžiai. 

4.2. Organizuoti 

suaugusiųjų 

švietimo savaitės 

renginius. 

Direktoriaus 

pavaduotojai, metodinių 

grupių pirmininkai 

Spalis, lapkritis AT ir 

metodinių 

grupių 

posėdžiuose. 

4.3. Dalyvauti miesto, 

šalies metodiniuose 

renginiuose. 

Direktoriaus 

pavaduotojai, metodinių 

grupių pirmininkai 

Metų eigoje AT ir 

metodinių 

grupių 
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posėdžiuose 

5. Vykdyti mokytojų atestaciją 

5.1. Sudaryti mokytojų 

atestacijos planą. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Metų eigoje MT posėdis 

5.2. Organizuoti 

mokytojų 

atestacijos 

komisijos veiklą 

Direktorius Atestacijos 

komisijos 

posėdžiai 

6. Organizuoti pagalbos teikimą 

6.1. Teikti socialinę ir 

psichologinę 

pagalbą: 

   

6.1.1. sudaryti ir 

įgyvendinti 

socialinio pedagogo 

ir psichologo 

veiklos planus 

mokslo metams; 

Direktoriaus 

pavaduotojai, socialiniai 

pedagogai, psichologė 

Rugsėjis, 

Metų eigoje. 

AT 

posėdžiai, 

veiklos 

ataskaitos 

6.1.2. teikti pagalbą 

blogai lankantiems 

mokiniams, 

vykdant 

individualias 

konsultacijas; 

Socialiniai pedagogai, 

psichologė 

Metų eigoje MT 

posėdžiai, 

veiklos 

ataskaitos. 

6.1.3. teikti pagalbą 

sprendžiant 

asmenines 

problemas; 

6.1.4. socialiniais 

klausimais 

bendradarbiauti su 

klasių kuratoriais ir 

mokytojais.  
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6.2. Teikti informacinę 

pagalbą: 

   

6.2.1. užtikrinti 

bibliotekos ir 

skaityklos kaip 

informacinio centro 

veiklą; 

Bibliotekos vedėja, 

bibliotekininkė 

Metų eigoje MT 

posėdžiai, 

veiklos 

ataskaitos. 

6.2.2. užtikrinti 

šiuolaikinių IKT 

funkcionavimą; 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai 

Metų eigoje AT 

posėdžiai 

6.2.3. užtikrinti mokyklos 

interneto svetainės 

funkcionavimą; 

Direktoriaus pavaduotojai Metų eigoje At posėdžiai 

6.3. Vykdyti žalingų 

įpročių prevenciją. 

Prevencinio darbo grupė Metų eigoje MT 

posėdžiai 

6.4. Vykdyti profesinį 

informavimą. 

Socialiniai pedagogai, 

psichologė 

Metų eigoje Veiklos 

ataskaitos 

7. Vykdyti lankomumo prevenciją 

7.1. Organizuoti 

mokinių 

lankomumo 

kontrolę 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, klasių 

kuratoriai 

Metų eigoje AT ir MT 

posėdžiai, 

lankomumo 

ataskaitos 

7.2. Vykdyti mokinių 

poreikių tyrimus 

Socialiniai pedagogai, 

psichologė 

Metų eigoje Tyrimų 

ataskaitos, 

MT posėdis 

 

 

V. LAUKIAMI REZULTATAI 

Įgyvendinus Veiklos programos uždavinius bus pasiekti šie pokyčiai: 

 Užtikrintas sėkmingas ugdymo proceso organizavimas. 

 Padidės mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijos. 

 Bus efektyvesnė gerosios patirties sklaida. 
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 Bus įgyvendintas pagalbos teikimas mokiniui, mokinių profesinis informavimas, 

prevencinės programos. 

Parengė     Inga Jagelavičiūtė 

     Marija Jatkevič  

Mindaugas Geryba 

     Gražina Alikonienė 

     Kristina Martinavičiūtė 

     Lina Meškauskienė 

     Rasa Dauguvietytė 


