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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Vadovaujantis Mažeikių politechnikos mokyklos Strateginio plano 2019–2021 m. ir 

2020 m. Veiklos plano įgyvendinimo kryptimis įgyvendinami pagrindiniai strateginio plano tikslai 

– stiprinti profesinio rengimo ir bendrojo ugdymo kokybę, ruošti kvalifikuotus darbininkus, 

tenkinančius darbo rinkos poreikius, kurti atradimų ir mokymosi sėkmės siekiančią mokyklą, 

atnaujinti ir plėtoti mokyklos infrastruktūrą. 

Mažeikių politechnikos mokyklos pirmo strateginio tikslo – stiprinti profesinio 

rengimo ir bendrojo ugdymo kokybę - įgyvendinimui 2020 metų mokyklos veiklos plane buvo 

iškeltas tikslas – stiprinti profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo kokybę per netradicines aplinkas.  

Įgyvendinant šį tikslą mokytojai tobulino ugdymo procesą vedant pamokas kitaip ir 

kitose erdvėse, sudarant galimybes kiekvienam besimokančiam įgyti žinių, gebėjimų ir įgūdžių 

vykdant individualios pažangos stebėjimą. Tai skatino mokytojų kūrybiškumą, atvirumą 

inovacijoms ir kaitai, organizuojant ugdymo procesą kitose erdvėse. Taip pat užtikrinant metodinį ir 

dalykinį mokytojų bendradarbiavimą. Didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių ugdymui 

netradiciniais būdais, netradicinėse aplinkose. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai kitoje aplinkoje 

pravedė 18 pamokų, profesijos mokytojai – 38 pamokas. Dėl situacijos, susijusios su pandemija, 

nebuvo galima įvykdyti visų suplanuotų pamokų netradicinėse aplinkose. 

Dėl pandemijos metu įvesto nuotolinio mokymo proceso organizavimo formos, 

mokyklos bendruomenei buvo suorganizuota vidinių tikslinių mokymų, kurių metu administracijos 

darbuotojai, mokytojai, mokiniai buvo apmokomi dirbti su nuotolinio mokymo technologijomis, 

paremtomis komunikacijos, mokymo priemonėmis (iš viso apie 200 val. per metus). Parengta 

metodinė medžiaga PDF formate (10 vnt.), mokomieji vaizdo filmukai (17 vnt.). 

Buvo vykdomas mokinių individualios pažangos stebėjimas 11–12 klasėse. Mokymosi 

pasiekimai fiksuojami lyginant su 10 klasės atskirų dalykų įvertinimais ir stebint kiekvieno pusmečio 

atskirų dalykų vertinimais. Rezultatai pristatomi Mokytojų tarybos posėdžiuose. Detalias analizes 

atlieka dalykų mokytojai ir grupių auklėtojai. Vykdomi individualūs pokalbiai su mokiniais, 

išsiaiškinant įvertinimų prastėjimo priežastis. Aptariami su pažangą darančiais mokiniais mokymosi 

metodų veiksmingumas, kas geriausiai padeda jiems motyvuotis ir skatina pažangą. Yra numatomos 

priemonės rezultatams gerinti kitais mokslo metais. 

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo tyrimų, 

vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“, kuria įvairių klasių 

mokiniams skirtų elektroninių užduočių banką ir organizuoja šių užduočių išbandymus mokyklose. 



2020 m. spalio 20 d. I kurso (11 klasės) mokiniai turėjo galimybę dalyvauti 

elektroninių užduočių išbandyme ir pasitikrinti savo pasiekimus. Buvo tikrinami mokinių klausymo 

ir skaitymo gebėjimai. Iš mūsų mokyklos dalyvavo 22 mokiniai.  

Mokytojai kėlė kvalifikaciją ir gilino kompetencijas nuotoliniuose mokymuose ar 

seminaruose. 

Organizuoti 2 bendri seminarai mokytojams, skirti netradicinių pamokų vedimui. 

Tobulinant savo profesines kompetencijas dirbant su mokiniais netradiciniais metodais, mokytojai 

individualiai dalyvavo seminaruose, mokymuose, konferencijose pagal poreikius (35 mokytojai). 

Dėl pandemijos ypač didelis dėmesys kreiptas pamokų organizavimui nuotoliniu būdu, 

mokomosios medžiagos parengimui e-aplinkai, užduočių sudarymui ir mokinių vertinimui e-

aplinkoje, saugios aplinkos sukūrimui kontaktinio mokymo.  

Mokytojai sėkmingai įsisavino nuotolinio mokymo metodiką, parengė e-aplinkai 

mokomąją medžiagą, apmokė mokinius naudotis virtualia mokymo aplinka MOODLE. Profesijos 

mokytojai parengė, įregistravo ir adaptavo 182 mokymo priemones. 

Didelis dėmesys buvo skirtas mokinių lankomumui gerinti. Grupių auklėtojai, 

remdamiesi metų veiklos ir individualiais savo planais vykdė individualios pažangos stebėjimą. 

Rezultatai buvo aptarti individualiai su kiekvienu mokiniu, tėvais (globėjais). 

Aktyvintas bendradarbiavimas su mokinių tėvais. Grupių auklėtojai nuosekliai ir 

planingai bendradarbiavo su mokinių tėvais, informavo (el. dienyne TAMO, el. žinutėmis, 

telefoniniais pokalbiais, laiškais, oficialiu pranešimu, per socialinius tinklus) apie vaikų mokymąsi, 

lankomumą tiek esant kontaktiniam, tiek nuotoliniam mokymui. Gegužės mėn. grupių auklėtojai 

pakvietė tėvus į nuotolinį tėvų susirinkimą. Pateikė tėvams susistemintus apklausos duomenis apie 

nuotolinį mokymą(si). 

Mažeikių politechnikos mokyklos antro strateginio tikslo – ruošti kvalifikuotus 

darbininkus, tenkinančius darbo rinkos poreikius - įgyvendinimui 2020 metų mokyklos veiklos plane 

buvo iškeltas tikslas – plėtoti socialinę ir tarptautinę partnerystę ruošiant kvalifikuotus darbininkus. 

Įgyvendinant šį tikslą buvo diegiamos profesinio mokymo programos tenkinančios socialinių 

partnerių poreikius.  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 3 d. 

įsakymu Nr. V-141 „Dėl licencijos vykdyti formalųjį profesinį mokymą Mažeikių politechnikos 

mokyklai papildymo“, mokyklai išduota licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą Nr. 004108 

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės mokymo programos (valstybinis kodas 

T43081103) moduliais (kodai: 3081112, 3081113, 3081114, 3081115) ir įrašytais Licencijų registre.  

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą 

gyvenimą departamento direktoriaus 2020 m. balandžio 24 d. pasirašytame pritarime Nr. SR-1473, 

mokyklai suteiktos licencijos vykdyti naujas modulines pirmines ir tęstines profesinio mokymo 

programas: 

1. Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa (valstybinis kodas 

T32073205); 

2. Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa (valstybiniai kodai P32073202; P32073214; T32073206); 

3. Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa 

(valstybiniai kodai P31072201; P32072201; P32072205; T32072202); 

4. Pastolių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa (valstybinis kodas 

T32073207); 

5. Skardininko modulinė profesinio mokymo programa (valstybinis kodas 

T32073209); 

6. Skardininko ir konstrukcijų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

(valstybiniai kodai P32073203; P32073219; T32073210); 

7. Staliaus-dailidės modulinė profesinio mokymo programa (valstybiniai kodai 

P32073204; P32073210; T32073212); 



8. Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa (valstybiniai kodai P42071502; 

P43071502; T43071504). 

Mokykla glaudžiai bendradarbiaudama su vietos verslo įmonėmis, derina profesinio 

mokymo programų modulius, socialiniai partneriai įtraukiami į profesinio mokymo kokybės 

atitikties didinimą darbo rinkos poreikiams. 

Mokyklos vadovai, atsižvelgdami į darbdavių poreikį regioniniu lygmeniu, kartu su 

UAB „Hotrema“ vadovais diskutavo apie naujų modulinių pirminių ir tęstinių profesinių mokymo 

programų vykdymą mokykloje. Įmonė finansavo šiuolaikiškos praktinio mokymo klasės įrengimą, 

kuri aprūpinta visa reikalinga įranga būsimiems kvalifikuotiems darbininkams ruošti.  

Siekiant skatinti mokinius pasirinkti ir populiarinti Naftos produktų operatoriaus 

specialybę mokykla kartu su AB „ORLEN Lietuva“ parengė bendrą reklaminį projektą kviečiantį 

mokinius pasirinkti šią specialybę ir dirbti AB „ORLEN Lietuva“ įmonėje. Reklaminis filmukas 

buvo patalpintas mokyklos internetinėje svetainėje, viešinamas AB „ORLEN Lietuva“ įmonėje. 

Mokyklos profesijos mokytojai veda mokymus socialinių partnerių įmonėse. 2020 m. 

liepos–rugpjūčio mėn. profesijos mokytoja metodininkė Birutė Šeštakauskienė dalyvavo akcinės 

bendrovės „ORLEN Lietuva" vykdytame ES lėšomis finansuojamame projekte „ORLEN Lietuva 

darbuotojų kompetencijų tobulinimo projektas“ (projekto kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0074), 

skaitė paskaitas 4 naftos perdirbimo technologijų operatorių grupėms, apmokyti 74 bendrovės 

darbuotojai. 

2020 m. lapkričio 10 d. Mažeikių politechnikos mokykla, Mažeikių rajono savivaldybė 

ir UAB „Nord Steel“ pasirašė skatinamosios stipendijos sutartis su dviem mūsų mokyklos 

moksleiviais – jiems nuo lapkričio 1 d. iki mokslo metų pabaigos (8 mėnesius) kas mėnesį bus 

mokama 200 Eur. stipendija. Pusę šios sumos mokės Savivaldybė, kitą pusę – sutartį pasirašiusi 

įmonė. Keturšalės sutartys sudarytos pavasarį pasirašius Mažeikių politechnikos mokyklos, 

Savivaldybės, UAB „Nord Steel“ ir UAB „Hotrema“ bendradarbiavimo susitarimą dėl skatinamųjų 

stipendijų šios mokyklos mokiniams įsteigimo. Mokyklos tikslas – parengti darbo rinkai reikalingų 

specialybių darbuotojus, Savivaldybė skatina darbo vietų skaičiaus didinimą bei jaunų ir motyvuotų 

darbuotojų pasilikimą rajone, bendrovė siekia pritraukti jaunus specialistus ir išugdyti įmonėje pačių 

geriausių darbuotojų kolektyvą. 

Siekiant gerinti profesinio mokymo kokybę 2020 m. su socialiniais partneriais 

pasirašyta 16 bendradarbiavimo sutarčių. 

2020 m. praktinį mokymą sektoriniuose praktinio mokymo centruose (SPMC) ir realiose 

darbo vietose atliko 431 besimokantis (24,5 proc. praktinio mokymo valandų nuo praktinio mokymo 

valandų).  

Plėtojant tarptautinę partnerystę mokykla pagal Erasmus+ KA1 programos asmenų 

mokymosi mobilumo tikslais įgyvendino 2 projektus: „Kompetencijų tobulinimas su Erasmus+“ Nr. 

2019-1-LT01-KA102-060213 bei „Į profesinį meistriškumą per tarptautinį mobilumą ir 

kompetencijų tobulinimą“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060389. Tobulino profesines, technologines, 

kalbines, tarpkultūrines kompetencijas 16 mokinių, o tai sudarė 2,6 proc. nuo bendro mokinių 

skaičiaus. 

Taip pat, mokykla kartu su Saldus tehnikums derino Apdailininko (statybininko) 

profesinio mokymo programos (kodas 217073201) modulio „Dekoratyvinis dažymas“ temas. Šis 

modulio suderinimas leido ugdymo įstaigoms taikyti ECVET (Europos profesinio mokymo kreditų 

sistema), kuomet mokinių mokymosi  metu įgyti įvertinimai perkeliami ir pripažįstami susitarimo 

būdu pasibaigus mobilumo vizitui. 

Dėl situacijos, susijusios su pandemija, kai kurios projekto „Kompetencijų tobulinimas 

su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060213 veiklos atidėtos 2021 m. 

Mokykloje didelis dėmesys skiriamas klausimams, susijusiems su ugdymu karjerai. 

Mažeikių politechnikos mokyklos 9 klasių (1A ir 1B kl.) mokiniams pravestos 5 klasės valandėlės 



profesijos pasirinkimo, įsidarbinimo galimybių temomis. 7 klasės valandėlės karjeros ugdymo tema 

pravestos kitose klasėse/grupėse. 

2020 m. vasario mėn. 4 d. mokykloje vyko susitikimas su bendrojo ugdymo mokyklų 

technologijų mokytojais, kurio metu diskutuota apie technologijų pamokų vedimo Mažeikių 

politechnikos mokykloje poreikį bei galimybes. Nutarta sudaryti galimybę bendrojo ugdymo 

mokyklų technologijų mokytojams plačiau susipažinti su profesinio mokymo programomis, 

vykdomomis Mažeikių politechnikos mokykloje, atvykti apžiūrėti mokyklos praktinio mokymo 

bazę, mokyklų vadovams aptarti organizacinius technologijų pamokų organizavimo klausimus. 

2020 m. vasario 6 d. dalyvavome Litexpo organizuojamoje didžiausioje tarptautinėje 

studijų ir karjeros planavimo parodoje „STUDIJOS 2020“. Mūsų mokykla atstovavo 2 sektorius -

statybos ir maisto ruošimo sektorius. 

2020 metais vykdyti 6 kontaktiniai profesinio veiklinimo renginiai Mažeikių ir Akmenės 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų 10-12 klasių mokiniams, buvo pristatomos specialybės, kurias 

mokiniai galėjo „pasimatuoti“. Dėl situacijos, susijusios su pandemija, bendravimas su mokyklomis 

buvo įmanomas tik nuotoliniu būdu pasitelkiant skaitmenines technologijas. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, didindama profesinio mokymo prieinamumą ir 

lankstumą, sudarė galimybes I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 klasių bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius ar programas. Mūsų mokykla taip 

pat pasiūlė 3 Apdailininko modulinės profesinio mokymo programos modulius I–II (9–10), 2 

Vizualinės reklamos gamintojo modulinės profesinio mokymo programos, 2 Virėjo modulinės 

profesinio mokymo programos, 2 Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinės 

profesinio mokymo programos ir 2 Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinės profesinio 

mokymo programos modulius  III–IV (11–12) gimnazijos klasių mokiniams. 2020 m. birželio 9 d. 

galimybės mokytis mokiniui bendrojo ugdymo ir profesinėje mokykloje bei siūlomi moduliai buvo 

pristatyti Mažeikių rajono bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pasitarime.  

2020 m. lapkričio 4 d. vyko nuotolinė diskusija apie karjeros ugdymo mokyklose 

svarbą. Kalbėta aktualia tema – mokinių profesinis orientavimas, karjeros ugdymas mokyklose. 

Šioje diskusijoje skaičiau pranešimą „Galimybė profesijos mokytis dar mokyklos suole“. 

Diskusijose dalyvavo Savivaldybės meras, mero pavaduotojos, Savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Švietimo centro, Užimtumo tarnybos Mažeikių skyriaus, 

ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ ir verslo atstovai. Nuotoliniu būdu 

vykusiame renginyje išklausyti pranešimai apie ateities specialistų rengimo pradžią mokyklose, 

profesinio veiklinimo galimybes ir perspektyvas bendrojo ugdymo mokykloje, galimybę profesijos 

mokytis dar mokyklos suole. 

Mažeikių politechnikos mokyklos trečio strateginio tikslo – kurti atradimų ir 

mokymosi sėkmės siekiančią mokyklą – įgyvendinimui 2020 metų mokyklos veiklos plane buvo 

iškeltas tikslas - tobulinti palankią ir saugią ugdymo(si) aplinką.  

Įgyvendinant šį tikslą buvo nutarta mokyklos elektroninėje svetainėje įdiegti 

elektroninę platformą „Patyčių dėžutė“, kuri leistų mokiniams, tėvams ir mokytojams anonimiškai, 

saugiai ir greitai pranešti apie įtariamas arba įvykusias patyčias. Ši platforma įdiegta 2020 m. 

gegužės mėn. 

Mokyklos bendrabučio gyvenimas – savita mokyklos kultūros dalis. Tačiau pasitaiko 

mokinių netinkamo ir nesaugaus elgesio atvejų. Siekiant užtikrinti mokinių saugumą bendrabutyje, 

įrengtos 4 vaizdo kameros. 

Popamokinė veikla – labai svarbi mokinių  užimtumo sritis, suteikianti galimybes 

atsiskleisti jų gabumams, leidžianti pagilinti ir praktiškai panaudoti žinias, įgytas pamokų metu. 2020 

m. buvo organizuota 14 tradicinių mokyklos renginių, paminėtos 5 valstybinės ir kalendorinės 

šventės. Dėl situacijos, susijusios su pandemija,  kai kurie renginiai vyko nuotoliniu būdu. 

Švietimo pagalba mokiniams, tėvams teikta individualių konsultacijų metu. 

Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, pedagogais, sudaryti ir įgyvendinti individualūs švietimo 



pagalbos teikimo mokiniui planai. Socialinis pedagogas bei psichologas, vykdė šviečiamąją veiklą 

mokykloje: vedė temines grupių valandėles emocinės sveikatos išsaugojimo, socialinių įgūdžių 

ugdymo temomis, dalijosi aktualia informacija auklėjamojo darbo, bendrojo ugdymo mokytojų, 

profesijos mokytojų metodinėse grupėse. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė mokiniams 

pravedė 17 užsiėmimų užkrečiamųjų ligų profilaktikos, asmens higienos, supratimo apie 

mikroorganizmų atsparumo antibiotikams didinimo, fizinio aktyvumo skatinimo temomis. Žalingų 

įpročių prevencijos temomis: vasario–kovo mėn. pravedė 3 pamokas. Parengė ir išplatino 88 

elektroninius pranešimus elektroniniame mokyklos dienyne TAMO, el. mokyklos paštu mokiniams, 

pedagogams, mokinių tėvams, mokyklos darbuotojams. 

Kokybiškos pagalbos teikimą mokiniui užtikrina mokyklos Vaiko gerovės komisijos 

veikla. Mažeikių politechnikos mokykloje vyko 13 komisijos posėdžių. Pagalba teikta 22 

mokiniams: 4 – dėl patirto smurto arba jų pačių smurtavimo, 4 – dėl bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklių nesilaikymo, 13 – dėl pamokų nelankymo, vangaus ruošimosi mokykliniam technologijų 

brandos egzaminui, 1 – dėl mokinių elgesio taisyklių nesilaikymo nuotolinių pamokų metu. Komisija 

bendradarbiavo su mokinių tėvais, globėjais (posėdžiuose dalyvavo 8 mokinių mamos). 

Mokykloje įgyvendinama psichoaktyvių medžiagų prevencijos programa „Savu 

keliu“, užtikrinamas kiekvieno 9–12 klasių mokinio dalyvavimas prevencinėje programoje. 

2020 m. mokyklos veiklos plane suplanuotų apklausų apie mokyklos mikroklimatą, 

mokinių saugumą, smurtą ir patyčias vykdymas. Socialinis pedagogas ir psichologas atliko mokinių 

apklausas: „Patyčių ir smurto paplitimas mokantis nuotoliniu būdu“, „I kurso mokinių adaptacija“, 

„Nuotolinio mokymosi įtaka pamokų lankomumui ir mokymosi rezultatams“. Apklausų rezultatai 

pristatyti mokyklos bendruomenei, pateiktos rekomendacijos. 

Siekiant padėti mokiniui ugdytis patriotiškumą ir pilietiškumą 2020 m. buvo vedamos 

grupių valandėlės, pamokos, kurių metu mokiniai galėjo teorines žinias susieti su realiu pasauliu, 

spręsti mokyklos ir vietos bendruomenės problemas bei prisidėti prie jos gerovės kūrimo.  

Gegužės mėn. 3 profesinių grupių mokiniai dalyvavo visoje Lietuvoje organizuotame 

ES egzamine.  

Lapkričio 25 d. 3 profesinių grupių ir 1A klasės mokiniai dalyvavo Lietuvos 

Konstitucijos egzamine. Mokiniai pasitikrino savo konstitucijos žinojimą. 

Gruodžio 14 d. 2 profesinių grupių mokiniai dalyvavo virtualioje pamokoje, kurią 

organizavo Europos informacinio centro Lietuvoje atstovė Sigita Škirkaitė ir Europos Parlamento 

biuro atstovas Robertas Pogorelis. Pamokos tema „Naujiena ar melagiena, kaip jas atpažinti“. 

Mokyklos bendruomenė dalyvavo įvairiuose miesto bendruomenės iniciatyvose. Jau 

penktą rudenį Mažeikių senamiesčio parke vyksta Žemės ir aplinkos meno paroda „Gamtoje iš 

gamtos“, kurioje dalyvauja ir mūsų mokykla. Šiemet pristatyta floristinė kompozicija „Rudens 

proveržis“.  

Birželio 1 d. visoje šalyje surengta padėkos akcija „Ačiū, Lietuva!“, skirta pagerbti 

visus prisidėjusius prie koronaviruso krizės valdymo. Mažeikių politechnikos mokyklos 

bendruomenė taip pat įsijungė į šią akciją, pateikė muzikinę padėką. 

Spalio 17 d. mokiniai ir mokytojai dalyvavo Europos solidarumo korpuso 

finansuojamame projekte ,,Nuo močiutės palangės“, kurį surengė ir įgyvendino Neformali jaunimo 

grupė „Žaliapėda“ ir Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. 

Komunikacija viduje ir išorėje, ypač šiuo laikotarpiu, yra labai svarbi. Mokykla nuo 

2017 m. naudojasi e. platforma „Google for Education“, kuri skirta organizacijos skaitmeninei 

komunikacijai organizuoti užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę. Mokyklos bendruomenė 

sėkmingai naudojasi „Google drive“ paslauga vidinių dokumentų saugojimui, bendrinimui, 

informacijos rinkimui ir apdorojimui. E. platformoje „Google for Education“ kuriama vidinė registrų 

sistema leidžia efektyviau kaupti ir analizuoti veiklos procesų duomenis, daryti išvadas, planuoti. 

Mokyklos internetinės svetainės tikslas – pateikti informaciją apie mokyklos veiklą, kad 

su mokyklos naujovėmis, pasiekimais galėtų susipažinti visi – esami ir būsimi mokiniai, jų tėveliai, 



darbdaviai, kiti svetainės lankytojai. Tai tarsi mokyklos istorija. Tai vienas pagrindinių įrankių, 

formuojant mokyklos įvaizdį.  

Aktuali informacija, straipsniai pateikiami rajoninėje spaudoje „Santarvė“, „Būdas 

žemaičių“, „Didmiestis“, regioninėje televizijoje „Roventa“. Žiniasklaidos atstovai lankosi 

mokykloje, filmuoja vykstančius renginius. 

Mokyklos komunikacijos internete efektyvumą rodo vartotojų apsilankymas mokyklos 

internetinėje svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook. 

Mažeikių politechnikos mokyklos ketvirto strateginio tikslo – atnaujinti ir plėtoti 

mokyklos infrastruktūrą – įgyvendinimui 2020 metų mokyklos veiklos plane buvo iškeltas tikslas –  

atnaujinti ir plėtoti mokyklos infrastruktūrą. 

Atnaujinant mokyklos infrastruktūrą pradėta pritaikyti aplinką judėjimo negalią 

turintiems bendruomenės nariams. Pritaikytas tik atvykimas į mokyklos pastatą. 2020 m. pagaminti 

ir sumontuoti turėklai prie pagrindinio įėjimo į mokyklos pastatą. Gamybiniame korpuse pradėtas 

remontuoti esantis liftas, kurio pagalba į pastatą patekti galės judėjimo negalią turintys asmenys.  

Mokyklos pastatų renovavimui su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) sudaryta 

finansavimo sutartis pastatams (Ventos g. 18, Mažeikiai) atnaujinti (išorės sienų šiltinimas, stogo 

šiltinimas, langų keitimas, durų keitimas, perdangos virš nešildomo rūsio šiltinimas, šildymo 

sistemos atnaujinimas (modernizavimas), apšvietimo sistemos atnaujinimas/modernizavimas), vertė 

1 112 241,43 Eur.  

Įgyvendinant valstybinę švietimo strategiją, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

skyrė 12000,00 Eur bendrabučio patalpų remontui (Ventos g. 12, Mažeikiai). Suremontuoti 3 

bendrabutyje esantys kambariai. 

Viekšnių skyriuje atliktas remontas mokyklos (Tilto g. 20, Viekšniai) seno korpuso 

laiptinėje ir I aukšto fojė. Pakeistos pagrindinio įėjimo durys ir langai. Nupirktos aktų salei 

reikalingos 185 kėdės, 2 informaciniai stendai. 

Viekšnių skyriaus bendrabutyje (Bažnyčios g. 15, Viekšniai) atliktas remontas 1 aukšte 

(atnaujinta grindų danga, pakeistos durys, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai, elektros 

instaliacija, perdažytos lubos, sienos, ant langų sumontuoti roletai, nupirkti baldai).  

Praktinio profesinio mokymo infrastruktūrai atnaujinti Europos Sąjungos fondų lėšomis 

baigiamas įgyvendinti projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0019 „Mažeikių politechnikos 

mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“. Technikos priežiūros verslo darbuotojo, 

suvirintojo, apdailininko (statybininko) ir staliaus specialybėms įsigyta įrangos už 492340,74  tūkst. 

Eur. 

Įgyvendinant valstybinę švietimo strategiją, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 

skaitmeniniams mokymo (si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų 

įrangai įsigyti 3 300,00 Eur., už kuriuos buvo įsigyta 20 vaizdo kamerų su mikrofonais. Įsigytos 

skaitmeninės mokymo(si) priemonės, skirtos mokyti/mokytis nuotoliniu būdu (EDUKA klasė, 

licencija 9 mokytojams ir 57 mokiniams, UAB „Baltų lankų vadovėliai“, skaitmeninės mokymo (si) 

aplinkos e. lankos licencija). Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangai įsigyti skirta 11 

000,00 Eur, už kuriuos įsigyta 14 kompiuterių su monitoriais, klaviatūromis ir kitais priklausiniais. 

Atlikti remonto darbai suvirintojų dirbtuvėse (D 306): atnaujinta grindų danga, lubos, 

sienos, elektros instaliacija. 

Siekiant užtikrinti automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinės 

programos vykdymą, elektrotechnikos laboratorijai nupirktas naujas kompiuteris ir patobulinta 16 

esamų kompiuterių. 

Vizualinės reklamos gamintojo ir interjero apipavidalintojo specialybių mokymui 

nupirktas termopresas, bigatorius, giljotina, rašalinis spausdintuvas. 

Įsigyta 14 sekcinių aštuonių durų metalinių persirengimo spintelių, 100 komplektų darbo 

rūbų, 1 projektorius su priklausiniais, 4 spausdintuvai, 150 antivirusinių programų licencijų, grožinės 

ir mokymo literatūros. 



Viekšnių skyriaus mokomosiose gamybinėse dirbtuvėse Technikos priežiūros verslo 

darbuotojo specialybės gamybinėse patalpose pakeistas langas, sumontuoti pakeliami vartai (durys), 

nupirkta ir sumontuota išmetamųjų dūmų ištraukimo sistema, 4 kolonų elektrohidraulinis keltuvas 

su integruotu hidrauliniu ašies kėlikliu, sumontuoti patalpos šildymo kaloriferiai. Teorijos klasėje 

atliktas patalpos remontas. Mokomosiose gamybinėse dirbtuvėse pakeistos pagrindinio įėjimo durys. 

Dirbtuvių stogo remontui nupirkta 160 rulonų bituminės dangos. Pasėlių priežiūrai nupirkta 

chemikalų ir trąšų. 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1. Diegti 

profesinio mokymo 

programas tenkinant 

socialinių partnerių 

poreikius. 

Vykdomas 

profesinis 

mokymas pagal 

formalias 

modulines ir 

neformalias 

profesinio mokymo 

programas 

Įgyvendintos 3 naujos 

modulinės ir 2 neformaliojo 

profesinio mokymo 

programos 

Įgyvendintos 5 

naujos modulinės 

pirminio ir 

tęstinio mokymo 

programos: 

- Apdailininko 

(P32073205) 

- Staliaus-dailidės 

(T32073212) 

- Suvirintojo 

(P42071501) 

- Virėjo 

(P42101303) 

- Apskaitininko 

(P43041101) 

1.2. Diegti 

pameistrystės 

mokymo formą 

elektriko, 

elektromontuotojo ir 

naftos produktų 

operatoriaus 

profesinio mokymo 

programose. 

Dalis mokinių 

mokoma 

pameistrystės būdu 

5 proc. nuo šiose mokymo 

programose besimokančių 

mokinių mokosi 

pameistrystės būdu. 

Neįgyvendinta 

1.3. Atnaujinti 

praktinio profesinio 

mokymo 

infrastruktūrą.  

Modernizuoti 

profesinio mokymo 

bazę Mažeikių PM 

ir Viekšnių 

skyriuje. 

Pagal ES SFLBF 

finansuojamą projektą Nr. 

09.1.2.-CPVA-K-722-01-

0019 „Mažeikių 

politechnikos mokyklos 

profesinio mokymo 

infrastruktūros plėtra“ 

atnaujinta įranga įsigyjant 

naujų įrenginių suvirintojo, 

technikos priežiūros verslo 

Už 492340,74 Eur 

įsigyta naujausia 

įrangą, įrankiai ir 

priemonės 

suvirintojo, 

technikos 

priežiūros verslo 

darbuotojo, 

apdailininko 

(statybininko) bei 



darbuotojo, apdailininko 

(statybininko) ir staliaus 

profesinio mokymo 

programoms įgyvendinti.   

staliaus 

programoms 

kvalifikuotų 

darbininkų 

rengimui. 

1.4. Tobulinti 

kokybės valdymo 

sistemą (KVS). 

Suskaitmeninti 

komunikaciniai 

procesai tarp 

administracijos 

darbuotojų 

Įdiegta elektroninė 

dokumentų valdymo sistema 

(EDS). 

Įdiegta 

elektroninė 

dokumentų 

valdymo sistema 

(EDS) profesinio 

mokymo 

informacinės 

sistemos PMIS 

aplinkoje. 

1.5. Valstybinių 

profesinio mokymo 

įstaigų, kuriose 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

įgyvendina 

savininko 

(dalininko) teises ir 

pareigas, tinklo 

vystymo 2018–2020 

metų bendrojo plano 

įgyvendinimas 

Prie Mažeikių 

politechnikos 

mokyklos 

prijungiamas 

Viešosios įstaigos 

Šiaulių DRMC 

Mažeikių skyrius 

Įgyvendintas tinklo planas 

Įgyvendintas iš 

dalies 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Diegti profesinio mokymo programas 

tenkinant socialinių partnerių poreikius. 

2020 m. neįdiegta nė viena neformaliojo 

profesinio mokymo programa, nes Kvalifikacijų 

ir profesinio mokymo plėtros centro sąraše 

nebuvo šiuo metu darbdavių poreikį atitinkančių 

neformalaus mokymo programų. 

2.2. Diegti pameistrystės mokymo formą 

elektriko, elektromontuotojo ir naftos 

produktų operatoriaus profesinio mokymo 

programose. 

Laimėtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamas projektas 09.4.1-

ESFA-T-736-01-0011 „Praktinių įgūdžių ir 

darbo kompetencijų įgijimas pameistrystės 

būdu“. Dėl pandemijos metu vykdomo 

nuotolinio mokymo vykdymo ir/ar kontaktinio 

bendravimo apribojimų su elektriko, 

elektromontuotojo, naftos produktų operatoriaus 

specialybių mokiniais pameistrystės būdu 

pasirašyta sutarčių nebuvo. 

2.3. Valstybinių profesinio mokymo 

įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija įgyvendina savininko 

(dalininko) teises ir pareigas, tinklo 

vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano 

įgyvendinimas. 

Mažeikių politechnikos mokykla atliko visus 

galimus procedūrinius veiksmus. 



 

 

 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Įrengtos 2 praktinio mokymo dirbtuvės UAB 

„Hotrema“ partnerių lėšomis skirtos modulinių 

profesinio mokymo programų vykdymui: 

• Pastolių montuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa (T32073207); 

• Skardininko modulinė profesinio mokymo 

programa (T32073209) 

Išplėstos profesinio mokymo 

specialybių pasirinkimo galimybės, 

tenkinami darbdavių lūkesčiai.  

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 



6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

7.2. 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 



 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 

 

 


