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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Vie5osios istaigos Kelmes profesinio rengimo centro strateginiame 2017-2020 metq plane

nustatytos ir igyvendinamos keturios strateginio planavimo sritys :

1. Ugdymo proceso valdymas.

2. Ugdymo proceso kokybes uZtikrinimas.

3. ZmogiSkqjq i5tekliq kompetencija, tobulejimas ir darbo kokybe.
4. InfrastruktDros atnaujinimas, pritaikymas ir pletra.

2019 metq veiklos plane numatyta igyvendinti Siuos uZdavinius :

1. UZtikrinti ugdymo kokybg ir veiksmingum4 bei atsakomybg uZ savo darbo rezultatus.
2. Ie5koti potencialiq suaugusiqjq Svietimo tobulinimo krypdir+, iskaitant mokymosi brldq
patogum4 bei prieinamum4.

3. Daugiau demesio skirti ne formaliems reikalavimams, o mokiniq, darbdaviq, vietos
bendruomenes poreikiq tenkinimui.
4. Toliau kelti istaigos prestiZ4 visuomends tarpe.

5. Sudaryti, kaip galima saugesnes, sveikatingesnes ir kokybi5kesnes darbo bei mokymosi
s4lygas.

6. Atlikti infrastrukturos atnauj inimo darbus.
2019 metais pradetas mokyklos pastato, esandio J. Janonio g. ll, Kelmeje, atnaujinimas,

didinant energijos vartojimo efektyvum4. Projektas finmsuojamas Energijos efektyvumo fondo
le5omis. Projekto s4mata - 1 009 985,18 eury.

2079 metais geguZes 28 d. pratgstas Atitikties sertifikatas ISO 9001:2015. Vadybos
taikymo sritis: Profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.

lapkridio 12 d. isakymu Nr. V-1279 ,,Del finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal

2014-2020 metq Europos S4jungos fondq investicijq veiksmq programos 9 prioriteto

,,Visuomenes Svietimas ir ZmogiSkqjq i5tekliq potencialo didinimas" 09.1.2-CPVA-K-722

igyvendinimo priemong ,oProfesinio mokymo infrastrukturos pletra" i5 Europos Sqjungos

strukturinir+ fondq le5q bendrai finansuojamam projektui ,,Vie5osios istaigos Kelmes profesinio
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rengimo centro infrastruktflros atnaujinimas", projekto Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0033,

fgyvendinimui buvo skirtas lki 494 548,64 Eur (keturiq Simtq devyniasdeSimt keturiq tlkstandiq

penkiq Simtq keturiasdesimt a5tuoniq eury ir 64 ct) finansavimas. Bus investuojama i Sias

mokymo programas:

Paslaugos asmenims:
l. Virejo (Ma3101302);
2. Padavejo ir barmeno (M44101303, T32101305);
3. Konditerio (M43101301, M44101301, T43101302).

InZinerij a ir inZinerines profesij os :

1. Automobiliq mechaniko (M43071604,M44071601,T43071605);
2. Technikos prieZilros verslo darbuotojo (M43071603).

2019 m. vidurinio ugdymo programq baige ir gavo brandos atestatus 53 mokiniai,
profesinio mokymo programas baige ir gavo kvalifikacijos paZymejimus - 113 mokiniq.

2019 m. rugsejo I d. i I-4ji kurs4 priimta 120 mokiniq (pagal profesinio mokymo

programas),ir 47 mokiniai (pagal pagrindinio ugdymo program4).

Dideli pokydiai ivyko igyvendinant profesinio mokymo programas. Visq pirma, mokykla

atsisake iprastq profesinio mokymo programrl ir pradejo vykdyti modulines mokymo programas,

sudarant galimybes mokiniams nuosekliai ig1'ti atskiras kompetencij as.

Nuo 2019 m. rugsejo I d. mokykla pradejo vykdyi visi5kai nauj4 profesinio mokymo

programq - Multimedijos paslaugq teikejas. Specialistai, turintys 5i4 kvalifikacij4, tampa vis

reikalingesni, o Sios programos atskiros kompetencijos labai praverdia prie kitq kvalifikacijq.

Norint labiau tenkinti darbo rinkos bei klientq poreikius, Siais metais pradejome vykdlti
net penkias tgstinio profesinio mokymo programas. Jos skirtos asmenims, jau turintiems vien4

kvalifi kacij 4 ir siekiantiems antros, finansuoj amos valstybes leSomis'

Mokykla turi senas staliq ruo5imo tradicijas, bet ilg4 laikotarpi nevykde Sios profesinio

mokymo programos. 2019 metais priememe bfisimuosius stalius tiek i pagrindini, tiek i tqstini

mokym4.

Toliau bendradarbiavome su UZimtumo tarnybos Kelmes skyriumi. Vykdeme profesini

mokym4 pagal tEstinio mokymo programas, tarnybos siqstiems asmenims. Be to, pirm4 kart4

mokyklos istorijoje organizavome kompetencijq pripaZinimq, igytq ne mokymosi, o darbo

patirties b[du, uZimtumo tamybos siqstiems asmenims '

VSI Kelmes PRC mokiniai aktv],iai ir sEkmineai dalwavo nacionaliniuose profesinio
meistri5kumo konkursuose:

I vieta:
1. ,,Profesionaliausias prekybininkas 2019" (konkurso vieta: Siauliq profesinio rengimo

centras).

Prekybos lmoniq vadybininko padejejo specialybes pirmo kurso mokines J. Ledkauskaite

ir L. Navickaite dalyvavo Siauliq PRC Prekybos ir verslo skyriuje vykusiame respublikiniame

mokiniq profesinio meistri5kumo konkurse ,,Profesionaliausias prekybininkas 2019". Konkurse

dalyvavo 16 mokiniq i5 8 Lietuvos profesiniq mokyklq: VS[ Kur5enq politechnikos mokyklos,

Panev6Zio Margaritos Rimkevidait6s paslaugq ir verslo mokyklos, BirZq technologijq ir verslo

mokymo cenho, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos, Marijampoles profesinio rengimo
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centro, KupiSkio technologijos ir verslo mokyklos, Siauliq PRC. Konkurso metu sudarytos

komandos atliko uZduotis, susijusias su kasdienine prekybininko veikla: tur0jo parengti UAB

,,Ruvera" gaminamos produkcijos pristatym4, aptarnauti pirkej4 kompiuteriniu kasos aparatu,

uZpildyti kasos pajamq orderi, buvo tikrinamas mokiniq pastabumas. Viso konkurso metu buvo

vertinamas bfsimq prekybininkq pasiruo5imas darbui, i5vaizda, komunikabilumas. Atlikus visas

uZduotis ir susumavus rezultatus, dvi pirmas vietas pasidalino: Jurgita Ledkauskaite (Kelmes

PRC) ir Roneta Ramanauskaite (Siauliq PRC).

2. Traktoriq fig[rinio vairavimo slalomo konkursas (konkurso vieta: JoniSkio Zemes [kio
mokykla).

II vieta:
1. Profesinio meistri5kumo konkursas ,,svarbiausia - svedias 2019" (konkurso vieta:

Zar asr4 pro fe sine mokykl a).

Konkurse varZesi mokiniai, besimokantys pagal kaimo turizmo organizatoriaus ir svediq

aptarnavimo darbuotojo mokymo programas. Tytuvenq skyriq atstovavo kaimo turizmo

organizatoriaus mokymo programos tredio kurso mokine Nerile Abromavidilte. Parodant

svetingum4 ir atsiZvelgiant i klientq interesus, jai teko pristatyti ,,X imondje" teikiam4

apgyvendinimo paslaug4, atlikti teoriniq Ziniq tikrinimo test4, padengti ir padekoruoti stal4

pusrydiams dviem asmenims pagal padiq sudaryt4 meniu, pakloti lov4 svediui bei pristatyti

atliktas uZduotis. Susumar.us konkurso rezultatus, N. AbromavidiUte uZeme antr4 viet4 ir jai buvo

iteiktas antro laipsnio diplomas, kuri isteige Kvalifikacijos ir profesinio mokymo pletros centras.

Apibendrindama konkurso rezultatus, komisijos pirmininke Laima Tamull'te - Stonde ragino:

,,DidZiuokites tuo, k4 pristatote, nes Lietuva graLi ir svetinga Salis, dia yra k4 pamatyti".

2. Traktoriq figlrinio vairavimo slalomo konkursas (konkurso vieta: JoniSkio Zemes [kio
mokykla).

III vieta:
1. Automobiliq mechaniko profesinio meistri5kumo konkursas (konkurso vieta: VSf

Raseiniq technologijos ir verslo mokykla).

Mokiniams buvo suteikta galimybe realizuoti save, igyti patirties, isivertinti savo

pasiekimus. Siame konkurse dalyvavo Tyuvenq skyriaus bUsimi automobiliq mechanikai: Aretas

Zubavidius, AM16 gr., Edvinas Jankunas, AM17 gr., Tomas MartySius, AMIT gr.

2. Floristiniq kilimq konkursas ,,Senoliq Saknys - tautos stiprybe" (konkurso vieta:

JoniSkio Zemes flkio mokykla).

2019 metais wkd6 3 SMPF Erasmus+ prosramos mobilumo proiektus:

1. Proj ektas Nr. 2017 -l-LT0 l-KAl 02 -034952,,Burok6lis valdo".
8 mokiniai vyko i mobilumo staZuotq Vokietijos International and European Education

Programs gGmbH organizacij4.

2. Projektas Nr. 2019-1-LT01-KA102-060104 ,,Tarptautin6 praktika ATEIdI.II:
modulin6 statyba, veganq ir vegetarq virtuv6, elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai".

8 mokiniai staZavosi euitijoje Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Osterreich

organizacijoje. Projekto metu mokiniai atliko praktikq imonese pagal savo specialybg. Mokiniai

gavo Europasus, sertifikatus, jq praktika buvo ivertinta Europos profesinio mokymo kreditq
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sistema (ECVET). Savaitgaliais ir laisvalaikiu mokiniams vyko ekskursijos, buvo i5vykg i
Venecij4, aplanke Austrijos sosting Vien4, Karintijos sosting Klagenfurtq ir kitus Austrijos
miestus.

8 mokiniai staZavosi Vokietijoje, International and European Education Programs gGmbH
organizacijoje. Projekto metu mokiniai atliko praktik4 Berlyno imonese pagal savo specialybg.

Mokiniai gavo Europasus, sertihkatus i5 priimandios organizacijos, jq praktika buvo ivertinta
Europos profesinio mokymo kreditq sistema (ECVET). Savaitgaliais ir laisvalaikiu mokiniams
ryko ekskursijos po Berlyn4 ir jo apylinkes.

3 mokytojai staZuotes metu aplanke Klagenfurt Berufschule 2, Fachberufsschule fiir
Tourismus Villach, Volkermarkt Schule, Kelag Lehrningschule, Polyechnische Schule Althofen,
kur susipaZinta su Austrijoje lykdomu dualinio mokymo ir pameistrystes organizavimu.

Mokytojai dalyvavo teorijos ir praktikos pamokose, domejosi darbo metodais, destoma medZiaga

ir naujausiomis technologijomis, kuriq Lietuvoje dar nera. Lankytasi WIFI egzaminq centre ir
TAZ profesinio orientavimo centre, dometasi kaip Austrijoje vyksta kvalifikaciniai egzaminai ir
kokiu b[du mokinys pasirenka profesij4. {vairiuose imonese buvo stebetas mokiniq i5 ivairiq
Lietuvos profesiniq mokyklq praktinis darbas. Laisvu laiku susipaZinta su Klagenfurto
kultUriniais objektais. {gyta patirtis ir Zinios bus taikomos ugdymo procese.

3. Projektas Nr. 2018-1-LT01-KAl02-0466l9,,Kompetencijq ugdymas dualinio
mokymo ir pameistryst6s keliu ES Salyse".

3 Mokytojai savaitg lankesi Lenkijos profesinese mokyklose, domejosi bei susipaZino su

Lenkijos profesiniu mokymu. Laisvalaikiu mokytojai susipaZino su Lenkijos kultlra, lankesi

Krokuvoje, Zakopaneje, Krynica-Zdroj miestuose. Baigiantis projektui mokytojams buvo iteikti
sertifikatai bei Europasai, paZymintys darbuotojq dalyvavim4 mobilume.

7 mokiniai Praktikos metu projekto dalyviai mokesi panaudoti medien4 pastatq

restauravimo srityje, nustatyti medZiagq suderinamum4 ir sugebeti teorijos pagrindus pritaikyti
praktikoje. Projekto metu dalyviai ugde klrybiSkum4, norq dirbti komandoje, atsakomybes
jausm4.

Erasmus* projektas didina profesinio mokymo patrauklum4, skatina aktyvq pilieti5kum4,

dalyviai igijo kompetencijq pripaZinimui reikalingq Ziniq bei gebejimq. Savaitgaliais ir laisvu
laiku mokiniams ryko ekskursijos, kad galetq susipaZinti su MaZosios Lenkijos vaivadijos
kultUriniu ir istoriniu paveldu, aplanke Lenkijos miestq Krokuvos, Zakopanes, Nowy Sazc,

Grybow lankytinas vietas. Pasibaigus staZuotei, dalyviams iteikti Europass dokumentai, ECVET
pasiekimq perkelimo sistemos panaudojimo dokumentai ir tarptautiniai priimandiosios
organizacij os sertifi katai.

2019 m. vasari startavo projektas ,,Lietuvos kariuomene Lietuvos valstybes gyvenime -
nuo 1918-qjq iki dabarties". Projekto laimetojai ir dalyviai gruodZio 6 d. apdovanoti Generolo

Jono Lemaidio Lietuvos Karo akademijoje. Vertinimo komisija, sudaryta i5 Karo akademijos ir
Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centro Pilietinio skyriaus darbuotojq, i5rinko tris
geriausius darbus. TrediEja vieta ivertinta m[sq skyriaus mokine Veronika Vygante Vaidiulyte. Ji,
padedama mokytojos Laimos Pranckuvienes, iSsamiai i5tyrinejo l9l9 1921 m.

Nepriklausomybes kovq savanorio Jono Barkausko biograhj4 ir atskleide jo darbq svarb4

Lietuvai.

Centro mokiniai ir moklojai aktyviai dalyvavo kasmetin6je Kelmes miesto

Sventeje ,,Kelmds ratas 2019, gerumo akcijoje miestui ,,Parne5k Kaledq dvasi4 i namus",
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informaciniame renginyje "[gyk profesij4 dabar", Vilniuje Litexpo parodq rumuose vykusioje

tarptautin0je mokymosi, Ziniq ir karjeros planavimo parodoje ,,Studijos 2019", taip pat

akcijoje,,Solidarumo begimas 2019*, kuri4 inicijavo visuomenine organizacija ,,Gelbekit
vaikus", rajoniniame sveikatos renginyje, flashmobe, "Judejimo ir Sokio karStine zumbos ritmu",
suaugusiqjq mokymosi savaites ,,Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!" renginiuose,

tradiciniuose Zemaites skaitymuose, jaunimo verslumo konkurse "Ateities Kelm6", rajoniniame

konkurse - tradiciniame Poezijos rudenelyje J. Graidilno gimnazijoje ir kt.

Centro mokiniai pasiZymejo ir sportineje veikloje: vadovaujami vyr. ktno kultlros
mokytojo Giedriaus Gedrygo, Lietuvos profesiniq mokyklq mokiniq Siauliq regiono vaikinq

tinklinio varZybose iSkovojo II -q)q viet4, o merginq tinklinio komanda, Lietuvos profesiniq

mokyklq moksleiviq Siauliq regiono tinklinio varZybose - Il-ejq viet4, Vaiguvos jaunimo

bendruomenes,,Lyderiai" Pavasario tinklinio varZybose - l-q:qvietq.
Klaidas Plu5diauskis, GR 7/1 grupes mokinys, 2019 m. Lietuvos imtyniq dempionate

i5kovojo prizing III -ja viet4.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

ntal sr metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

1.1.{gyvendinti
patobulint4 etatinio
apmokejimo modeli
nuo 2019-09-01.

Iglvendintos
etatinio darbo
apmokejimo
nuostatos.

Parengti teises aktai,
atnauj intos darbo sutartys,
darbo apmokejimo tvarka.

2019-08-30
patvirtintas darbo
apmokejimo
tvarkos apraSas,

pakeistos ir
pasira5y,tos 52

darbuotojq
sutartys,
patvirtinti darbo
grafikai.

1.2.Vykdyti
paslaugq teikimo
sutarti, planuojant
energijos taupymo
priemoniq idiegim4
V5[ Kelmes
profesinio rengimo
centro pastatuose.

VIPA lengvatine
paskola UAB
,,Mano blstas".

SumaZes Silumos ir elektros
energijos s4naudos, kitos
pastatq eksploatavimo ir
prieZiuros iSlaidos.

694 501,37 eur
(isisavinta 2019
m. liepos-
gruodZio
menesiais), (2019
metais pradetas
mokyklos pastato,
esandio J. Janonio
g. 11, Kelmeje,
atnaujinimas,
didinant energijos
vartojimo
efektyvum4.
Projektas
finansuojamas
Energijos
efektyvumo fondo



leSomis).

l.3.Uaikinri
kokybi5k4 praktinio
mokymo

igyvendinim4.

Praktiniam
mokymui mokiniai
siundiami iSPMC.

Ne maZiau kaip 40 mokiniq
pasiqsti atlikti praktikq i
SPMC.

54 mokiniai ir 6
mokytojai:
Direktoriaus

isakymai:
1.2019-05-15 Nr.
M-99,9 mokiniai,
2 mokyojai (VSI
Tel5iq RPMC);
2.2019-05-20 Nr.
M-103, l5
mokiniq,2
mokytojai
(Siauliq PRC);
3. 20t9-rr-26
Nr. M-252, 15

mokiniq, I
mokyojas (V5{
Tel5iq RPMC);
4. 2019-t2-r6
Nr. M-273, 15

mokiniq, 1

mokytojas (VSf
Tel5iu RPMC).

1.4. Suaugusiqjq
tgstinio profesinio
mokymo
organizavimas.

Vykdomas tgstinis
profesinis
mokymas.

Asmenq, dallvavusiq
tgstiniame profesiniame
mokyme 2019 m., skaidius.

2019 m. vykdytos
6 tgstinio
profesinio
mokymo
programos, jas
baige ir
kvalifikacijq ierjo
23 asmenys.
Direktoriaus

isakymai:
2019-04-15 Nr.
SG-5;
2019-04-15 Nr.
SG-5;
2019-12-02 Nr.
SG-37;
2019-l l-l I Nr.
SG-29;
2019-12-02 Nr.
SG-39;
2019-12-02 Nr.
SG-38

2. UZduotvs, neiwkdytos ar iwkdvtos i5 dalies d6l numatytq rizikq (jei tokiq buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.



z.).
2.4.

2.5.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atlikta S sta veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1.2019-12-13 pasira5yta sutartis su CPVA

projekto,,Visuomends Svietimas ir ZmogiSkqiq

i5tekliq potencialo didinimas" Nr. 09.1.2-CPVA-K-

722 igyvendinimo priemong,,Profesinio mokymo

infrastruktlros pletra" iS Europos S4iungos

strukturiniq fondq le5q bendrai finansuojamam

projektui,,Vie5osios istaigos Kelmes profesinio

rengimo centro infrastrukturos atnaujinimas",

projekto Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0033,

igyvendinimui buvo skirtas iki 494 548,64 Eur

(keturiq Simtq devyniasde5imt keturiq tlkstandiq
penkiq Simtq keturiasde5imt a5tuoniq eury ir 64 ct)

finansavimas.

2020 m. vykdant Si projekt4 bus

atnaujinta virejo, padavejo ir barmeno,

konditerio, automobiliq mechaniko,

technikos prieZiuros darbuotojo

specialybiq mokomoji iranga ir
patalpos.

3.2. Pradeta vykdyti moduline multimedijos

paslaugq teikejo programa. { program4 M43061106

priimta 1l mokiniq, i T43061302 - 12 mokiniq.

Pagerejo mokymosi prieinamumas ir
naujos galimybes mokiniams.

3.3. Perskirsdius leSas, isigl'ti 24 kompiuteriai, kita

kompiuterine technika, pakeisti valgyklos stalai ir
kedes, nupirkta naujos irangos suvirintojq

specialybes programai, irengtos stebej imo kameros

Tytuvenq skyriuje.

Pagerintas estetinis valgyklos vaizdas,

atsirado naujos galimybes ugdYi

mokiniq kompiuterinio ra5tingumo

kompetencijas, pagerejo mokiniq

saugumo uZtikrinimo s4lygos patalpose

ir teritorijoje.

3.4.
3.5.

4.Pa veiklos uZd buvo ir rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliaiSiektini rezriltatai



III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATLI VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJ(I TOBULINIIVLAS

5. Pasicktu rezu ltatq r,.r'kdan! _ui4qet!! lsryg$M4q
UZduo d iq 

! 
vy-kdy mo apra5ymas

5.1. U2duotys ivykdytos ir ,irsrjo kai kuriuos sutafius vertinimo rodiklius
5.2. UZcluon,s i! csuruis ivvkd ral sutarhrs vertinirno .or.iitt*t
5.3. fr.ykdytos tik kai kurios uZduotys sutartus vertinimo rodiklius
5.4. UZduotys nelrykdytos pagal surarrus vertinimo rodiklius

6. Kompetencij os, tg1i3! nglgqqjg$llrr1i
6. I. Konrpiutcrinio ra5tingurno koml:ctcncr;a

Pa2vmimas atitinkamas

_ lanqelis

Labai serai tf
c.etql g--

_6-.2._____

Di rektoriaus pavaduotoj a ugdymui.
atliekanti direktoriaus funkcijas .V .. ,/_jr, '
(Svietirno jstaigos vado'to ftar.r-qos) ipira.i*sl-5-

/

Saulute Jakiiene
(r,ardas ir pavarde)

2A20-02-26
(data)

IV SKYRIUS
\.ER'I'INIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinilnas, io pagrindimas ir siilymai: Metin6s uzduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus
vertinimo rodiklius, atliktos laiku ir atitinka visus reikalavimus. Atliktos ir papildomos uZduotys,
kurios leido gerinti centro veiklq. Todel si[lome veiklq vertinti labai gerai.

Centro tarybos pirmininkas .* - '- 'J ': Virsiniius Laurinaviiius 2020-02-26
(mok-vklojc - mokyklos tarybos rpara,iiis) (vardas ir pavardd[ iuitii
lgaliotas asmuo. Svietimo pagalhos istaigo-je
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
I darbuotojq atstovavimE ig)'r,endinantis asrluo)

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir sililymai:

(ivictimo istaigos savininko tcises ir (para5as)
pareigas jgl.r'endinaniios irrstitucijos
(dalininkrl susirinkirno) jgalioto aslnens
pareigos)

Galutirris mehl r,eiklos ataskaitos ivertinirnas

(vardas ir pavarde) (data)



9. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatltos
uZduotys ivykdytos)

9.1. Vykdy'ti paslaugq teikimo
sutarti, atliekant energij os

taupymo priemoniq idiegim4
V5{ Kelmes profesinio rengimo
centro pastatuose ir mokomojo
korpuso dirbtuvese.
VIPA lengvatine paskola UAB
,,Mano blstas".

SumaZejusios Silumos ir
elektros energijos
s4naudos, kitos pastatq

eksploatavimo ir
prieZilros iSlaidos.

Baigti pastatq renovacij o s

darbai, idiegtos energijos
taupymo priemones
mokomajame ir dirbtuviq
korpusuose, laikantis sutartyj e
numatytq terminq.

9.2. Vykdyti projekt4

,,Vie5osios istaigos Kelmes
profesinio rengimo centro
infrastrukturo s atnauj inimas",
projekto Nr. 09. 1.2-CPVA-K-
722-0t-0033

Pagerejusi ugdymo
kokybe, naujos
galimybes inovatyviai
organizuoti programq

,,Paslaugos asmenims" ir
,,InZinerij a ir inZinerines
profesijos" mokiniq
dalykiniq kompetencijq
ugdym4.

fglvendinti 70 procentq
projekte numatytq veiklq.

9.3. Palaikyti centro vadybos
atitikties standart4 ISO
9001:2015.
Vadybos sistemos taikymo sritis:
Profesinis mokymas ir bendrasis
ugdymas

Atlikti vidaus audit4
pasirinktai mokyklos
sridiai, suinteresuotqj q
Saliq analizg, rizikos
valdym4 pagrindiniame
veiklos procese.

Pratgstas standartas ISO
9001:2015.

9 . 4 .U Ztiktrinti kokyb i 5k4

bendrqjq ir profesiniq
kompetencijq ugdymq.

Atnaujinti profesinio
mokymo licencij4,
papildant naujomis
mokymo programomis,
r,ykdlti Erasmus*
projektus, glaudZiai
bendradarbiauti su

uZimtumo tarnyba,
sudarlti s4lygas bendrojo
ugdymo mokyklq
mokiniams naudotis
mokyklos baze.

Pradetos rrykdyti dvi naujos
pirminio ir tgstinio profesinio
mokymo programos,
tobulinamas kompetencij q
pripaZinimas darbo patirties ir
kt. budais, sudaryta sutartis su

Kelmes,,Aukuro" pagrindine
mokykla del technologijq
pamokq vykdymo centre.
Organizuotos mokiniq
staZuotes ir mokytojq
kvalifikacijos tobulinimas
pagal Erasmus+ program4 (40
dalyviq).

9.5. Pletoti pameistrystes
mokymo form4.

Dalis mokiniq mokoma
pameistrystes forma.

5 proc. nuo bendro mokiniq
skaiciaus mokoma
oameistrvstes forma.

9
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10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali bUti neivykdytos (aplinliybes' kurios gali
turdti neigiamos itakos [ykdyti Sias uiduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadour)

10.1. Suinteresuotq darbdaviq stoka rajone, norindiq r,ykdyti mokym4 pameistrystes forma.

1 0.2. Vie5qjq pirkimq r,ykdymas proj ektui Nr. 09. 1 .2-CPVA-K-7 22-01 -0033.

(Svietimo lstaigos savininko teises ir (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

pareigas igyvendinandios institucij os

(dalininktl susirinkimo) fgalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, /

;\.*u, Saulute Jak5iene 2020-02-26
(srt"t,." l@ -lpfiS"t)- (vardas ir pavarde) (data)


