
VIESOJI ISTAIGA KELMES PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
(Svietimo lstaigos pavadinimas)

MINDAUGO CERKAUSKO
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

2021 METU VEIKLOS ATASKAITA

2022-02-03 Nr. S-25
(data)

KELME
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

VieSorior irtuigos Kelmes profesinio rengimo centro (toliau - Centras) 2021 metq veiklos

plane nustatytos ir igyvendinamos planavimo sritys:
1. Ugdymo proceso tobulinimas ir kokybes uZtikrinimas.
2. Mokyklos infrastrukt[ros atnaujinimas ir pletra.

3. Mokyklos bendruomenes ir socialiniq partneriq isitraukimas i ugdymo proces4.

2021 metr4 veiklos plane numatyta igyvendinti Siuos uZdavinius :

1. UZtikrinti ugdymo kokybE, veiksmingum4 bei atsakomybg uZ savo darbo rezultatus.

2. fteisinti nuotolin! mokym4si Centre, pletoti mokiniq galimybes naudotis skaitmeniniais

mokymosi i5tekliais.
3. Daugiau demesio skini ne formaliems, o mokiniq, darbdaviq, vietos bendruomenes poreikiq

tenkinimui.
4. Aktyviai vykdyti profesini orientavim4, kelti Centro prestiZ4 visuomenes tarpe.

5. Sudaryti saugias, higienos nornas b0tinas kokybiSkam ugdymo procesui atitinkandias

s4lygas.
6. Atlikti infrastrukt[ros atnaujinimo darbus.

2O2l m- atliktas Centro veiklos i5orinis vertinimas. V5{ Kelme profesinio rengimo centro

veikla vertinama teigiamai. Sritys ,,Lyderyste ir vadyba", ,,Formaliojo profesinio mokymo

programrl igyvendinimas", ,,Persona1as", ,,Mokymo ir mokymosi i5tekliai" vertinamos gerai - 3

balai: sritys pletojamos sistemi5kai, be esminiq trukumq. Sritis ,,Mokymo ir mokymosi rezultatai"

vertinama patenkinamai - 2 balai: sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra trukumq, kuriuos

bltina pa$alinti. Pateiktos rekomendacijos Centro veiklos tobulinimo aspektais. Paruo5tas priemoniq

planas rekomendacijoms igyvendinti ir trukumams Salinti.

2021 m. atliktas ISO 9001.2015 VSl Kelmes profesinio rengimo centro vadybos sistemos

atitikties sistemos standarto vertinimas. Standartas patvirtintas, pateikta i5vada: veikla vykdoma
pagal standartq ir lmoniq procesq reikalavimus, tinkamai valdomi procesai, fu-itl ar neZymiq

neatitikdiq audito metu nenustatyta. Atitikties sertifikato Nr. 10194367.

Centre igyvendinta priemone ,,Profesinio mokymo infrastruktlros pletra" i5 Europos

S4jungos strukturiniq fondq le5q bendrai finansuojamam projektui ,,Vie5osios istaigos Kelmes

profesinio rengimo centro infrastruktiiros atnaujinimas". Projekto Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0033

igyvendinimui skirtas 494 548,64 Eur (keturiq Simtq devyniasde5imt keturiq tlkstandiq penkiq

Simtq keturiasde5imt aituoniq eury ir 64 ct) finansavimas. Projekto metu investuota i Sias mokymo
programas:
Paslaugos asmenims:

1. Virejo (M43101302);
2. Padavejo ir barmeno (M44101303, T32101305);
3. Konditerio (M43101301, M44101301, T43101302).

InZinerija ir inZinerines profesijos:
1. Automobilirl mechaniko (M43071604,}/1440@



2. Technikos prieZitiros verslo darbuotojo (M43071603).

2021m. vidurinio ugdymo program4 baige ir gavo brandos atestatus 62 mokiniai, profesinio
mokymo programas baige ir gavo profesinio mokymo diplomus - 184 mokiniai.

2021 m. rugsejo I d. i I-Eii kursE priimta 176 mokiniai (pagal profesinio mokymo programas)
ir 42 mokiniai (pagal pagrindinio ugdymo program4).

Norint labiau tenkinti darbo rinkos bei klientq poreikius, Centre r,ykdomos tgstinio
profesinio mokymo programos. Jos skirtos asmenims, jau turintiems vien4 kvalifikacij4 ir
siekiantiems antros, fi nansuoj amos val stybes le5omis.

Centras dalyvavo tarptautiniuose projektuose: Nr. 2019-l-LT01-KA102-060104
,,Tarptautine praktika ATEIaIAI: modulind statyba, veganq ir vegetarq virtuv6, elektromobiliai ir
hibridiniai automobiliai". Nr. 2020-l-LT01-KAl02-077481 ,,Tarptautine praktika dabardiai ir
ateidiai: moduline statyba, subalansuota mityba, ekonomiSki automobiliai", Nr. 2021-1-LT0l-
KA121-VET-000005115 Erasmus+ I-ojo pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo
projektas.

2021 m. Centro mokiniai profesinio meistri5kumo konkurse ,,Svarbiausia svedias 2021"
uZeme III viet4, konditerio nacionaliniame profesinio meistri5kumo konkurse ,,Tau, mano mamyte"

- II viet4.
I5 kitos profesinio mokymo istaigos istatuose numatytos veiklos Centras per 2027 m. gavo

pajamq uL 119 565,88 Eur.
Aktyvi4 veikl4 vykde klubas ,,Be remq". Jo nariai dalyvavo Kelmes rajono savivaldybes

renginiuo se, or ganizavo uZsiemimus C entro bendruomenei.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

rindiniai pra6iusiu met veiklos rezultatai

UZduotys
Siektini
renitatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotys irykdytos)

Pasiekti rezultatar ir jq rodikliai

8.1 .

Mokyklos
veiklos
kokybes
vadybos
sistemos
veikimo
tobulinimas

Atnaujinti
palaikyti
mokyklos
vidaus
kokybes
vadybos
sistem4

lr Vadovaujamasi
atnaujintais mokyklos
vidaus veikl4
reglamentuojandiais
norminiais teises aktais;

V5[ Kelmes PRC Vidaus tvarkos
taisykles 2021-08-31 ; Vaiko geroves

komisijos darbo organizavimo tvarkos
apra5as 2021 -03 -17 ; Savikontroles
greitaisiais antigeno testais
organizavimo, koordinavimo ir
rykdymo tvarka 2021 -08-3 I ;
Darbuotoj q psichologinio saugumo

uZtikrinimo politikos igyvendinimo
tvarkos apra5as 2021-08-31; Lygiq
galimybiq politikos igyvendinimo ir
rykdymo prieZi[ros principq

lgyvendinimo priemones 202 1 -08-3 I ;
Ugdymo proceso igyvendinimo 2021-
2022 mokslo metais tvarka 2021-08-31;
Vidaus kontroles sistemos
pakankamumo ir veiksmingumo
uZtikrinimo tvarka 2021 -04-01.



Atliktas mokyklos
vidaus kokybes
vadybos sistemos
auditas, teikta i5vada

(ISO standarto ar
ministerijos audito) del

mokyklos kokybes
vadybos reikalavimq
atitikimo
reikalavimams;

Organizacij os kokybes vadybos

sistemos ISO 9001,7015. Pagal

audituotus pavyzdZius veikla vykdoma
pagal standartq ir imones procesq

reikalavimus, tinkamai valdomi
procesai, fumiq ar neZymiq neatitikdiq
audito metu nenus taty ta.
Centro veiklos i5orinis vertinimas. VSf
Kelmes PRC veikla vertinama
teigiamai.

Audito metu nustatytq
neatitikimq paialinimo
rezultatas

Paruo5tas i5orinio vertinimo
rekomendacijq igyvendinimo ir trlkumq
Salinimo priemoniq planas.

8.2. Pasillos
profesinio
mokymo
programr/
moduliq
bendrojo
ugdymo
mokyklq
mokiniams
klrimas ir
igyvendini-
mas

9-10 kl.
mokiniai
mokosi
pagal LTKS
3-4lygio
profesinio
mokymo
programas

Mokym4si pagal

atitinkamas
programas/modulius
tgsia priimti BU
mokiniai
(sukomplektuotos
naujai priimtq mokiniq
klases);

LAMA BPO sistemoje buvo siulyta
rinktis i5 keturiq profesinio mokymo
programry'moduliq, tadiau neatsirado
pageidaujandiq. BU mokyklq mokiniai
del karantino ir srautq valdymo negalejo
pasinaudoti jiems silloma galimybe.

Sudaryta galimybe
mokiniams atlikti
praktik4 mokykloje ar
realioie darbo vietoie;
Pasidalinta patirtimi,
siekiant pagerinti
teikiamq profesinio
informavimo ir
konsultavimo paslaugq

kokybg.
8.3. Antiko-
rupcines
aplinkos ir
atsparumo
korupcijai
mokykloje
stiprinimas

Kuriami
antikorup-
cine aplinka
ir mikrokli-
matas

Parengtas ir patvirtintas
mokyklos korupcijos
prevencijos veiksmq
planas,

iplan4 itrauktos
Svietimo, mokslo ir
sporto ministerijos
2020)023 mefi4
korupcijos prevencijos
programos

igyvendinimo
priemoniq plano
priemones, skirtos
ministerijos
pavaldZioms istaigoms;

2021m. vasario 26 d. direktoriaus

isakymu Nr. V-5 ,,Del VSI Kelmes
profesinio rengimo centro 2021 mefi4

kovos su korupcija programos ir
programos igyvendinimo priemoniq
plano tvirtinimo".



Vykdomas mokyklos
ilgalaikis korupcijos
prevencijos priemoniq

igyvendinimo planas

Parengta ataskaita korupcij os

pasireiSkimo tikimybes vertinimas
vie5qj q pirkimq srityj e.

Teisingas ir skaidrus mokytojq darbo
kruvio pasiskirstymas mokslo metams.

{staigos biudZeto ataskaitq teikimas Vf
Registry centrui ir vie5inimas centro
svetaineje.

Privadiq interesq deklaravimas.
Vie5as skelbimas apie laisvas darbo
vietas.

8.4. Bendra-
darbiavimo
SU

socialiniais
partneriais
pletra

Kuriamas
sistemingas,
naudingas ir
nuoseklaus
bendradar-

biavimas

Pritraukta nauja imone
jos darbuotojq
kvalifikacij ai tobulinti;

UAB ,,Arvitra Baltic", UAB ,,Asela",
Asociacija,,Kelmes automobiliq sporto
klubas", Tytuvenq kultlros centras, V5{

,,Respublikine j ogos mokykla".
Pritraukti 5e5i nauii mokytojai.

Organizuotos apskritoj o

stalo diskusijos, iSvyka

iimong;

Buvo organizuojamos i5lykos ir
diskusijos pas Kelmes rajono
verslininkus ir darbdavius. Diskutuota
apie trukstamus specialistus darbo
rinkai, pameistrystds vystymo
galimybes, praktikos atlikima.

Surengtas profesinio
meistriSkumo
konkursas, kitas
karjeros konsultavimo
renginys;

UAB ,,Asela" otganizavo nemokamus
mokymus profesij os mokytoj ams,

dirbantiems su nauja automobiliq
prieZiuros ir remonto iranga.
Tytuvenq kulturos centras organizavo
bendrus etnokultlrinius renginius.
V5{,,Respublikine jogos mokykla"
organizavo stowklas.

Stebeta, analizuota ir
vertinta vykdomo
bendradarbiavimo su

socialiniais partneriais
blkle;

[staiga su socialiniais partneriais
bendradarbiauja.

Organizuota veikla su

UZimtumo tamyba;
UZimtumo tamybos prie LR socialines
apsaugos ir darbo ministerijos Kelmes
klientq aptamavimo skyrius. Siqstq
bedarbiq ir uZimtq asmenq skaidius -
trys.

Tirta naujq profesinio
mokymo programq
k[rimo bltinybe.

B endradarbiavimas su UZimtumo
tarnyba, sekamas ir analizuojamas
specialybiu poreikis darbo rinkai.

uid tos ar iwkdytos i5 dalies ddl numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZasWs, rizikos

2.1. Pasillos profesinio mokymo
programr4/moduliq bendroj o ugdymo
mokyklq mokiniams kurimas ir
isvvendinimas

Neatsirado pageidaujandiq. BU mokyklq
mokiniai del karantino ir srautq valdymo
negalejo pasinaudoti jiems sitloma galimybe.

)



ldoma, ieibuvo atlikta svarr veiklos S

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1

3.
(p

Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bot ivykdytos

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PARE,IGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigybOs apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
(

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

4.

6.

Pakoreguotos pra6iusiu metu veiklos uiduotys (iei tokiu buvo) ir rezult ata

UZduotvs Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys iwkdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.t

ldom ataskai

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 -labai serai

5.1 . Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias 11 2a 3n 48
5.2. IStekliu (Zmosi5kuiu. laiko ir materialiniu) paskirsWmas ln 2a 38 4a

5.3. Lvdervstes ir vadovavimo efekt!'vumas 11 2z 38 4a

5.4. Zini4, gebejimq ir igudZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatu

lr 2a 3tr 4a

5. 5 . Bendras ivertinimas (paZym imas v idurki s) lr 2a 38 4a

Pasiektu rezultat nt uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas langelis

6.1. Visos uZduorys ivykdytos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai E
6.2. tJilduotys i5 esmes ivykdytos arba viena nejvykdyta pagal sutartus

vertinimo rodiklius
Gerai E

6.3. Ivykdyta ne maiiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai fI
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

7.1. Stiprinti gebejim4 i5sikelti konkredius, suplanuotus laiko atZvilgiu veiklos tikslus,
nusimatvti Zinssnius iu ievvendinimui ir krvptingai iu siekti.
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V SKYRIUS
KrrU METU vErKLos uZnuorvs, REZULTATAI IR RODIKIIAI

8. Kitq metq uiduotys
(nustatomos ne ma2iau kaip 3 ir ne kaip 5 u S

2021m. uZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys fykdytos)

8.1. Didinti vie5qjq
pirkimq skaidrum4 ir
efektyrum4.

1. UZtikrinama, kad per Centring
perkandiqj4 organizacija (CPO LT)
rykdomi privalomi rykdyti vie5ieji
pirkimai.

1. [vykdyta 100 proc.

2.Per CPO LT rykdomi ir vieSieji
pirkimai, kurie ndra privalomi
rykdyti per CPO LT.

2. [vykdyta 20 proc. daugiau,
negu per 2021m.

3. Paskelbta visa privaloma vieSinti
informacij a apie ir,ykdytus
vieSuosius pirkimus.

3. {vykdyta 100 proc.

4. [staiga Vie5qjq pirkimq tarnybos
skelbiamoj e pirkimq rykdytoj q

Svieslentej e vertinama,,gerai" .

4. Daugiau kaip 50 proc.

skelbiamq rodykliq vertinami

,,gerai".

8.2. Didinti mokiniq,
besimokandiq pagal

profesinio mokymo
programq modulius
(eksperimento tvarka

igyvendinamas
profesinio mokymo
programas) dalinuo
visq istaigos mokiniq.

1. Patvirtintas komunikacijos
planas, numatantis bUdus ir
priemones informuoti tikslines
grupes apie galimybes rinktis
modulius - 1 vnt.

1. Komunikacijos plano
priemones irykdytos 100 proc.

2. Informuotos tikslines grupes

(tevai, mokiniai, mokyklos)
skirtingais informavimo b[dais ir
priemondmis - Zinutes, susitikimai,
info vietos laikra5tyje).

2. Informuota 100 proc. tiksliniq
grupiq asmenl+.



3. Lyginant su2021 m., l0 proc.

padidejo mokiniq dalis,
pasirinkusiq profesinio mokymo
programr+ modulius.

3. {rykdyta 100 proc.

8.3. Skatinti
pameistrystg ir gerinti
jos kokybg.

l. Lyginant su2021m., x proc.
padidejo pameistriq dalis.

l. frykdyta 100 proc.

2.Lyginant su202l m., x proc.
padidejo imoniq meistry vykdomq
praktiniq uZsiemimq profesinio
mokymo istaieoie kiekis.

2. [vykdyta 100 proc.

3. Didinamas istaigos iniciatyr.rl,
skatinandiq pameistrystes pletr4,
skaidius.

3. {gyvendintos daugiau kaip 3

istaigos iniciatyvos.

8.4. Pletoti
bendradarbiavim4 su

socialiniais partneriais.

1 .Didinamas bendradarbiauj andiq

regiono darbdaviq (nuolat ir
reguliariai bendrauj andiq su

Svietimo istaiga) procentas.

1. [staiga rykde veiklas su

regiono darbdaviais ar darbdaviq
asociacijomis: apklause, itrauke i
istaigos veikl4 bei kompetencijq
vertinim4, teike pameistrius,
kvietesi i kvalifikacijos
tobulinim4, siunte mokinius
praktiniam mokymui, vykde
bendrus projektus.

2. Didinamas regiono tinklaveikos+
renginiq skaidius.

*Tinklaveika, kai savojegas sujungia dvi
ar daugiau Saliq, siekdamos sukurti kaZk4
visi5kai nauja ar patobulinti veikimo b[d4.

2. Svietimo istaiga organizavo,
dalyvavo ar inicijavo renginius
kartu su 30 proc. tinklaveikos
nariq: savivaldybe, darbdaviq
asociacij omis, j aunqj q
verslininkq klubais, Lietuvos
tevq forumu, bendrojo ugdymo
mokyklomis.

8.5. Pletoti profesijos
mokytojq
kompetencijq
tobulinimo galimybes.

l. Sukurta galimybe profesijos
mokytoj ams tobulinti turimas
kompetencijas bei igyti naujas.

1. Atnaujinta istaigos profesijos
mokytojq profesiniq
kompetencijq tobulinimo,
mentorystds pradedantiems
profesij os mokytoj ams ir
profesij os mokytoj q pritraukimo
i istaigE programa - I vnt.

2. Atnauj inta profesij os
mokytojq komanda - istaigoje
dirba2022 m. priimtas
profesijos mokytojas.

3. Ne maZiau nei x proc.
profesijos mokytojq 2022 m.
tobulinosi kvalifrkacij q
atitinkamos srities

i monej e/or ganizacij oj e I
lkvie.
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9. Rizikar kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos fiykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo i vadovu

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siUlymai: Vie5osios istaigos Kelmes profesinio rengimo centro
taryba si[lo vadovo ataskaitiniq metq veiklos ataskait4 vertinti gerai.

/
l.t / 1., /1: r / c' Z''/,/

mokykloje mokyklos tarybos - (para5as)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asm uo)

(vardas ir pavarde) (data)

11. fvertinimas, jg,npgrinOimas ir siiilymai: ',L",*-l ,r,z-i7-v--r;u-"-rt , /' t ;r'. , ,.- :- il. fverttnlmas, .lo pflgnnolmas rr srulymar. |^1/7,/:r.,/J 27 -/-'/'"/'r/. /4'{4-/-/ c -L ca ; /..

'.-/-'-' ',-,. 
". 

z:,- (c../ ,rt/,,-. i';--t-/-,<.,. .,.r..t{/t >.:z--/ ---;--l l-,-, (lz /L'-izL-/, z.-,.--:

',1t t:zr!-,,1,.-:"4d/21 < :'['1-

,r, -,/ 2,;,, V/-l :...rJ,'7i? r .-:--;: '..12/) -:-.( ,';7t:.1,'L :-/,:-z- ,; i'L-71-;
:lt : ...,. ,t ..-t- .' r. !.. . /t l- , , -l ,:..__-r_=-_Z=
(valstybines Svietimo istaigos savininko (para36s) (vardas if pa,

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

['It,'/

(5vietimo !staigos vadovo pareigos) (para5as)

l - /?
t/r'lL€

/ //_ //
(data)

/.,- ( r-it /

(vardas ir pavarde) (data)

9.1. Neatsiradus reikiamam skaidiui mokiniu. oaseidauiandiu mokvtis Dasal modulio

(vardas iy'pavarde)

/
.' / a


