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Mokykla 2016 metais veiklą orentuos į pagrindinius mokyklos strateginius tikslus. Didelis dėmesys bus skiriamas mokymo sąlygų
gerinimui, materialinės bazės stiprinimui, programų koregavimui.

Mokyklos misija – rengti amatininkus, gebančius gaminti aukštos kokybės dirbinius, amato darbuose didelį dėmesį skirti lietuvių tautos
tradicijoms, puoselėti ir tausoti etnokultūrinį paveldą, gebančius naudotis ITC (šiuolaikinėmis technologijomis).

Strateginiai tikslai:
- kokybiškas, atsinaujinantis šiuolaikiškas mokymo procesas
- kurti saugią, patrauklią, jaukią mokymosi aplinką

Uždaviniai:
Vykdyti žinių vertinimo ir įsivertinimo stebėseną.
Modernizuoti mokymosi bazę
Plėsti neformaliojos ugdymo paslaugas
Didinti mokyklos patrauklumą
Gerinti mokymosi aplinką
Užtikrinti (kurti) saugią aplinką
Užtikrinti profesinį orientavą, ugdymą karjerai.

Strateginio
plano sritis

Strateginio plano
uždaviniai

Priemonės Data Atsakingas Laukiami rezultatai

1. Kokybiškas,
atsinaujinantis
šiuolaikiškas
mokymo
procesas

1.1. Modernizuoti
mokymosi bazę

1.1.1.Informacinių technologijų ir
demonstracinės technikos ugdymo
procese diegimas.

2016
01/12

Kompiuterių spec. ir
ūkio dalis

IT priemonių taikymas mokymo ir mokymosi
procese, siekiant mokymo kokybės,
prieinamumo ir motyvacijos. Pasitelkus IT
populiarinti amatų mokymą Atnaujinta
programinė įranga



1.1.2. Žinių vertinimo ir
įsivertinimo stebėsena.

2016
01/12

Pavaduotojas
ugdymui, profesijos

mokytojai, metodinis
būrelis

Pažangių metodų taikymas siekiant įsisavinti
žinias. Sugebėti objektyviai vertinti savo
gebėjimus

1.1.3. Mokymo programų
savianalizės vykdymas.

2016
01/12

Pavaduotojas
ugdymui, profesijos

mokytojai, metodinis
būrelis

Mokytojų ataskaitos – informacijos apie
mokymo programų tobulinimą, analizuojant
mokymo kokybę, vertinant mokinių pasiekimus.

1.1.4. Mokymo programų
atnaujinimas, pritaikymas darbo
rinkos poreikiams.

2016 02 –
2016 08

Pavaduotojas
ugdymui, profesijos

mokytojai, metodinis
būrelis, direktorius

Mokymo programos. atitinkančios standartą  ir
poreikius.

1.2. Pirminis
profesinis
mokymas

1.2.1. Parengti turimas amato
programas įvairiems lygiams.

2016 01 -
2016 08

Pavaduotojas
ugdymui, profesijos
mokytojai

Pritaikytos mokymo programos skirtingo
amžiaus ir išsilavinimo mokiniams.

Pasirengti moduliniam mokymui.

1.2.2. Amatininkų poreikio regione
tyrimas.

2016 12 Pavaduotoja ugdymui,
profesijos mokytojai,

spec.pedagogė

Darbo rinkos poreikių tyrimas, apklausos,
analizės. Susitikimai su įmonių, savivaldybių
švietimo skyrių vadovais.

1.2.2. Mokinių pasiekimų vertinimo
rezultatų analizė ir apibendrinimas.

1.2.3. Mokinių dalyvavimas
parodose, meistriškumo
konkursuose, praktinio mokymo
mugėse, pleneruose.

2016 06

nuolat

Pavaduotojas
ugdymui,

Grupių vadovai,

Spec.pedagogas

Mokyklos vadovai ir
profesijos mokytojai

Mokinių pasiekimų pažangos duomenų analizė
ir gautų rezultatų panaudojimas tolesnei mokinių
pažangai pasiekti.

Mokinių lankomumo gerinimas.

Mokinių paruošimas ir dalyvavimas įvairiuose
meistriškumo konkursuose, parodose,
pleneruose, mugėse demonstuojant amatus.

Apibendrinami pasiekimai, taikomos skatinimo
priemonės mokiniams ir mokytojams.

1.2.4. Absolventų įsidarbinimo
analizės pagal mokymo programas
parengimas.

2016 12 Grupių vadovai,
metodinis būrelis,

Surinkti duomenys apie mokyklą baigusiųjų
įsidarbinimą ar mokymosi tęstinumą.

Teikiamų mokymo programų populiarumo
analizė.

1.5. Neformalus
ugdymas

1.5.1. Parengti neformalaus
ugdymo programas.

2016 09 Pavaduotojas
ugdymui, profesijos

Vykdomas mokinių pirminių amato įgūdžių
mokymas.



mokytojai Vykdomas suaugusių mokymas.

2. Tikslas –
kurti saugią,
patrauklią,
jaukią
mokymosi
aplinką

2.1. Didinti
mokyklos
patrauklumą

2.1.1. Organizuoti vykdomų
ugdymo programų pristatymą.
Mugių ir švenčių metu
demonstruoti amatus gyvai

nuolat Mokyklos vadovai ir
profesijos mokytojai

Viešų akcijų metu demonstrujama tradicinės
amatų technologijos.

Populiarinamos mokyklos vykdomos
programos.

2.1.1.4.Mokinių darbų fotografijos talpinamos
mokyklos internetinėje svetainėje.

2.1.1.5. Miesto įstaigose organizuojamos
mokinių darbų parodos.

2.2. Rengti
amatininkų
parodas
mokyklos
parodinėse
erdvėse.

2.2.1. Organizuoti amatų
pristaymą mokyklos ir miesto
bendruomenei.

nuolat Mokyklos vadovai ir
profesijos mokytojai,

bibliotekos vedėja

Mokyklos parodų salėje pristatomi mokinių
sukurti darbai

Demonstruojami žymių amatininkų, meistų
kūriniai.

Geresnis mokyklos žinomumas. Mokymo
programų populiarinimas. Mokinių gebėjimų
atskleidimas.

2.3. Vykdyti
mokyklos
remontą.

2.3.1. Suremontuoti piešimo
tapybos klasę

2016 09 Direktorius,
direktoriaus padėjėjas

ūkio reikalams

Atnaujinta estetiška aplinka piešimo tapybos,
klasėje.

2.3.2. Įrengti mansardoje
patalpas vasaros stovyklų
mokiniams

2016 05 Direktorius,
direktoriaus padėjėjas

ūkio reikalams

Sudarytos galimybėsgyventi mokiniams vasaros
stovyklų metu.

2.3.3. Parengti techninę
dokumentaciją saugios aplinkos
užtikrinimui

2016 05 Direktorius,
direktoriaus padėjėjas

ūkio reikalams

Pasirengta teritorijos aptvėrimui, vaizdo
stebėjimo sistemos įrengimui bei mokinių
sveikatingumo ir judrumo priemonių įrengimui.

2.4. Gerinti
mokinių sąlygas.

2.4.1. Materialinės paramos
mokiniams teikimas: stipendijų ir
pašalpų mokėjimas, aprūpinimas
vieta bendrabutyje, kelionės išlaidų
kompensavimas.

2016
nustatyta
tvarka

Direktorius,
stipendijų ir pašalpų

skyrimo komisija

Našlaičių bei socialiai remtinų mokinių
aprūpinimas bendrabučiu.

Važiavimo bilietų apmokėjimas Alytaus rajono
savaldybėje gyvenantiems mokiniams.

2.4.2. Socialinės paramos
mokiniams teikimas: spec.
pedagogo paslaugos, sveikatos

2016
nustatyta

tvarka

Direktorius,
Spec. pedagogas

Spec pedagogo, prevencinės darbo grupės
veiklos programos, sveikatos priežiūros
specialisto pagalba.
Susitikimai su mokinių tėvais ar globėjais.



priežiūros specialisto pagalba.

2.4.3. Mokinių lankomumo ir
drausmės pažeidimų analizė
skatinant žinių įsisavinimo.

2016 09-
11

Direktorius ir visi
mokytojai

Atnaujintos vidaus tvarkos taisyklės.
Posėdžiuose svarstomos pažeidimų priežastys.
Numatomos prevencinės priemonės.

2.4.4.Skatinti gerai besimokančius
ir gerai lankančius mokyklą ir
kūrybiškai dirbančius  mokinius

2016 01-
2016 12

Direktorius ir
mokytojų taryba

Išvykos, įvairūs renginiai, paskatinimai

2.5 Kelti
pedagoginio
personalo
kvalifikaciją  ir
kompetencijas.

2.5.1 Parengti kvalifikacijos kėlimo
grafiką.

2016 03 Direktorius ir
pavaduotojas ugdymui

Sudarytos galimybės mokytojų kvalifikacijai
kelti.

2.6. Tobulinti ne
pedagoginio
personalo
kvalifikaciją  ir
kompetenciją,
skatinant  dalyvauti
mokymosi visą
gyvenimą
sistemoje.

2.6.1. Nuolatinis dalyvavimas
seminaruose bei mokymuose,
susijusiuose su profesine veikla  bei
naujų kompetencijų įsigijimas

2016 05 Direktorius Administracijos bei kitų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas bei naujų
kompetencijų įsigijimas.


