
Kėdainių profesinio rengimo centras 

 (Profesinio mokymo įstaigos pavadinimas) 

 

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1 Bendros žinios apie mokymo įstaigą 

Organizacinė struktūra 

Centras įsteigtas 2001 metais.. Mokymas vykdomas pagal bendrojo ugdymo ir profesinio 

mokymo programas. Veikia 3 skyriai: Pramonės ir paslaugų, Transporto ir verslo, Gimnazijos. 

Steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Centrui vadovauja direktorius, 

dirba direktoriaus pavaduotojas ugdymui, praktinio mokymo vadovas, trys skyrių vedėjai, 

pavaduotojas administracijai ir ūkiui. 

Veikia savivaldos institucijos – Centro taryba, Centro mokytojų taryba, Centro mokinių 

taryba. 

Žmonių ištekliai 

2015 metais darbuotojų skaičius 134. Iš jų: vadovai – 7, bendrojo ugdymo mokytojai – 19, 

profesijos mokytojai – 29, bendrabučio auklėtojai – 2, socialiniai pedagogai – 2, specialusis 

pedagogas – 1, kiti administracijos ir ūkio darbuotojai – 73. 

Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai: 

Vidutinis amžius 48,12 metų; (5 mokytojai nuo 55 iki 60 metų amžiaus; 2 mokytojai nuo 60 

iki 62,5 metų amžiaus; 3 mokytojai daugiau 62,5 metų amžiaus). 

Iš 19 mokytojų 2 mokytojai metodininkai; 12 vyresniųjų mokytojų. 

Profesijos mokytojai:  

Vidutinis amžius 50,24 metų; (2 mokytojai nuo 55 iki 60 metų amžiaus; 2 mokytojai nuo 60 

iki 62,5 metų amžiaus; 1 mokytojas daugiau 62,5 metų amžiaus). 

5 mokytojų pagrindinė darbovietė yra kitose mokymo įstaigose. 

Iš 29 profesijos mokytojų 4 profesijos mokytojai metodininkai; 17 vyresniųjų profesijos 

mokytojų. Trūksta inžinierinio profilio (metalo darbų) profesijos mokytojų. 

Planavimo sistema 

Centras savo veiklą planuoja rengdama strateginį planą, metinį veiklos planą, mokslo 

metų ugdymo planą. Mokytojai rengia mokomųjų dalykų teminius planus, dalykų modulių, 

pasirenkamųjų dalykų ir neformaliojo švietimo programas. 

Finansiniai ištekliai 

Centras finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų vykdo veiklą pagal šias programas: 

švietimo ir mokslo administravimo, švietimo ir mokslo administravimo (pajamų įmokų) bei 

valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo. Papildomas finansavimas veiklos plėtrai gaunamas iš 

Europos sąjungos programų, paramos ir kitų šaltinių. 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 

Centras turi 176 kompiuterius. Iš jų 25 nešiojamieji. Visi kompiuteriai prijungti prie 

interneto. Interneto prieiga per Litnet tinklą užtikrinama šviesolaidine jugtimi. Nuo 2013 metų 

pradėtas kompiuterinės technikos atnaujinimas. 2013 metais įsigyta 11 kompiuterių, 2014 metais –

19. 

Centre įdiegta šiuolaikinė telekomunikacinė sistema, jungianti į vieną tinklą dalį patalpų ir 

pastatų. Įdiegus šią sistemą pokalbiai tarp Centro administracijos tapo nemokami Centre 

naudojamos 5 išorinės laidinio ir 1 judriojo ryšio linijos  ir 16 abonentų vidaus telefoninio ryšio 

stotelė vietinio telefoninio ryšio užtikrinimui. 16 Centro darbuotojų naudojasi tarnybiniais judriojo 

ryšio telefonais.  

Vidaus ir išorinei komunikacijai užtikrinti centras turi interneto svetainę 

www.prc.kedainiai.lm.lt. Taip pat veikia Centro Facebook paskyra. 

Išorinės komunikacijos veiklą vykdo ir  koordinuoja  darbo grupė informacijos sklaidai 

apie Centro veiklą. 

Vidaus darbo kontrolės sistema 

http://www.prc.kedainiai.lm.lt/
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Centre įgyvendinama visapusiška kontrolės sistema, kuria siekiama užtikrinti veiklos 

teisėtumą, ekonomiškumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginio ir kitų veiklos planų 

įgyvendinimą. Finansinių išteklių naudojimo kontrolė yra griežta, vykdoma pagal finansų 

kontrolės taisykles ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

Centre dirba auditorius, kuris tikrina ir vertina, ar pakankama ir efektyvi Centro ir jo padalinių 

vidaus kontrolės sistema, ar veikla vykdoma nepažeidžiant įstatymų. 

 

2. Mokymo įstaigos darbuotojai            
 

2.1. Mokyklos vadovai: 

Direktorius: Dangiras Kačinskas, dirba nuo 2014 metų, I vadybinė kategorija. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: Olga Zaborskienė, dirba nuo 2015 metų, II vadybinė 

kategorija.  

 

2.2. Bendras darbuotojų skaičius 2016.01.01 – 134 

 

2.3. Mokytojai: 

 

 

 

Mokytojų skaičius 

 

 

 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai  

 

Profesijos   

mokytojai  

Iš jų suteikta 

kvalifikacinė kategorija 

2015 metais 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai  

Profesijos   

mokytojai  

Atestuotų mokytojų skaičius:            

  

20 24 - - 

turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 

- - - - 

turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją  

4 4 - - 

turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją   

13 20 2 - 

turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 

   

3 - x x 

neatestuotų mokytojų skaičius  

  

- 10 x x 

Švietimo pagalbos specialistai 

 Iš viso Ekspertų Metodininkų Vyr. 

specialistų 

Specialieji 

pedagogai 

1 - - 1 

Socialiniai 

pedagogai 

2 - - 1 

 Iš viso I kat. II kat. III kat. Iš viso 

Psichologai 1 - - - 1 

 

2.4. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 

2.4.1. Bendrojo ugdymo mokytojai: 
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Mokslo metai Bendrojo ugdymo mokytojų, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendrojo ugdymo  

mokytojų skaičiaus įstaigoje 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2012–2013 3 19 13,6 86,4 

2013–2014 1 17 5,6 94,4 

2014–2015 2 18 10,0 90,0 

 

 

2.4.2. Profesijos  mokytojai 

 

Mokslo metai Profesijos mokytojų, tobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendro profesijos 

mokytojų  skaičiaus įstaigoje  

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metu 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2012–2013 8 32 20,0 80,0 

2013–2014 9 27 25,0 75,0 

2014–2015 4 30 11,8 88,2 

 

2.4.3. Švietimo pagalbos specialistai: 

 

Mokslo metai Švietimo pagalbos specialistų tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų per metus 

2012–2013 - 2 

2013–2014 - 2 

2014–2015 1 2 

 

 

 3. Pirminis profesinis mokymas 

 

3.1. 2015–2016 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos  

 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

2016.01.01 

217058201  Apdailininko (statybininko) mokymo 

programa 31 

330034714  Logisto ekspeditoriaus mokymo programa  49 

330052106  Suvirintojo mokymo programa  40 

330052501  Automobilių elektromechaniko mokymo 

programa  62 

330052502  Automobilių mechaniko mokymo programa  9 

330052513  Technikos priežiūros verslo darbuotojo 

mokymo programa  13 

330054105  Maisto pramonės darbuotojo mokymo 

programa  46 

330058201  Apdailininko (statybininko) mokymo 

programa 42 

330081101  Padavėjo ir barmeno mokymo programa  6 
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330081109  Virėjo mokymo programa  10 

330081501  Kirpėjo mokymo programa  12 

330084020  Tarptautinių vežimų vairuotojo 

ekspeditoriaus mokymo programa  12 

440034401  Apskaitininko ir kasininko mokymo programa  29 

440034722  Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo 

mokymo programa  28 

440034723  Siuvimo verslo paslaugų teikėjo mokymo 

programa  12 

440034732  Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo 

mokymo programa  32 

440052106  Suvirintojo mokymo programa  44 

440052501  Automobilių elektromechaniko mokymo 

programa  22 

440081101  Padavėjo ir barmeno mokymo programa  14 

440081112  Virėjo mokymo programa  27 

440081501  Kirpėjo mokymo programa  18 

440084020  Tarptautinių vežimų vairuotojo 

ekspeditoriaus mokymo programa  67 

. 

3.2. 2015–2016 m. m. pradėtos vykdyti pirminio profesinio mokymo programos:  

 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

440034732  Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo 

mokymo programa  32 

440081112  Virėjo mokymo programa  27 

 

3.3. Daugiau kaip 3 metus nevykdomos, tačiau į licenciją įrašytos, pirminio profesinio mokymo 

programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas 

210052106 Suvirintojo mokymo programa 

210052118 Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa 

210054213 Siuvinių gamintojo mokymo programa 

210058205 Mūrininko betonuotojo mokymo programa 

210062106 Žemės ūkio gamybos verslo darbininko mokymo programa 

210081104 Virėjo mokymo programa 

211054213 Siuvinių gamintojo mokymo programa 

211058209 Staliaus mokymo programa 

330034101 Pardavėjo mokymo programa 

330052503 Automobilių kėbulų remontininko mokymo programa 

330054212 Siuvėjo mokymo programa 

330058209 Staliaus mokymo programa 

330062102 Agroserviso darbuotojo mokymo programa 

330062202 Želdinių tvarkytojo mokymo programa 

440034603 

Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo 

programa 

440052502 Automobilių mechaniko mokymo programa 

440052503 Automobilių kėbulų remontininko mokymo programa 

440052513 Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa 
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440054212 Siuvėjo mokymo programa 

440058203 Pastatų šiltintojo mokymo programa 

445054217 Sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo mokymo programa 

 

Dėl kokių priežasčių minimos programos nebevykdomos. Nesurenkamos grupės. 

 

3.4. 2015–2016 m. m. vykdomos modulinės mokymo programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

2016.01.01 

   

   

 

3.5. 2016–2017 m. m. planuojamos vykdyti modulinės mokymo programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas 

440034450 
Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa   

 

3.6. Mokiniai 

3.6.1. Mokinių skaičiaus kitimas per 3 metus: 

 

Mokslo metai Mokinių skaičius spalio 1 d.   Iš jų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių  

2013–2014  665 38 

2014–2015  629 30 

2015–2016 737 32 

 

3.6.2.Mokinių priėmimas: 

 

Mokslo metai 

 

Priėmimo planas 

 

Priimta 

(iki ŠMM nustatytos bendrojo 

priėmimo galutinės datos) 

2013–2014  350 301 

2014–2015  320 287 

2015–2016 295 308 

 

3.6.3. Mokinių „nubyrėjimas“: 

 

 2012–2013 m. m. 2013–2014 m. m. 2014–2015 m. m. 
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Išbraukta iš mokinių sąrašų iš 

viso 
753 227 30,1 652 135 20,7 626 125 20,0 

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/modulines%20programos/34%20VERSLAS%20IR%20ADMINISTRAVIMAS/344%20Buhalterine%20apskaita%20ir%20apmokestinimas/Apskaitininkas_ir_kasininkas_440034450.pdf
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/modulines%20programos/34%20VERSLAS%20IR%20ADMINISTRAVIMAS/344%20Buhalterine%20apskaita%20ir%20apmokestinimas/Apskaitininkas_ir_kasininkas_440034450.pdf
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Iš jų:          

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  18 2,4  11 1,7  11 1,8 

Pakeitė gyvenamąją vietą  40 5,3     4 0,6 

Dėl vaikų auginimo  9 1,2  1 0,2  5 0,8 

Dėl ligos  1 0,1     1 0,2 

Dėl nepažangumo  17 2,3  17 2,6  11 1,8 

Dėl pamokų nelankymo  61 8,1  36 5,5  35 5,6 

Dėl sunkių materialinių sąlygų          

Išvyko į užsienį     26 4,0  27 4,3 

Įsidarbino          

Dėl kitų priežasčių   81 10,8  44 6,7  31 5,0 

 

3.6.4. Mokinių lankomumas: 

 

Mokslo metai Vidutiniškai 1 mokinys per 

mokslo metus praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių 

2012–2013 138,1 103,6 

2013–2014 245,1 181,9 

2014–-2015 181,6 140,5 

 

Išvardinkite priežastis dėl kurių mokiniai praleido be pateisinamos priežasties daugiausia pamokų 

ir kokių imtasi priemonių lankomumui pagerinti  

Bloga materialinė padėtis, todėl mokiniai dirba, motyvacijos stoka, sukūrė šeimas ir augina 

mažamečius vaikus. 

Priemonės, kurių imtasi lankomumui gerinti: individualus darbas su mokiniais, tėvais ar 

rūpintojais, lankymasis šeimose, organizuotas kaime gyvenančių mokinių atvežimas, 

bendradarbiaujama su seniūnijų socialiniais darbuotojais, policijos pareigūnais. 

 

3.7. El. dienyno įdiegimo metai 2012-09-01 

  

               Jei el. dienyno nėra, paaiškinkite kodėl jo nėra ir kada bus įdiegtas.  

 

4. Tęstinis profesinis mokymas 

 

 

 

 

Metai 

Asmenų skaičius pagal formaliojo  

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

Asmenų skaičius pagal neformaliojo  

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

 

 

IŠ 

VISO Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų   

lėšomis 

Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų 

lėšomis 

2015 134 57 11 66     134 

2014 153  17 136     153 
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2013 205  37 168     205 

 

 

 

5. Papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis 

 

Metai Programos 

kodas 

Programos pavadinimas 

2015 162058203 Dažytojo mokymo programa 

 162058208 Plytelių klojėjo mokymo programa 

 162058213 Tinkuotojo mokymo programa 

 162058215 Gipso kartono atitvarų montuotojo mokymo programa 

 

260084034 

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų 

periodinio profesinio mokymo programa 

 261084022 Krautuvų vairuotojo mokymo programa 

 262058207 Pastatų apšiltintojo mokymo programa 

 

262058219 

Gipso kartono atitvarų montuotojo-apdailininko mokymo 

programa 

 

265084055 

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų 

mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti 

 

265084056 

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų 

mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos 

tvarka 

 440034732 Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programa 

 440081112 Virėjo mokymo programa 

2014  - 

2013  - 

  

 

6. Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla (pildoma atskirai apie kiekvieną SPMC) 

 

6.1. Įstaigos, kurioje įsteigtas sektorinis praktinio mokymo centras, 2015 metais vykdyti praktiniai 

mokymai:  

 

6.1.1.  Praktiniai mokymai profesinio  mokymo įstaigų mokiniams: 

 

Praktiniai mokymai SPMC 

Savos PM įstaigos mokiniams Kitų PM įstaigų mokiniams 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Programos, pagal 

kurią vyko mokymai, 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Programos, pagal kurią 

vyko mokymai, 

pavadinimas 

      

      

 

6.1.2. Praktiniai mokymai kolegijų, universitetų studentams, technologijų mokomojo dalyko 

pamokos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams: 

 

Praktiniai mokymai SPMC 

Kolegijų studentams Universitetų studentams Technologijų mokomojo 

dalyko pamokos bendrojo 
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ugdymo mokyklų mokiniams 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

      

      

  

6.2. Įstaigos, kurioje įsteigtas sektorinis praktinio mokymo centras, 2015 metais vykdyti mokymai 

ir stažuotės mokytojams, dėstytojams, darbdaviams:  

 

Mokymai SPMC 

  

Kitų PM 

įstaigų 

mokytojams 

 

Kolegijų 

dėstytojams 

 

Universitetų 

dėstytojams 

Bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokytojams* 

 

Darbdaviams 
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* lentelėje nenurodome mokytojus, kai  jie lydėjo mokinius į SPMC. Fiksuojama tik tie atvejai, kai 

mokytojams buvo organizuojami mokymai.  

 

6.3. Įstaiga, kurioje nėra sektorinio praktinio mokymo centro, 2015 metais pasiuntė mokinius, 

mokytojus atlikti praktiką SPMC: 

 

Praktiniai mokymai SPMC 

Mokinių 

skaičius 

Bendras valandų 

skaičius 

Programos pagal kurią vyko 

mokymai pavadinimas 

Profesinio mokymo 

įstaigos SPMC, 

kuriame vyko 

mokymai, 

pavadinimas 

12 80 Statybos sektoriaus 

modulinėms mokymo 

programoms skirtų mokymo 

priemonių ir modulinių 

programų išbandymas 

Kauno socialinių 

paslaugų ir statybos 

verslo darbuotojų 

profesinio rengimo 

centras 

17 80 Modulinių mokymo 

programų išbandymas 

(mokymų vykdymo) 

profesinio mokymo įstaigose 

Alytaus profesinio 

rengimo centras 

15 32 Modernių maisto pramonės 

sektoriaus modulinėms 

mokymo programoms skirtų 

mokymo priemonių ir 

modulinių mokymo 

programų išbandymas 

Utenos regioninis 

profesinio mokymo 

centras 

15 8 Pamoka su prekybinę 

įranga 

Panevėžio prekybos ir 

paslaugų verslo 
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mokykla 

 

Praktiniai mokymai SPMC 

Mokytojų  

skaičius 

Bendras valandų 

skaičius 

Programos pagal kurią vyko 

mokymai pavadinimas 

Profesinio mokymo 

įstaigos SPMC, 

kuriame vyko 

mokymai, 

pavadinimas 

    

 

7. Ugdymo proceso organizavimas 

 

7.1. Mokinių pažangumas: 

 

Mokslo metai / 

Programa 

2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Pažangumas proc. Pažangumas proc. Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo 

programa 
- - 84,8 

Vidurinio  ugdymo 

programa 
70 59 65,4 

 

7.2. Mokykliniai ir brandos egzaminai 

7.2.1. 2013, 2014, 2015 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

  

Egzaminas 

             2013 m.                   2014 m. 2015 m. 

Laikė Išlaikė 
Proc

. 
Laikė Išlaikė 

Proc. 
Laikė Išlaikė 

Proc. 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

99 98 99 58 58 100 64 64 100 

Technologij

os 

118 117 99,2 82 81 98,8 83 82 98,8 

 

7.2.2. 2015 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

 

Egzaminas 
 

Laikė 
Išlaikė Proc. 

Balai  

1–49 50–99 100 

Matematika 1 1 100 1   

Užsienio kalba 

(anglų) 

12 12 100 6 6  

Užsienio kalba 

(rusų) 

1 1 100  1  

Istorija 3 3 100 3   

Biologija 4 4 100 4   

Fizika 1 1 100  1  

Iš viso: 22 22 100 14 8  

 

7.2.3. 2013, 2014 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

 

Egzaminas 2013 m. 2014 m. 



10 

 

 

Laikė 
Išlaikė Proc. 

 

Laikė 
Išlaikė Proc. 

Matematika 3 0 0 3 2 66,7 

Užsienio kalba (anglų) 13 13 100 8 8 100 

Užsienio kalba (rusų) 1 1 100 1 1 100 

Istorija 1 1 100 1 1 100 

Biologija 5 5 100 3 3 100 

Fizika 1 0 0 - - - 

 

7.3. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas  

7.3.1. Pagrindinio ugdymo organizavimas: 

 

 Klasių skaičius Mokinių skaičius 

9 klasė  1 33 

10 klasė  - - 

 

7.3.2. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 

 

Mokslo 

metai 

Dvyliktokų  

skaičius m. 

m. 

pabaigoje 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

dalis 

(proc.) 

Dešimtokų   

skaičius m. 

m. 

pabaigoje 

Mokymosi   

pasiekimų 

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

Mokymosi   

pasiekimų 

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 

dalis (proc.) 

2012–2013  148 98 66,2 - 50 33.8 

2013–2014 93 58 62,4 - 35 37,6 

2014–2015 98 62 63,3 - 36 36,7 

 

 

8. Profesinis mokymas 

 

8.1. Mokymo pameistrystės forma organizavimas: 

 

Programos, vykdomos  pameistrystės forma, 

pavadinimas 

Mokinių registre 

registruotų asmenų 

skaičius 

Įmonės, kurioje vyko 

mokymai, pavadinimas 

   

 

8.2. Kompetencijų vertinimas ir absolventų įsidarbinimas 

8.2.1. Pirminis profesinis mokymas 2015 m.: 

     

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokymo programos 

pavadinimas ir valstybinis 

kodas 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

         Iš jų įgijo kvalifikaciją 

Mokinių 

skaičius 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo vidurkis 

1. Apdailininko 

(statybininko) mokymo 

programa (210058201) 3 3 100,0 7,2 

2. Apdailininko 

(statybininko) mokymo 10 10 100,0 6,4 
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programa (217058201) 

3. Automobilių 

elektromechaniko mokymo 

programa (330052501) 14 14 100,0 7,0 

4. Automobilių mechaniko 

mokymo programa 

(330052502) 12 12 100,0 8,1 

5. Logisto ekspeditoriaus 

mokymo programa 

(330034714) 12 11 91,7 7,3 

6. Maisto pramonės 

darbuotojo mokymo 

programa (330054105) 21 19 90,5 7,2 

7. Suvirintojo mokymo 

programa (330052106) 11 10 90,9 8,1 

8. Tarptautinių vežimų 

vairuotojo ekspeditoriaus 

mokymo programa 

(330084020) 14 14 100,0 7,5 

9. Padavėjo ir barmeno 

mokymo programa 

(440081101) 22 19 86,4 8,4 

10. Prekybos įmonių 

vadybininko padėjėjo 

mokymo programa 

(440034722) 23 21 91,3 8,7 

11. Tarptautinių vežimų 

vairuotojo ekspeditoriaus 

mokymo programa 

(440084020) 21 20 95,2 8,0 

 

8.2.2. Pirminis profesinis mokymas 2013, 2014 m: 

 

 

     Metai 

Baigiamojo 

kurso mokinių 

skaičius 

Iš jų įgijo kvalifikaciją 

Mokinių 

skaičius 

Proc. Kvalifikacijos  įvertinimo 

vidurkis 

2013 m. 202 199 98,51 7,7 

2014 m.  209 191 91,39 7,9 

2015 m. 163 153 93,87 7,7 

 

8.2.3. Absolventų įsidarbinimas (lapkričio 1 d.) 
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Apdailininko 

(statybininko) mokymo 

programa (210058201) 3 2 2         1   

Apdailininko 

(statybininko) mokymo 

programa (217058201) 10 8 2         2   

Automobilių 

elektromechaniko 

mokymo programa 

(330052501) 14 9 4 2 2   3     

Automobilių mechaniko 

mokymo programa 

(330052502) 12 8 7 2 2     2   

Logisto ekspeditoriaus 

mokymo programa 

(330034714) 12 6 6 3 3   2   1 

Maisto pramonės 

darbuotojo mokymo 

programa (330054105) 21 7 4 9 9   3   2 

Suvirintojo mokymo 

programa (330052106) 11 9 8         2  

Tarptautinių vežimų 

vairuotojo 

ekspeditoriaus mokymo 

programa (330084020) 14 9 4 3 2 1 1 1   

Padavėjo ir barmeno 

mokymo programa 

(440081101) 22 16 2 2 2     2 2 

Prekybos įmonių 

vadybininko padėjėjo 

mokymo programa 

(440034722) 23 10 2 11 11   2    

Tarptautinių vežimų 

vairuotojo 

ekspeditoriaus mokymo 

programa (440084020) 21 11 2 1   1 2 6 1 

 

 

9.  Neformaliojo ugdymo organizavimas 

 

 Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2015–2016 m. m., skaičius ir 

dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje –  63 (9 %).  

 Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui 2015–2016   m. m., panaudojimas: skirta 1352 

val., panaudota 340 val. 

 

10. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2013–2015 metais (projektų pavadinimai, dalyvių 

skaičius 

2013 metai 

Eil. 

Nr. 

Projekto sutarties numeris 

pavadinimas  

Dalyvių skaičius 
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1. Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0785   

,,Europinio darbo samprata automobilių 

priežiūros ir remonto kontekste“ 

(partneriai) 

6 mokiniai   

2. Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0797  

,,Verslumo ugdymo profesiniame 

mokyme tarptautinė patirtis“ 

 10 profesijos mokytojų 

 

 

3. Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0660 

„Logisto - ekspeditoriaus specialybės 

mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas 

Vokietijoje“ (partneriai) 

5 mokiniai 

4. Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0693 

„Mechanikos inžinerijos sektoriaus 

profesijų mokinių  tarptautinė praktika“: 

(partneriai) 

8 mokiniai  

 

5. Nr.LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0870  

„Aplinkosauginių vertybių formavimas 

profesiniame mokyme“ 

10  profesijos mokytojų 

6. Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT0896 

„Verslumo ugdymas profesiniame 

mokyme“ (partneriai) 

2 profesijos mokytojai   

7. Nr.LLP-LdV-IVT-2013-LT-0860 

„ECVET- statybinės ir viešojo maitinimo 

pakraipos specialybių mokinių 

tobulėjimo įrankis” (partneriai) 

6 mokiniai 

8. Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT- 0817 

,,Maisto pramonės darbuotojo profesijos 

mokinių  tarptautinė praktika“ 

10 mokinių 

9. „Veiklus jaunimas“ priemonė 4.3 Nr. 

TR-43-E176-2012-R3 „ European 

Discoverers of Cultures“ 

2 profesijos mokytojai   

2014 metai 

Eil. 

Nr. 

Projekto sutarties numeris 

pavadinimas  

Dalyvių skaičius 

1. Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT0896 

„Verslumo ugdymas profesiniame 

mokyme“ (partneriai) 

2 profesijos mokytojai   

2. Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-

0865„HoReCa sektoriaus profesijos 

mokytojų technologinių kompetencijų 

tobulinimas“  (partneriai) 

 2 profesijos mokytojai   

 

 

3. Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT- 0818 

,,Šiuolaikiškas logistikos specialistas – 

saugaus krovinio gabenimo garantas“ 

10 mokinių 

4. Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0808  

,,Suvirintojo specialybės mokinių 

praktinių žinių ir įgūdžių kokybės 

tobulinimas Vokietijoje“ (partneriai) 

5 mokiniai 
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5. Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0909 

„Transporto paslaugų ir logistikos 

srities specialistų profesinių 

kompetencijų tobulinimas Vokietijoje“ 

2 profesijos mokytojai   

6. Nr. 2014-1-LT01-KA102-000024 

,,Tarptautinė patirtis-logistikos 

specialisto perspektyvos“   

 2 profesijos mokytojai 

7 mokiniai   

 

2015 metai 

Eil. 

Nr. 

Projekto sutarties numeris 

pavadinimas  

Dalyvių skaičius 

1. Nr. 2014-1-LT01-KA102-000220 “Nauji 

svetingumo standartai“  

4 profesijos mokytojai 

10 mokinių   

2. Nr. 2014-1-LT01-KA102-000024 

,,Tarptautinė patirtis-logistikos 

specialisto perspektyvos“   

 4 profesijos mokytojai 

12 mokinių   

 

3.  Nr. 2014-1-LT01-KA102-000232   „ 

„Darbuotojų įgūdžių tobulinimas: 

darbas su rizikos grupės vaikais“  

(partneriai) 

3 pagalbos mokiniui specialistai 

 

4. Nr. 2014-1-LT01-KA102-000304  

„Mobilumas mokantis – patirtis 

gyvenime“ (partneriai) 

3 mokiniai  

 

5. Nr. 2014-1-LT01-KA102-000014  

„Verslo pradmenis“ (partneriai) 

5 mokiniai 

6. Nr. 2014-1-DE02-KA202-001582 

“PROVED” (“Produktyvus mokymas 

profesiniame rengime”) 

4 profesijos mokytojai 

7. Nr. 2015-1-LT01-KA102-013197 

,,Inžinerinių profesijų mokinių 

tarptautinė praktika“ 

2 profesijos mokytojai 

9 mokiniai   

 

8. Nr. 2015-1-LT01-KA102-013201 

,,Tarptautinė patirtis - paslaugų kokybės 

užtikrinimas“ 

4 profesijos mokytojai 

8 mokiniai   

 

9. Nr. NPAD-2015/10009 „Inovatyvus 

profesinės užsienio kalbos mokymas-

raktas į suaugusiojomokymosi 

motyvaciją“ 

4 mokytojai. 

 

 

 

11. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose  
(konkurso pavadinimas, mokinių skaičius, pasiekimai)  

 ,,Jaunasis žemės ūkio technikos specialistas 2015“, 2 mokiniai; 

 ,,Krauk ir vežk IV“( laimėta I vieta), 3 mokiniai; 

 ,,Logistas ekspeditorius 2015“, 3 mokiniai; 

 ,,Suvirintojas 2015“, 3 mokiniai; 

 Virėjo, padavėjo ir barmeno profesinio meistriškumo konkurse Litexpo parodų rūmuose, 

2 mokiniai; 

 ,,Geriausias automechanikas 2015“, 2 mokiniai; 
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 ,,Šauniausias padavėjas ir barmenas 2015“ (laimėta III vieta), 1 mokinys. 

 

12. Dalyvavimas parodoje „Studijos 2015“ 

 

 

13. Atvirų durų dienų organizavimas 

 

1. Atvirų durų savaitė vyko 2014 m. balandžio 7 – 17 d. 

2. Organizuoti 28 pažintiniai ir patyriminiai profesinio veiklinimo renginiai. 

3. Renginiuose dalyvavo: 

 

Savivaldybės pavadinimas Mokyklų skaičius Mokinių skaičius 

Kėdainių miesto ir rajono sav. 14 261 

Jonavos rajono sav. 2 21 

Panevėžio rajono sav. 1 11 

Iš viso 17 293 

 

 

 

13 Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 

Materialinę paramą gavo 39 mokiniai, skirta suma 1745,16 eurai. 

Kompensaciją už kelionės bilietus gavo 797mokiniai, skirta suma 10 814,14 eurų. 

14. Biudžeto lėšų panaudojimas 

 2015 metais veikla vykdyta pagal 3 išlaidų sąmatas: 

 1.Švietimo ir mokslo administravimo programa (11.002), kuriai buvo skirta 1 289 

526,00 Eur. Sąmata įvykdyta 99,97%. Sutaupytos stipendijų fondo (34 000,00 Eur), transporto 

išlaikymo (2 000,00Eur), komunalinių paslaugų (1 000,00 Eur) ir kvalifikacijos kėlimo (500,00 

Eur)lėšos perkeltos“ mokymo priemonėms įsigyti (19 000,00 Eur), einamojo remonto darbams 

atlikti (7 000,00 Eur), darbo užmokesčiui (8 800,00 Eur) ir socialinio draudimo įmokoms (2 

700,00 Eur). 

 Papildomai gautas finansavimas bibliotekininkų (723,00 Eur) ir Centro darbuotojų 

(9 436,00 Eur), gaunančių minimalųjį atlyginimą, darbo užmokesčiui padidinti. Dėl mokinių 

skaičiaus  pasikeitimo 2015-09-01, stipendijų fondas sumažintas 10 027,00 Eur. 

 2. Švietimo ir mokslo administravimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) programą 

(11.002), kuriai buvo skirta 182 730,00 Eur. Sąmata įvykdyta 98,65 proc.  

Dėl gautų įplaukų už suteiktas paslaugas ir parduotą žemės ūkio produkciją padidėjimo, ši sąmata 

padidinta 30 800,00 Eur. Pagal poreikį, ši sąmata buvo perskirstyta tarp išlaidų straipsnių. 

 3. Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo programa (11.001), kuriai buvo skirta 

61 403,00 Eur. Sąmata įvykdyta 99,43 proc. Dėl neišnaudotų lėšų ši sąmata sumažinta 351,00 Eur. 

Lietuvos artojų varžytuvėms organizuoti panaudota 91,67 proc. skirtų lėšų. Dalis jų nepanaudota 

dėl dalyvių skaičiaus pokyčio. Asmenų įgytų kompetencijų vertinimo organizavimui panaudota 

78,47 proc. skirtų lėšų. Šios lėšos taip pat neišnaudotos dėl mokinių skaičiaus pokyčio. 

Bendrabučio remonto darbams skirtos lėšos panaudotos 100 proc.  

              2015 m. biudžetinių lėšų panaudojimas pagal išlaidų straipsnius ir programas 
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Išlaidų straipsniai 

Švietimo ir mokslo 

administravimo 

programos lėšos, 

Eur 

Švietimo ir 

mokslo 

administravimo 

(pajamų 

įmokų) 

programos 

lėšos, Eur 

Valstybės 

švietimo 

strategijos 

įgyvendinimo 

programos 

lėšos, Eur 

Iš viso, 

Eur 

Darbo užmokestis ir 

socialinio draudimo 

mokestis 

1054655,00 46608,00  1101263,00 

Medikamantai ir darbuotojų 

sveikatos tikrinimas 
 900,00  900,00 

Ryšių paslaugos 2316,00 637,62  2953,62 

Transporto išlaikymas 28000,00 4200,00 200,00 32400,00 

Apranga ir patalynė  940,00  940,00 

Spaudiniams 7410,00   7410,00 

Kitos prekės 33120,00 81801,00 150,00 115071,00 

Komandiruočių išlaidoms  869,77  869,77 

IMT einamajam remontui 11000,00 1099,99  12099,99 

Kvalifikacijos kėlimui 3015,33 2071,60  5086,93 

Amokėjimas ekspertams ir 

konsultantams 
 632,50  632,50 

Komunalinės paslaugos 86175,00 8400,00  94575,00 

Kitos paslaugos 7200,72 17604,37 1298,54 26103,63 

Darbdavio socialinė parama 64,56 1850,00  1914,56 

Stipendijoms 56129,00   56129,00 

Transporto priemonės  6000,00  6000,00 

Kitos mašinos ir įrenginiai  5580,30  5580,30 

Gyvenamieji pastatai   59754,00 59754,00 

Programinė įranga  1061,17  1061,17 

Iš viso: 1289085,61 180256,32 61402,54 1530744,47 

 

 

15. Įstaigos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 

 

Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst eurų 

Už suteiktas mokymo 

paslaugas 

Už kitas teiktas paslaugas 

2015 194 482,01 96 895,67 97 586,34 

2014 112 552,69 28 147,04 84 405,65 

2013 111 363,15 38 697,21 72 665,94 

 

 

Paslaugų aprašymas: 

Didžiausią 2015 m. Centro mokymo pajamų dalį (63,3 proc.) sudarė pajamos, vykdant 

mokymus pagal Darbo rinkos rėmimo programą. Taip pat buvo organizuoti mokymai pagal 

įvairias tęstinio mokymo programas (suvirintojo elektra, šaltkalvio remontininko, elektros 

įrenginių ir eksploatavimo elektromonterio, medkirčio ir pan.) grupėms ir pavieniams mokiniams. 

Organizuojami B, SZ, TR1, TR2, SM kategorijų mokymai. Vykdomas neformalusis suaugusiųjų 

švietimas.  
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Didžiausią 2015 m. kitų pajamų dalį (70,5 proc.) Centras uždirbo vykdydamas žemės ūkio 

veiklą, t.y. pardavė žemės ūkio produkcijos už 68 788,02 Eur. Taip pat Centras nuomojo vairavimo 

aikštelę, kaminą mobiliojo ryšio antenų eksploatavimui, patalpas ir autobusiukus. Teikdamas šias 

paslaugas uždirbo 6 128,36 Eur pajamų. Mokiniai moka mėnesinį mokestį už gyvenimą 

bendrabutyje. Mokinių maitinimas organizuojamas Centro valgyklose. 

 

 

13. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

 Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru; 

 VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru; 

 VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centru; 

 Jonavos politechnikos mokykla; 

 Kauno statybininkų rengimo centru; 

 Marijampolės profesinio rengimo centru; 

 Rajono ir regiono bendrojo ugdymo mokyklomis; 

 Socialiniais partneriais (darbdaviais). 

 

14. Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos  

Pasiekimai: 

 

Dalyvauta konkursuose, varžybose: 

 Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015“(lietuvių kalba - laimėti du II 

laipsnio, du III laipsnio diplomai); 

 Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015“ ( fizika - laimėtas vienas III 

laipsnio diplomas); 

 Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015“ ( matematika - laimėti vienas I 

laipsnio, du II laipsnio diplomai); 

 Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015“ ( informacinės technologijos – 

laimėtas vienas III laipsnio diplomas); 

 Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015- Rudens sesija“ (laimėtos 

keturios I vietos); 

 Respublikiniame konkurse „Kalbų Kengūra 2015“ (lietuvių kalba – laimėti du Auksinės ir 

du Sidabrinės Kengūros diplomai); 

 Respublikiniame konkurse „Kalbų Kengūra 2015“ (anglų kalba – laimėtas vienas 

Sidabrinės Kengūros diplomas); 

 Respublikiniame konkurse „Kalbų Kengūra 2015“ (geografija); 

 Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse ,,Jaunasis žemės ūkio technikos 

specialistas 2015“; 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse ,,Krauk ir vežk IV“( laimėta I vieta); 

 Nacionaliniame konkurse ,,Mano pasaulis- darniai Lietuvai“; 

 Nacionaliniame konkurse ,,Logistas ekspeditorius 2015“; 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse ,,Suvirintojas 2015“; 

 Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių lietuvių kalbos ir literatūros konkurse 

„Raštingiausias būsimasis darbuotojas“; 

 Regioniniame konkurse ,,Šauniausias vadybininko padėjėjas“ (laimėta I vieta); 

 Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų užsienio kalbų konkurse (laimėta III vieta); 

 Kauno regiono profesinio ugdymo įstaigų matematikos viktorinoje (laimėta I vieta); 

 Rajoniniame teisinių žinių konkurse ,,Temidė“ (laimėta II vieta); 

 Virėjo, padavėjo ir barmeno profesinio meistriškumo konkurse Litexpo parodų rūmuose; 
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 Nacionaliniame automechaniko profesinio meistriškumo konkurse ,,Geriausias 

automechanikas 2015“; 

 Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto pirmenybių tinklinio 

varžybose; 

 Vilkijos žemės ūkio mokykloje organizuotame konkurse ,,Raštingiausias gamtamokslis“; 

 ,,Lietuvos artojų varžybose 2015“; 

 Konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“ Kėdainių arenoje. 

 

Organizuoti konkursai: 

 Nacionalinis padavėjų ir barmenų profesinio meistriškumo konkursas ,,Šauniausias 

padavėjas ir barmenas 2015“ (laimėta III vieta); 

 Dailyraščio konkursas ,,Rašom! 2015“; 

 Maisto pramonės darbuotojo profesinio meistriškumo konkursas ,,Mielinės bandelės su 

įdaru“; 

 Rusų kalbos skaitovų konkursas ,,Mylėk ir būsi mylimas“; 

 Profesinio meistriškumo konkursas ,,Šauniausias kirpėjas 2015“; 

 Profesinio meistriškumo konkursas ,,Šauniausias siuvėjas 2015“; 

 Automobilio vairavimo profesinio meistriškumo konkursas; 

 Profesinio meistriškumo konkursas ,,Šauniausias apdailininkas 2015“. 

 

Atlikti tyrimai, apklausos: 

 Pirmo kurso mokinių adaptacijos tyrimas; 

 Mokinių mokymosi stiliai; 

 Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 8,10 ir 12 klasių moksleivių 

apklausa; 

 Neformalusis švietimas – būrelių pasirinkimas. 

 

Organizuoti renginiai, susitikimai, akcijos: 

 Paroda ,,Einu gyvent iškėlęs vėtrai vėliavas“, skirta K.Borutos 110 – osioms gimimo 

metinėms paminėti; 

 Renginys ,,Atmintis gyva, nes liudija“, skirtas Sausio 13-ajai paminėti; 

 Pokalbis- diskusija ,,Mergina ir vaikinas – skirtumai ir panašumai“; 

 K.Donelaičio „Metų“ skaitymai; 

 Viktorina ,,Triukšmas ir sveikata“; 

 Paroda „Lietuva- šviesi vasario meilė“ ir renginys, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti; 

 Paskutinio skambučio šventė; 

 Abiturientų šimtadienio šventė; 

 Apdailininko (statybininko) karjeros diena; 

 Renginys ,,Mūsų laisvės metai“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti; 

 Paroda knygnešio dienai paminėti ,,Knyga –spaudos draudimo gadynėje“; 

 Lietuvių kalbos ir literatūros savaitė; 

 Matematikos savaitė; 

 Užsienio kalbų savaitė; 

 Fizinio aktyvumo diena ,,Linksmoji olimpiada“; 

 Pirmo kurso mokinių krikštynos; 

 Tėvų diena;  
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 Akcijos: „Lietuvai ir man“, ,,Draugystės tvirtovėje“, „Gražiausias margutis“, „Grąžink 

pamirštą knygą bibliotekai“, „Būk stilingas-nerūkyk!“, ,,Vaistai gydo nuo vienos ligos – arbatos 

nuo visų“; 

 Susitikimas su priklausomybės ligų centro „Vilties švyturys“ bendruomenės nariais; 

 Atvirų durų dienos; 

 Diskusija– susitikimas su socialiniais partneriais;  

 Mokyklos baigimo dokumentų įteikimo šventė; 

 Mokytojo dienos šventė; 

 Europos kalbų diena; 

 Europos sveikos mitybos diena; 

 Mokslo ir žinių dienos šventė; 

 Susitikimas su viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio specialiste; 

 Advento popietė ,,Tradicijos jungia kartas“; 

 Adventinių vainikų, kalėdinių puokščių paroda. 

 

Organizuoti gerosios darbo patirties seminarai, paskaitos: 

 Seminaras ,,Interaktyvių viktorinų kūrimas virtualioje aplinkoje ir naudojimas 

apdailininko (statybininko) mokymo programos dalykų pamokose“; 

 Atvira apdailininko (statybininko) profesinio praktinio mokymo pamoka; 

 Atvira transporto geografijos pamoka; 

 Regiono konferencija – debatai ,,Užsienio kalbos reikšmė ir svarba būsimiems logistikos 

specialistams“; 

 Atvira integruota anglų k. ir užsienio šalių patiekalų pamoka; 

 Atvira integruota transporto geografijos ir matematikos pamoka ,,Nuo Vilniaus iki 

Lisabonos“; 

 Integruota maisto produktų cheminės sudėties ir miltų gamybos technologijos dalykų 

pamoka; 

 Integruota ekonomikos ir verslo pagrindų bei istorijos pamoka ,,Pinigai, jų funkcijos. 

Euras“; 

 Seminaras ,,Užsienio šalių patirtis viešojo maitinimo profesinio mokymo srityje“; 

 Kūrybinės patirties sklaida ,,Dekoravimo detalės namams ir žmogui“; 

 Atvira virėjų profesinio praktinio mokymo pamoka; 

 Integruotų anglų kalbos ir dokumentų valdymo bei darbo su biuro technika pamokų ciklas 

,,Laiškai“; 

 Paskaita ,,Lytiškumas“. 

 

Organizuoti seminarai: 

 „Mokinių pasiekimų vertinimas formaliajame švietime: Lenkijos mokytojų patirtis“ ; 

-     ,,Užsienio šalių patirtis viešojo maitinimo profesinio mokymo srityje“ Kauno maisto 

pramonės ir prekybos mokymo centre; 

-     „Interaktyvios mokymo medžiagos rengimas ir naudojimas pamokose“; 

-     „Interaktyvių mokymo viktorinų kūrimas ir naudojimas apdailininko (statybininko) 

mokymo programos pamokose. 

 

Dalyvauta edukacinėse pamokose: 

 Technologijų pamoka siuvimo fabrike UAB LTP ,,Texdan“; 

 Pamoka Lietuvos Respublikos Muitinės bei Energetikos ir Technikos muziejuose; 

 Pamoka AB ,,Progresas“; 

 Pamoka UAB ,,Schenker“ ir Geležinkelių muziejuje; 
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 Pamoka Ryšių istorijos muziejuje; 

 Integruota anglų kalbos ir ugdymo karjerai pamoka ,,Pažink profesiją“; 

 Pamoka VMI Kėdainių poskyryje; 

 Technologijų pamoka UAB ,,Apdaila“; 

 Apdailininkų (statybininkų) pamoka Lietuvos parodų rūmuose ,,Litexpo“ statybų ir 

remonto parodoje „Resta 2015“; 

 Integruota pamoka UAB ,,Biržų duona“; 

 Pamoka Lietuvos banko Pinigų muziejuje; 

 Integruota pamoka UAB ,,Linas Agro“ Grūdų centre KŪB; 

 Respublikinėje mokinių ir mokytojų konferencijoje ,,Mano sėkmės mokykla“ Lietuvos 

sporto universiteto ,,Aušros“ progimnazijoje; 

 Kauno technologijos universitete ,,Tyrėjų naktys“; 

 Profesinio praktinio mokymo pamoka UAB ,,Maxima LT“; 

 Integruota profesinio praktinio mokymo pamoka UAB ,,Finėjas“; 

 Ikiprofesinio ugdymo pamoka AB ,,Kauno grūdai“ gamybos padalinyje Kėdainiuose; 

 Profesinio praktinio mokymo pamoka AB ,,Nordic Sugar Kėdainiai“; 

 Profesinio praktinio mokymo pamoka UAB ,,Saguva“; 

 Profesinio praktinio mokymo pamoka Panevėžio logistikos centre UAB ,,Palink“; 

 Edukacinė pamoka ,,Kitas knygos gyvenimas“ Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos 

Pelėdnagių filiale; 

 Praktinis seminaras ,,Mano verslo pradžia“ VMI Kėdainių poskyryje; 

 Edukacinė pamoka ,,Literatūriniai Anykščiai“; 

 Integruota dekoratyvinio tinkavimo pamoka su UAB ,,Sakret“ įmonės atstovu. 

 

Dalyvauta: 

 Tarptautinėje mokymosi, studijų ir karjeros planavimo parodoje ,,Studijos 2015“ Litexpo 

parodų rūmuose; 

 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos septintojoje tradicinėje konferencijoje ,,Tavo 

sėkmės kelias“; 

 Kėdainių policijos komisariato organizuotoje atvirų durų dienoje; 

 Kėdainių kultūros centre KTU organizuotame projekto ,,Aspirinas“ renginyje; 

 Renginyje ,,Veiksmo savaitė be patyčių 2015“ Kėdainių arenoje; 

 Kėdainių moterų klubo LIONS inauguracijos renginyje; 

 19-toje tarptautinėje verslo praktinio mokymo firmų mugėje ,,Klaipėda 2015“; 

 Renginyje ,,Socialinė partnerystė per neformalų bendravimą, kultūrą ir sportą“ Socialinės 

reabilitacijos centre; 

 Renginyje ,,Pažink gamybą kitaip“ Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje; 

 Aleksandro Stulginskio universiteto organizuotoje atvirų durų dienoje; 

 Konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“ Kėdainių arenoje; 

 Suaugusiųjų mokymosi savaitės ,,Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“ renginiuose; 

 Kėdainių miesto šventės mugėje. 

 

Problemos: 

- Mokinių skaičiaus mažėjimas; 

- Mokinių motyvacijos stoka; 

- Mokinių lankomumas; 

- Nerenovuoti pastatai; 

- Mokymo bazės modernizavimas ir atnaujinimas. 
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15. Įstaigos perspektyvos 

 

- Atnaujinama Centro teisinė bazė; 

- Orientavimasis į paslaugų kokybės gerinimą; 

- Orientavimasis į mokymo bazės atnaujinimą ir modernizavimą; 

- Veiklos sričių ir turto inventorizacija, atsisakymas nuostolingo ir neperspektyvaus 

turto/veiklos. 

 

 

 

Pritarta Kėdainių PRC tarybos 2016-02-11 protokoliniu nutarimu Nr. V7-1. 


