UKMERGES TECHNOLGIJU IR VERSLO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019 METU
VEIKLOS ATASKAITA
2020-ot-20
Ulonerge

I SKYRruS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKIOS PLANO IGYVENDINIMAS
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodZio 7 d. isakymu Nr. V1016 nuo 2019 m. sausio I d. Uhnerges technologrjq ir verslo mokykla buvo pertvarkyta i
vie5qj4 istaigq, pagrindine Svietimo veikla - profesinis mokymas. Mokykla ikurta 1938 m.
Mokyklos adresas: Kauno g. 108, LT-20115 Ukmerge. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2018 m. gruodZio 7 d. isakymu Nr. V-1016 patvirtinti vieSosios istaigos Ukmerges
technologijq ir verslo mokyklos nuostatai. Mokyklos valdymo organai: vienasmenis direktorius, kolektyvinis

-

istaigos taryba.

Mokykla turi emblem4, veliav4, talisman4 ,,Saulute", afiraujint4 intemeto svetaing,
feisbuk4, yra mokyklos istorijos, technikos ir mokymo priemoniq mnziejai, mokyklos metra5tis,
6 filmai apie mokykl4, 6 filmukai apie svarbiausius mokyklos vykdytus renginius Ukmerges
(__

bendruomenei ir respublikinius renginius.
Ukmerges technologijq ir verslo mokykla veikla planuoja ir vykdo pagal Ukmerges
technologijq ir verslo mokyklos 2016-2020 metq strategini plan4. Plane ivardintas strateginis
tikslas:

Ugdyti harmoningq, sayarankiikq, puoseldjaniiq nacionaling lailturq asmenybg,
gebaniiq integntotis visuomeneje. Paddti asmentui igtti profesing kvalifikacijq, atitinkaniiq
ituolaikini technologij4, kulturos bei asmeniniq gebejimq lyg!, ir tapti molqtmosi visq gnenimq

L

moltykla, kurioje sudarytos sqlygos nuolat tenkinti paZintmo poreikius, siekti naujq kompetencijq
ir kvalifikacijq, reikalingq profestnei karjerai ir gyvenimui iprasmintt.
Strateginis planas igyvendinamas sudarant ir vykdant metinius veiklos planus.
Strateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys:
- Valdymas ir Zmogi5kieji i5tekliai;
- Mokymas ir mokymasis uZtikrinant ivairiq lygiq Svietimo prieinamum4,
- Vidines veiklos kokybes uZtikrinimo sistema,
- Socialine ir kultiirine parama mokiniams siekiant brandZios asmenybes ir profesines
karjeros,
- Subalansuota ir kryptinga materialines bazes pletra, finansiniai i5tekliai,
- Ry5iai su socialiniais partneriais Lietuvoje, tarptautiniai rySiai.

Formaliojo profesinio mokymo programq vykdymui 2019 m. mokykla i5 viso turi 138
licencijuotas profesinio mokymo programas, iS jq 69 - modulines. Pirminio profesinio mokymo
vykdymui mokykla turi 80 licencijuotq profesinio mokymo programq, i5 jt+ 69 - modulines.
Mokykla 2019 m. papilde licencij4 25 modulinemis pirminio ir tgstinio profesinio mokymo
programomis.

2019 metais priimti molgrtis (su Ziemos priemimu) 360 mokiniq
mokymo skyriq. Palyginus su 2018 m. priimta 77 mokinius daugiau.

i mokyklos profesinio

Mokykla 2019-2020 mokslo metais vykdo 16 pirminio profesinio ir 12 tgstinio
profesinio mokymo programq, i! i+ 22 - modulines. 6 naujos modulines programos pradetos
vykdyti Siais mokslo metais. Palyginus su 2018-2019 m. m. moduliniq pirminio profesinio
mokymo skaidius i5augo 2 kartus, tgstinio mokymo programq l2kafi+.
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Eiles
Nr.

20192020 m. m.
modulines
pavadinimas
Valstybinis
Programos
programos
kodas

1

M43073202

2

M4306ttO2

Apdailininko (statybininko)
Kompiuterinio proj ektavimo
operatoriaus

4

M4304170r
}/,431t01302

5

M4307t604

Virejo
Automobiliq mechaniko

6

T43073203

Apdailininko (statybininko)

7

T43041 101

8

M44071601

Apskaitininko ir kasininko
Automobiliq mechaniko

9

T43071605

Automobiliq mechaniko

10

T43061202

Kompiuterinio proj ektavimo
operatoriaus

1l
t2

T4310t302

Konditerio

M4404t70t

Logisto ekspeditoriaus

13

T43041701

Logisto ekspeditoriaus

t4
l5
t6
t7

T3207rs0l

Metalo apdirbimo staklininko

T43041601

Pardavejo

T43072301

Siuvejo

T43091301

Slaugytojo padejejo

18

T43 10130s

Svediq aptarnavimo darbuotoj o

t9

T43072201

BaldZiaus

20

M44101303

Padavejo ir barmeno

2t

M4404tt0t

Apskaitininko ir kasininko

22

M43072201

BaldZiaus

J
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Eiles

Nr

2019-2020 m. m.
Valstybinis
Programos pavadinimas
kodas

1

T43091301

2

T4304160r

J

T43 101305

4

T4304rt0t

5

7

743041701
T4307230t
T3207t501

8.

T43101302

6.

I5 viso:

Logisto ekspeditoriaus

Slaugytojq padejejo
Pardaveio
Svediq aptarnavimo
darbuotoio
Apskaitininko ir kasininko
Logisto ekspeditoriaus
Siuvejo
Metalo apdirbimo
staklininko

Konditerio

forma mokomi mokiniai:

Mokiniq

Mokiniq

skaidius

skaidius 20182019 m. m.

18
10
1

x
x
x

1

x
x
x
x

J

x

45

52

4
6

2

J

Palyginus su 2018-2019 m. m. i5augo nuo 3 iki 8 programq, kuriose mokiniai mokomi
pameistrystes mokymosi forma.

J

2019-2020 m. m.
Programos pavadinimas
Valstybinis
kodas
BaldZiaus
T4307220r
(statybininko)
Apdailininko
T43073203
Apskaitininko ir kasininko
T4304tt0l

4

T4307160s

5

T4306t202

6

T43t0r302

7

T43041701

8

T3207ls0l

9

T4304t607

10

T4307230t

11

T43091301
T43 10r305

Eiles
Nr.
1

2.
a

L

T2

mokomi mokiniai:

Mokiniq

Mokiniq skaidius

skaidius

2018-2019 m. m.

Automobiliq mechaniko
Kompiuterinio
projektavimo operatoriaus
Konditerio
Logisto ekspeditoriaus
Metalo apdirbimo
staklininko

x
x
x
x
x

17
18

2t
t2
t7

19

x
x
x

Pardavejo

t2

x

Siuveio
Slaugytoio padeieio
Svediq aptarnavimo
darbuotojo

t6

x
x
x

IK viso:

15
18

18
15

25

198

Palyginus su 2018-2019 m. m. i5augo nuo 1
mokiniq, kurie mokosi pagal jas, skaidius 7,9 karto.

iki

12 tgstinio mokymo programq ir

Praktinis mokymas organizuotas mokyklos Medienos technologrjq ir baldq gamybos
inovacijq sektorinio praktinio mokymo centre (SPMC) savos mokyklos mokiniams (2019.01.01-
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2019.12.31
Pirminio, tgstinio profesinio
mokymo programos pavadinimas
BaldZius
Medienos apdirbimo staklininkas
Metalo apdirbimo staklininkas
Metalo apdirbimo staklininkas
(UZimtumo tarnybos programa)
Suvirintojas dujomis ir elektra
(UZimtumo tamybos pro grama)

Mokiniq
skaidius
26
31

27
4

2l

Mokyklos mokiniams visos praktinio mokymo valandos vyko mokyklos SPMC.
Mokyklos sektoriniame profesinio mokymo centre buvo organiztota praktika kittl
profesinio mokymo istaigq, bendrojo ugdymo mokiniams: Alytaus profesinio rengimo centro 34 mokiniams, Utenos regioninio profesinio mokymo centro - 47 mokiniams, Ukmerges Antano
Smetonos gimnazijos - 50 mokiniams.
Mokyklos mokiniai 2019 m. mokesi kitq profesinio mokymo istaigq sektoriniuose
praktinio mokymo centruose: Utenos regioniniame profesinio mokymo centre - ll2 mokiniq,
Alytaus profesinio rengimo centre - 38 mokiniai, Alantos technologijq ir verslo mokykloje - 38
mokiniai, Kauno technikos profesinio mokymo centre - 18 mokiniq, Vilniaus technologijtl
profesinio mokymo centre - 12 mokiniq, Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo
centre - 26 mokiniai, PaneveZio darbo rinkos mokymo centre - 26 mokiniai.
1r

tobulinimui

4
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igyvendina 2016-2020 m. tarptauti5kumo strategijq, patvirtint4 Ukmerges TVM direktoriaus
2015 m. geguZes 8 d. isakymu Nr. V-46. Tarptauti5kumo strategijos rodikliai, ifvirtinti
Tarptauti5kumo pletros vystymo plane, vertinami kasmet kalendorinil+ metq pabaigoje.
Visi mokykloje igyvendinami tarptautiniai Erasmus + projektai atitinka Ukmerges TVM
tarptauti5kumo strategijos pagrindini tiksl4 fuletoti tarptauting dimensij4, profesinio mokymo
kokybei gerinti ir konkurencingumui uZtilcrinti, siekiant parengti biisimuosius specialistus
gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje) bei 1, 2,3,4,7 luldavinirtrs ir prisideda prie 2016-2020
m. tarptauti5kumo pletros vystymo plane numatyfq uZdaviniq igyvendinimo. Profesinio mokymo
kokybes tobulinimui tarnauja 2019 m. vykdyti Erasmus + projektai:
Erasmus + projektas Nr. Nr. 2018-01-LT01-KA1L6-046632 ,,Tarptautine praktika
uZsienyje" (trukme 2018-06-0112019-05-31) bei Nr.2019-01-LT01-KAll6-060219, ,,Profesiniq
Ziniq ir praktiniq ig[dziq tobulinimas uZsienyje" (trukme 2019-06-0112020-05-31). Minetuose
projektuose i5 viso dalyvauja 114 mokiniq, kurie vyko/s i 3 savaidir; staZuotes uZsienyje (Lenkija,
Italija, Malta, Ispanija). I5 114 mokiniq 2019 m. i staZuotes i5vyko 60 mokiniq. Taip pat
minetuose projektuose dalyvauja 16 mokytojq, kurie tobulino/a kvalifikacij4 uZsienio profesinio
mokymo istaigose bei verslo imonese. I5 16 profesijos mokytojq, i I savaites darbo stebejimo
vizitus (Portugalijoje, Ispanijoje, Estijoje, Italijoje) 2019 m. i5vyko 8 profesijos mokytojai,2020
m. vasario-balandLio men. idarbo stebejimo vizitus i5vyks 8 profesijos mokytojai.
Pagal anksdiau paminet4 projekt4 Nr.2019-01-LT01-KAll6-0602l9,,Profesiniq Ziniq ir
praktiniq igUdZiq tobulinimas uZsienyje' 2020 m. sausio 27-28 d. ! mokykl4 vesti praktinio
mokymo uZsiemimus atvyks 2 gastronomijos specialistai i5 Italijos, kurie suteiks Ziniq apie
Italijos virhrves specifik4 ir pades patobulinti mokytojq ir mokiniq profesines Zinias ir praktinius
ig[dZius.

Mokslo metai

kvalifikaci dalis:
Mokiniq igijusiq
kvalifikacij4 dalis nuo
baigiamojo kurso mokiniq
skaidiaus

Profesinio mokymo programq, skaidius,
kurir+ mokiniq kvalifikacijos ivertinimo
vidurkis yra 8 ir daugiau

- proc.

20t81019

13 i5 19

92

Mokykloje vykdomas mokymas pagalpagrindinio ugdymo programos II dali (9-10 k1.)
ir vidurinio ugdymo program4 (kartu su profesinio mokymo programa).

L
Mokslo metai

20t7-2018
20t8-2019

Lietuviq kalbos
(gimt.) patikrinimo
ivertinimq vidurkis
4,5
5,73

rez:ultatal
Matematikos

patikrinimo
ivertinimq vidurkis
2,89
2,09

Pagrindinio i5silavinimo
paZymejimus gavusiq
mokiniq dalis proc.
85

95

2018-2019 m. m. stiprinome Svietimo pagalbq mokiniams, turintiems sunkumq,
mokantis matematikos ir lietuviq kalbos, todel 10 proc. punktr4 padidejo mokiniq, igijusiq
pagrindini iSsilavinim4 dalis.
Siekiant artimesnio santykio su mokiniais, stipresnes jq motyvacijos, pasitikejimo,
supratimo ir didesnio bendruomenes susitelkimo, 2019 metais mokykloje ypad didelis demesys
skirtas mokiniq socialiniam emociniam ugdymui ir mokytojq kvalifikacijos kelimui Sioje srityje.
Kovo menesi 20 mokytojq dalyvavo mokymuose, isisavino programos "Paauglystes kryZkeles"
metodikq, k:tfiq 2019-2020 m. m. nuosekliai igyvendina, kaip atskir4 disciplin4 vien4 kart4 per
savaitg 45 minutes su g klases mokiniais. Siq socialinio emocinio ugdymo programq
1r
vis
4
kiekvienais mokslo metais

5

mokytojq.

Vidurinio i5silavinimo
Mokslo metai

Brandos atestatus gavusiq
mokiniq dalis proc.
81,7
91,8

201710t8
2018-20t9

Palyginus su 2017-2018 m. m. padidejo 10,1 proc. punktu mokiniq gavusiq brandos
atestatus dalis.
reztiltatai

brandos
2019 m.

Valstybinio

Mokiniq, iSlaikiusiq

brandos egzarnino
pavadinimas

L

egzaminq, proc. nuo
laikiusiuiu skaidiaus

Lietuviq k.
Rusq k.
Anelu k.
Matematika
Informaciniq
technologijq
Biologiios
Istoriios

25
100

94,75
40

Geografijos
Padideio/sumaLeio

2018 m.
Mokiniq, iSlaikiusiq
egzaminq, proc. nuo
laikiusiuiu skaidiaus
44,4
100
9s
71,4

Nelaike

100

90
50

75

Nelaike

100

81,8

x

x

Padidejo/sumaZejo

(+/-) proc. punktais

-25,4
Nepakito
-0,25

-31,4

+15
+50
+19,2
+28,061-I9,01

2018-2019 m. m. mokiniq, i5laikiusiq valstybinius brandos egzaminus, dalis padidejo
9,05 proc. punkto.
skaidius ir
brandos
V
Mokiniq darbq, ivertintr4 50-99 balais,
Egzaminq skaidius
Mokslo metai
skaidius

2018-2019

L

20171018
Padideio / sumaZejo

7

7

8

6

+1

1

2018-2019 m. m. mokiniq, kuriq darbai ivertinti 50-99 balais, padidejo.
rezultatai:.
brandos
Padidejo/sumaZej
2018 m.
2019 m.
Mokyklinio brandos
Egzaminq i5laikiusittr o (+/-)
egzamino
Egzamin4 iSlaikiusiq
proc. nuo laikiusiqjq proc. punktais
pavadinimas
proc. nuo laikiusiqjq
skaidiaus
83,6
99

skaidiaus

Lietuviu k.
Technologiiu
20 1 9 m.

91,6
99

+g
Nepasikeite

mokyklinirl brando s e gzamint4 r ezu.ltatai p agerej o.

N
Mokslo metai

20t8-2019

Mokiniq, lankandiq neformaliojo
ugdymo btrelius istaigoje dalis proc
30,24

Valandq, skirttl
neformaliajam ugdymui
skaidius
2240

6

20t7--2018

2360

26,4

20181019 m. m. ivykdytas 2019 m.

mokyklos metinio plano rodiklis ,,Pagal

neformalaus Svietimo programas besimokandiq mokiniq proc. palyginus su mokiniq skaidiumi".
20171018 m. m.
Valandq, skirtq neformaliajam ugdymui skaidius, palyginus
sumaZejo del sumaZejusio mokiniq skaidiaus mokykloje.
UZklasineje veikloje dalyvauja 50,94 proc. bendrabudio gyventojq.
organizuojamas remiantis metiniu
Neformalus Svietimas mokykloje planuojamas
planu, mokslo metq eigoje atliekamomis apklausomis ir tyrimais bei atsiZvelgiat laikmedio
aktualijas. 2019 metais popamokiniq veiklq pagalba stengtasi suteikti ugdymo altematyvas,
nukreiptas socialiniq emociniq gebejimq ugdymq bei mokiniq asmenybes tobulejimq. 2019
metais mokykloje veike dramos, DJ, dainavimo, stalo teniso, krep5inio, tinklinio, atletines
gimnastikos, Sokiq, kuno rengybos, kurybiniq industrijq, dailes, robotikos, patyriminio mokymo,
floristikos biireliai.
Visi mokiniai, lankantys biirelius, turi galimybg inicijuoti organizuoti renginius

st

ir

i

i

ir

L
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mokyklos bendruomenei, dalyvauti bendruose projektuose su kitomis rajono ar Salies
mokyklomis, dalyvauti rajono, respublikiniuose ar tarptartiniuose konkursuose, sportinese
varZybose. Kflrybiniq industrijq btrrelf lankantys mokiniai isitraukia i mokyklos tinklapio turinio
prieZiflros darbus, mokyklos skelbimrtr, diplomq, sertifikatq maketavimo, renginiq fotografavimo
ir filmavimo bei video medZiagos montavimo veiklas. Floristikos ir dailes bfrrelio nariai
dekoruoja mokyklos erdves ir proginius renginius.
2019 metais susibiire stiprios kreplinio ir tinklinio komandos, kurios gali didZiuotis Siais
pasiekimais: zonindse vaikinq tinklinio varZybos tarp profesiniq mokyklq 1 vieta,
tarptautiniame tinklinio turnyre "Ateities energija" Baltarusijoj e - 4 vieta, Ryq Auk5taitijos
krep5inio turnyre - 3 vieta, Ukmerges rajono vyntr krep5inio pirmenybese - 2 vieta.
Menines paskirties btirelirl vadovai taip pat nuolat stengiasi, kad burelius lankandir4
mokiniq gebejimai btitq atskleisti ir pastebeti. Floristikos bfrelis dalyvavo respublikiniame
konkurse "Zemes meno diena" ir i5kovojo I viet4, dramos, dainavimo ir Sokiq biirelio naiai
nuolat ruo5ia vaidinimus ir pasirodymus mokyklos bendruomenei, taip pat tradici5kai dalyvavo
o'Lietuvos kulinarijos ir etnokultDrinio paveldo
respublikos varZytuvese tarp profesiniq mokyklq
i5saugojimas ir puoselejimas 2019" ir uZeme II viet4.
Visi veikiantys mokyklos neformalaus Svietimo biireliai tarpusavyje nuolat
bendradarbiauja, inicijuoja veiklas, prie kuriq organizavimo gali prisideti kiekvienas. 2019 metq
gruodi visq btireliq vadovq iniciatyva buvo suorganizuotos Sventines veiklos, trukusios visa
mdnesi, kurias vainikavo metq pabaigai skirtas vaidinimas. Paskutinf metq menesi ivyko
Kaledinis tinklinio tumyras, Kaledinis krep5inio tuinyras "Direktoriaus taurd 2019",Sokiq burelis
sportinems varZyboms ruo5e trumpus pasirodymq numerius, floristikos bfrrelis ne tik dekoravo
mokykl4 Sventiniais papuo5imais, bet ir organizavo Advento vainikq gamybos edukacines
dirbtuves, dailes btrelis organizavo Kalediniq Zibintq gamybos edukacines dirbtuves. Visa
mokyklos bendruomene turejo galimybg sudalyvauti meduoliq dekoravimo k[rybinese
dirbtuvese, o kDrybiniq industrijq b0relis kviete pasigaminti asmenini 2020 men4kalendoriq.

Mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniuose ir nacionaliniuose profesinio
meistri5kumo konkursuose ir 2019 metais uZ0md sekaniias vietas:

I

viet4

-

Tarptautiniame konkurse ,rVairuotojas

-

saugaus eismo dalyvis 2019r..

Ukmerge, 2019.06.06.
Ukmerges technologijq ir verslo mokykloje vyko tarptautinis "Vairuotojas - saugaus
eismo dalyvis 2019* profesinio meistri5kumo konkursas, skirtas profesinio mokymo istaigq
tolimqjq veZimq vairuotdo ekspeditoriaus specialybes mokiniams.
Renginyje dalyvavo: Kedainiq PRC, Vilniaus TMC, Klaipedos E. Galvanausko PMC,
Utenos RPMC, Ukmerges TVM, bei Baltarusijos Gorodoko valstybinis Z. flkio technikos
koledZo ir Latvijos Malnavos koledZo profesinio mokymo istaigq komandos.
varavlmo
eismo teorines Zinias bei
Konkurse mokiniai
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igfidZius. Vairuoti teko lengvqj! ir krovinini su priekaba automobilius.'Absoliudioje iskaitoje,
pirma viet4 i5kovojo Ukmerges TVM, antrqlq - Vilniaus TMC, tre(:iq4 - Klaipedos PMC.
Ukmerges TVM komand4 atstovavo tolimqjq veZimq vairuotojo ekspeditoriaus specialybes
mokiniai: Svetlana Liaudanskiene ir Stasys Liutkevidius. Komandq konkursui ruoBe profesijos
mokytojai - Albinas Zaranka, Petras Vagonis, Petras Padlipskas ir Gintaras Mink5timas.
II vietq Tarptautiniame profesinio meistri5kumo konkurse ,rApdailininkas
(statybininkas) 2 0 1 9", Maleikial 20 19 .03 . 13 .
Konkurse dalyvavo 14 komandq. Konkursas vyko dviem etapais. Dalyviai turejo atlikti
apdail4 ant mokyklos koridoriaus sienq. Mokiniq darbas buvo vertinamas pagal darbo atitikti
breZiniui, nuokrypi nuo sluoksniq storio, tarpq i5laikym4, i5gaut4 betono imitacijos vaizdq, atlikto
darbo kokybg ir estetiBkum4, darbo kultiir4, racionalq medZiagq panaudojimq, darbo saugos ir
sveikatos reikalavimq laikymqsi, uZduoties atlikimo 1aik4.
Konkurse dalyvavo apdailininko (statybininko) specialybes moksleiviai: Faustas
Krik5diflnas ir Valdas Simenas. Juos ruo5e profesijos mokytojai - Virginijus Balionis ir Dovilijus
Serapinas.

II vietq

L

Etnokultflriniame konkurse ,rlietuvos paveldo i5saugojimas ir

puoselOjimas", Vilniu s, 2019 .10.22.
Konkurse dalyvavo 5ie virejo ir barmeno-padavejo specialybes mokiniai: Genovaite
Sniuikaite, Jonas Geltinas, Lukas Ungurys, Ernesta Gudilovaitd, Aivaras Bidkauskas, Aukse
Osevidiiite .
Konkursui mokinius ruoSe profesijos mokytojos: Virgilija Vilemavidien6, GraZina
depumiene, Vilma Kvietkauskiene.
Kiekvienais metais jungiames Si projekt4, nes jo tikslai artimi ir musq mokyklos
vertybems: supaZindinti mokinius su regionq paprodiais; skatinti mokinius rupintis lietuvybe,
etnine kultiira, tarmemis; ugdytl mokiniq supratim4 apie Sventes, jq tradicinius patiekalus,
ruo5im4 bei pateikim4; skatinti mokinius giliau suvokti savo tapatum4, perimti pairti, formuoti
nuostatas gerbti ir puoseleti tradicijas; padeti i5saugoti, populiarinti ir skleisti informacij4 apie
kulinarijos paveldq.
DidZiuojames virejo, barmeno-padavejo specialybes mokiniais, kuriq patiekalams ir jq
pateikimu komisij a negalejo atsispirti.
II viet4 - Tarptautiniame makaronq tiltq konkurse, Vilnius. 2019.05.10.
Tiltrtr statymo i5 makarom4 varLybq populiarumas kiekvienais metais auga ir mu3a
rekordus. Atrankiniuose etapuose dalyvavo net 175 komandos i5 Lietuvos. Kiekviena komanda
sudaryta i5 1-4 nariq, turedama I kg makaronq ir klijq turi pastatyti tilt4, i5laikanti kuo didesng
apkrov4. Musq mokyklos komandai atstovavo apdailininko (statybininko) specialybes mokiniai:
Valdas Simenas ir Faustas Krik5diflnas, kurig tiltas didZiojo finalo ,,Makaronq tlltai 2019*
moksleiviq komandq iskaitoje atlaike 120,8 kg apkrov4. Mokinius konkursui ruo5e profesijos
mokytojas Dovilijus Serapinas.
II viet4 - Tarptautiniame profesinio meistri5kumo konkurse rrJaunasis Zemds [kio
technikos specialista s 20l9oo, Alanta. 2019 .04.18.
2
Konkurse dalyvavo 37 mokiniai lY 2l Lietuvos profesiniq mokymo istaigos
sprende
runglyse:
keturiose
mokiniai i5 Latvijos Malnavos koledZo. Konkurso dalyviai varZesi
teorijos testq, atliko suvirinimo praktini darb4 ir figfrrinio vairavimo uZduotis su John Deer bei
Deutz-fahr agrofarm traktoriais. Ukmerges TVM atstovavo tredio kurso automechaniko
Danielius Karpavidius. Konkursui ruo5e
specialybes mokiniai: Dominykas Leonavidius
profesijos mokytojai - Algis Cesna, Petras Vagonis, Gintaras MinkBtimas, Rimas Tamo5itnas.
Prekybos imoniq vadybininko pad6j6io profesinio meistriSkumo
konkurse,,Linutb pirk6j ui-pagaminta AukStaitij oj e" 2019 .04.18.
Ukmerges TVM prekybos imoniq vadybininko padejejo specialybes PryP3/16 grupes
mokines, vadovaujamos Redos Dilienes, dalyvavo prekybininkq profesinio meistri5kumo
konkurse Margaritos Rimkevidaites profesinio rengimo centre PaneveZyje. Profesinio
MS
dokumento
atlikti Sias uZduotis:
meistri5kumo konkurse
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Excel 2013 programa, prekiq klasifikacija, pirkejo konsultavimas, kokybi5kas aptamavimas, k4
sako Zenklai, klausimai pardavime.
Sios specialybes mokines Greta Andrikonyte ir Germante Vilkondiiite uZeme ll-iqq
viet4, o Germant d pipaiinta Geriausia kasininke.

Be to, mokyklos mokiniai dalyvavo respublikiniuose profesinio meistri5kumo
konkursuose, bet nelaim6jo priziniq vietq:
1. Tarptautinis ,rBelt and Road6'profesinio meistriSkumo konkursas vyko Kinijos
Liaudies Respubtikoje, 2019 m. geguZes 25-31d. Chonqching mieste. Kinijos ambasados
kvietimu, atstovauti Lietuv4, patiketa vienai i5 geriausiq profesiniq mokyklq Lietuvoje
Ukmerges technologijq ir verslo mokyklai. Deleguojam4 komand4 sudard komandos vadove
Kristina SaladZiene, ekspertEs Jurgita Edlinskiend, Au5ra Cesevidien0 bei konkurso dalyviai
Kgstutis Mockus (automobiliq
Monika Takareviditte (barmeno-padavejo specialybe)
mechaniko specialybe).
Tarptautiniame profesinio meistri5kumo konkurse dalyvavo 44 Saliq komandos.
Rungesi didZiqjq valstybiq atstovai i5 Kinijos, JAV, Rusijos, Australijos, Jungtiniq Arabq
Emyratq, Vokietijos, Jungtines karalystes, Japonijos, Brazilijos, Pranctizijos, ir kt.
Konkurse varZdsi 18 pagrindinir; profesijq atstovai: murininkai, virejai, apdailininkai,
elektrikai, santechnikai, kirpejai, groZio specialistai, floristai, siuvejai, konditeriai, padavejaibarmenai, telekomunikacijq, logistikos, sveikatos-socialines prieZiuros specialistai, automobiliq
mechanikai ir kt. Konkursas vyko pagal tarptautinius profesiniq igfldziq rengimo standartus, ji
organizavo Kinijos Zmogi5kqjq i5tekliq ir Socialines Apsaugos Ministerija bei Chonqching
Reformos komisija, Kinijos Tarptautinio
miesto savivaldybe, Nacionaline vystyrno
bendradarbiavimo bei vystymo agenhlra. ,,[grldZiq tobulinimas bei bendradarbiavimas" - tokia

-
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buvo pagrindine konkurso temi, o tikslas - toliau skatinti Sitto kelio tem4: taik1 ir
bendradarbiavim4, atvirum4 bei isitraukim4, abipusi mokym4si bei abipusg naud4, stiprinti
profesiniq igtdziq patirti bei bendradarbiavim4 tarp pasaulio Saliq bei regionq ir stiprinti
draugystg.

Mokyklos mokiniai dalyvavo padavdjo - barmeno ir automechaniko profesinio
meistri5kumo konkursuose. Konkurso dalyviai Monika Takareviiifitd ir Kgstutis Mockus
uZdm6 atitinkamai 11 ir 7 vietas. Salia apdovanojimq bei diplomq jie igavo neikainuojamos
profesines patirties. Konkurse dalyvavusios Ukmerges TVM mokytojos Au5ra Cesevidene ir
Jurgita Edlinskiene, ne tik igijo nauding4, teisejavimo tarptautiniame konkurse patirti, bet ir
tLmezgd naudingus profesinius rySius su kolegomis i5 Hong Kongo, Pietg Korejos, Maroko,
(_*

Rusijos ir kt.
2. Padavdjo - barmeno specialybes profesinio meistri5kumo konkursas. Kaunas. 201905-07.
3. Respublikinis konkursas ,,Verslo Zinios karjeros sekmei S".Birlai.2019-02-12.
4. Ukmerges regiono jaunqjq bendroviq verslo idejq konkursas. Ukmerge 2019-10-10.
5. Respublikinis konkursas ,,Geriausias jaunasis automechanikas 2019" . Vilnius. 201901-1s.

Mokykloje 2019 m. organizuotaapie 100 ivairiq renginiq mokiniams.
Metai buvo gaus[s patirdiq. [vairiapuse veikla nuolat skatinamas mokiniq pozityvaus
elgesio ir vertybiniq nuostatq formavimasis. Mokiniai skatinami keliauti, organizuojami
paLintiniai pesdiqjq Lygia| patyrimines veiklos, protq mtsiai, sportines spartakiados, vykdomos
prevencines akcijos, padedandios stiprinti mokiniq asmenybes ir aplinkos apsauginius veiksnius.
Mokykloje aktyviai veikia ivairus neformalaus Svietimo bureliai, vykdoma jq veiklos stebdsena,
analize, uZtikrinama kokyb e.
Tradici5kai dalyvavome respublikiniame konkurse "Lietuvos kulinarijos ir ebrinio
paveldo i5saugojimas ir puoselejimas". Pasiruo5imo konkursui laikotarpio metu (rugsejo lapkridio men.) etnine kultiira sekmingai integruojama i lietuviq kalbos ir literaturos bei virejo
kuriamos
ciklo

9

paveld4 ugdymo proceso metu. Dalyvavimas slame proJ ekte leidlia supaZindinti mokinius SU
reglonq paprodiais, skatina mokinius rupintis lietuvybe, etnine kultlira, tarmemis, skatina
puoseleti
mokinius giliau suvokti SAVO tapatlrmq, penmti patirti, formuoti nuostatas gerbti
tradicijas.
AtsiZvel giant jaunimui aktualias problemas, buvo organizuotas projekto ,,Dydis
nesvarbu" seminaras, kurio metu mokiniai galejo i5girsti ikvepiandiq istorijq ir dr4siai diskutuoti
apie i$vaizdos stereotipus bei i55iikius, su kuriais susiduria jaunuoliai, stengdamiesi atitikti
visuomenes suformuotus standartus.
Jau penktus metus i5 eiles keliaujame studijq festivali "Studfestas", dalyvaujame
Lietuvos moksleiviq sqjungos veiklose, bendradarbiaujame su Ukmerges jaunimo laisvalaikio
centru bei kitomis miesto jaunimo organizacljomis, jungiames prie akcijos ,,DAROM", esam
aktyv[s Ukmerges miesto Sventes dalyviai, bendradarbiaudami su policijos pareigfrnais,
krep5inio tumynrose tarp
organizuojame pilieti5kumo pamokas, dalyvaujame tinklinio

r
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profesiniq mokyklq.
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Sekmingai vykdomas mokyklos profesinio orientavimo ir konsultavimo veiklos
programa-projektas ,,S6kmes kelias". Projekto ,,Sekmes kelias" 1l-oji konferencijoje ,, A5 einu
ten, kur man idomu - sekmes keliu" dalyvavo 22kolegljos ir universitetai bei 1200 mokiniq ir
mokytojr4 i5 Ukmerges, Sirvintq, Kedainirtr, Jonavos, AnykSdiq, Moletr4, PaneveZio rajonq
bendrojo ugdymo mokyklq. Ukmerges TVM, kolegijos ir universitetai pristatd mokymosi
galimybes. Mokiniai ir mokytojai buvo supaZindinti su mokyklos mokymosi baze, mokiniams
buvo sudarytos s4lygos dalyvauti ivairiose veiklose, susijusiose su profesijomis, vairuoti
mokyklos mokomuosiusJengvuosius automobilius, dalyvauti ekskursijose i miesto pramonds
imones. Renginio metu buvo organizuojamas ir diskusijq klubas, kuriame prane5imus skaite
Zymiis ukmergi5kiai: Lina Baubliene (Ukmerges TVIC direktore), Arnoldas Jonaitis (UAB
,,Apval8s medZio gaminiai" direktorius, Mindaugas Kasmauskis (UAB ,,Likmer6" direktorius),
Edvinas Kerza (LR Kra5to apsaugos ministerijos viceministras). Lankytojus stebino Salia sporto
komplekso lsikDrusi ispiidinga karines technikos paroda. Rengini su trenksmu ir energija fibaigd
grupes G&G Sindikatas koncertas.
Mokyklos atstovai vyko i karjeros dienas Anyk5diq, Roki5kio, Sirvintq, Kedainiq,
Ukmerges bendrojo lavinimo mokyklose. Karjeros dienose buvo pristatomos mokykloje
ruo$iamos specialybes, gyvenimo bei ugdymo(-si) s4lygos, neformaliojo ugdymo galimybes,
dalijami lankstinukai, kalendoriai ir kita atributika su mokyklos simbolika.
2019 metq programos-projekto naujove Ukmerges technologijq ir verslo mokyklos
mobilaus mokiniq priemimo-konsultacinir+ grupiq veikla. Savanorystes pagrindu mgkytojai
sudare 6 priemimo-konsultacines grupes. Grupiq nariai pasiskirste ir lankesi Ukmergds, Sirvintq,
Kedainiq, Jonavos, Anyk5diq, Moletq rajonq savivaldybiq senifrnijose. Grupiq nariai tLmezgb
kontaktus su seniiinijomis, mokyklomis, imonemis. Atvykdavo i vietas sutartu laiku, susitikdavo
ir konsultuodavo asmenis, norindius mokytis mokykloje, padedavo uZsiregistruoti LAMA BPO
sistemoje visiems asmenims, norintiems mokytis miisq mokykloje. Savo veikloje mokytojai
naudojo reklaminius stendus, lankstinukus, organizacing technik4. Svarbiausias akcentas buvo
gyvas bendravimas su biisimaisiais mokiniais. Buvo surengti 25 susitikimai su busimais
mokiniais.

Mokyklos sekmingai veiklai labai svarbus mokiniq pamokq lankomumas.
Mokslo metai

lankomumas:
Vidutini5kai 1 mokinys per mokslo
metus praleido i5 viso pamokq

Vidutini5kai I mokinys per mokslo
metus praleido pamokq del

nepateisinamq prieZasdiq
38,45
57,59
2018-2019
36,6
53,6
20t7-2018
AtsiZvelgiant lankomumo rezultatus, 2018-2019 m. m. stiprinome lankomumo
socialines
komisi
vaiko

i
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darbq, aktyviau bendradarbiavome su tevais

ir rfipintojais.

Mokiniq, nenutraukusiq mokymosi, dalis nuo praejusiais mokslo metais faktinio
1d.

skaidiaus:

Mokiniq, nenutraukusiq
mok,rmosi, dalis proc.

Mokslo metai

20t8-2019
20171018
Padidejo / sumaZejo (+/-)

88,8
82,97

+5,83 proc. punkto

Mokyklos pedagogq 2018-2019 m. m. atliktas darbas individualinrojant mokym4
(pritaikant uZduotis, teikiant konsultacijas), taikant kaupiamqii vertinim4 dave teigiamus
rezultatus, nes 5,83 proc. punkto i5augo mokiniq, nenutraukusiq mokymosi, dalis palyginus su
2017-2018 m. m.

L

t

Visi mokiniai, kuriems reikalingas bendrabutis, apgyvendinti mokyklos bendrabutyje.
Vadovaujantis mokiniq nemokamo maitinimo tvarka, mokykloje nemokam4 maitinim4
gauna 9 ir 10 klasOs 38 mokiniai (10 kl.-17 mokiniq, 9a-10 mokiniq, 9b-10 mokiniq) pagal
Ukmerges rajono savivaldybes Socialines palamos skyriaus pateikl4 s4ra54.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatq istatymu, kompensuotos 129
mokiniq, kurie vyksta i mokykl4 ir i namus i5 kaimo vietoves, keliones i5laidos.
Stipendijos skiriamos nevir5ijant metams patvirtinto stipendijq fondo, pagal Ukmerges
technologijq ir verslo mokyklos stipendijq ir materialines paramos skyrimo nuostatus, patvirtintus
Ukmerges technologijq ir verslo mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjtrdio 28 d. isakymu Nr.V80, 5 proc. mokiniq suteikta materialine parama.
Bendras darbuotojq skaidius 2020-01-01- 133 asmenys ir palyginus su 2019-01-01 (130
asmenq) padidejo 3 asmenimis.
Mokyklos vadovai:
Direktorius Jonas Cesevidius mokykloje dirba nuo 1990 metq;
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas JankDnas mokykloje dirba nuo 1986 metq,
o pavaduotoju nuo 2001 metq.
2ylg-2020 m. m. mokykloje dirba 62 mokytojai, t. y. 14 mokytojq daugiau negu 20182019 m. m. Dalis 5iq mokytojq dirba turedami.dali etato, nes desto bendrojo ugdymo arba
profesijos dalykus (moduli), kuriems skirtas nedidelis valandq skaidius.

kvalifikacines

M
M
@
&
be kval.

kat.

mokytojo

profesijos mokYtcjai

Molrytojai

vyr. arokytojo

,r*

su 2018 m. atestuotq

Molqrtojai

r

rnokytajo
rnetodininko
profesiios moffiojai

o ugdymo

ir profesijos

skaidius
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Bendrojo ugdymo dalykq ir profesijos mokytojq pasiskirstymas pagal amLiq:
52
38

35
77

24

4

0

o

iki 25 m

o

25 29

m.

3O 49

' rnnkyrr:jr;
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prac. r

m.

5O 59 m.

6O

m. ir vyr,

prc:f, mokytojtl prnc-

Valstybines Svietimo 20131022 metq strategijos 2017 m. rodiklio ,,Mokykloje
dirbandir4 3049 m. amLialus mokytojq dalis" - 55 proc. mokykla pasiekti negali, nes mokyklos
mokytojq kolektyvas i5 esmes yra stabilus, todel tokio amZiaus mokytojq mokykloje yra 24,2
proc. ir palyginus su 201 8 m. sumaZej o 2,5 proc. punkto, t. y. 20t9-2020 m. m. i mokyklq atejo
dirbti jaunesni mokytojai. Apie treddali mokytojq yra 60 m. ir vyresni, o profesijos mokytojai
sudaro 38 proc., nors palyginus su 2018 m. Sis rodiklis sumaZejo 1,3 proc. punkto, nes atejo dirbti
jaunesni mokytojai. Duomenys rodo, jog reikia ie5koti jaunrl bendrojo ugdymo ir profesijos
mokyojq, kad bfltq parcngla vyresniq mokytojq pamaina. Nuo 2017-2018 m. m. ateina dirbti
pagal terminuotas sutartis dirbti profesijos mokytojais 2-3 asmenys, tadiau pereiti dirbti
nuolatinai nenori, nes netenkina darbo uZmokestis. Ypad mokyklai reikia elektrikq ir baldZiq
mokymo profesijos mokytojq.
2019 m. 2 mokytojai mokesi auk5tosiose mokyklose ir igijo naujas kvalifikacijas.
Kvalifikacij4 tobulino 92 proc. mokytojq. Vadovaujantis kvalifikacijos tobulinimo prioritetais,
ivardintai mokyklos 2019 metq metiniame veiklos plane, mokykloje vyko kvalifikacijos
tobulinimo kursai ir mokymai pedagoginiams darbuotojams ir pagalbos specialistams:
1. Klases vadovas - asmenybes ir bendruomends ugdytojas - 8 val.
2. Raktai i sekmg - L6 val.
3. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai - 60 val.
4. Saugios aplinkos mokykloje k[rimas - 16 val.
11 profesijos mokytojq mokesi dirbti. su naujais irankiais, irengimais, technika,
programine iranga, 8 profesijos mokytojai patobulino kvalifikacij4 dalyvaudami Erasmus*
tarptautiniuose projektuose. Kvalifikacijos tobulinimui panaudota 100 proc. kvalifikacijos
tobulinimui skirtq le5q.
70 proc. mokytojq naudoja elektronini TAMO dienyn4, 93 proc. mokytojq nuolat
ugdymo procese nuolat naudoja IKT, MOODLE sistema naudojama mokiniq mokymui
30 proc..
patalpintos virtualioje mokymosi aplinkoje mokomosios medZiagos, dalis
Elektroninis TAMO dienynas, mokyklos interneto svetainE, elektroninis pa5tas naudojami
mokytojq informavimui ir naujq dokumentq rengimui, apklausq vykdymui ir apibendrinimui.
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NemaZeja uZimtumo tarnybos leSomis besimokandiq suaugusiqjq mokiniq, pagal
formaliojo tgstinio profesinio mokymo programas, skaidius. Daugeja asmenq, besimokandiq
pagal neformalioj o tgstinio mokymo programas, skaidius.
Pasikeitus tikininkavimo pradmenq programos vykdymo reikalavimams, teko menesiui
pristabdyti Sios programos vykdym4, bet lapkridio - gruodZio menesiais ji vel buvo vykdoma
pagal naujus reikalavimus.
Ruoliamasi tikininkavimo pradmenrl programos akreditacijai.
Padidejo poreikis augalq apsaugos kursams.
Sekmingai pradetos vykdyti modulines suaugusiqjq tgstinio mokymo programos: siuvejo
operatoriaus, virejo, metalo apdirbimo staklininko, apskaitininko ir kasininko, ir atskirus jq
modulius.

Pradetas vykdyti neformalaus Svietimo
pripaZinimas darbo patirties bfrdu.
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savi5vietos bfldu

igVA

kompetencijq

Mokiniq kompetencijq vertinimo reniltatai baigus tgstinio profesinio mokymo

L

Ei1.

Nr.
1

2

J

4.

I

7

8

9
10.
11

12.

auk5ti:
Mokymo programos
pavadinimas ir valstybinis
kodas
D ai:ytoj o pirminiq Linin4 ir
igtrdZir+ mokymo
programa,16107320l
DrabuZiq mazgq siuvejo
mokymo programa,
162072301
Floristo-geliq pardavejo
mokymo programa,
36202t401
Motoriniq transporto
priemoniq kroviniams veZti
vairuotojq periodinio
profesinio mokymo
programa, 260104108
Krautuvq vairuotojo
mokymo programa,

261104t08
Medienos apdirbimo
staklininko mokymo
programa, 262072204
Mi5ko pjovejo mokymo
programa, 261082102
Pardavejo mokymo
programa, 36204160L

Plyteliq klojejo pirminiq
Ziniq ir ig;rfdZir+ mokymo
programa, 161073203
SM kategorijos savaeigiq
melioracijos ma5inq
vairuotojq ( traktorininkq)
mokymo programa
262t04t09

Mokiniq
skaidius

I5 iu

Mokiniq

Proc

skaidius

ieiio kvalifikaciia
Kvalifikacijos
ivertinimo vidurkis

6

6

100

7

10

10

100

8

13

t3

100

9

80

80

100

9
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JJ

aa
JJ

100

8

27

2l

100

7

11

11

100

7
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t6

100

9

J^

J

100

7

JJ

JJ

100

7

13

13.

t4

15

Metalq suvirintojo bei
pjaust5rtojo elektra ir dujomis
mokymo programa,
262071s04
SZ kategorijos savaeigiq
Zemes ma5inq vairuotojo
(traktorininko) mokymo
programa, 262104108
Motoriniq transporto
priemoniq kroviniams veZti
vairuotojq mokymo
programa pradinei profesinei

18

18

100

7

22

22

100

8

t2

t2

100

7

30

30

100

8

28

28

100

8

25

25

100

10

J

J

100

10

11

11

100

8

96

96

100

Iskaityta

43

43

100

Iskaityta

28

28

100

Jskaityta

11

11

100

Iskaitlrta

2

2

100

fskaityta

561

561

100

x

kvalifikacijai igyti,

t6.
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18

l9
20

265t04ttl
TRI kategorijos traktoriq

vairuotoj o (traktorininko)
mokymo programa,
26210410s
TR2 kategorijos traktoriq
vairuotoj o (traktorininko)
mokymo programa,

2621041t5
Virejo mokymo programa,
262101303
Lengvq drabuZiq siuvejo
mokymo programa,
262072307
SM kategorijos savaeigiq

a

malinq vairuotojq
(traktorininkq) mokymo

2t

22

23

24

25

programa), 262104107
Ifkininkavimo pradmenq
mokymo programa,
261081 106
Augalq apsaugos produkq
profesionaliq naudotojrl
mokymo programa,
296162003
Augalq apsaugos produktq
profesionaliq naudotojq
mokymo kvalifikacijos
tobulinimo programa,
296162067
Augahl apsaugos produkttl
platintojq mokymo
programa, 396162009
Augalq apsaugos produktq
platintojq kvalifikacijos
tobulinimo mokymo
programa, 396162010
I5 viso:

t4
Visi mokiniai gavo profesinio mokymo diplomus arbapaLymejimus.

Mokiniq kompetencijq vertinimo rezultalai baigus neformaliojo tgstinio profesinio
Eil.
Nr.

Mokymo progmmos pavadinimas

jq gavo kvalifikacijos

Mokiniq

I5

skaidius

pa?ymejimq

Mokiniq

Proc.

skaidius
1

2.
J

4.
5

6.

L
7
8.

B kateeoriios vairuotoju kursai
A kategoriios vairuotoiu kursai
C, CE kategoriios vairuotojq kursai
Kompiuterinio ra5tingumo kursai
Apskaitos informacines sistemos
formavimas ir apskaitos registrq
tvarkymas
Papildomo vairavimo kursai,
asmenims, praradusiems teisg
vairuoto motorines transporto
priemones
Pirmosios pagalbos kursai
Higienos kursai
IB viso:
Suaugusiq profesinio mokymo organizavimas

93

4t

44

1

1

100

5

4

80

6

6

4

4

100
100

25

25

100

45
29

45

29

100
100

208

155

74,5

ir vykdymas tapo reik5minga mokyklos

veiklos sritimi.

Kasmet gerinama mokyklos mokymo-mateialine bazd. Mokyklos pastatus sudaro
mokomieji, gamybiniai-flkiniai pastatai, bendrabutis. Bendras pastatq plotas - 18 130,95 m'.
Mokymo patalpq bendras plotas 8613,18 m2. Eksploatuojamq pastatq btrkle gera, nuosekliai
remontuojami.2}lg m. Turto bankui perduoti Ukmerges r. Vepriq miestelyje mokyklai priklausg
pastatai, kurie nereikalingi mokymo tikslams.

t

Per 2019 m. lsigyta ilgalaikio turto praktiniam mokiniq mokymui uL. 139 287 El.nt+.
Nupirkta: grunto vibrovolas , rai4balansavimo stakles, kondicionieriq pildymo stotel6, hidraulinis
veZimelis-liftas, konditeriniai Saldytuvas ir Saldi(lis, daugiafunkcinis puodas, siuvimo ma5ina,
liginimo stalas, serveris, programine iranga, kompiuteriai, 4 didZiaekraniai televizoriai, 2
interaktyvios lentos, mobili stikline lenta, demonstracines ir laboratorines mokymo priemones,
vadoveliai, lrankiai ir kt. Mokomqjq praktikq metu pagaminta: kedZiq, spinteliq, stalq, spintq,
stalvir5iq. Sie baldai skirti kabinetq baldq atnaujinimui. Pagaminta ivairiq metalo dirbiniq
mokyklos kabinetams ir aplinkai papuo5ti. Renowoti 2 mokomieji kabinetai. Mokyklos
teritorijoje ,,Zalio11* klase irengimas pasiekd 80 proc., mokomoji 5 kW fotoelektrine pagamina
tiek elektros energijos, kad jos pakanka mokyklos teritorijos ap5vietimui. Mokyklos mokymo
kabinetai gerai aprupinti mokymo priemonemis, praktinio profesinio mokymo iranga.
SviesolaidZiu tiekiamas 100 Mbps intemetinis srautas. frengtas vietinis laidinis ir
belaidis tinklas. Visi kompiuteriai prijungli prie intemeto tinklo. Kompiuterizuotos ir i5 dalies
atnaujintos visos administracijos ir mokytojq darbo vietos. Penktus mokslo metus naudojamas
elektroninis TAMO dienynas. Mokymo procese prioritetas teikiamas IT naudojimui. Veikia
LieDM tinklo nuotolinio mok)rmosi klase su vaizdo konferencijq prieigos itanga. Yra 14
specializuotq kompiuteriq klasiq, kuriq kompiuteriuose idiegtos naujausios operacines sistemos
Windows ir Microsoft Office progmmos.
Sudarytos galimybes mokytojams ir mokiniams naudotis elektronine interaktyvia

profesinio mokymo(si) medliaga intemete: elektrikams, automobiliq

mechanikams,

15

2019 m. parengtas projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722 ,,Ukmerges technologijq ir verslo
mokyklos profesinio mokymo infrastrukffiros pletra". Projekto vert6: 500.000,00 Eur. Projektas
igyvendinamas nuo 2019-12-12 ikr 2021 -03-31.
Projekto tikslas - padidinti kokybi5ko profesinio mokymo prieinamumE, investuojant i
Ukmerges technologijq ir verslo mokyklos infrastrukfir4. Projekto igyvendinimo metu bus
investuojama i mokyklos infrastrukhlr4, t. y. bus isigyta iranga, irenginiai, reikalingi automobiliq
mechaniko, elektromontuotojo, elektriko ir metalo apdirbimo staklininko profesinio mokymo
programoms igyvendinti, taip pat bus isigyta iranga, irenginiai, reikalingi motoriniq transporto
prianoniq kroviniams veZti vairuotojo, tarptautiniq veZimq vairuotojo ekspeditoriaus bei kelirl
statybos prieZifiros darbuotojo profesinio mokymo programoms lgyvendinti. [gyvendinus
projekt4 bus patenkintas tiksliniq grupiq poreikis - gauti auk5tesnes kokybes bazini4 profesinio
mokymo moduliq paslaugas, deka isigytos profesiniam mokymuisi reikalingos Siuolaiki5kos
technikos ir irangos, kuri uZtikrina efektyvq, Siuolaikines darbo rinkos poreikius ir standartus
atitinkanti praktini mokym4si. Be to, baigusieji profesinio mokyno programas tures tinkamus
igiidZius, bus supaZing su naujomis technologijomis, nauja iranga, todel taps paklausfis darbo
rinkoje.

L

Mokykloje kasmet sudaroma vidaus audito komanda, atliekamas vidaus auditas bei
vadovybine vertinamoji analize, atnaujinama kokybes politika ir tikslai. Vykdoma mokytojq
savianalize, vertinamasis pokalbis mokslo metq pabaigoje. Padaryti pakeitimai mokyklos veikl4
reglamentuojandiuose dokumentuose: Ukmerges technologijq ir verslo mokyklos darbo tvarkos
taisyklese, Ukmerges technologijq ir verslo mokyklos darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis,
darbo apmokejimo sistemoje, Ukmerges technologijq ir verslo mokyklos mokiniq paZangos ir
pasiekimq vertinimo tvarkoje, Ukmerges technologijq ir verslo mokyklos asmens duomenq ir
konfidencialios informacijos tvarkymo ir saugojimo politikoje, Ukmerges technologijq ir verslo
mokyklos mokiniq asmens duomenq tvarkymo mokykloje taisyklese. Parengti nauji mokyklos
veikl4 reglamentuojantys dokumentai: Ukmerges technologijq verslo mokyklos mokiniq
nelankymo prevencijos tvarkos apra5as, Ukmerges
apskaitos,
lankomumo kontroles
technologijq ir verslo mokyklos 2020 m. dokumentacijos planas.

L

1

2019 m. sandoriai su

ir verslo

technolo
Eil
Nr

ir

ir

ir

Salimis:

Susijusi Salis
Pavadinimas*

Kodas**

l 8860309 I

BiudZetine
istaiga
Lietuvos
Respublikos

Regishas

AdfeSaS**.*,r.

**r(
Juridiniq

A. Volano g.

asmenq

2, Vilnius

registras

Valstybes,
kaip
savininko
teises ir
pareigas

Svietimo,

mokslo

Santykiq

pobiidis**

ir

igyvendi-

sporto

nanti

ministeriia

instituciia

Sandorio
objektas

Suma,

EUI*****:r

LeSos

profesinio
mokymo
programo

2.047.000

ms ir iikio

reikmems

I5 viso

2.047.000

Auk5diau nurodytq mokyklos biudZeto lesq su papildomai gautais asignavimais
imas 2019 m.:
Kodas

S4matos straipsnio pavadinimas

2. 1.1.1.1 .0 1

Darbo uZmokestis pinigais

2. 1.2.1.1,.0r

Socialinio draudimo imokos
Ry5iu paslaugos
Transporto i5laikymas

2.2.t.1.1.0s
2.2.1.1.1.06

Suma Eur
1503998

26200
986

23000

T6

2.2.t.t.t.07

2.2.t.t.t.tt
2.2.t.1.t.t5
2.2.1.1.t.16
2.2.1.1.t.20

Aprangos ir patalynes isieiiimo i5laidos
Komandiruotes
Materialioio turto paprastoio remonto i5laidos
Kvalifikaciios kelimo i5laidos
Komunaliniu paslaugu isieiiimo i5laidos
Informaciniq technologdq prekiq ir paslaugq isigijimo

4974
1809

32994
2555
9s000

2.2.t.1.t.2t

iSlaidos

29394

2.2.1.1.1.30

Kitu prekiu ir paslauzu isieiiimo i5laidos

95686

2.7.2.1.t.02
2.7.3.1.1.01
2.8.1.1.1.01

Socialine paramanaffira
Darbdaviu socialine par ama pinigais
Stipendiios
Transporto priemoniq isigiiimo i5laidos
Kittl ma5inu ir irenginiu isieiiimo i5laidos

5674

3.1.1.3.1.01

3.t.1.3.t.02

t27st
73239
1570
153217
I5 viso:

t

2063047

Mokyklos biudZeto le5os 2018 m. buvo 1766867 Eur, todel 2019 m. padid6jimas

-

16,8

proc.

Mokykla gavo:

imoniq.

7114,90 eury piniginiq le5q

- l5ll,42 eurq GPM

ir materialiniq vertybiq

param4 i5 Ukmerges pramones

le5q.

2019 m. mokykla laimejo ES finansuojamus projektus:

Projektas

17l,7lEtx.

Nr. 2018-l-LT01-KAll6-046632 ,,Tarptautine praktika

Projektas Nr. 2019-1-LT01-KAll6-060219 ,,Profesiniq Ziniq
tobulinimas uZsienyje" - 91 678,89 Eur.

uZsienyje"

-

61

ir praktiniq igudZit+

Viso: 152 850,60 Eur.

ir

juo

susijusiq paslaugq pajamos (eurais): formalusis ir
neformalusis profesinis mokymas, neformalus Svietimas, konsultavimas (i5skynrs Str,lStrrt tikslini
finansavim4); kitos profesinio mokymo istaigos istatuose numatytos veiklos pajamos - 273 184
Eur.
Vadovaujamas pareigas einandiq asrnenq atlyginimas per ataskaitinius metus
(neatskaidius mokesdiq - Eur, ct):

Profesinio mokymo

Eil.
Nr.
1

2.

Pareigq
(pareigybes)
pavadinimas
Direktorius
Direktoriaus
pav
ugdymui

su

Kitos

Bazinis
atlyginimas

Priemokos

Priedai

Premiios

i5mokos

1

2

J

4

5

26157,60
20926,08

6277,80

I5 viso

6:l+2+3+4+5
32435,40
20926,08

t7

2017-2019 m.:

darbo uZmokesdio
2017
m.

2019 m.

2018 m.

Pokytis

Vid. DU

vid.
DU

Mokytoiai

vid.

(indeksuo-

DU

tas)

+/-

%

Vid. DU

Polqrtis
(neindeksuotas)

o/
/o

Pokytis
20172019
m.

o/
/o

709,50

766.32

+56,82

+8,0

1186,20

920,25

+153.93

+20,1

+29"7

610.20
380,00

648,80

+38,60

+6,3

928,50
555,00

720,30

+71,50

+11,0

+18,04

Kiti
darbuotoiai

MMA

400,00

430,00

Mokykla palaiko ry5ius su uZsienio profesinio mokymo istaigomis. Su ilgamediu

L

partneriu Latvijos Respublikos Rezeknes technikumu vykdeme Erasmus + projekt4 Nr.2019-1LV-01-KAL02-060292 ,,My practice abroad". Projekto koordinatorius - Rezeknes technikumas.
Projekte mokykla dalyvauja priimandiojo parhrerio teisemis. Pagal projekt4 2019 m. lapkridio
ll-22 d. mtrsq mokykl4 buvo atvykg staZuotis 2 staliaus ir 4 automobiliq mechaniko
specialybiq mokiniai bei 2 staliaus ir automobiliq mechaniko specialybiq profesijos mokytojai i5
Rezeknes technikumo.
Su parureriais i5 Estijos ,,Yalga Valga County Vocational Training Centre" vykdeme
Erasmus + projekt4 Nr.2018-1-LT01-KA1 16-046643,,Tarptautine praktika uZsienyje", pagal kuri
2 Ulcnerges TVM automechaniko ir logisto-ekspeditoriaus specialybiq profesijos
mokytojai 2019 m. geguZes 6-10 d. vyko i darbo stebejimo vizitq, kurio metu stebejo kolegq estq
darbq su automechaniko ir logisto-ekspeditoriaus specialybiq mokiniais, teoriniq ir praktiniq
uZsiemimq metu.
2019 m. kovo 20-23 d. 3 Ukmerges TVM atstovai (direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
praktinio mokymo vadovas, kiino kultDros mokytojas) ir 8 mokiniai, dalyvavo tarptautiniame
tinklinio turnyre ,,Ateities energija" Baltarusijoje, kuriame mokykl4 dalyvauti pakviete
Valstybinis agro-technini s koledZas i5 B altarusij os.
UAB ,,stansefabrikken", LJAB ,,Stansefabrikken Automative",IJAB ,,Hennordic",IJAB
,,Likmere", UAB ,,Narbutas International" UAQ ,,SystemAir", IJAB ,,Wurth Lietuva", AB
,,Ukmerges gelZbetonis'o yra nuolatiniai mokyklos partneiai, priima mokinius atlikti praktik4,
padeda mokyklai apsirupinti praktiniams mokiniq mokymui reikalingomis medZiagomis.
Mokykla palaiko rySius daugiau kaip su 80 regiono imoniq ir organizacrjq, yra Vilniaus
prekybos, pramones ir amatq flimq Ukmerges filialo narys, Lietuvos inovatyviq profesinio
rengimo istaigr4 asociacijos narys, Lietuvos kaimo sporto ir kultflros asociacijos ,,Nemunas"
narys, nuo 2006 m. dalyvauja Lietuvos Zembs iikio rumq veikloje. Vykdoma bendradarbiavimo
sutartis su Ukmerges A. Smetonos gimnazija del pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos
mokiniq technologinio praktinio mokymo ir supaZindinimo su profesijomis mokykloje.
Mokykla jau ketvirtus metus kviedia socialiniq partneriq, Ukmerges miesto imoniq ir
istaigq, darbuotojus aktyviai leisti laik4 ir dalyvauti Kalediniame tinklinio turnyre. 2019 metais
turnyre dalyvavo desimt komandq: UAB ,,Stansefabrikken", UAB ,,Stansefabrikken
Automative", UAB ,,Hennordic", UAB ,,Likmer6", UAB ,,Narbutas International" UAB
,,SystemAir", IJkmerges rajono savivaldybes ir policijos jungtine komanda, UAB ,,Wurth
Lietuva", AB ,,Ukmerges gelZbetonis" ir ukmerges technologijq ir verslo mokykla. Tai puiki
proga ne tik pajudeti, bet ir laimeti sporti5kiausios metq imones vardq bei papuo5ti savo
darbovietg nugaletojq taure.
Mokykla bendradarbiauja su Ukmerges r. savivaldybe, jos istaigomis. Mokyklos sporto
es Svietimo ir
Vlsuomenel

i

L
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patalpose organizavo bendrojo lavinimo mokyklq k[rybines dirbtuves,' seminar4 mokytojams.
Mokyklos bendrojo ugdyrno mokytojai dalyvauja Ukmerges rajono savivaldybes mokytojq
metodiniq biireliq veikloje, kai kurie uZsiemimai vyksta mokyklos patalpose. Bendrojo ugdymo
mokyklq technologijq mokytojams mokykloje vyko praktinis supaZindinimas su naujomis
technologijomis. Sporto komplekso saleje vyksta nemokami senjory k[no kulhros uZsiemimai.
Vilniaus prekybos ir amatq r[mai mokykl4 pripaZino geriausia profesinio mokymo
istaiga ir apdovanojo nugaletojo diplomu - ,,UL pasiekimus" 2019 metais.

II SKYRruS
ME'ru VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1

Metq uZduotys (toliau
- uZduotys)

L

l.Profesinio mokymo
biudZetines istaigos
pertvarkymas ivie5qj4
istaigq

)LA9 uJr+ rutru,

Siektini
rezlu,ltatai

Atlikti turto
vertinim4;
Suformuoti
valdymo ir
savivaldos
tarybas;
Atlikti pilnai
registracij4

veiklos rentltatai
Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos uZduotys
ivykdytos)

Atlikta

Pasiekti rezultatai ir

jq

rodikliai

Atliktas turto

vertinimas,
kurio duomenys perduoti
Svietimo, mokslo ir sporto
Lietuvos
Respublikos Vyriausybes

ministerijai.
2019

m.

nutarimu

rugsejo 18

d.

Nr. 95I

vie5ajai
Ukmerges
technologijq
verslo
valstybei
teise
priklausanti nekilnojamqJi
nfiq (pagal pried4) valdyi,

istaigai
ir
mokyklai
nuosavybes

naudoti

ir

disponuoti juo

patikejimo teise pagal
valstybes turto patikejimo

t

sutarti 20 metq. Mokykla su
Svietimo, mokslo ir sporto

ministerija

pasirale
valstybes turto patikejimo
sutarti Q0l9 m. rugsejo 30
d. Nr. Y-212).
Mokykloje veikia Svietimo,
mokslo
sporto ministro
2019 m. kovo 20 d. isakymu
patvirtinta

ir

Nr. Y-260

Ukmerges technologijq ir

verslo mokyklos

(kolektyvinio

taryba
valdymo

organas), kuri4 sudaro

9

nariai. Mokyklos

tarybos
sudetis paskelbta mokyklos

interneto

svetaineje.

Mokyklos taryba i5sirinko
pirminink4 ir sekretoriq,

t9

pasitvirtino

veiklos

reglament4.

Mokykloje veikia

12

asmenq mokyklos taryba
(savivaldos institucija). Jos
sudetis paskelbta mokyklos
intemeto svetaineje.
Visi Profesinio mokymo
istaigos
vie5qj4
pertvarkymo
registruoti
veiksmai
istaig4
Juridiniq asmenq registre.
2019-2020 m. m. vykdomos
modulines profesinio

biudZetines
i

2. Plesti mokym4
pagal modulines

L

profesinio mokymo
programas, atsisakant
to paties pavadinimo
dalykq programq

Pradeti
mokym4pagal
2 naqas
modulines
programas

Pradetas mokymas

pagal2natjas

22

mokymo programos, o
2018- 2019 m. m. buvo
vykdoma 10 moduliniq

modulines
programas

profesinio

mokymo

programq. Rodiklis virSytas

2,2karto.
3. Plesti suaugusiqjq

tgstinimokym4

Vykdomas
tgstinis
profesinis
mokymas 500
asmenrl

m. 769 asmenys

Asmenq,

2019

dalyvawsiq

mokesi mokyklos tgstinio

tgstiniuose
mokymuose2019 m.
skaidius

mokymo skyriuje pagal
formaliojo ir neformaliojo
tgstinio profesinio mokymo
programas.

4. Organinroti
mokymq ir kitq
paslaugq, leidZiandiq
mokyklai uZdirbti
papildomai le5q

Ui:dirbtiui:
mokymo
kitas

ir

Gauta 200 tDkstandiq
eurq

produkcijos

pardavimq,
metq pagamintq

paslaugas,

nuom4
Zemes

praktikq
gaminiq pardavimo,

ir
iikio

i5

patalpq nuomos ir kt.

kultiin+
auginimq 200
hlkstandirl eurq

2. lJldttotys, neivykdytos

Gauta 273, 184 tiikstandiai
eury pajamq tL, mokymo
paslaugas, i5 Zemes iikio

ar ivykdytos i5 dalies del numatytq

rizikq (ei tokiq buvo)

Nera neivykdytq uZduodiq.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
veiklos rezultatams)
svanrl
(pildoma, jei buvo atlikta
UZduotys / veiklos
3.1. Atiduoti Turto bankui mokyklai priklausandius
pastatus ir Zemes sklyp4, esandius Ukmerges rajono
Vepriq miestelyje

Poveikis Svietimo istaigos veiklai

Optimizuotas

turto

valdYmas,

sumaZejusios turto administravimo ir
i5laikyrno, remonto le5os atidavus Turto
bankui mokyklai priklausandius

pastatus ir Zemes sklYPq, esandius
Ukmerges rajono Vepriq miestelyje Valstybes nekitnojamojo hrto,

perduodamo valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikejimo teise,
perdavimo ir priemimo 2!19,-s-

20

8 d. aktas Nr. A6-163 (15.352r).
I5 mokyklos uZdirbtq lelq papildomai
isigyta praktinio mokymo priemoniq uZ
50 tDkst. Eur., todel pagerejo mokymo
aplinka, mokytojai gales pladiau naudoti
IT, atsirado galimybes mokiniams
mokytis nauiomis technologijolqls.
geguZes

3.2. IS mokyklos uZdirbtq le5q papildomai isigyti

praktinio mokymo priemoniq

l" klase irengta 80

3.3. Tgsti ,,Zahosios" klasds pletr4

Proc.

Baigiama irengti i5skirtine netradicine

mokymosi erdv6, kurioje mokYtojai
gales mokymui naudoti netradicinius
ugdymo metodus, vesti integruotas
pamokas. Tikimasi labiau sudominti
mokinius, kils mokymosi mofiacija.
Gales erdve naudotis bendrojo ugdymo
ugdymo
lstaigos.,,Laliojl" klase reprezentuos
mokykl4.

mokyklos, ikimokyklinio

L

4. Pakoreguotos praejusiq metq veiklos uZduotys (ei tokiq buvo) ir reztltatai
PakoreguoQ praejusiq metq uZduodiq nebuvo.

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISTVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU
TOBULINIMAS

5. Pasiektq

uZduotis
UZduodiq ivykdymo apra5ymas

5.1. UZduotys ivykdytos

I

PaZymimas atitinkamas

langelis

ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertintmo

rodiklius
5.2.rJLduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. [vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutarfus vertinimo
rodiklius
5.4. ULdtotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai X
Gerai

E

Patenkinamai

E

Nepatenkinamai

n

6.Kompetencijos, kurias noretq tobulinti

\,
ir pavarde)

istaigos vadovo

WW"
(data)

ry
PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. [vertinimas, jo pagrindimas ir siiil ymai: Ukmerges technologijq ir verslo mokyklos direktoriaus
2019 metq veiklos atskait4 ivertinti labai gerui mokyklos direktorius ivykde keturias 2019 m.
veiklos uZduotis ir tdq uZduodiq sutarti vertinimo rodikliai virSyti, be to, trys uZduotys, kurios

-

2t
nebuvo planuotos ir nustatytos, ivykdytos. I5 esmes ivykdytas mokyklos 2019 m. metinis veiklos
Svietimo, mokslo ir sporto ministerijai
planas ir kai kurie plano ivykdymo rodikliai vir5yti
Jono Cesevidiaus pateikt4 |staigos metines
Ukmerges technologijq ir verslo mokyklos
veiklos ataskait4 ivertinti labai gerai.

(data)

)

Ukmerges technologijq ir
mokyklos tarybos (savivaldos
institucij os) pirmininkas
8. fvertinimas,

-n/1
I'L/

Vaidotas Kalinas

Ukmerges technologijq ir verslo
mokyklos tarybos (kolegialaus
valdymo organo) igaliotas asmuo

Ksstutis

Levickis

:Eie

(data)

jo pagrindimas ir si[lymai:

(-

ir

(para5as)
(Svietimo istaigos savininko teises
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(vardas ir pavarde)

(data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

ry

SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

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

(.-

UZduotys

9.1. Skatinti rinktis pameistrystes mokymosi biid4.

9.2. Plesti suaugusiq mokym4
ivedant naujas programas.

9.3. LST EN ISO 9001:2008 sk.
6.2.2 procesas Nr.23,,Pedagogq
kompetencij o s vertinimas"
(vykdant [staigos tarybos
(kolegialaus valdymo organo)
nutarim4 del [staigos vidines

Siektini rezrlltatai
Daugetq mokiniq
pasirenkandiq pamei strystes mokymosi btrd4. 8
proc. nuo visq besimokandiq mokiniq skaidiaus
[vesti keturias naujas
modulines programas
Atliktas proceso Nr.23
,,Pedagogtl kompetencijos vertinimas" auditas

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)
Ne maZiau 8 proc. nuo visq
besimokandiq mokiniq mokosi
pameistrystes mokymosi forma.

Ne maZiau 4 modulines
programos
Atlikto proceso Nr.23
,,Pedagogt4 kompetencijos
vertinimas" audito reniltatai
pateikti mokyklos direktoriui.

22

profesinio mokymo kokybes
uZtikrinimo sistemos).
9 .4. T aikyti technolo gijq
mokymo programas su
Ukmerges Antano Smetonos
gimnazija
9.5. Organizuoti mokymo ir
kitas paslaugas leidZiandias
mokyklai papildomai uZdirbti
leBq.

Nuo 2020 m. rugsejo 1 d.

UZdirbti i5 mokymo ir
kitq paslaugq, nuomos,
Zemes iikio kultfrrq
auginimo 200 tiikst.eur

Mokykloje pradetas
technologijq mokymas
Ukmerges Antano Smetonos
gimnazijos mokiniams
Gauta nemaLiau2O0 tiikst. eur
pajamrtr (vertinama,,gerai" jei
ivykdyta, ,,labai gerai" jeigu
virSyta 5 proc.)

pajamq.

10. Rizika, kuriai esant nustat5rtos uZduotys gali btrti neivykdytos (aplinkybes, kurios gali tureti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
suderinus su Svietimo
vadovu
10.1. maZes stojandiqfq imokykl4 mokiniq skaidius
10.2. [mones nesutiks priimti pameistriq del blogejandiq ekonominiq faktoriq.
10.3. UZdirbamq le5q kieki gali neigiamai itakoti blogos meteorologines s4lygos Zemes flkio
produkcijai, blogejanti ekonomine situacija, darbuotojq ligos, maZejantis poreikis mokyklos
teikiamoms paslaugoms.

ir

(Svietimo lstaigos savininko teises
(para5as)
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalinink'+ susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(vardas ir pavarde)

(data)

SusipaZinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as)

\*

(vardas ir

pavarde)

(data)

