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Mažeikių politechnikos mokyklos 2013 m. veiklos plano įgyvendinimas
I. Bendroji dalis
1. Mažeikių politechnikos mokyklos 2013 metų veiklos planas (toliau – planas),
sudarytas atsižvelgus į strateginį mokyklos planą, bendruomenės poreikius, nustato metinius
mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
2. Planas buvo sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 m.
nuostatomis. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančius visuomenės poreikius; garantuojamas pagrindinio ir
vidurinio išsilavinimo įgijimas, pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, vykdomas neformalusis
švietimas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojami švietimui skirti ištekliai.
3. Planą įgyvendino Mažeikių politechnikos mokyklos administracija, pedagoginiai ir
nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai.
Mokyklos prioritetas 2013 metams: užtikrinti ugdymo kokybę
Tikslai 2013 metams:
1.
2.
3.
4.

Tobulinti mokymą ir mokymąsi.
Stiprinti pagalbą ir paramą mokiniams.
Skatinti bendruomenės tobulinimąsi ir aktyvumą.
Atnaujinti mokymo bazę.
Uždaviniai 2013 metams:

Gerinti bendrąjį ugdymą.
Mažinti mokinių nubyrėjimą ir skatinti motyvaciją mokytis.
Stiprinti profesinį mokymą.
Rengti ir įgyvendinti ES bei kitokius projektus.
Efektyviai teikti socialinę, psichologinę pagalbą mokiniams.
Tobulinti mokyklos ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo veiklas.
Užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą bei kompetencijų įgijimą.
Skatinti darbuotojų aktyvumą tobulinant mokyklos veiklą ir kuriant teigiamą mokyklos
įvaizdį.
9. Aktyvinti savivaldos institucijų veiklą
10. Tęsti mokyklos pastatų renovaciją.
11. Atnaujinti technologinę mokymo įrangą bei mokymosi aplinką.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II. Situacijos analizė
2012-2013 m. m. ugdymo rezultatai. Įgyvendiname 14 profesinio mokymo programų (9
Mažeikiuose ir 5 Viekšniuose). Programą baigė 217 mokinių (Mažeikiuose – 129, Viekšniuose –
88). Iš jų 209 gavo kvalifikacijos pažymėjimus, o 8 – profesinio mokymosi pasiekimų
pažymėjimus. Brandos atestatus gavo 148 mokiniai, mokymosi pasiekimų pažymėjimus – 28
mokiniai.
Mokiniai. Mokykloje 2013 metų spalio mėn. 31 dienos duomenimis mokėsi 837 mokiniai
( Mažeikiuose – 574, Viekšniuose – 263). Į pirmą kursą 2013 m. m. priimta 243 mokiniai
Mažeikiuose ir 136 mokiniai Viekšnių skyriuje.
Mokytojai. Mokykloje dirba 76 mokytojai. Pagal kvalifikacines kategorijas: 8 mokytojai
metodininkai, 45 vyresnieji mokytojai, 23 atestuoti mokytojai, 18 magistrų. Per 2013 metus visi
mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose.

III. 2013 metų veiklos analizė
Pirmojo mokyklos 2013 metų veiklos tikslo „Tobulinti mokymą ir mokymąsi“ įgyvendinimas.
Ritmingą, nuoseklų mokyklos darbą lėmė susitelkimas, pasiskirstymas darbo sferomis, darbas
komandomis. 2013-06-11 direktoriaus įsakymu Nr. VI-83 sudaryta darbo grupė, kuri parengė
mokyklos ugdymo planą 2013-2014 ir 2014-2015 m.m., kuris suderintas su Mokyklos taryba bei
Mokytojų taryba. Su Mokyklos taryba bei profesinėmis sąjungomis suderinti mokytojų krūviai.
Mokytojų taryba sprendė ugdymo proceso organizavimo, ugdymo plano įgyvendinimo, egzaminų
bei mokymosi pasiekimų, pamokų pasiskirstymo klausimus. Mokiniams teikė pagalbą mokytojai,
socialinė pedagogė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, sėkmingai dirbo Vaiko gerovės
komisija.
Kiekvieną pusmetį vyksta mokytojų tarybos posėdžiai, kuriuose detaliai analizuojami mokinių
ugdimosi pasiekimai, lankomumas, numatomos priemonės rezultatams gerinti.
Vyksta pastovi ugdymo proceso stebėsena. Mokykloje sudarytas vadovų pamokų stebėjimo
grafikas pusmečiais. Parengti keli pamokų stebėjimo protokolų pavyzdžiai, kurie palengvina
vadovų darbą stebint pamokas bei kitus mokyklos užsiėmimus, renginius.
Neįdiegtas mišraus nuotolinio mokymosi būdas. Nuspręsta, kad mokykla nesikreips į ŠMM dėl
šio būdo įgyvendinimo.
Mokyklos įsivertinimas buvo atliktas kitaip nei 2012 m. Pastarasis buvo daugiau nukreiptas į
bendrąjį ugdymą, o 2013 metais - į profesinį mokymą: baigiamos ruošti profesinio mokymo
programų savianalizės ataskaitos (Mažeikiuose 2 programų, Viekšniuose 4 programų), kurios apima
visą mokyklos veiklą; atliktas mokykloje įdiegtos kokybės vadybos sistemos įsivertinimas;
Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Vidaus audito skyriaus mokyklos veiklos
auditas. Mokyklos veikla audituojamose srityse vertinama gerai, nustatytos neatitiktys, neturi
neigiamos įtakos profesinio mokymo organizavimui ir vykdymui.
Atsisakėme mokytojų veiklos vertinimo taškais. Mokytojai analizavo savo veiklą už 2013
metus ir sudarė kvalifikacijos tobulinimo bei kompetencijų įgijimo planus 2014 metams.
Profesinis mokymas. 2013 metais parengtos mokomosios programos: 330085101 Aplinkos
apsaugos darbuotojo mokymo programa, 440085101 Aplinkos apsaugos darbuotojo mokymo
programa – 1 metų vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims, 330034722 Prekybos įmonių
vadybininko padėjėjo mokymo programa, 440085101 Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo
mokymo programa, 330081108 Apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programa, 440081108
Apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programa, 217058201 Apdailininko mokymo programa
– mokiniams su specialiais poreikiais. Viekšnių skyriuje parengtos 2 programos – 330034727
Sporto klubo veiklos organizatoriaus ir 440034727 Sporto klubo veiklos organizatoriaus.
Koreguotos mokymo programos: 330052201 Elektromontuotojo mokymo programa, 30052404
Naftos produktų operatoriaus mokymo programa, 440052404 Naftos produktų operatoriaus
mokymo programa, 211058201 Apdailininko (statybininko) mokymo programa, 330052106
Suvirintojo mokymo programa; 330058201 Apdailininko (statybininko) mokymo programa,
330058209 Staliaus mokymo programa.
Dalyvauta mokyklos, respublikiniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose
bei renginiuose: vykdomame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Ugdymo
karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“
Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 – „Amatų erdvės“; tartautiniame konkurse „Jaunasis apdailininkas
- 2013“ Joniškyje ( laimėta prizinė III vieta); tartautiniame plenere Kuldigoje (staliai); konkurse
„Geriausios 2013 metų Lietuvos mokomosios mokinių bendrovės“ (laimėti du diplomai); konkurse
„EKO reklama“, kurį organizavo LR Aplinkos ministerija ir ryšių su visuomene agentūra
„Avenire“. Martynas Tarvydas, SED-8 grupės mokinys Kauno statybininkų rengimo centro
organizuotame respublikiniame suvirintojų profesinio meistriškumo konkurse laimėjo II-ąją vietą ir
parsivežė apdovanojimą. Mažeikių verslininkų asociacijos organizuotame konkurses „Geriausia

mokomoji mokinių bendrovė“ Mažeikių rajone: „Papje maše” - geriausia mokinių mokomoji
bendrovė Mažeikių rajone.
Profesijos mokytojai itin aktyviai dalyvavo organizuojant II kurso 12 klasių mokiniams
Technologijų egzaminą: parengė užduotis, buvo darbų vadovai ir vertintojai. Profesijos mokytojai
aktyviai dalyvavo organizuojant atvirų durų dienas mokykloje, vykdant profesinio orientavimo
darbą. Parengti lankstinukai, profesijų aprašai, profesijų žemėlapiai, organizuoti amatų kiemeliai,
„amatų erdvės“, vykdyta mokinių veiklinimo programa. Dalyvauta LITEXPO parodų rūmuose
renginyje „Studijos 2013”.
Profesijos mokytojų metodinės grupės veikla. 2013 metais pravesta 10 posėdžių, parengta ir
aprobuota 70 metodinių priemonių, pateikiama mokomoji medžiaga MOODLE programai.
Surengtas regioninis seminaras „PRO dekoratyvinis tinkas ir naujos produkcijos pristatymas.
Parengtas dalyko (modulio) ilgalaikio plano maketas. Organizuota paroda Molekulės dienai, popietė
su elektros tinklų darbuotojais, meistriškumo konkursas “Geriausias stalius”, dalyvauta
statybininko apdailininko konkurse Resta 2013, suvirintojų profesijos savaitė, suvirintojų
meistriškumo konkursas, verslumo savaitė ir jos renginiai. Pateikta geriausia verslo idėja renginyje
„Verslas veža”. Dalyvauta Finansinio raštingumo olimpiadoje 2013. Darbų paroda “Plienas gamtoj
ir buityje – žmogaus raumenų triūse...”
Norint išsiaiškinti, kuria kryptimi gerinti profesinio mokymo kokybę, 2013 m. buvo išsikeltas
uždavinys atlikti mokinių, tėvų ir darbdavių apklausą. Uždavinys dalinai buvo įvykdytas, nes
sudaryta anketa mokinių apklausai ir apklausti 3 kurso mokiniai, vykdoma pirmakursių apklausa.
Darbdavių nuomonę sužinome iš charakteristikų trečiakursių praktikos dienynuose.
1 lentelė
2013 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai Mažeikiuose
Grupė
Turėjusių
Dalyvavusių
Vertinimo rezultatų vidurkis
dalyvauti
vertinime
Teorinė dalis
Praktinė dalis
vertinime
mokinių
mokinių
skaičius
skaičius
AS-95
24
23
6,3
7,4
EM-96
13
12
7
8,1
SED-97
15
15
6,6
7,2
SED-98
12
12
6,5
7,8
ST-99
10
10
6,5
7,1
PO-100
6
5
9
9
AP-1
16
16
7,4
7,1
A-2
17
15
5,9
7,3
ER-14
13
13
7,8
8,1
PO-15
11
9
8,8
8,3
Viekšnių skyrius nuolat dalyvauja mokyklos, nacionaliniuose, miesto renginiuose.
Ugdant mokinių profesinį meistriškumą, praktinio traktorių vairavimo įgūdžius, profesinio
pasirengimo motyvaciją, iniciatyvą ir bendradarbiavimą, sausio 31 dieną Viekšnių skyriuje vyko
„Traktorių praktinio vairavimo profesinio meistriškumo konkursas“ į kurį buvo pakviesti Skuodo
kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos mokiniai ir mokytojai. Mūsų mokiniai laimėjo II ir III
vietą. Vasario mėnesio 22 dieną maistininkų specialybės mokiniams vyko konkursas „Patiekalų ir
stalų puošimas“, į kurį buvo pakviesti VšĮ Telšių regioninio mokymo centro mokiniai ir mokytojai,
visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais. Skatinant mokinius domėtis saugiu automobilių
vairavimu, tobulinti vairavimo įgūdžius Viekšnių skyriaus techninių specialybių mokiniai ir
mokytojas vasario 21 dieną dalyvavo „Geriausio Žemaitijos zonos jaunojo automobilių vairuotojo“
varžybose, kurios vyko Žemaitijos kolegijos Rietavo fakulteto inžinerijos katedroje kartu su
Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos studentais. Dalyviai apdovanoti padėkos
raštais. Kovo 21 dieną buvo suorganizuotos automobilių „Ekovairavimo varžybos“, kuriose

dalyvavo Viekšnių gimnazijos mokniai – jaunieji vairuotojai. Balandžio 8-11 dienomis vyko
„Techninių specialybių“ savaitė. Balandžio 15-18 dienomis vyko „Maistininkų“ specialybių savaitė.
Taip pat kovo mėnesį vykome į Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyriaus Jaunimo darbo
centrą, kur buvo pristatoma mokykla, specialybių mokymo programos. Gegužės 7 dieną Plungės
technologijų ir verslo mokyklos kvietimu Viekšnių skyriaus maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų
teikėjo specialybės mokiniai ir mokytojai dalyvavo „Virėjo, padavėjo ir barmeno“ specialybių
profesinio meistriškumo konkurse. Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos kvietimu
dalyvavome renginyje „Skuodas – Europos dalelė“. Šiame renginyje maitinimo ir apgyvendinimo
paslaugų teikėjo specialybės mokiniai pristatė savo paruoštus gaminius, vaišino svečius, pristatėme
Skuodo bendruomenei savo mokyklą. Rugsėjo 21 dieną dalyvavome rudeninėje „Obuolio šventėje“,
kurią organizavo Viekšnių seniūnijos bendruomenė, Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių
skyrius, Viekšnių gimnazija, Viekšnių lopšelis-darželis „Liepaitė“, Viekšnių seniūnija ir Viekšnių
kultūros centras. Spalio mėnesį dalyvavome Mažeikių miesto šventėje „Bobų vasara“. Spalio 26
dieną dalyvavome Mažeikių rajono Sedos miestelyje kur vyko amatų šventė „Seda 2013“. Gruodžio
12 dieną Telšių regioninio profesinio mokymo centro kvietimu Viekšnių skyriaus techninių
specialybių mokiniai, mokytojai
dalyvavo „Automobilių mechaniko, technikos šaltkalvio
remontininko“ mokymo programų mokinių profesinio meistriškumo konkurse. Gruodžio 17 dieną
konkurse “Geroji profesinio mokymo patirtis: 2013 metai” Švietimo mainų paramos fondo
padėkomis įvertintos Viekšnių skyriaus absolvento Žilvino Pukevičiaus bei mokyklos mokytojo
Dangiro Gurausko sėkmės istorijos.
Viekšnių skyrius spalio 25 dieną Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos varžytuvėse Klaipėdos
turizmo mokykloje, kurioje pagal projekto profesinio mokymo įstaigų mokiniams „Lietuvos
kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ mokinių komanda laimėjo III vietą.
Gruodžio 12 dieną Respublikiniame profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo
konkurse „Geriausias jaunasis verslininkas ir geriausias jaunasis apskaitininkas“, kuris vyko VšĮ
Raseinių technologijos ir verslo mokykloje komisija mūsų mokinę Dovilę Virkutienę pripažino
konkurso I vietos laimėtoja ir įteikė Diplomą, tapus geriausia jaunąja verslininke.
2 lentelė
Įgytų kompetencijų vertinimo lentelė Viekšnių skyriuje

Grupė
PB-39
MA-38
AD-36
TP-37
S-40
SV-45
Iš viso:

Laikiusių
mokinių skaičius
5
20
18
20
7
14
84

Nelaikiusių
mokinių skaičius
Teorija Praktika
2

1

3

Grupės
teorijos/praktikos
vidurkis
%
7,5
8,2
7,5
7,9
8,4
7,9
7,9

Pažangumo
vidurkis
%
93,3
100
100
94,4
100
100
98,0

2013 metais buvo vykdomas traktorininkų mokymas, ūkininkavimo pradmenų mokymas bei
traktorininko seno pavyzdžio teisių keitimas.

3 lentelė
Informacija apie suaugusiųjų mokymą Viekšnių skyriuje

Traktorininkų mokymas
(TR1, TR2, SZ, SM)
54 klausytojai

Ūkininkavimo pradmenų
programa
42 klausytojai

Traktorininko seno pavyzdžio
teisių keitimas
122 vnt

Neatliktos mokinių tėvų bei darbdavių apklausos dėl profesinio mokymo kokybės.
Informacija iš dalies gaunama praktikos dienynuose. Sunkiai sekasi parengti absolventų
įsidarbinimo ir veiklos po mokyklos baigimo analizę pagal mokymo programas. Pildomos lentelės
ministerijai, bet sistemos nesurandame. Per mažai atvirų pamokų ypač profesijos mokymo, per
kurias mokytojai dalinasi patirtimi.
Gimnazijos skyriaus veikla. 2013 metais, kaip ir kiekvienais metais, sudaryti mokinių
individualūs dalykų pasirinkimai, mokinių ugdymo planai. Dėl riboto valandų skaičiaus grupei bei
nepakankamo finansavimo pasirenkamųjų dalykų bei modulių skaičius gana ribotas.(Pasiūlyta 11
modulių, sudaryti tik lietuvių kalbos moduliai). Išplėstiniu kursu mokosi viena grupė lietuvių kalbos
ir literatūros dalyko iš pirmo kurso ir viena grupė iš antro kurso. Kiti dalykai tik bendruoju kursu.
Ugdymas karjerai bei etnokultūrinis ugdymas integruotas į kitų dalykų programas. Mokykloje
vykdomas 13 neformaliojo ugdymo užsiėmimų. Būrelių veikla vykdoma
mokykloje
(organizuojami renginiai, leidžiami stendai) ir už jos ribų (dalyvauja įvairiuose konkursuose).
2013 metais buvo organizuota bendrojo ugdymo dalykų olimpiadų savaitė. Vyko 7 bendrojo
ugdymo dalykų olimpiados. Apdovanoti 24 mokyklos mokiniai. Mokytojai dalyvavo rajoninėse
(anglų k., istorijos) olimpiadose. Pravestos atviros (istorijos biologijos), integruotos( Lietuvių k. –
istorija, fizika – dailė). Vyko pamoka – projektas, knygnešio dienai paminėti (V. Miniotienė, V.
Pikturnienė). Pamoka – viktorina, skirta Žemės dienai (S. Kuzmickytė, S. Kiškėnienė)
Tai pasiteisino ir kitais mokslo metais bus tęsiama ši praktika.
Gana gerai vertinami mokyklos brandos egzaminų rezultatai rajono mokyklų bei regiono
profesinių mokyklų tarpe. Neblogi valstybinių egzaminų rezultatai (aukščiausias balas 83), bet
mažokai laikančių šiuos egzaminus. Mokytojų tarybos posėdyje buvo atlikta išsami valstybinių bei
mokyklinių brandos egzaminų lyginamoji analizė.
4 lentelė
Informacija apie mokinių dalyvavimą įskaitose 2013 m.
Dalykai
Kandidatų
Atvyko
Lietuvių kalba

143
15

Anglų kalba

139
15

5 lentelė
Informacija apie įskaitų rezultatus 2013 m.
Dalykai
Įvertinimai
Lietuvių
kalba
Anglų
kalba

Neišlaikė

4 arba 5

6 arba 7

8 arba 9

10

-

25

35

55

24

-

-

3

11

1
6 lentelė

Informacija apie mokyklinius brandos egzaminus 2013 m.
Dalyvavimas
Rezultatai
Kandidatų
Atvyko Neišlaikė 4 5 6 7 8 9 10
sk.
Lietuvių k.
129
127
11
50 47 9 6 4 Technologijos
137
121
1
14 22 17 25 24 14 5
lentelė
Informacija apie valstybinius brandos egzaminus 2013 m.
Dalykai

7

Dalykai
Lietuvių kalba
IT
Istorija
Matematika
Geografija
Anglų kalba
Biologija
Fizika

Kandidatų sk.
4
10
30
13
5
15
1
3

Atvyko
4
6
26
10
3
115
1
3

Išlaikė
3
2
23
8
3
15
1
2
8 lentelė

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 2013 m.
Dalykai
Lietuvių kalba
Matematika

Dalyvavo

Neišlaikė

11
11

2
3

1
-

2
1

Įvertinimai
3
-

4
3
5

5
5
3
9 lentelė

Informacija apie mokinių dalyvavimą įskaitose 2013 m. Viekšnių skyriuje
Dalykai
Kandidatų
Atvyko
Lietuvių kalba
38
36
Anglų kalba
3
2
10 lentelė
Informacija apie įskaitų rezultatus 2013 m. Viekšnių skyriuje
Dalykai
Įvertinimai
Neišlaikė 4 arba 5 6 arba 7 8 arba 9
Lietuvių kalba
3
11
11
Anglų kalba
1
1

10
11
-

11 lentelė
Informacija apie mokyklinius brandos egzaminus 2013 m. Viekšnių skyriuje
Dalyvavimas
Rezultatai
Dalykai
Kandidatų
Atvyko Neišlaikė 4 5 6 7 8 9 10
sk.
Lietuvių k.
35
34
6
7 9 5 2 4 1 Technologijos
35
31
1
- 2 4 2 3 5 14
12 lentelė
Informacija apie valstybinius brandos egzaminus 2013 m. Viekšnių skyriuje
Dalykai
Kandidatų sk.
Atvyko
Išlaikė
Istorija
6
5
1
Matematika
5
5
2
Geografija
6
3
2
Anglų kalba
3
2
2
Biologija
1
Ugdymas karjerai. Sudaryti Ugdymo karjerai veiklos planai 2012-2013 ir 2013-2014 m.m.
Ugdymo karjerai modulis teikiamas kaip pasirenkamasis modulis bei integruotas į mokomuosius
dalykus. Profesinio mokymo, Bendrojo ugdymo ir Auklėtojų metodinėse grupėse nagrinėjami

ugdymo karjerai klausimai. Kiekvienas metodinės grupės narys praveda po 1-2 užsiėmimus
susijusius su profesiniu švietimu, konsultavimu ar tolimesnėmis studijomis, remdamasis savo
dalyko programa, per mokslo metus. Atliktas mokinių lūkesčių ir poreikių tyrimas. Plungės ir
Akmenės rajonų 9-12 klasių mokiniams buvo teiktos mokymosi politechnikos mokykloje
galimybės. Mokiniai buvo supažindinti su profesijomis, su darbų ir medžiagų technologijomis, darė
praktinius smulkius darbus. Naudojant metodinę medžiagą, informacines sistemas, organizuojant
pažintines ir mokomąsias ekskursijas, susitikimus su švietimo, socialinių paslaugų atstovais,
darbdaviais ir kitais suinteresuotais asmenimis, karjeros koordinatorės teikė pagalbą profesijos ir
bendrojo lavinimo mokytojams. Profesinio mokymo mokytojams pravestas metodinis užsiėmimas,
ką išskirti kalbant apie darbo rinką ir pasirinktą specialybę, o bendrojo ugdymo mokytojams
pravestas metodinis užsiėmimas, teoriją galima susieti su praktika. Grupių auklėtojams pasiūlytos
valandėlių temos. Suteikta pagrindinė informacija apie ugdymo karjerai paslaugas mokykloje. Vyko
grupinės ugdymo karjerai konsultacijos I, II ir III kursams. Nuolat vyksta individualios mokinių
konsultacijos ugdymo karjerai klausimais. Tėvams buvo pristatyta projekto veikla mokykloje,
supažindinta su informacija esančia mokyklos svetainėje, pristatytos konsultavimo galimybės, kaip
pagalba mokiniui ir jo tėvams planuojant savo karjerą.
Projektinė veikla. Mokinių kompetencijos ugdomos per mokomąsias stažuotes užsienyje
dalyvaujant projektuose pagal Leonardo da Vinci programą. Mokiniai dalyvavo:
1. „Automobilių mechanikų profesinių kompetencijų didinimas per praktinę veiklą Europoje“
Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0686, kuriame dalyvavo 4 Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių
skyriaus mokiniai. Koordinatorius ir teikėjas – VšĮ Kuršėnų PM. Šalys: Vokietija, Estija.
2. „Mokinių įgūdžių ir bendrųjų kompetencijų įtvirtinimas per įgyjamą patirtį užsienio
profesinio mokymo arba gamybinėje infrastruktūroje“ Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0669, dalyvavo
5 mokiniai. (projekto teikėjas – VšĮ Telšių RPMC). Šalys: Vokietija, Estija.
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės tikslas – nuolatinis mokytojų
profesinės kompetencijos augimas ir aukštos ugdymo kokybės siekimas, mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas, pažangumo ir lankomumo kėlimas, vertinimo aktualijos, mokinių
kūrybinių gebėjimų skatinimas. Uždaviniai – metodinis ir dalykinis mokytojų bendradarbiavimas
organizuojant ugdymo procesą ir tobulinant mokomųjų dalykų vertinimą; pedagoginių ir
metodinių naujovių skleidimas, dalijimasis gerąja pedagogine patirtimi. Siekti, kad ugdymo
programos ir metodai, taikomi darbe, skatintų mokinius veikti, aktyvintų jų pažinimą,
kūrybiškumą, keltų motyvacijos lygį bei tenkintų individualius saviraiškos poreikius bei skatintų
pajausti sėkmę mokantis. Aktyviai organizuoti dalykinius bei metodinius renginius, pagal
galimybes dalyvauti kūrybiniuose projektuose, konkursuose, olimpiadose.
Kadangi jau treti metai dirbame pagal atnaujintas Bendrojo Ugdymo programos, tai vienas iš
tikslų pernai ir šiemet buvo peržiūrėti ir atnaujinti vertinimo sistemą: buvo pakoreguotas
Kaupiamojo balo vertinimas ir įtrauktas Sudėtinis pažymys. Nuolatos susirinkimų metu kalbama
apie atsakingą mokytojo ir mokinio požiūrį į namų darbų skyrimą ir atlikimą. Dauguma mokytojų
atlikdami pažangumo tyrimus bei analizuodami mokinių mokymosi kokybę akcentuoja, kad
mokymosi motyvacija silpsta, namų darbų atlikimo procentas yra labai žemas. Ilgalaikių namų
darbų mokiniai labai nemėgsta ir atlieka juos vangiai.
2013 metais buvo organizuota keletas dalykinių renginių, konkursų, atvirų bei integruotų
pamokų, pateikti jų aprašymai, organizuota bendrojo lavinimo dalykų olimpiados savaitė. Dalykų
mokytojai rengė užduotis savo dalyko olimpiadai remdamiesi Rajoninės olimpiados nuostatais ir
reikalavimais.
2013 metais buvo tęsiamas mokinių žinių bei gebėjimų tikrinimo tyrimas, kurį, iš
eksperimentinio pervadinome į „Mokinių žinių bei gebėjimų tyrimas“. Tyrimo vienai grupei
trukmė 2 metai, t.y. pirmas ir antras kursai. Mokytojas surašo 10 kl., 11 kl., 12 kl. metinius
pažymius, išveda pažymių vidurkį, ir padaro išvadas raštu, kas yra aktualu ir išryškėja konkrečioje
grupėje. I ir II pusmečių rezultatai yra surašyti į lenteles ir duomenys glaustai aprašyti bei
analizuoti metodiniuose susirinkimuose vasario birželio mėn. (po I ir II pusmečių). Mokytojai
pastebi, kad beveik pusės mokinių (apie 40 proc.) pažymių vidurkis išliko toks pat, daugiau nei 20

proc. mokinių vidurkis truputėlį kilo, bet ne itin žymiai. Likusiųjų, deja, mokymosi kokybė krito.
Mokytojai išskyrė keletą pagrindinių priežasčių, kodėl mokiniai nepasiekia geresnių mokymosi
rezultatų, tai darbštumo trūkumas, nenuosekliai atliekami namų darbai, mokinių nesugebėjimas
atsiskaityti laiku arba išsitaisyti neigiamus įvertinimus iš įvairių kontrolinių bei atsiskaitomųjų
darbų. Kai kurių dalykų mokytojai pastebėjo, kad viena pagrindinių priežasčių yra mokinių prastas
lankomumas. Tyrimas yra atliekamas antri metai, tačiau jis yra tobulintinas.
Viena aktualiausių problemų lieka namų darbų skyrimas ir jų atlikimas.
Popamokinė veikla. 2013 kalendoriniais metais mokykloje surengta virš 40 renginių,
kuriuose dalyvavo mokyklos mokiniai, mokytojai, administracija. Mokyklos renginiuose lankėsi
mokiniai, mokytojai iš kitų rajono mokyklų. Mokykla buvo populiarinima Klaipėdos, Telšių,
Šiaulių, Plungės rajonų mokyklose. Apie mokyklos popamokinę veiklą 2013 metais mokyklos
svetainėje http://www.pm.mazeikiai.lm.lt/ patalpinta virš 60 straipsnių. Dalyvaujant projekte
“Kuriame respubliką” tinklapyje www.kuriamerespublika.lt nušviesta mokyklos veikla. Gausu
straipsnių ir Mažeikių rajono laikraštyje “Santarvė”. Renginiai rodomi per Mažeikių televiziją
“Roventa”.
2013 m. rugsėjo 19 dieną, įvyko viešas renginys skirtas statybininkų dienai paminėti –
„Mes mokame švęsti” skirtas Mažeikių miesto žmonėms. Šia proga organizuota eisena Mažeikių
gatvėmis. Eisenos metu buvo reklamuoja mokykla ir pristatomos specialybės. Aplankytos Kalnėnų
pagrindinė mokykla, Ventos progimnazija. Šias metais renginys skirtas profesiniam infomavimui
sulaukė nemažo rėmėjų skaičiaus. Paramos sulaukėme iš UAB ,,Rudesta”, UAB ,,Alpaka”, UAB
,,Varduva”, Mažeikių verslininkų asociacijos. Tradiciniai mokyklos renginiai vyko ir 2013 metais:
susitikimas su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3osios rinktinės 305 kuopa 2013 m. sausio mėn; pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ (žuvusių
už Lietuvos laisvę pagerbimas); dalyvavimas parodoje „Studijos 2013“.
Bibliotekoje 2013 metais buvo paruoštos parodos: naujoms knygoms, statybininkų dienai,
pirmajam lietuviškai rašiusiam Lietuvos istorikui, švietėjui, folkloristui, vertėjui Simonui Daukantui
220-osioms gimimo metinėms paminėti. Rugsėjo mėnesį estetinio vaizdo atnaujinimas bibliotekoje
ir skaitykloje. Knygų paroda rašytojo, poeto, dramaturgo Kazio Binkio 120-osioms gimimo
metinėms paminėti. Lapkričio 16 dieną skaitykloje paruoštas stendas Tolerancijos dienai, knygų
paroda lietuvių prozininko, poeto, publicisto, kritiko, vertėjo, vieno iš lietuvių tautinio sąjūdžio
ideologų, Lietuvos Respublikos himno autoriaus Vinco Kudirkos 155-osioms gimimo metinėms
paminėti. Bibliotekoje iškilios mokslininkės Meilės Lukšienės 2013-iems metams paminėti buvo
paruoštas stendas.
Rugsėjo mėnesį moksleiviams užvesti formuliarai, išduoti vadovėliai. Fondai papildyti
naujomis knygomis, pildomi fondo apskaitos dokumentai, fondo inventoriaus knyga,
bibliotekininko dienoraštyje registruojami lankytojai ir skaitytojai. Naujai gautų knygų ir vadovėlių
suvedimas į MOBIS programą.
Antrojo mokyklos 2013 metų veiklos tikslo „ Stiprinti pagalbą ir paramą mokiniams”
įgyvendinimas.
Atlikti tyrimai apie mokinių adaptaciją ir saugumą mokykloje. Adaptacijos rezultatai pristatyti
pedagogų tarybos posėdyje (2013-02-01, protokolo Nr.1), anketavimo apie saugumą mokykloje
rezultatai pristatyti grupių auklėtojų metodinėje grupėje (2013-06-06, protokolo Nr. 8). Siekiant
užtikrinti mokinių saugumą, pedagogų tarybos posėdyje skaitytas pranešimas „Smurto mokinio
artimoje aplinkoje prevencija“(2013-05-07, protokolo Nr.5).
Stiprinamas mokykloje materialinės paramos teikimas mokiniams. Tuo tikslu auklėtojų
metodinėje grupėje (2013-06-06, protokolo Nr. 8) teiktas pasiūlymas koreguoti stipendijų ir
materialinės paramos teikimo nuostatus, įtraukiant punktus, kurie leistų daugiau mokinių gauti
materialinę paramą. Suderinus su Mokinių taryba, stipendijų nuostatai buvo pakeisti. Siekiant
surasti daugiau galimybių paramai mokiniams, išreikšta idėja įkurti paramos fondą mokiniams,
kurios dar nepavyko įgyvendinti. Darbas turėtų būti užbaigtas artimiausiu metu. Gruodžio mėn.
atnaujinta socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniams sistema, socialinės pedagoginės

pagalbos teikimo mokiniams aprašas. Įsigalios nuo 2014 m. sausio 1d. Pagal 2013 m. renginių
planus organizuoti mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijos renginiai, pavyzdžiui,
Tolerancijos diena mokykloje, Pasaulinė AIDS diena. Aktyviai vykdyta patyčių prevencija. 2013 m.
kovo 18-24 dienomis dalyvavome „Vaikų linijos“ inicijuotoje akcijoje „Veiksmo savaitė BE
PATYČIŲ“. Organizuotos apklausos, kino popietės, mūsų mokyklos ir Viekšnių skyriaus mokinių
tarybų apskrito stalo diskusijos patyčių prevencijos temomis. Parengta patyčių prevencijos
mokykloje programa, įsigalios nuo 2014 m. sausio 1d. Visų prevencinių renginių organizuojama po
2: Mažeikiuose ir Viekšnių skyriuje. Puikią iniciatyvą parodė Mokinių taryba, kuri suorganizavo
netradicinį prevencinį renginį „Naktis mokykloje – mes mokame linksmintis“, skirtą kvaišalų
prevencijai ir sveiko gyvenimo būdo propagavimui. Siekiant efektyvinti pagalbą mokiniams, atlikta
apklausa „Pagalbos mokiniui efektyvumas Mažeikių politechnikos mokykloje“, rezultatai pristatyti
pedagogų tarybos posėdyje (2013-06-27, protokolo Nr. 7).
Nėra įkurtas plane numatytas socialinės paramos fondas.
Mokinių sveikos gyvensenos ugdymo priemonės. Per 2013 metus organizuotos grupės
valandėlės šiomis temomis: ,,Ką privalo žinoti kiekvienas jaunuolis”( lytinio ugdymo klausimais),
,,Sveika mityba – ligų profilaktika”, ,,Dar kartą apie tuberkuliozę “, ,,Kaip atsirado Raudonasis
Kryžius’ skirta tarptautinei Raudonojo Kryžiaus dienai paminėti., ,,Asmens higiena ir jos reikšmė
sveikatai”, ,,Fizinis aktyvumas ir sveikata”, ,,Jei norite patirti mažiau streso”skirta Pasaulinei
psichikos sveikatos dienai pamineti. Taip pat šiai dienai pamineti Viekšnių skyriuje vyko renginys
,, Judėk sveikatos labui “.
Pasaulinei Nerūkymo dienai organizuotos grupės valandėlės ,,Rūkymas. Kaip mesti rūkyti’’.
Pasaulinei AIDS dienai paminėti organizuotos valandėlės ,, Tiesa apie AIDS . Perduok kitam”.
Atlikta anoniminė mokinių apklausa dėl mokinių požiūrio į žalingus įpročius. Apklausos rezultatai
bus pristatyti mokyklos bendruomenei 2014 m. 2013 m. sausio mėnesį atlikti oro temperatūros
mokomuosiuose mokyklos kabinetuose matavimai. Išvados pateiktos kordinaciniame pasitarime.
Daugumoje kabinetų oro temperatūra neatitinka Lietuvos higienos normos
HN102:2011
reikalavimų.
Trečiojo mokyklos 2013 metų veiklos tikslo „Skatinti bendruomenės tobulinimąsi ir
aktyvumą” įgyvendinimas.
Per 2013 metus visi mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose.
2013-04-19 vyko seminaras visiems mokyklos mokytojams „Keičiu tai, ką darau klasėje“, kurį vedė
mokytoja ekspertė Verutė Keblienė, kuriame mokytojams buvo priminti ir akcentuojami
reikalavimai pamokai, dažniausiai pastebimos klaidos stebint pamokas mokyklų išorinio audito
metu. Daug mokytojų kėlė kvalifikaciją ir gilino kompetencijas nuotoliniuose mokymuose ar
seminaruose.
Bibliotekininkė 2013 metais dalyvavo miesto mokyklų bibliotekininkų metodiniuose
pasitarimuose, organizuojamuose seminaruose: gegužės mėnesį „Elektroninių bibliotekų paslaugų
efektyvus taikymas įvairių dalykų pamokose ir neformaliajame ugdyme.“ Spalio 15-16 d.
,,Neformaliojo ugdymo(si) ir kūrybiškumo sintezė mokyklos bibliotekos darbe.“
11 profesijos mokytojų tobulino kompetencijas dalyvaudami ESF ir Švietimo ir mokslo
ministerijos finansuojamo projekto „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų
tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ veikloje.
Mokytojai dalyvavo Leonardo da Vinci programos mokytojų mobilumo projekte „Sveiko
maisto gamyba, natūralus skonis, nepriekaištinga kokybė ir modernus pateikimas viešojo maitinimo
įmonėse“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0719, dalyvavo 4 profesijos mokytojai. Projekto
teikėjas ir koordonatorius – Mažeikių PM. Šalys: Vokietija, Austrija.
Mokytojų metodinių grupių vienas uždavinių – metodinis ir dalykinis mokytojų
bendradarbiavimas organizuojant ugdymo procesą; pedagoginių ir metodinių naujovių skleidimas;
dalijimasis gerąja pedagogine patirtimi.
2013 metais buvo dalijamasi darbo patirtimi, lankomasi rajono dalykiniuose metodiniuose
susirinkimuose. Pedagogai aktyviai dalyvavo rajono metodiniuose seminaruose. Net penki

metodiniai praktiniai seminarai buvo pravesti mokykloje, pasikviečiant lektorius. Dauguma
mokytojų aktyviai dalyvauja ne tik rajono bet ir respublikiniuose renginiuose, konkursuose,
projektuose.
Dalis pedagogų šiemet aktyviai vedė mokykloje atviras bei integruotas pamokas (Silva
Bulauskienė, L. Vėliūtė-Balzerienė, V. Vaitkevičienė, V. Miniotienė, V. Pikturnienė, S. Kiškėnienė).
Kūno kultūros mokytojos dalyvaudamos su savo mokiniais įvairiose rajoninėse bei respublikinėse
varžybose iškovojo nevieną prizinę vietą ir pasiekė gerų laimėjimų bei garsina mūsų mokyklos
vardą.
2013 m., kaip ir pernai, mokytojai mokslo metų eigoje buvo skatinami paruošti po vieną
mokomąją ar vaizdinę priemonę ir pristatyti metodinei grupei aprobavimui.
Skatinant darbuotojų aktyvumą tobulinant mokyklos veiklą ir kuriant teigiamą mokyklos
įvaizdį, buvo aktyviai talpinama mokyklos internetinėje svetainėje mokykloje vykstančių renginių
medžiaga. Suburtos darbo grupes bei komandas mokyklos vidaus dokumentų sudarymui bei kitiems
svarbiems mokyklos darbams atlikti.
Tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą. Kaip ir kiekvienais metais 2013 metų lapkričio mėnesį
mokykloje vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Susirinkime vykdomas ir tėvų švietimas. Šiemet
pagrindinį pranešimą ”Tėvų bendravimas su (beveik) suaugusiais vaikais” skaitė direktoriaus
pavaduotoja ugdymui S. Čupkovienė.
Tėvų atstovai yra įtraukti į Mokyklos tarybą ir Vaiko gerovės komisiją. Deja, jų veikloje
tėvai menkai dalyvauja. Viena iš priežasčių – sunku suderinti darbą su visuomenine veikla.
Siekiant įtraukti kuo didesnį tėvelių skaičių į mokyklos gyvenimą tėvai kviečiami į mokyklos
renginius, pradedant jau pirmoju renginiu mokykloje ,,Rugsėjo pirmosios šventė”. Kovo 1 dieną,
mokykloje vyko paskutinio skambučio šventė “Ateities krantas 2013”. Apie renginį tėvai buvo
informuoti įteikiant specialiai šiam renginiui sumaketuotais kvietimais. Tradiciškai tėvai
kiekvienais metais kviečiami dalyavauti geriausiųjų mokinių pagerbimo šventėje. Ne išimtis buvo
ir šių metų renginys ,,Geriausiej 2013”, kuris vyko gegužės 31 dieną. Birželio 28 dieną, mokykloje
vyko profesijos kvalifikacijos pažymėjimų įteikimo ceremonija. Apie renginį visuomenė buvo
informuota mokyklos tinklapyje, išsiuntinėti kvietimai tėvams.
Ketvirtojo mokyklos 2013 metų veiklos tikslo „Atnaujinti mokymo bazę“ įgyvendinimas.
Įgyvendintas projektas „Mažeikių politechnikos mokyklos infrastruktūros plėtra, siekiant
užtikrinti kokybišką profesinio mokymo programų vykdymą“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-014.
Suvirintojų, elektromomntuotojų, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų mokomosiose
dirbtuvėse suremontuotos patalpos ir įdiegta nauja mokymo įranga.
Pateikta paraiška projekto „Mažeikių politechnikos mokyklos modernizavimas
įgyvendinant klimato kaitos specialiąją programą“. Atliktas paraiškos vertinimas, pasirašyta
sutartis su rangovais. Laukiame sekančio paraiškos vertinimo etapo.
Atnaujinta technologinė mokymo įranga bei mokymosi aplinka. Už mokyklos lėšas įsigyti
38 kompiuteriai, 11 projektorių, 1 serveris, kuris aptarnauja visus mokyklos kompiuterius. nupirktos
2 dujinės ir 2 elektrinės viryklės Mažeikių ir Viekšnių skyriaus bendrabučių virtuvėms. Įsigyta
krūmapjovė, spalvotas spausdintuvas, 2 skaneriai, 2 paprasti spausdintuvai, šiaudų smulkintuvas,
Viekšnių skyriaus valgyklai pramoninė mėsmalė (išleista 80500 Lt).
Mokyklos Viekšnių skyriaus bendrabutyje modernizuotos dušų ir tualeto patalpos,
atremontuotos dušų patalpos prie sporto salės, pakeistas laiptinės langas, atremontuota fasadinė
sporto salės siena, pakeisti mokomosiose dirbtuvėse langai (gauti iš LR užsienio reikalų
ministerijos). Remonto darbų atlikta už 89000 Lt.
Dviejų mokomųjų kabinetų T 401, T 404 remontui įsigyta statybinių medžiagų už 25500 Lt.
Atremontuotas T 402 kabinetas. ŠMM skyrė 7 kompiuterius ir 1 nešiojamą kompiuterį. Šis turtas
perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

2014 METŲ VEIKLOS PLANAS
2014 metų tikslai:
1. Siekti visų mokinių pažangos, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir užtikrinant ugdymo procesų kokybę
2. Formuojant saugią ir draugišką mokyklos bendruomenę, užtikrinti mokinio saugumą, socialinę gerovę ir socializaciją
3. Skatinti visų mokyklos bendruomenės narių aktyvų įsijungimą į bendrą veiklą, plėtojant bendradarbiavimo galimybes.
4. Kurti saugią, sveiką, jaukią ir kultūringą mokyklos aplinką, laiduojančią gerą ugdymo kokybę
2014 metų uždaviniai:
1. Užtikrinti profesinio mokymo kokybę ir rengiamų specialybių patrauklumą, orientuotą į darbo rinkos poreikius
2. Užtikrinti bendrojo ugdymo kokybę gimnazijos skyriuje, orientuojant ugdymo turinį į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų išugdymą.
3. Didinti įvairių gebėjimų mokinių mokymosi motyvaciją
4. Efektyviai teikti socialinę pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniams
5. Didinti mokinių motyvaciją, įgyvendinant karjeros ugdymo programą.
6. Plėtoti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą.
7. Užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą bei kompetencijų įgijimą.
8. Tikslingai panaudoti turimas lėšas atnaujinant ir modernizuojant kabinetų edukacinių priemonių bazę

1 Strateginis tikslas – Tobulint mokymą ir mokymąsi

2014 metų
veiklos tikslai
1. Siekti visų
mokinių
pažangos,
atsižvelgiant į
kiekvieno
individualius
gebėjimus ir
užtikrinant
ugdymo procesų
kokybę

2014 metų
veiklos
uždaviniai
1.1. Užtikrinti
profesinio
mokymo kokybę
ir rengiamų
specialybių
patrauklumą,
orientuotą į
darbo rinkos
poreikius

Priemonės

Rezultatas

Atsakingi
asmenys

Lėšos
(tūkst. Lt)

Atlikimo data

Įvertinimas ar
patvirtinimas

1.1.1. Atlikti darbdavių
apklausą apie absolventų
kvalifikacijos lygį.

Mokinių
praktikos darbo
charakteristikos

Praktinio
mokymo
vadovai,
Praktikos
vadovai

Biudžeto lėšos

2013 m.
birželio mėn.

Mokytojų tarybos
posėdis

1.1.2. Dalyvauti
respublikiniuose ir
tarptautiniuose profesinio
meistriškumo konkursuose.

4 mokiniai

Praktinio
mokymo vadovai

Biudžeto lėšos

2013-2014 m.
m.

Direktoriaus
įsakymas.

1.1.3. Atlikti mokykloje
vykdomų 6 mokymo
programų savianalizę pagal
Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centro
koordinuojamą projektą
„Profesinio mokymo
kokybės išorinis
vertinimas“
1.1.4. Parengti absolventų
įsidarbinimo ir veiklos po
mokyklos baigimo analizę
pagal mokymo programas

6 savianalizės
ataskaitos

R. Pocevičius,
A. Vėlavičius,
profesijos
mokytojai

-

2014 m. gegužė

Direktoriaus
įsakymas

Ataskaita, 1 vnt.

Praktinio
mokymo vadovai
R. Pocevičius
A. Vėlavičius

-

2014 m. spalis

Administracijos
posėdis

1.2. Užtikrinti
bendrojo
ugdymo kokybę
gimnazijos
skyriuje,
orientuojant
ugdymo turinį į
bendrųjų ir
dalykinių
kompetencijų
išugdymą.

1.1.5. Pasirengti naujų
įvedamų renginių ir
apeigų organizatorių
mokymo programos ir
sporto klubo veiklos
organizatoriaus mokymo
programos vykdymo
ekspertizei
1.1.6.Tinkamai pasiruošti
asmens įgytų kompetencijų
vertinimui.

Ekspertizės aktas,
2 vnt.

R. Pocevičius
A.Vėlavičius

Biudžeto lėšos

T. Kinčinienė
R. Pocevičius
A. Vėlavičius

1.2.1..Organizuoti mokinių
bendrojo ugdymo dalykų
olimpiadas

8 vidurinio
ugdymo
programos dalykų
olimpiados

S. Kiškėnienė L.
VėliūtėBalzerienė

1.2..2. Dalyvauti
respublikiniuose
konkursuose, projektuose

Dalyvauta:
Kalbų Kengūra
2014;
Tavo žvilgsnis;
Taisyk; Rašom

S. Čupkovienė
L. VėliūtėBalzerienė

1.2.3. Atlikti ugdymo
proceso analizes
pasibaigus pusmečiui ir
metams.

3 mokytojų
tarybos posėdžiai

V. Lumpickienė
S. Čupkovienė
T. Kinčinienė
S. Kiškenienė
R. Pocevičius
A. Vėlavičius
D. Daunytė

-

2014 m.
vasario,
birželio,
rugpjūčio
mėnesiai

1.2.4.Tinkamai pasiruošti
brandos egzaminams.

Valstybinius
brandos
egzaminus laiko
ne mažiau kaip
60 mokinių

S. Čupkovienė
T. Kinčinienė
S. Kiškenienė
D. Daunytė

-

2014 metais

2014 m. vasaris

2014 m. veiklos
ataskaita

-

2014 m.
birželis

Mokytojų tarybos
posėdis

-

2014 m sausis

Mokytojų tarybos
posėdis, bendrojo
ugdymo
mokytojų
metodinės grupės
protokolai
Mokytojų tarybos
posėdis, bendrojo
ugdymo
mokytojų
metodinės grupės
protokolai
Mokytojų tarybos
posėdžiai

Biudžeto lėšos

2014 metais

Mokytojų tarybos
posėdis, bendrojo
ugdymo
mokytojų
metodinės grupės
protokolai

1.3. Didinti
įvairių gebėjimų
mokinių
mokymosi
motyvaciją.

1.2..5. Parengti ir siūlyti
mokiniams laisvai
pasirenkamųjų dalykų,
dalykų modulių,
neformaliojo ugdymo
programas
1.2.6. Pakoreguoti ir
pristatyti mokytojams
ugdymo planą 2014-2015
m.m.

3-4 laisvai
pasirenkami
dalykai, 4-5
dalykų moduliai,
12-15 būrelių

S. iupkovienė
S. Kiškenienė
D. Daunytė

Lėšos mokytojų
pasiruošimui
pamokoms

2014 m.
birželis

Mokytojų tarybos
posėdžiai,
ugdymo planas

Ugdymo planas,
1 vnt.

Direktoriaus
paved. ugdymui
S. Čupkovienė

-

2014 m.
rugpjūtis

Mokytojų tarybos
posėdis

1.2.7.Mokinių mokomųjų
dalykų pasiekimų tyrimas
apimantis pagrindinio
ugdymo, I ir II kurso
rezultatus
1.2.8.Papildyti mokymo
medžiagą virtualioje
erdvėje Moodle,
suaktyvinti mokytojų ir
mokinių veiklą naudojant
šią programą
1.3.1. Atlikti tolimesnio
mokymosi poreikio
analizę.

Tyrimo analizė

S.Čupkovienė
L. VėliūtėBalzerienė

-

2014 metais

Mokytojų tarybos
posėdis

Parengtos
mokymosi
medžiagos

S. Čupkovienė
S. Kiškėnienė
R. Pocevičius
D. Gurauskas

Lėšos mokytojų
pasiruošimui
pamokoms

2014metai

Mokytojų tarybos
posėdis

Atliktos
apklausos

Praktinio
mokymo
vadovas, karjeros
koordinatorės

Biudžeto lėšos

2014 m.
gegužės mėn

Mokytojų tarybos
posėdis

1.3.2. Įtraukti darbdavius į
mokyklos veiklą.

Mokinių
kompetencijų
vertinimas,
mokykloje,
pateiktos išvados
ir pasiūlymai.
Dalyvavimas
mokymo
programų
rengime

Praktinio
mokymo vadovas

Biudžeto lėšos

2014 m.
birželio mėn.

Direktoriaus
įsakymai,
kompetencijų
vertinimo
protokolai

1.3.4. Tobulinti mokinių
pritraukimo į mokyklą
sistemą.

Mokyklos veiklos
viešinimo
įvairovė

1.3.5. Aktyvinti mokyklos
bibliotekos darbą, skatinant
mokinius mokytis, susirasti
reikiamą informaciją

Visi mokiniai
lankosi
bibliotekoje,
jiems užvestos
skaitytojo
kortelės
Suorganizuotos 8
parodos,
pravestos 4
popietės

1.3.6. Organizuoti parodas
bei pamokas, popietes
bibliotekoje.

1.3.7. Taikyti kompleksines Ne daugiau 40
mokinių lankomumo
nepateisintų
gerinimo priemones
pamokų vienam
mokiniui per
mokslo metus
1.3.8. Parengti ir deleguoti
mokinius dalyvauti
regiono, šalies mokinių
konkursuose, olimpiadose,
varžybose

Praktinio
mokymo
vadovai,
Karjeros
konsultantai
A.Paliutienė,
G.Gabalytė,
dalykų
mokytojai,
grupių auklėtojai
A.Paliutienė,
G.Gabalytė

Grupių vadovai,
dalykų
mokytojai,
socialinis
pedagogas

Šalies mokinių
Dalykų
konkursai- 5 vnt., mokytojai
varžybos-6 vnt.,
regioninės
varžybos ir
olimpiados-10 vnt.

Biudžeto lėšos

Metų eigoje

Stojančiųjų
skaičius

-

2014 metais

Mokytojų tarybos
posėdžiai

-

2014 metais

Bibliotekos
ataskaita už 2014
metus

Per 2014 metus

Mokytojų tarybos
posėdis, vaiko
gerovės
komisijos
posėdžiai

Per 2014 m.
pagal renginių
planus

Administracijos
posėdžiai,
direktoriaus
įsakymai

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

2 Strateginio plano tikslas - Stiprinti pagalbą ir paramą mokiniams
2014 metų veiklos
tikslai
2. Formuojant
saugią ir

2014 metų
veiklos
uždaviniai
2.1. Efektyviai
teikti socialinę

Priemonės
2.1.1. Pagalba
mokiniams

Rezultatas
Atlikti tyrimai apie
I kurso mokinių

Atsakingi
asmenys
Vyr. socialinė
pedagogė

Lėšos
(tūkst. Lt)
-

Atlikimo data
2014 m.
sausio mėn.,

Įvertinimas ar
patvirtinimas
Pristatymas
Mokytojų tarybos

draugišką
mokyklos
bendruomenę,
užtikrinti mokinio
saugumą,
socialinę gerovę
ir socializaciją.

pedagoginę ir
psichologinę
pagalbą
mokiniams

adaptuojantis
mokykloje, jų gyvenimo
ir mokymosi aplinkoje
2.1.2. Organizuoti
bendrabutyje pagalbą
mokiniams ruošiant
namų darbus, kultūringą
jame gyvenančių
mokinių laisvalaikį
2.1.3. Tiriamos ir
šalinamos mokyklos
nelankymo priežastys

2.1.4. Teikiama pagalba
mokymosi sunkumų
turintiems mokiniams

2.1.5.Organizuojama
prevencinė veikla
mokykloje

2.1.6. Organizuoti
mokinių stažuotes
užsienyje pagal
Leonardo da Vinci

adaptaciją
mokykloje, visų
mokinių saugumą
Pravesta 10 rnginių
bendrabučiuose

I.Grinkevičienė

kovo mėn.

posėdyje

A.Liubeznova
A. Paulauskienė
V. Rušinienė

-

2014 metais

Bendrabučio
veiklos 2014
netais ataskaita

Individualios
konsultacijos
mokiniams, jų
tėvams,
mokytojams
Individualios
konsultacijos
mokiniams, jų
tėvams,
mokytojams
Pravesti
užsiėmimai grupėse
apie teisės
pažeidimus,
mokyklos taisyklių
laikymąsi, žalingus
įpročius, patyčias ir
kitus neigiamus
socialinius
reiškinius
Suorganizuoti
prevenciniai
renginiai –2 per
metus
10 stažuotes
atlikusių mokinių

Vyr. socialinė
pedagogė
I.Grinkevičienė

-

Per 2014 m

Ataskaita
Mokytojų tarybos
posėdyje

Vyr. socialinė
pedagogė
I.Grinkevičienė

-

Per 2014 m.

Ataskaita
Mokytojų tarybos
posėdyje

Vyr. socialinė
pedagogė
I.Grinkevičienė

-

Per 2014 m

Ataskaita
Mokytojų tarybos
posėdyje

Vyr. socialinė
pedagogė
I.Grinkevičienė

Biudžeto lėšos,
projektų lėšos

Per 2014 m

Ataskaita
Mokytojų tarybos
posėdyje

Per 2014
metus

Mokytojų tarybos
posėdis,
direktoriaus
įsakymai

Projektų vadovė L. Projektų lėšos
Pocevičienė

programos projektus
2.1.7. Skirti mokiniams
stipendijas, materialinę
paramą

2.2. Didinti
mokinių
motyvaciją,
įgyvendinant
karjeros ugdymo
programą.

Diferencijuotos
R. Pocevičius
stipendijos pagal
vyr. buhalterė
mokymosi rezultatus, R. Valaitienė
parama – pagal
mokinių poreikius ir
galimybes

2.2.1. Vykdyti mokinių
profesinio informavimo
ir konsultavimo
priemones pagal
projektą „Mokinių
ugdymas karjerai
bendrojo lavinimo ir
profesinio mokymo
įstaigose“
2.2.2. Kviesti bendrojo
lavinimo mokyklų
mokinius, darbo biržoje
registruotus asmenis į
pažintinius vizitus
mokykloje
2.2.3. Organizuoti
profesinio veiklinimo
praktinius užsiėmimus
bendrojo lavinimo
mokyklų mokiniams

10 renginių pagal
mėnesio renginių
planus

Karjeros
koordinatoriai

Vizitų skaičius, 10
vnt.

2.2.4.Ugdymo karjerai
paslaugų būklės
įsivertinimo tyrimų
rezultatų apibendrinimas

Ataskaita, viena

2.2.5.Atlikti tolimesnio
mokymosi poreikio ir

Pasirašytos 5
bendradarbiavimo

Karjeros
koordinatorės
L. VėliūtėBalzerienė
V. Šiaulienė
S. Jaskaudienė
Karjeros
koordinatorės
L. VėliūtėBalzerienė
V. Šiaulienė
S. Jaskaudienė
Karjeros
koordinatorės
L. VėliūtėBalzerienė
V. Šiaulienė
S. Jaskaudienė
Karjeros
koordinatorės

Užsiėmimų
skaičius, 20 vnt.

Biudžeto lėšos,
skirtos
stipendijoms ir
paramai

Per 2014
metus

Administracijos
posėdis,
direktoriaus
įsakymai

Per 2014 m.
pagal renginių
planus

Mokinių ugdymo
karjerai planai,
ataskaitos

-

Per 2014 m.

Ugdymo karjerai
veiklos ataskaita

-

2014 m.
vasariogegužės mėn.

Administracijos
posėdis

-

2014 sausio
mėn.

Apklausos
duomenų
pristatymas
Mokytojų tarybos
pasėdyje

-

2014 m.
vasario mėn

Administracijos
posėdžiai,

Projekto lėšos

įsidarbinimo galimybių
analizę.

2.2.6.Teikti grupines ir
individualias
konsultacijas mokiniams
bei jų tėvams karjeros
planavimo klausimais

2.2.7.Susitikimai su
buvusiais mokyklos
mokiniais –
absolventais, jų sėkmės
istorijos

sutartys su
kolegijomis.
Pairašytos ar
pratęstios 5
bendradarbiavimo
sutartys su
darbdaviais.
Suteikta 40
konsultcijų

2 renginiai

L. VėliūtėBalzerienė
V. Šiaulienė
S. Jaskaudienė

direktoriaus
įsakymai

Karjeros
koordinatorės
L. VėliūtėBalzerienė
V. Šiaulienė
S. Jaskaudienė
Karjeros
koordinatorės
L. VėliūtėBalzerienė
V. Šiaulienė
S. Jaskaudienė

-

2014 metais

Karjeros
koordinatorių
metinės veiklos
ataskaita

-

2014 metais

Karjeros
koordinatorių
metinės veiklos
ataskaita

3 Strateginis tikslas – Skatinti bendruomenės tobulinimąsi ir aktyvumą
2014 metų veiklos
tikslai
3. Skatinti visų
mokyklos
bendruomenės
narių aktyvų
įsijungimą į
bendrą veiklą,
plėtojant
bendradarbiavimo
galimybes.

2014 metų veiklos
uždaviniai
3.1. Plėtoti
mokyklos
bendruomenės
bendradarbiavimo
kultūrą.

Priemonės
3.1.1.Mokytojų ir
bendruomenės
informavimas
apie naujoves,
aktualius
mokyklos
klausimus
elektroniniu paštu
bei dienyne
TAMO.
3.1.2. Sudaryti ir

Lėšos
( iupko. Lt)

Elektroniniai
laiškai, žinutės,
išsiųsta aktuali
medžiaga

Atsakingi
asmenys
S. iupkovienė
T. Kinčinienė
S. Kiškenienė
R. Pocevičius
A. Vėlavičius
D. Daunytė

Naujai sudarytų

V. Lumpickienė

-

Rezultatas

Atlikimo data

Įvertinimas ar
patvirtinimas

-

Per 2014 m.

Administracijos

įgyvendinti
bendradarbiavimo
sutartis su
socialiniais
partneriais
3.1.3. Panaudoti edienyno galimybes
komunikuoti su
mokinių tėvais

3.2. Užtikrinti
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimą bei
kompetencijų
įgijimą.

3.1.4.. Skatinti
darbuotojus teikti
pasiūlymus
veikloms gerinti
3.2.1. Organizuoti
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimą,
prioritetus
teikiant
pasiruošimo
pamokai,
pamokos
organizavimo,
mokinių
motyvavimo
mokytis
kompetencijoms
3.2.2. Parengti ir
vykdyti mokytojų
atestacijos
programą 20142016 metams
3.2.3.Organizuoti
mokytojų
stažuotes
užsienyje pagal

sutarčių skaičius,
6 vnt.

posėdis

E-dienyno
paslaugomis
besinaudojančių
mokinių tėvų
santykis- 35%
Pasiūlymų
skaičius, ne
mažiau 2

Grupių vadovai

Kiekvienas
darbuotojas per
metus
vidutiniškai 30
valandų tobulins
savo kvalifikaciją

Direktoriaus
pavad. ugdymui
S. Čupkovienė

1 programa

Direktorė V.
Lumpickienė

5 stažuotes atlikę
mokytojai

Projektų vadovė
L. Pocevičienė

Per 2014 metus

Administracijos
posėdis

Nuolat

2014 m. veiklos
ataskaita

Per 2014 metus

Metiniai
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo planai

2014m. sausis,
per 2014 m.

Mokytojų tarybos
posėdžiai,
mokyklos tarybos
posėdis

2014 m. sausiorugsėjo mėn.

Direktoriaus
įsakymai,
stažuočių dalyvių
ataskaitos

-

V. Lumpickienė

-

Biudžeto lėšos,
skirtos
kvalifikacijos
tobulinimui

-

Projektų lėšos

Leonardo da
Vinci programos
projektus
3.2.4.Teikti
metodines
konsultacijas
mokytojams
integruojant
ugdymą karjerai į
mokymo dalykus.

Mokytojų
teminių planų
kopijos

Karjeros
koordinatorės
L. VėliūtėBalzerienė
V. Šiaulienė
S. Jaskaudienė

-

2014 m. sausiogegužės mėn.

Mokytojų
metodinių grupių
protokolai

Atlikimo data

Įvertinimas ar
patvirtinimas

4 Strateginis tikslas - Atnaujinti mokymo bazę
2014 metų veiklos
tikslai
4. Kurti saugią,
sveiką, jaukią ir
kultūringą
mokyklos aplinką,
laiduojančią gerą
ugdymo kokybę.

2014 metų veiklos
uždaviniai
4.1. Tikslingai
panaudoti lėšas
modernizuojant
mokyklą

4.2. Tikslingai
panaudoti turimas
lėšas atnaujinant
ir modernizuojant
kabinetų
edukacinių
priemonių bazę

Priemonės

Rezultatas

4.1.1. Paraiškos
„Mažeikių
politechnikos
mokyklos
modernizavimas
įgyvendinant
klimato kaitos
specialiąją
programą“
teikimas
4.1.2. Vėdinimo
sistemos
renovavimas
suvirinimo
dirbtuvėse
4.2.1.
Bendrabučio
kambarių
remontas

Modernizuota
mokykla

4.2.2. Atnaujinti
mokyklos teorinio

Modernizuotas
kabinetas

Atnaujinta
vėdinimo sistema

Atnaujinti
mokinių
gyvenamieji
kambariai

Atsakingi
asmenys
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
administracijos ir
ūkio reikalams

Lėšos
(tūkst. Lt)
Projekto lėšos
Biudžeto lėšos

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
administracijos ir
ūkio reikalams
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
administracijos ir
ūkio reikalams
Direktorius
Direktoriaus

Spec. lėšos

2014 m.

Spec. lėšos

2014 m.

Spec. lėšos

2014 m.

2014 m.

korpuso T 404
kabinetą

SUDERINTA
Mažeikių politechnikos mokyklos
tarybos 2014 m. sausio 2 d.
protokolo Nr.V3-1 nutarimu

4.2.3. Viekšnių
skyriaus garažų
stogų remontas

Atnaujinti garažų
stogai

4.2.4. Teikti
projektus dėl
technologinės
mokymo įrangos
atnaujinimo

Atnaujinta
technologinė
mokymo įranga

pavaduotojas
administracijos ir
ūkio reikalams
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
administracijos ir
ūkio reikalams
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
administracijos ir
ūkio reikalams
Projektų vadovas

Spec. lėšos

2014 m.

Projektų lėšos

2012 m.

