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KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA 
PASLAUGŲ SKYRIAUS 

2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 
 
Tikslai:  

1. Sudaryti sąlygas Kirpėjų, Higieninės kosmetikos kosmetikų, Vizualinės reklamos gamintojų, Apeigų ir švenčių organizatorių specialybės 

mokiniams įgyti kvalifikacijas ir kompetencijas, atitinkančias darbo rinkos poreikius.  
2. Parengti kvalifikuotus specialistus, siekiant gerinti mokinių praktinio ir teorinio pasiruošimo darbo rinkai kokybę. 
3. Skatinti bendradarbiavimą tarp profesijos mokytojų ir socialinių partnerių, siekiant meistriškumo profesinėje srityje. 

 
Uždaviniai:  

       1. Pakoreguoti mokymo planus pagal bendrųjų ugdymo ir bendruosius profesinio mokymo planų reikalavimus, pakoreguoti dalykų mokymo  
           programas. 
      2. Sudaryti racionalius praktinio ir teorinio mokymo tvarkaraščius. 
      3. Pagal galimybes gerinti mokinių mokymo/si sąlygas. 
      4. Organizuoti mokykloje meistriškumo konkursus. 
      5. Dalyvauti respublikiniuose, tarptautiniuose meistriškumo konkursuose, čempionatuose. 
      6. Kontroliuoti profesijos mokytojų ir mokinių veiklą, ją analizuoti ir koordinuoti. 
      7. Organizuoti mokykloje techninius ir praktinius seminarus higieninės kosmetikos kosmetiko, kirpėjų specialybės mokiniams ir profesijos  
           mokytojams. 
      8. Atlikti III kurso mokinių mokymosi motyvacijos analizę ugdymo kokybės gerinimui. 
      9. Gerinti profesinio mokymo materialinę bazę. 

       10. Vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimą pagal keliamus reikalavimus. 
       11. Analizuoti asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatus. 
       12. Ieškoti rėmėjų, naujų socialinių partnerių. 
       13. Sudaryti ar atnaujinti bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais.  
       14. Dalyvauti mokyklos vykdomuose projektuose. 
       15. Dalyvauti profesiniame orientavime, veiklinime ir naujo kontingento formavime. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eil. 
Nr. 

Veikla Data 
 

Atsakingas asmuo Laukiami rezultatai 

I. ORGANIZACINĖ VEIKLA 
1. Mokymo planų koregavimas pagal ugdymo planą ir 

bendruosius profesinio mokymo planus. 
2015-08-28 A.Grigaliūnienė Mokymo planų atitikimas ugdymo ir 

bendriesiems profesinio mokymo 
planams. 

2. Dalykų programų koregavimas pagal pakeistus mokymo 

planus. 
2015-08-28 Profesijos mokytojai, 

A.Grigaliūnienė 
Dalykų programų atitikimas mokymo 

planams. 
3. Darbo krūvių paskirstymas profesijos mokytojams. 2015-08-28 A.Grigaliūnienė, 

metodinės grupės 
Tolygus darbo krūvių paskirstymas. 

4. Praktinio ir teorinio mokymo kabinetų paskirstymas. 2015-08-28 A.Grigaliūnienė Racionalus kabinetų panaudojimas. 
5. I-o pusmečio praktinio mokymo grafiko ir 

tvarkaraščio sudarymas. 
2015-08-28 A.Grigaliūnienė Geras darbo organizavimas. 

6. Grupių vadovų veiklos programų aptarimas. 2015-09-15 Grupių vadovai Gera grupių vadovų veikla. 
7. Buitinių paslaugų metodinės grupės plano  2015 metams  

aptarimas. 
2015-09-10 V. Medelienė, 

A.Grigaliūnienė 
Pagalba metodinei grupei. 

8. Teminių planų sudarymas ir tvirtinimas. 2015-09-10 Profesijos mokytojai, 
derina A.Grigaliūnienė 

Tikslus mokymo programų 

įgyvendinimas. 
9. Antro pusmečio profesinio mokymo tvarkaraščio 

sudarymas. 
2015-01-24 A. Grigaliūnienė Geras darbo organizavimas. 

10. Praktikos sutarčių su įmonėmis sudarymas, 
įregistravimas. 

2015-03-01 Praktikos vadovai Praktikos organizavimas. 

11. Dalyvauti organizuojant mokinių tėvų susirinkimus. 2015- 04, 
2015 -11 

Grupių vadovai Bendradarbiavimas su tėvais. 

12. Pasiruošimas asmens įgytų kompetencijų vertinimui ir jų 

vykdymas. 
2015-06-27 Profesijos mokytojai, 

A. Grigaliūnienė 
Geras egzaminų organizavimas. 

13. Dalyvauti prevencinio darbo grupėje  Nuolat A. Grigaliūnienė Mokinių ugdymo gerėjimas. 
14. Dalyvauti vaiko gerovės komisijos darbe 2015 m. L. Maželienė Mokinių ugdymo gerėjimas. 

II. UGDYMO/SI KOKYBĖS TOBULINIMAS 
1. Organizuoti profesinio meistriškumo konkursus ir 

dalyvauti respublikos organizuojamuose konkursuose. 
2015 m. Profesijos mokytojai, 

A. Grigaliūnienė 
Galimybė mokiniams parodyti 
gebėjimus. 

2. Organizuoti respublikinį meistriškumo konkursą 

„Pajūrio dvelksmas“ higieninės kosmetikos 

kosmetikų mokymo programos mokiniams. 

2015-02 Profesijos mokytojai, 
A. Grigaliūnienė 

Bendravimas bei 
bendradarbiavimas ir galimybė 

mokiniams parodyti gebėjimus  
3. Organizuoti įvairius seminarus kirpėjų ir 

higieninės kosmetikos kosmetikų mokiniams.  
2015 m. Profesijos mokytojai, 

A. Grigaliūnienė 
Galimybė  tobulinti žinias 

bei įgūdžius 
4. Dalyvauti Expo Vakarų organizuojamose parodose 2015-04 Profesijos mokytojai, Galimybė reprezentuoti mokyklą ir 



„Grožis 2015“ ir „Sveikata ir ekologija“  2015- 10 A. Grigaliūnienė parodyti mokiniams gebėjimus  
5. Informacinių technologijų pritaikymas dėstomam 

dalykui. 
2015 m. Profesijos mokytojai Mokymo kokybės pagerėjimas 

6. Atlikti III kurso mokinių mokymosi motyvacijos analizę. 2015-06 Profesijos mokytojai, 
A. Grigaliūnienė 

Ugdymo kokybės gerinimas 

7. Analizuoti asmens  įgytų kompetencijų rezultatus. 
 

2015-06 A. Grigaliūnienė Atlikta asmens įgytų kompetencijų 

rezultatų analizė 
8. Parengti diferencijuotas užduotis mokiniams. 2015m. Profesijos mokytojai Mokiniams parengtos diferencijuotos 

užduotys 
9. Lankyti parodas, seminarus. 2015 m. Profesijos mokytojai Teorinių ir praktinių žinių kaupimas 
10. Rengti įvairius mokyklinius projektus. 2015 m. Profesijos mokytojai, 

A. Grigaliūnienė 
Mokinių  profesinių kompetencijų 

ugdymas, motyvacijos skatinimas, 
patrauklumo profesijai ugdymas. 

11. Parengti ir susisteminti profesijos dalykų konspektus. 2015 m. Profesijos mokytojai Parengti įvairių dalykų konspektai. 
12. Organizuoti buitinių paslaugų savaitę mokykloje. 2015-02 Profesijos mokytojai, 

A. Grigaliūnienė 
Buitinių paslaugų teikimas 

mokykloje ir miesto bendruomenei, 
mokinių ir mokytojų kompetencijų 

ugdymas 
13. Organizuoti Atvirų durų dieną mokykloje. 2015-04 Profesijos mokytojai, 

A. Grigaliūnienė 
Mokinių profesinių kompetencijų 

ugdymas, motyvacijos skatinimas, 
patrauklumo profesijai ugdymas. 

14. Ieškoti naujausių technologijų ir jas pritaikyti. 2015 m. Profesijos mokytojai Inovatyvių technologijų diegimas 

pamokose 
15. Vesti atviras pamokas. 2015 m. Profesijos mokytojai Bendradarbiavimo skatinimas, 

profesinių kompetencijų ugdymas 
III. MATERIALINĖS BAZĖS ATNAUJINIMAS IR MODERNIZAVIMAS 

1. Atnaujinti kabinetuose ir dirbtuvėse trūkstamų 

mokymo priemonių sąrašus 
2015-12 Profesijos mokytojai, 

A. Grigaliūnienė 
Situacijos įvertinimas 

2. Įsigyti 10 % šiuose sąrašuose numatytų priemonių (pagal 

finansines galimybes). 
2015 m. A. Grigaliūnienė, 

kabinetų vedėjai 
Mokymosi bazės pagerėjimas 

3. Tęsti dalyvavimą ES struktūrinių fondų ir kituose 

projektuose, siekiant pagerinti mokymo bazę. 
2015 m. R. Karnackas, 

A. Grigaliūnienė, 

profesijos mokytojai 

Mokymosi bazės pagerėjimas 

4. Sudaryti ir atnaujinti bendradarbiavimo sutartis su 
įmonėmis dėl kirpėjų, higieninės kosmetikos, vizualinės 
reklamos gamintojų mokymo. 

2015 m. A. Grigaliūnienė, 

profesijos mokytojai 
Mokymo bazės ir praktinio mokymo 
sąlygų pagerėjimas 

5. Aprūpinti pagal galimybes medžiagomis ir priemonėmis 

mokinius praktinio mokymo metu. 
2015 m. A. Grigaliūnienė, profesijos  

mokytojai 
Mokymo bazės ir praktinio mokymo 
sąlygų pagerėjimas 



6. Parengti paslaugų teikimo tvarką. 2015 m. A. Mažrimienė Parengta paslaugų teikimo tvarka 
7. Parengti paslaugų teikimo kainoraščius. 2015 m. A. Grigaliūnienė, profesijos  

mokytojai 
Parengti kainoraščiai paslaugų 

teikimui 
8. Praktinio mokymo metu teikti kirpėjo, higieninės 

kosmetikos kosmetiko ir vizualinės reklamos gamintojų 

mokamas paslaugas. 

2015 m. A. Grigaliūnienė, profesijos  

mokytojai 
Geresni mokinių darbo įgūdžiai, 

mokymo bazės ir praktinio mokymo 
sąlygų pagerėjimas 

9. Atnaujinti turimas ir įsigyti naujų kompiuterinių programų, 

skirtų mokymui. 
2015-12 M.Čeledinas Įsigyta 1 nauja kompiuterinė 

programa. 
10. Suremontuoti ir įrengti naują higieninės kosmetikos 

praktinio mokymo klasę. 
2015-12 V. Gečas,  

A. Grigaliūnienė 
Mokymo bazės ir praktinio mokymo 
sąlygų pagerėjimas 

IV. PERSONALO KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 
1. Naujų profesijos mokytojų instruktavimas, 

supažindinimas su darbu. 
Priėmus 

mokytoją į 

darbą 

A. Grigaliūnienė Adaptavimasis mokykloje 

2. Profesijos mokytojų atestacija: - Pirminė atestacija po 

pirmų darbo metų – Turimos kvalifikacinės 

kategorijos patvirtinimas, praėjus 5 metams po  

atestacijos – Kvalifikacinės kategorijos kėlimas po 3 

metų nuo pirminės atestacijos  - Kvalifikacinės 

kategorijos kėlimas po 3 metų nuo pirminės 

atestacijos. 

 
 

2015-06, 
2015-12 

A.Grigaliūnienė, 

atestacijos komisija, 
atestuojami profesijos 

mokytojai 

Įgis, patvirtins, pakels 

kvalifikacinę kategoriją 

3. Mokytojų informavimas apie kvalifikacijos kėlimo 

kursus, seminarus. Sąlygų išvykti į juos sudarymas. 
Kiekvieną 

mėnesį ir gavus 
informaciją 

A. Grigaliūnienė Organizuotas kvalifikacijos 
kėlimas 

4. Profesijos mokytojų pedagoginės kvalifikacijos 

įgijimas. 
 

2015 m. 
A.Grigaliūnienė, 

naujai priimti 
profesijos mokytojai 

Įgyta pedagogo kvalifikacija 

5. Profesijos mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos 

kėlimo seminaruose, organizuojamuose mokykloje. 
I ir II pusmetyje 
po 1 seminarą. 

L. Maželienė, profesijos 
mokytojai 

Kompetencijos pagerėjimas 

6. Dalyvauti PPRC, KUTSI, PSKC ir kt. 
Organizuojamuose renginiuose ir seminaruose ne 
mažiau 5 dienas per mokslo metus. 

2015 m. Profesijos mokytojai, A. 
Grigaliūnienė 

Kompetencijos pagerėjimas 

7. Edukologinės dalies kompiuterinio raštingumo 

standarto siekimas. 
2015 m. Neturintys standartą 

atitinkančios kvalifikacijos 
profesijos mokytojai, 

A. Grigaliūnienė 

Įgis kompiuterinį raštingumą pagal 

standarto reikalavimus. 

8. Užsienio kalbos žinių gilinimas 2015 m. Profesijos mokytojai Didės bendravimo galimybės 
9. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų 2015 m. L. Maželienė, Technologinės kompetencijos 



tobulinimas A. Grigaliūnienė, profesijos 

mokytojai 
pagerėjimas 

10. Profesijos mokytojų ir mokytojų mokymas ir 

atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos, pirmos 

medicinos pagalbos ir priešgaisrinės saugos 

klausimais. 

2015-06 Profesijos mokytojai, 
mokytojai, kurie dar 

neatestuoti arba neišklausę 

seminarų 

Profesijos mokytojų ir bendrojo 

lavinimo mokytojų atitikimas 

reikalavimams 

11. Organizuoti įvairius seminarus kirpėjų ir 
higieninės kosmetikos kosmetikų profesijos mokytojoms.  

2015 m. Profesijos mokytojai, 
A. Grigaliūnienė 

Galimybė tobulinti kompetencijas 

V. PARAMA MOKINIAMS 
1. Plėtoti ryšius su socialiniais partneriais ir darbo rinkos 

atstovais dėl mokinių profesinio veiklinimo bei geresnio 

įsidarbinimo galimybių. 

2015 m. Profesijos mokytojai, 
A. Grigaliūnienė 

Geras mokinių įsidarbinimas 

2. Spręsti mokinių saugumo, emocinius ir socialinius 
poreikius, mokinio elgesio ir ugdymosi problemas. 

2015 m. Profesijos mokytojai, 
 A. Grigaliūnienė, 

socialinės pedagogės, 

psichologė 

Išspręstos iškilusios problemos 

3. Informuoti mokinius ir jų tėvus apie galimybę gauti 

socialinę, psichologinę ir pedagoginę pagalbą. 
2015 m. Profesijos mokytojai, 

socialinės pedagogės, 

psichologė 

Suteikta pagalba mokiniui. 

VI. KOKYBĖS VALDYMO UŽTIKRINIMAS 
1. Atlikti profesijos mokytojų veiklos įsivertinimą. 2015-06 Profesijos mokytojai Atliktas profesijos mokytojų veiklos 

įsivertinimas. 
2. Taupyti energetinius ir kitus materialinius mokyklos 

išteklius. 
2015 m. Profesijos mokytojai, 

A. Grigaliūnienė 
Racionaliai naudojami energetiniai 
ir kiti materialiniai mokyklos 
ištekliai. 

3. Atlikti Paslaugų skyriaus veiklos ataskaitą už 2015 
metus. 

2015-12 Profesijos mokytojai, 
A. Grigaliūnienė 

Parengta Paslaugų skyriaus veiklos 

ataskaita. 
4. Atlikti mėnesio patikras pagal nustatytą grafiką. 2015 m. A. Grigaliūnienė Atliktos patikros pagerino skyriaus 

veiklą. 
 
 
Paslaugų skyriaus vedėja                                                                                                                                                                   A.Grigaliūnienė 


