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KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA
VERSLO SKYRIAUS
2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMA
Tikslai:
1. Vykdyti kokybišką teorinį ir praktinį mokymą Smulkiojo verslo paslaugų teikėjams, Kompiuterio ir organizacinės technikos
operatoriams, Virėjo specialybės mokiniams, kurie įgytų tinkamą kompetenciją ir kvalifikaciją atitinkančią šiandienius darbo rinkos
poreikius.
2. Analizuojant darbo rinką ir mokinių įsidarbinimą, diegti naujas mokymo programas.
3. Plėsti socialinių partnerių bendradarbiavimo paiešką/tinklą, siekiant šiuolaikiškų inovacijų ir meistriškumo profesinėje srityje.
Uždaviniai:
1. koordinuoti bei kontroliuoti mokyklos mokytojų ir mokinių veiklą (teoriją ir praktiką), sukurtas vidines procedūras ir tvarkas, reikalui
esant koreguoti;
2. vykdyti profesinio mokymo kokybės analizę;
3. organizuoti ir teikti tęsinio pirminio profesinio mokymo bei komercines paslaugas;
4. padėti organizuoti profesinio meistriškumo konkursus, konsultacinius bei informacinius renginius, dalyvauti mokyklos vykdomuose
projektuose;
5. vykdyti naujų mokinių paiešką, profesinį orientavimą;
6. gerinti profesinio mokymo materialinę bazę, diegti inovacijas;
7. ieškoti bendradarbiavimo partnerių, rėmėjų;
8. atlikti I ir III kurso mokinių mokymosi motyvacijos vertinimą ugdymo kokybės gerinimui;
9. analizuoti asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatus pagal keliamus reikalavimus;
10. vykdyti pasiektų rezultatų sklaidą mokyklos internetiniame puslapyje, žiniasklaidoje.

Eil.
Nr.

Veikla

Data

Atsakingas asmuo

1.

I. ORGANIZACINĖ VEIKLA
Socialinių bendradarbiavimo partnerių dėl mokinių praktikos
2015 m.
Jurgita Petraitienė,
paieška.
profesijos mokytojai

2.

Praktikos sutarčių su įmonėmis sudarymas, įregistravimas.

Iki 2015-03-01

3.

Antro pusmečio profesinio mokymo tvarkaraščio
sudarymas.
Verslo skyriaus paslaugų teikimo tvarkos ir kainininko
parengimas.
Mokymo planų koregavimas pagal ugdymo planą ir
bendruosius profesinio mokymo planus.

Iki 2015-01-31

6.

Dalykų programų koregavimas pagal pakeistus mokymo
planus.

Iki 2015-08-28

Jurgita Petraitienė,
profesijos mokytojai

7.

Iki 2015-09-05

Jurgita Petraitienė

8.

Verslo skyriaus profesijos mokytojų tarifinių sąrašų
sudarymas.
Darbo krūvių paskirstymas profesijos mokytojams.

Iki 2015-08-31

Jurgita Petraitienė

9.

Praktinio ir teorinio mokymo kabinetų paskirstymas.

Iki 2015-08-28

Jurgita Petraitienė

10.

Iki 2015-08-28

Jurgita Petraitienė

Iki 2015-09-07

Jurgita Petraitienė

Iki 2015-09-07

13.

Pirmo pusmečio praktinio mokymo grafiko ir
tvarkaraščio sudarymas.
Profesijos mokymo planavimo ir apskaitos
dokumentų pildymo analizė.
Pirmo kurso elektroninio dienyno patikros kontrolė,
duomenų peržiūra.
Trečio ir antro kurso dienynų patikra.

14.

Teminių planų sudarymas ir tvirtinimas.

Iki 2015-09-10

Jurgita Petraitienė,
Grupių vadovai
Jurgita Petraitienė,
Grupių vadovai
Jurgita Petraitienė,
profesijos mokytojai

4.
5.

11.
12.

Iki 2015-02-27
Iki 2015-08-28

Iki 2015-05-29

Laukiami rezultatai

Glaudus bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais

Jurgita Petraitienė,
Praktikos vadovai
Jurgita Petraitienė

Tinkamas praktikos organizavimas
įmonėse.
Tinkamas darbo organizavimas.

Jurgita Petraitienė,
Danutė Milašauskienė
Jurgita Petraitienė

Parengta tvarka ir kainoraštis
paslaugų teikimui
Mokymo planų atitikimas ugdymo
ir bendriesiems profesinio
mokymo planams.
Dalykų programų atitikimas
mokymo planams.
Racionalus profesijos mokytojų
veiklos paskirstymas.
Tolygus darbo krūvių paskirstymas
profesijos mokytojams
Racionalus kabinetų
panaudojimas.
Racionalus darbo organizavimas.
Planavimo ir apskaitos klaidų
išvengimas
Teisingai įvesti duomenys į
elektroninį dienyną
Patikrinti dienynai, ištaisytos
klaidos
Tikslus mokymo programų
įgyvendinimas

2015 - 04
2015 - 11
Iki 2015-06-26

Grupių vadovai,
Jurgita Petraitienė
Jurgita Petraitienė,
Jolanta Grigaliūnienė,
profesijos mokytojai

Glaudus bendradarbiavimas su
tėvais
Sklandus egzaminų ir vertinimo
organizavimas

Duomenų apie 2015 m. kompetencijos vertinimą pateikimas
PPAR.
Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos darbe.

Iki 2015-03-15

Jurgita Petraitienė

2015 m.

Technologijų mokyklinio brandos egzamino proceso/ etapų
koordinavimas.

Nuo 2015-01-19
iki 2015-05-29

Jurgita Petraitienė,
Loreta Maželienė
Jurgita Petraitienė,
Loreta Maželienė,
darbų vadovai

Geras pasiruošimas kvalifikacijos
egzaminams
Mokinių ugdymo
gerėjimas
Tiek bendrųjų, tiek dalykinių
kompetencijų ugdymas, turimų
kūrybinių ir praktinių gebėjimų
demonstravimas.

15.

Dalyvavimas mokinių tėvų susirinkimuose, jų organizavimas.

16.

Pasiruošimas asmens įgytų kompetencijų vertinimui ir jų
vykdymas.

17.
18.
19.

II. UGDYMO/SI KOKYBĖS TOBULINIMAS
1.
Atvirų durų dienų mokykloje organizavimas.

2015 - 04

Jurgita Petraitienė,
profesijos mokytojai
Jurgita Petraitienė,
profesijos mokytojai
Jurgita Petraitienė,
profesijos mokytojai
Jurgita Petraitienė

2.

Profesinio meistriškumo konkursų organizavimas mokykloje.

2015 m.

3.

2015 m.

4.

Dalyvavimas respublikiniuose konkursuose, projektuose,
parodose.
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatų analizė.

5.

Atvirų pamokų vedimas.

2015 m.

6.

Verslo skyriaus rezultatų ir pasiekimų aprašymas ir
viešinimas.
Mokyklos tvarkų ir procedūrų kūrimas.

2015 m.

7.

Iki 2015-07-01

2015 m.

III. MATERIALINĖS BAZĖS ATNAUJINIMAS IR MODERNIZAVIMAS
1.
Įrengti mokymo bazę naujoms planuojamoms mokymo
Iki 2015-09-01
programoms.
2.
Peržiūrėti trūkstamų priemonių kabinetuose ir
Iki 2015-11-01
praktiniuose biuruose sąrašus.
3.
Įsigyti 10 % šiuose sąrašuose numatytų priemonių (pagal
2015 m.

Jurgita Petraitienė,
profesijos mokytojai
Jurgita Petraitienė,
profesijos mokytojai
Jurgita Petraitienė
Jurgita Petraitienė,
profesijos mokytojai
Jurgita Petraitienė,
profesijos mokytojai
Jurgita Petraitienė,

Mokinių profesinių kompetencijų
ugdymas, motyvacijos skatinimas,
patrauklumo profesijai ugdymas.
Galimybė mokiniams parodyti
gebėjimus.
Mokinių ir profesijos mokytojų
kompetencijos gerinimas
Atlikta asmens įgytų kompetencijų
rezultatų analizė
Bendradarbiavimo skatinimas,
profesinių kompetencijų ugdymas
Mokyklos žinomumo padidinimas
Pagerinta darbo kokybė, įdiegtos
tvarkos
Mokymo sąlygų sudarymas
Situacijos įvertinimas ir trūkstamų
priemonių sąrašo parengimas
Mokymosi bazės pagerėjimas

4.
5.
6.

finansines galimybes).
Atlikti Ekonomikos ir verslo pagrindų kabineto remontą.
Įrengti langų žaliuzes 4.7 kabinete.
Įsigyti naujų kompiuterių su programine įranga, skirtą
mokymui.

IV. PERSONALO KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
1. Naujai priimtų profesijos mokytojų instruktavimas
darbo vietoje.
2.
3.

4.
5.

Mokytojų informavimas apie kvalifikacijos kėlimo kursus,
seminarus.
Profesijos mokytojų skatinimas atestuotis pagal
patvirtintą atestacijos planą arba kelti turimą
kvalifikacinę kategoriją
Profesijos mokytojų skatinimas dalyvauti kvalifikacijos
kėlimo mokymuose
Kaupti dalykinę ir metodinę medžiagą

Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos 2015
metų analizė
7.
Profesijos mokytojų apmokymas ir atestavimas darbuotojų
saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir pirmosios pagalbos
klausimais
V. PARAMA MOKINIAMS
1.
Bendradarbiavimas su darbo rinkos atstovais ir socialiniais
partneriais dėl mokinių įsidarbinimo skaičiaus padidinimo
2.
Sprendžiamos mokinių saugumo, emociniai ir socialiniai
poreikiai, mokinių elgesio ir ugdymosi problemos.
6.

Iki 2015-09-01
Iki 2015-12-31
Iki 2015-12-31

Priėmus
mokytoją į
darbą
Gavus
informaciją
2015 m.
I ir II pusmetyje
po 1 seminarą.
2015 m.

Iki 2015-12-31
Pasibaigus
atestavimo
terminui
2015 m.
2015 m.

3.

Mokinių ir jų tėvų informavimas apie galimybę gauti
socialinę, psichologinę, pedagoginę ar materialinę pagalbą.

2015 m.

4.

Mokinių profesinis informavimas bei
ugdymas karjerai.

2015 m.

kabinetų vedėjai
Vytautas Gečas,
Edmundas Matuzevičius
Edmundas Matuzevičius

Jurgita Petraitienė,
Martynas Čeledinas

Geresnės mokinių darbo sąlygos
Geresnės mokymosi sąlygos
Įgyti 6 nauji kompiuteriai su
programine įranga, pagerintos
mokymosi sąlygos

Jurgita Petraitienė

Instruktuota saugiai dirbti

Jurgita Petraitienė

Organizuotas kvalifikacijos
kėlimas
Įgyta aukštesnė kvalifikacija,
kompetencijos pagerėjimas

Jurgita Petraitienė
profesijos mokytojai
Jurgita Petraitienė,
profesijos mokytojai
Jurgita Petraitienė,
Loreta Maželienė,
profesijos mokytojai
Jurgita Petraitienė,
profesijos mokytojai
Jurgita Petraitienė,
mokymų organizatoriai

Kompetencijos pagerėjimas

Profesijos mokytojai,
Jurgita Petraitienė
Profesijos mokytojai,
Jurgita Petraitienė,
socialinės pedagogės,
psichologas
Profesijos mokytojai,
socialinės pedagogės,
psichologas
Profesijos mokytojai,
Jurgita Petraitienė

Pagerintas įsidarbinimo rodiklis
lyginant su 2014 m.
Išspręstos iškilusios problemos

Ugdymo proceso gerinimas
Suvesti duomenys, atlikta analizė
Profesijos mokytojų atitikimas
reikalavimams

Suteikta reikiama pagalba
mokiniui
Suteikta informacija apie karjeros
galimybes

5.

Pagalbos komandos telkimas mokykloje (esant reikalui,
pasitelkiant šeimą bei socialinius partnerius), siekiant
sėkmingai spręsti mokinių problemas.

VI. KOKYBĖS VALDYMO UŽTIKRINIMAS
1.
Profesijos mokytojų veiklos įsivertinimas.

2015 m.

Profesijos mokytojai,
socialinės pedagogės,
psichologas

Sukurtas efektyvus pagalbos
mechanizmas, sistema

2015 - 06

Profesijos mokytojai
Profesijos mokytojai,
Jurgita Petraitienė
Profesijos mokytojai,
Jurgita Petraitienė

Atliktas profesijos mokytojų
veiklos įsivertinimas.
Aptartas profesijos mokytojų
veiklos įsivertinimas.
Parengta Verslo skyriaus veiklos
ataskaita, aptarta su profesijos
mokytojais.
Pagerintas lankomumas,
pažangumas, motyvacija.

2.

Profesijos mokytojų veiklos rezultatų aptarimas ir analizė.

2015 - 09

3.

Verslo skyriaus veiklos ataskaitos parengimas už 2015 metus
ir aptarimas su skyriaus darbuotojais.

2015 - 12

4.

Mėnesio patikrų (rytinio, mokinių pamokų lankymo,
mokytojų pamokų vedimo, grupių valandėlių, bendrabučio
gyvenančių ) pagal nustatytą grafiką atlikimas.
Individualių dalykinių pokalbių su profesijos mokytojais
vykdymas.
Energetinių ir kitų materialinių mokyklos išteklių taupymas.

2015 m.

Jurgita Petraitienė

2015 m.

Jurgita Petraitienė

Bendravimas ir bendradarbiavimas

2015 m.

Jurgita Petraitienė

Individualaus ir prevencinio darbo su skolininkais
organizavimas.

2015 m.

Jurgita Petraitienė,
profesijos mokytojai

Racionaliai naudojami energetiniai
ir kiti materialiniai mokyklos
ištekliai.
Sumažintas nepažangių mokinių
skaičius.

5.
6.

7.

Verslo skyriaus vedėja
2015-01-05

Jurgita Petraitienė

