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KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS PRINCIPAI 
(pagal  ISO 9001:2015) 

1. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS SRITIS.
Kokybės vadybos sistema apima šią sritį: 

• Profesinis mokymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas.

2. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS APIMTIS.
Sukurtai kokybės vadybos sistemai galioja visi ISO 9001:2015 standarto reikalavimai.

3. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS PROCESAI IR INFORMACIJA.
Švenčionių PRC procesai, jų tarpusavio sąsajos, atsakomybės pasidalijimas bei pagrindiniai informacijos srautai yra atvaizduoti
šioje kokybės vadybos sistemos schemoje. Kiekvieno proceso aprašo kairėje pusėje nurodyta informacija, kuri naudojama
procese, dešinėje pusėje nustatyta atsakomybė už procesą ir proceso etapus. Dalis procesų valdoma naudojant įrašų formas.

4. ATSAKOMYBĖS PASISKIRSTYMAS.
Švenčionių PRC administracinio pavaldumo struktūra patvirtinta direktoriaus įsakymu. Darbuotojai su administracinio pavaldumo
struktūra supažindinami per mokytojų ir mokyklos tarybos posėdžius. Procesų valdyme darbuotojų atsakomybė nustatyta
pareiginiuose bei tvarkų aprašuose, direktoriaus įsakymuose bei šioje schemoje.

Švenčionių PRC vadovas be kitų veiklos sričių yra atsakingas už tai, kad:

• organizacijos kokybės vadybos sistema būtų rezultatyvi ir pasieks norimus rezultatus;

• visi organizacijos darbuotojai suprastų:

• savo darbo svarbą;

• klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių reikalavimus;

• kokybės politiką ir susijusius kokybės tikslus;

• savo įnašą į kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, įskaitant geresnio veiksmingumo naudą;

• pasekmes, jei bus nesilaikoma kokybės vadybos sistemos reikalavimų;

• būtų užtikrinti veiklos koordinavimo ir informaciniai ryšiai tarp visų organizacijos darbuotojų.

Švenčionių PRC vadovas, be kitų pareigų, atsakingas už organizacijos atstovavimą ir informacijos pateikimą suinteresuotosioms 
šalims. 

5. DOKUMENTŲ IR ĮRAŠŲ VALDYMAS
Švenčionių PRC kokybės vadybos sistemos dokumentus sudaro:

• kokybės vadybos sistemos schema, tvarkos, pareiginiai nuostatai, strateginiai planai, metinės veiklos 
programos;

• įrašai, kurių reikalauja profesinio mokymo įstaigų procesai ir standartai;

• ISO 9001:2015 standarto reikalaujama dokumentuota informacija. 

Visi dokumentai ir įrašai valdomi kaip nustatyta šios kokybės vadybos sistemos procesuose P-4.4. ir P-3.9.
Elektroninės dokumentų kopijos saugomos mokyklos serveryje.

6. STRATEGINĖS GAIRĖS.

Kokybės vadybos sistema sistema grindžiama strateginėmis veiklos kryptimis, kurios apima Švenčionių
PRC misiją, viziją, vertybes, veiksmus dėl rizikų ir galimybių bei tikslus. Strateginės kryptys yra įformintos
organizacijos strateginiame plane ir paskleidžiamos visoje organizacijoje. Strateginės kryptys peržiūrimos ir
atnaujinamos pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus reikalavimus.

Švenčionių PRC įdiegė ir nuolat gerina visą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015 standarto
bei vidaus ir išorės teisinius reikalavimus.

7. VERTYBĖS IR TIKSLAI

Vertybių pasiekimas užtikrinamas nustatant ir įgyvendinant kokybės tikslus. Vertybės peržiūrimos ir
atnaujinamos rengiant organizacijos strateginį planą. Švenčionių PRC vadovas užtikrina vertybių atnaujinimą
ir išskleidimą organizacijos viduje.

Organizacijos kokybės vadybos sistemos principai ir Švenčionių PRC vadovo įsipareigojimai yra išreikšti
organizacijos kokybės politikoje, kuri yra periodiškai peržiūrima vadybos vertinamosios analizės metu ir,
jeigu reikia, vykdomi jos pakeitimai. Kokybės politika taip pat peržiūrima ir atnaujinama, kai žymiai keičiasi
organizacijos veikla ir kokybės reikalavimai.
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VP dokumentai Direktoriaus 
įsakymas

Institucijos
teikiama

informacija

Dir. pav. 
ugdymui

Grupės
vadovas

Grupės
vadovas

Dir. pav. 
ugdymui

Dir. pav. 
ugdymui

Dir. pav. 
ugdymui

Dir. pav. 
ugdymui

Dir. pav. 
ugdymui

Rezultatų 
suvestinės

Įsidarbinimo 
duomenų 
suvestinės

Apklausos 
anketos

Pamokų 
stebėjimo 
protokolai

Stebėsenos 
ataskaitos

Ugdymo 
rezultatų 

ataskaitos

Direktorius Dir. pav. 
ugdymuiDarbo grupė Dir. pav. 

ugdymui
Dir. pav. 
ugdymui

Direktoriaus 
įsakymas

Programos
(moduliai)

Direktoriaus 
įsakymas

Planuojamų
produktų
suvestinė

Veiklos 
programa, 

ugdymo planas

Veiklos 
programa

Grupės
vadovas Direktorius Išorės auditas

Trišalė mokymo 
sutartis

Praktikos
vadovas

Susijęs 
dokumentas 

Proceso aprašymas Atsakingas 
darbuotojas 

Pabaiga

Bet kuris darbuotojas

Susijęs 
dokumentas 

Atsakingas 
darbuotojas 

Pradžia

4.1. Tiekimo valdymas

Proceso aprašymas 

Iš 3.7

Į 4.6.Iš 3.1.
Iš 3.5.

Iš 4.1. Iš 4.6.
Iš 3.1.
Iš 3.6.

Iš 3.7. Iš 4.3. Į 4.1.

Iš 4.5. Į 3.1.
Į 3.2.

Į 3.2.

Direktorius

Dir. pav. 
ugdymui

Dir. pav. 
ugdymui

Išorės teisės aktas

Į 3.9.

Iš 3.1.
Iš 3.4.

Iš 3.5.
Iš 3.6.

Iš 3.7.
Iš 3.9.

Probleminės sritys

Įsivertinimo plano, pagal 
jungtinį įsivertinimo metodą 

parengimas

2

Įsivertinimo planas

Įsivertinimo grupėĮsivertinimo planas

Švenčionių profesinio rengimo centro kokybės vadybos sistemos procesų MAKRO schema

4. Palaikantieji procesai

3. Valdantieji procesai

3.2. Savianalizė ir vidaus 
auditas

4.1. Tiekimo valdymas (metodinė literatūra
bei žaliavos, techninės priemonės ir įranga)

Planavimas

3.6. Strateginis ir metinis 
planavimas

3.3. Finansų valdymas ir 
buhalterinė apskaita

Finansų valdymas

3.4. Paraiškų ES fondams 
rengimas ir projektų 

įgyvendinimas

4.2. Įrangos ir infrastruktūros valdymas
(įrenginiai, IT ūkis, statiniai ir inžineriniai
tinklai, mokomasis ūkis, monitoringo ir 

matavimo ištekliai)

4.3. Kvalifikacijos valdymas (pedagoginio ir
administracinio personalo)

4.4. Dokumentų valdymas (dokumentų
ruošimas, registravimas, paskirstymas ir

archyvavimas)

3.7. Teisinės bazės analizė ir 
įgyvendinimo užtikrinimas

3.9. Įrašų valdymas

Teisinis reglamentavimas

3.8. Vidaus tvarkų ruošimas ir 
įgyvendinimo užtikrinimas

1. Ugdymas / mokymas

1.3. Pirminis profesinis mokymas su viduriniu išsilavinimu

1.5. Tęstinis profesinis mokymas

1.4. Pirminis profesinis mokymas

1.6. Bendrasis (vidurinis) lavinimas

1.1. Ugdymo programų
ruošimasir tobulinimas

1.2.  Mokinių
surinkimas ir grupių

sudarymas

2. Papildomos paslaugos

2.1. Bibliotekos paslaugos

2.2. Bendrabučio paslaugos

2.3. Mokinių maitinimas

2.4. Socialinė, medicininė
pagalba mokiniams

2.5. Materialinė pagalba
mokiniams

3.1. Veiklos rodiklių ir 
neatitikčių valdymas

Į 3.2.

Metinė veiklos 
programa

Stebėsenos programa

Stebėsenos programa

Stebėsenos programa

Stebėsenos programa

Metinė veiklos 
programa

Stebėsenos programa

Į 3.6.

Metinė veiklos 
programa

Stebėsenos programa

Stebėsenos programa

Darbo grupė

Darbo grupė

Darbo grupė

Darbo grupė

Darbo grupė

Paskirtas atsakingas
darbuouojas

Paskirtas atsakingas
darbuouojas

Darbo grupė

Darbo grupė

Darbo grupė

Į 3.5.

Ar 
sudarytas planas

tinkamas?

Ne

Taip

Literatūros, 
techninių priemonių ir

medžiagų poreikio
suplanavimas

1

Poreikių analizė
ir vertinimas

2

Pamokų teminiai 
planai, administraciniai 

poreikiai

Paraiška

Į 3.3.

Iš 3.3

Direktoriaus pav. 
admin. ir ūkiui

Viešųjų pirkimų plano
einamiesiems metams

sudarymas

3
Direktoriaus pav. 

admin. ir ūkiui
VP planas

Tiekėjų
konkursavimas ir atranka

4

Direktorius

VP komisija

Į 3.4.

Produktų poreikis ir 
techninės 

specifikacijos

Planuojamų produktų
suvestinės einamiesiems

metams sudarymas

5
Direktoriaus pav. 

admin. ir ūkiui

Planuojamų produktų
suvestinė

Planuojamų produktų
suvestinės einamiesiems

metams vertinimas

6
DirektoriusPlanuojamų produktų

suvestinė

Ar 
racionalus mat. išteklių 

paskirstymas?

Ne

Taip

Suvestinės paskelbimas
internetinėje svetainėje

7

Direktorius

VP komisija

4.1. Tiekimo valdymas

Direktoriaus pav. 
admin. ir ūkiui

Ar 
racionalus mat. išteklių 

paskirstymas?

Ne

Taip

Produktų įsigijimo
paraiškos suformavimas

8

Iš 3.3.

Direktorius

Produktų užsakymas
pagal sydarytas sutartis

10

Direktorius

Direktoriaus pav. 
admin. ir ūkiui

Produktų įsigijimo 
paraiška

Produktų įsigijimo 
paraiška

Produktų įsigijimo
paraiškos vertinimas

9

Produktų įsigijimo 
paraiška

Tiekimo sutartys

Gautų produktų
kiekio ir kokybės kontrolė

11 Direktoriaus pav. 
admin. ir ūkiui

Važtaraštis

Sąskaita faktūra

Gautų produktų
pristatymas į sandėlį ir

sandėliavimas

12
Sandėlininkas

Produktų pajamavimas
ir apmokėjimas už juos

13
Vyr. buhalteris

Produktų išdavimas
naudojimui

14
Sandėlininkas

Važtaraštis

Sąskaita faktūra

Iš 1.
Iš 2.
Iš 4.

Ar 
reikia gautus produktus

sandėliuoti?

Ne

Taip

Į 1.
Į 2.
Į 4.

Eksploatacija
15

Pirkimo iniciatorius

Susijęs 
dokumentas 

Proceso aprašymas Atsakingas 
darbuotojas 

4.2. Įrangos ir infrastruktūros valdymas

Įrangą 
eksploatuojantis 

darbuotojas

Pradžia

Turimos įrangos ir
Infrastruktūros (įrangos) 

būklės įvertiinimas

1

Ar 
nustatyta įrangos

trūkumų?

Ne

Įrangos pirkimas, 
žr..P-4.1.

2

Taip

Ar 
reikia įsigyti naują

įrangą?

Ne

Taip

Remonto
organizavimas

3

Ar 
galioja garantinis įrangos

aptarnavimas?

Ne

Taip

Garantinio
remonto atlikimas

4

Įrangos remontas
5

Ar 
pavyko

suremontuoti?

Ne

Taip

Įrangos eksploatacija
6

Pabaiga

Įrangą 
eksploatuojantis 

darbuotojas

Direktoriaus pav. 
admin. ir ūkiui

Direktoriaus pav. 
admin. ir ūkiui

Direktoriaus pav. 
admin. ir ūkiui

Garantinį aptarnavimą 
teikianti organizacija

Paskirtas atsakingas 
darbuouojas

Paskirtas atsakingas 
darbuouojas

Įrangą 
eksploatuojantis 

darbuotojas

Į 1.
Į 2.
Į 4.

Įrangos pirkimo / 
aptarnavimo sutartis

Susijęs 
dokumentas 

Proceso aprašymas Atsakingas 
darbuotojas 

4.3. Kvalifikacijos valdymas

Pradžia

Kvalifikacijos ir
kompetencijų nustatymas

priimant į darbą

1

Kvalifikaciniai 
reikalavimai

Kandidatų atranka pagal
nustatytus reikalavimus

2

Kvalifikacijos tobulinimo
reikalavimų apibrėžimas

3

Kvalifikacijos vertinimas
4

Ar 
nustatyta kvalifikacinių

trūkumų?

Taip

Kvalifikacijos tobulinimo
poreikių ir prioritetų

nustatymas

5

Kvalifikacijos tobulinimo
sąlygų sudarymas ir

personalo motyvavimas

6

Kvalifikacijos tobulinimo
veiksmų įgyvendinimas

7

Kvalifikacijos tobulinimo
veiksmų efektyvumo

Įvertinimas praktinėjė
veikloje

8

Pabaiga

Ne

Kvalifikaciniai 
reikalavimai

Reikalavimai 
kvalifikacijos 
tobulinimui

Kvalifikaciniai 
reikalavimai

Kvalifikacijos 
tobulinimo įrašai

Nustatyti kvalifikaciniai 
trūkumai

Darbuouojo 
pageidavimai

Kvalifikacijos 
tobulinimo prioritetai

Kvalifikacijos 
tobulinimo įrašai

Susijęs 
dokumentas 

Proceso aprašymas Atsakingas 
darbuotojas 

Sekretorius

Susijęs 
dokumentas 

Atsakingas 
darbuotojas 

Pradžia

4.4. Dokumentų valdymas

Proceso aprašymas 

Gauto dokumento
registravimas

2

Išorinis registruotinas 
dokumentas

Sekretorius

DirektoriusGautas dokumentas

Sekretorius

Paskirtas atsakingas
darbuotojas

Paskirtas atsakingas
darbuotojas

Siunčiamo dokumento
projektas

Sekretorius

Sekretorius

4.4. Dokumentų valdymas

Sekretorius
Dokumentų

saugojimas pagal
dokumentacijos planą

11

Sekretorius

Išorinio dokumento
priėmimas

1

Išorinis registruotinas 
dokumentas

Gautų dokumentų 
registras

Sekretorius
Gautas dokumentas Paskirto darbuouojo

supažindinimas su
rezoliucija ir dokumentu

4

Paskirtas atsakingas 
darbuotojasGautas dokumentas

Rezoliucijos ant
gauto dokumento

uždėjimas

3

Rezoliucijos pagal
dokumentą įvykdymas

5

Ar 
reikalingas atsakymas į 

gautą dokumentą?

Ne

Taip

Gautas dokumentas

Siunčiamo dokumento
projekto parengimas

6

Siunčiamo dokumento
projekto suderinimas

7

Siunčiamo dokumento
tvirtinimas

8

Siunčiamo dokumento
registravimas

9

Siunčiamo dokumento
išsiuntimas

10

Direktorius

Siunčiamo dokumento
projektas

Siunčiamas
dokumentas

Siunčiamas 
dokumentas

Siunčiamų dokumentų
registras

Siunčiamas 
dokumentas

Dokumentų
archyvavimas pagal
dokumentacijos planą

12

Dokumentų
sunaikinimas pagal

dokumentacijos planą

13

Pabaiga

Sekretorius

Dokumentacijos planas

Dokumentacijos planas

Dokumentacijos planas

Darbo grupėDarbo grupėDarbo grupė Darbo grupė Darbo grupė Darbo grupė Priėmimo 
komisijos 

pirmininkas
Mokytojai Mokytojai Mokytojai

SąrašaiDalykų 
informacija

Potencialių mokinių 
skaičius

PMĮ informacija PMĮ informacijaDirekrtoriaus 
įsakymas

Numatytinos 
kompetencijos

Numatytinos 
kompetencijos

Darbo rinkos 
poreikiai

Mokytojai Praktikos
vadovas

Vertinimo
komisija

Į 3.1.
Į 3.2.

Į 3.1.
Į 3.2.

Į 3.1.
Į 3.2.

Į 3.1.
Į 3.2.
Į 3.2.

Dir. pav. 
ugdymui

Dir. pav. 
ugdymui

Iš 4.5. Į 4.1. Į 4.3.

Mokytojai

Tyrimai, 
apklausos

Veiklos 
programa

Audito ataskaitaMok. tarybos 
posėdžių 
protokolai

Dokumentų 
registrai

Kompetencijų
vertinimo
protokolai

Prašymas
Direktoriaus 

įsakymas

Direktoriaus 
įsakymas

Ugdymo planai

Galimos 
praktokos 

atlikimo vietos

Praktikos 
dienynas

Praktikos 
dienynas

Darbo grupė POK grupės
vadovas

POK grupės
vadovas

POK grupės
vadovas

Pabaiga

Mokinių priėmimo 
komisijos posėdžio 

protokolas

Supažindinimas 
su egzaminų 

vykdymo tvarka

52
Kandidatų 

registravimas 
NEC 

informacinėje 
sistemoje

51

Egzaminų 
pasirinimas

50

Dir. pav. 
ugdymui

Mokinio 
prašymas

Direktoriaus 
įsakymas

Direktoriaus 
įsakymas
Dienynas

Dir. pav. 
ugdymui

Dir. pav. 
ugdymui

Ugdymo planas Standartai

Ugdymo plano 
rengimo darbo 

grupės 
sudarymas

Ugdymo plano 
projekto 

parengimas

Ugdymo plano 
projekto 

svarstymas 
mokytojų 
taryboje

Ugdymo plano 
projekto 

svarstymas 
centro 

taryboje

Ugdymo plano rengimas

21 22 23 24

Ugdymo plano 
projekto 

tvirtinimas

25

Direktorius

Direktoriaus 
įsakymas

Darbo grupės
vadovas

Ugdymo plano 
projektas

Ugdymo plano 
projektas

Darbo grupės
vadovas Direktorius Direktorius

Bendrasis 
ugdymo planas 

(ŠMM)

Ugdymo plano 
projektas

Posėdžio 
protokolas

Ugdymo planas

Direktoriaus 
įsakymas

Profesinio 
mokymo 

pažymėjimo 
išdavimas

Praktinio 
mokymo 
vadovas

Profesinio 
mokymo 

pažymėjimų 
apskaitos knyga

68

Direktoriaus 
įsakymas

Kompetencijų 
vertinimo 
institucija

Institucijos
teikiama

informacija

Kompetencijų 
įvertinimo 

pažymėjimo 
išdavimas

Kvalifikacijos 
pažymėjimo 
išdavimas

75 76

Direktorius

Direktoriaus 
įsakymas

Kompetencijų 
vertinimo 
institucija

Kompetencijų
vertinimo
protokolai

Į 3.5.

Direktorius

Stebėsenos programa

Direktoriaus pav. 
ugdymui

Direktoriaus pav. 
admin. Ir ūkiuiDirektorius

Susijęs 
dokumentas 

Proceso aprašymas Atsakingas 
darbuotojas 

3.9. Įrašų valdymas Sekretorius

Susijęs 
dokumentas Proceso aprašymas 

Atsakingas 
darbuotojas 

3.1. Veiklos rodiklių ir neatitikčių 
valdymas Direktorius

Ar 
rodikliams pasiekti 
būtini veiksmai iki 

savianalizės?

Ne

Taip

Būtinų veiksmų rodiklio 
pasiekimui nustatymas ir 

atsakingo darbuotojo 
paskyrimas 

11

Direktorius

Veiksmų nepasiekto rodiklio 
priežasties pašaliminui 
nustatymas ir atsakingo 
darbuotojo paskyrimas 

12

Nustatytų veiksmų rodiklio 
pasiekimui ir jo nepasiekimo 

priežastims pašalinti atlikimas

13

Direktorius

Paskirtas atsakingas
darbuotojas

Ar 
įgyvendinus nustatytus 

veiksmus pasiektas 
rodiklis?

Ne

Taip

Paskirtas atsakingas
darbuotojas

Paskirtas atsakingas
darbuotojas

Ar 
įgyvendinus nustatytus

veiksmus pašalinta 
priežastis?

Ne Taip

Nepasiektų rodiklių įtraukimas į 
savianalizę prioritetiniu 

pagrindu P-3.2.

14

Į 3.2.

Susirinkimo protokolas

Susirinkimo protokolas

Susirinkimo protokolas

Direktoriaus pav. ugdymui

Vidaus tvarkos 
projektas

Vidaus tvarkos 
vykdymo kontrolė

8

Vidaus tvarkos 
dokumentas

Vidaus tvarkos 
dokumentas

Vadovas pagal
kuruojamas sritis

Direktoriaus pav. 
admin. Ir ūkiui

Vadovas pagal
kuruojamas sritis

Vadovas pagal
kuruojamas sritis

Direktorius

Vadovas pagal
kuruojamas sritis

Vadovas pagal
kuruojamas sritis

Sekretorius

Išorės teisės aktas

Paskirtias atsakingas
darbuotojas

DIrektorius

DIrektorius

DIrektorius

Sekretorius

Sekretorius

Paskirtas atsakingas
darbuotojas

Paskirtas atsakingas
darbuotojas

Vadovas pagal
kuruojamas sritis

Įrašus atliekantis
darbuotojas

Sekretorius

Sekretorius

Sekretorius

Sekretorius

Direktorius

Sekretorius

Sekretorius

Paskirtas atsakingas
darbuotojas

Paskirtas atsakingas
darbuotojas

Paskirtas atsakingas
darbuotojas

Vadovas pagal 
kuruojamas sritis

Sekretorius SekretoriusDirektorius

Vadovas pagal 
kuruojamas sritis

Vadovas pagal 
kuruojamas sritis

Vadovas pagal 
kuruojamas sritis

Vadovas pagal 
kuruojamas sritis

Vadovas pagal 
kuruojamas sritis

Direktoriaus pav. 
admin. Ir ūkiui

Paskirtas atsakingas 
darbuotojas

Vadovas pagal 
kuruojamas sritis

Direktoriaus pav. 
admin. ir ūkiui

Direktoriaus pav. 
admin. ir ūkiui

Direktoriaus pav. 
admin. ir ūkiui

ŠMM biudžeto 
programų sąmata

ISO 9001:2015  p. 7.5ISO 9001:2015  p. 7.5ISO 9001:2015  p. 7.2ISO 9001:2015  p. 7.1.3, 
7.1.4, 7.1.5 ISO 9001:2015  p. 8.4ISO 9001:2015  p. 8.4 

ISO 9001:2015  p. 8.7, 
9.1, 10.2 

ISO 9001:2015  p 8.7, 
9.1, 10.2

ISO 9001:2015  p. 9.1, 
9.2, 9.3 

ISO 9001:2015  p. 8.2.2, 
8.2.3 

ISO 9001:2015  p. 5.1, 
5.3 ISO 9001:2015  p. 7.5

Mokinių 
priėmimo tvarka

Mokytojų 
tarybos 

posėdžio 
protokolas

3.5. Ugdymo procesų rezultatų 
analizė

4.5. Ugdymo proceso partnerių atranka ir
valdymas

4.6. Profesinis orientavimas, informavimas ir
konsultavimas

Prašymų 
priėmimas
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