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2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021-02-22 Nr. SD-48 

Cirkliškis 
  

 

              Švenčionių profesinio rengimo centro strateginis tikslas – sudaryti sąlygas asmenims įgyti 

kompetencijas ir kvalifikacijas, įgalinančias prisitaikyti prie Lietuvos  ir Europos Sąjungos 

ekonominių, socialinių, politinių ir technologinių sąlygų bei sugebėti konkuruoti kintančioje darbo 

rinkoje, skatinti vietinę kultūrą ir išsaugoti istorinį paveldą, įtraukiant centro bendruomenę į įvairias 

veiklas.  

              Mokyklos strateginis planas patvirtintas 3 (trims) metams (2020-2022). 

              Mokyklos vizija – ruošti darbininkiškų profesijų ateities iššūkiams pasiruošusias, 

savarankiškas asmenybes. 

              Strateginio tikslo įgyvendinimui 2020 metų veiklos programoje buvo numatyti 9 (devyni) 

uždaviniai. Kai kuriuos iš jų 2020-aisiais metais įgyvendinome, kiti iš jų - tęstiniai.  

  Mokymosi ir ugdymo srityje pagrindinis uždavinys 2020-aisiais metais buvo mokytojams 

kryptingai bendradarbiaujant sukurti sąlygas pamokoje/veikloje kiekvieno mokinio savivaldžiam 

mokymuisi. Dalyvavome projekto LL3 (lyderių laikas 3) veikloje. 

  Antrasis uždavinys šioje srityje – sėkmingas suaugusiųjų mokyklos perėmimas iš 

Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos. Rugsėjo 1 dieną centre pradėjo veikti suaugusiųjų skyrius, 

kuriame ugdymą pradėjo 31 mokinys (iš gimnazijos atėjo 10 mokinių). 

  Trečiasis uždavinys – pameistrystės skatinimas. 44 mokiniai mokosi pagal pameistrystės 

formą (2019 m. tokių buvo 35). 

  Ketvirtasis uždavinys – naujų mokymosi programų diegimas. Gauta licencija vykdyti 

modulinę slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programą. Vykdant esamų programų tęstinumą 

įdiegtos 2 modulinės programos: finansinių paslaugų teikėjo (39 mok.) ir apdailininko (38 mok.). 

  Automobilių kėbulų remontininkų, automobilių mechanikų, miško darbuotojų, socialinio 

darbuotojo padėjėjų profesijos mūsų centre yra strateginės. Stiprinant šių profesijų praktinio mokymo 

bazę kėlėme penktąjį uždavinį: dalyvauti investiciniame projekte ir siekiant gauti finansavimą įrangai  

įsigyti.  

  Pradėtas vykdyti investicinis projektas  „Švenčionių profesinio rengimo centro 

infrastruktūros plėtra“, kurio vertė – 500 tūkst. Eur. 

             Šeštasis uždavinys - skatinti jaunimo    mobilumą, įgalinantį prisitaikyti prie kintančios darbo 

rinkos. Jį įvykdėme, gavome finansavimą mokinių mobilumo programai  „Į ateitį su ERASMUS+“: 

10 mokinių ir 3 mokytojai atliko stažuotę Lenkijoje, pasirašytos 2 sutartys su Lenkijos ir Latvijos PM 

įstaigomis. Dėl Covid 19 pandemijos stažuotė Latvijoje atidėta.            

             Septintasis uždavinys susijęs su mūsų geografine padėtimi (esame Cirkliškio kraštovaizdžio 

draustinyje) ir patikėjimo teise disponuojame Cirkliškio dvaru, kuris yra 19 a. architektūrinis 

paminklas, įtrauktas į kultūros paveldo objektų sąrašą. 

Bendradarbiaujant su  kaimo bendruomenėmis  dalyvavome  Nekilnojamojo kultūros paveldo 

pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projekte „Cirkliškio dvaras“. Gautas finansavimas – 4500 eurų, 

mokyklos įnašo dalis – 2500 eurų.  
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2020 m. centrui patvirtintas priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo 

vietas planas buvo 200 asmenų. Priimta 208 asmenys mokytis modulinėse profesinio mokymo 

programose ir dar 15 asmenų, kurie mokosi rajono gimnazijose ir kartu mūsų mokymo įstaigos 

pasiūlytuose moduliuose. 

              Sėkmingai veikia vidinės kokybės užtikrinimo sistema, veikla atitinka ISO 9001:2015 

standarto reikalavimus.  

              Atlikus 2020 m. mokyklos veiklos stebėseną ir vertinamąją analizę aptikta 11 radinių, aptarti 

pasiūlymai ir rekomendacijos, atlikti veiksmai. Reikšmingiausieji: tikslintas Mokinių pažangos ir 

vertinimo tvarkos aprašas, keista stipendijų mokėjimo tvarka. Karantino kontekste koreguotos 

nuotolinio darbo nuostatos bei kvalifikacijos tobulinimas sustabdytas sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose. Aprašytas ir organizuotas suaugusiųjų skyriaus darbas. 

             10 radinių problemos išspręstos 2020-aisiais, 1 įgyvendinimo terminas – 2021 metai. 

              2020 m. sausio mėn. turėjome didelį darbo užmokesčio deficitą – 120 tūkst.eurų. Buvo 

priimti sprendimai darbo užmokesčio taupymo srityje: 7 darbuotojai išleisti į prastovas, sutaupyta 

15983 eurų. Gavus papildomą finansavimą finansinius metus baigėme be darbo užmokesčio deficito. 

Mokinių priėmimo planas 2020 m. rugsėjo 1 d. buvo įvykdytas.  

             Pernai uždirbome 53274 eurus. 2019 m. – 67221 eurą, pokytis beveik 14 tūkst. eurų. 

Negalėjome teikti paslaugų dėl paskelbtos pandemijos. 

             2020 m. kovo 16 dieną buvo paskelbtas karantinas ir nepaprastoji padėtis, todėl nevyko 

kompetencijų vertinimas ir dalis mokinių atsisakė laikyti kai kuriuos brandos egzaminus (leidus 

steigėjui-ŠMSM).  

             Paprastai kompetencijų vertinimo vidurkis būna aukštesnis už bendrą mokinių mokymosi 

vidurkį.   Pernai, įvertinus kompetencijas pagal bendrą vidurkį, kvalifikacija buvo  įvertinta 0,5 balo 

žemiau nei 2019-2020 m.m. ir siekė 7,8 balo. Brandos egzaminų rezultatai nesikeitė, išlaikė 100 proc. 

abiturientų (2019-2020 m.m. taip pat 100 proc.). 

              Jau 5 metus mokykloje veikia „Cirkliškio vaikų dienos centras“, nuo  2001 –ųjų- mokinių 

bendrija „Viltis“. Pastaroji teikia mokiniams ir jų šeimų nariams  socialinę ir materialinę paramą, 

kartu su centru vykdo projektus. 2020 m. mokykla gavo Švenčionių rajono savivaldybės akreditaciją, 

suteikiančią teisę teikti dienos socialinės priežiūros vaikams paslaugas. Šiose veiklose  dalyvauja 25 

mūsų mokyklos ir Cirkliškio kaimo vaikų.  

              Mokinių bendrija „Viltis“ 2020 m. parėmė 38 mokinius, jiems išmokėta 880 eurų. 2020 m. 

5 (penki)  mokiniai dirbo neatlygintinai – savanoriavo. 

              Mokykla pasirengė nuotoliniam mokymui, įsigydama EDUCA licencijų už 910 eurų, 

skaitmeninių vadovėlių  už 348 eurus. Iš DNR plano skirtų lėšų įsigijome 13 kompiuterių už 8000 

eurų. Darbui karantino metu kompiuteriais, planšetėmis ir mobiliojo  interneto kortelėmis aprūpinti 

mokiniai ir mokytojai (5 kompiuteriai už 2499 eurus, 16 vnt. planšečių už 2384 eurus, 8 mobiliojo 

interneto kortelės). Šias priemones pirkome iš savo lėšų. 

             Turime gerus socialinius partnerius – tai mūsų stiprybė. Silpnybė -  mokytojų sistemingo, 

nuoseklaus bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo renginių nebuvimas. Ši silpnybė yra 

sisteminė, nes mokytojams įsivertinus kompetencijų tobulinimo poreikį, sunku  rasti institucijas, 

teikiančias šias paslaugas. Todėl kvalifikacijos tobulinimo veiklas planuojame ketvirčiais ar netgi 

mėnesiais. Bendradarbiavimas su įmonėmis įgalina praktinės kvalifikacijos tobulinimą visus metus. 

Pernai sudarytos 3 sutartys: su Žirmūnų PMC, Vilniaus statybininkų rengimo centru ir Vilniaus 

automechanikos ir verslo mokykla. Pasirašyta sutartis su Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija dėl nekilnojamojo turto ir kultūros projektų sklaidos.  

               
 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Mokymo įstaigos darbuotojai 

 

Bendras darbuotojų skaičius 2020.01.01 – 81 

Iš jų: 
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profesijos mokytojų –21 

bendrojo ugdymo mokytojų – 16 

specialiųjų pedagogų- 0 

socialinių pedagogų – 1 

psichologų –0 

 

1. Mokymasis ir ugdymas: pravestos 2 integruotos, 5 pamokos kitoje aplinkoje, 3 

profesinio meistriškumo konkursai; 44 mokiniai mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą; 

Bendrojo lavinimo mokytojai organizavo regioninę mokytojų konferenciją „Dvarai – Lietuvos 

kultūros paveldas, Cirkliškio dvaro istorija, kur dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai. Dalyvauta 

respublikiniame  profesinių mokyklų užsienio kalbų  konkurse (2 mokinės, viena II vieta (rusų k.),  

respublikiniame konkurse “Tautos dvasios beieškant”, mokinių grupės sukurtas filmas laimėjo I vietą  

(5 mokiniai), dalyvauta Švenčionių rajono filologų konkurse  ( I vieta vertėjų konkurse), 

nacionaliniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laimėta paskatinamoji vieta. 

Dalyvauta „Haiku Palangai“ poezijos konkurse. Laimėtas diplomas už dzūkišką melodiją.  Dalyvauta 

tarptautiniame konkurse Olympis 2020. (25 mokiniai. Laimėta 6 I vietos, 2 – II vietos ir 3 –III vietos.) 

Visi  mokytojai veda pamokas per ZOOM platformą, naudoja elektronines mokymosi aplinkas, e 

vadovėlius. 

Spalio 1 d. į suaugusiųjų neakivaizdinio mokymo grupes priimtas 31 mokinys. Parengti 

suaugusiųjų ugdymo organizavimo dokumentai ir tvarkos, vykdomas mokymas. 

 

 

Bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas 

 

Mokinių pažangumas: 

 

Mokslo metai / 

Programa 

2019-2020 2018–2019 Pokytis lyginant su 

2018-2019 

(+ / -) 
Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo 

programa 

100 100 0  proc. 

Vidurinio  ugdymo programa 100 100 0 proc. 

 

 

Profesinio mokymo programų įgyvendinimas  

 

2020–2021 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos  

Programos pavadinimas Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2020.10.01 

 

Įmonės, kurioje 

vykdoma 

pameistrių praktinio 

mokymo dalis, jei 

vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas 

Iš viso  Iš jų 

pamei-

strių  

 Iš jų 

turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Apdailininko 

(statybininko) 

M44073204 12    

Apdailininko 

(statybininko) 

T43073203 11    

Apdailininko  P32073205 13    

Apdailininko  P32073213 11    

Apdailininko  T32073213 14    



4 
 

 

Automobilių kėbulų 

remontininko 

330071607 9    

Automobilių kėbulų 

remontininko 

M43071602 22    

Automobilių mechaniko M44071601 22    

Automobilių mechaniko T43071605 30    

Miško darbuotojo M44082101 12                 

Miško darbuotojo M43082101 5    

Miško darbuotojo T43082101 25 1  1 mokinys MB 

Dysnai 

Padavėjo ir barmeno 330101304 9    

Padavėjo ir barmeno P42101302 18    

Socialinio  darbuotojo 

padėjėjo 

M44092001 58 19  4 mokiniai Strūnos 

socialinės globos 

namuose, 4 

mokiniai Nijolės 

Genytės socialinės 

globos namuose ir 

11mokinių 

Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų 

centre 

Socialinio  darbuotojo 

padėjėjo 

T43092001 44 16  3 mokiniai Strūnos 

socialinės globos 

namuose, 5 

mokiniai Nijolės 

Genytės socialinės 

globos namuose,  5 

mokiniai 

Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų 

centre ir 3 mokiniai 

Zarasų rajono 

socialinių paslaugų 

centre 

Virėjo P42101303 10    

Virėjo M44101304 7  3         Po 1 mokinį UAB 

,,Krida“, UAB ,,Pas 

Jonus“ ir 

A.Prunskuvienės 

indiv. veikla 

Virėjo T43101304 28 7   Po 1 mokinį 

Kaltanėnų ugdymo 

ir turizmo centre,  

UAB „Vienas 

noras“, 

Švenčionėlių 

Karaliaus 

Mindaugo 

gimnazijoje, 4 

mokiniai Strūnos 
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socialinės globos 

namuose 

Finansinių paslaugų 

teikėjo 

P43041201 21    

Finansinių paslaugų 

teikėjo 

T43041202 18    

TR1 kategorijos traktorių 

vairavimo (modulis) 

3081112 8    

Bendrosios veiklos 

statybos objekte vykdymo 

(dažytojo-tinkuotojo 

padėjėjo) 

207320007 7    

  414 46 

 

 

  

 

 

Kompetencijų vertinimas 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokymo 

programos 

pavadinimas ir 

valstybinis 

kodas 

(2019  m.) 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius  

(2019-10-

01) 

         Iš jų dalyvavo 

kompetencijų vertinime ir įgijo 

kvalifikaciją (2020 m.) 

 

 

Įgijo 

kvalifikaciją 

(2019 m.) 

 

 

Pokytis 

lyginant 

su 

2019m. 

(+ / -) 

Mokinių 

skaičius 

 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo 

vidurkis 

1. Apdailininko 

(statybininko), 

M440073204 15 13 87 7,5 14 

-1 

2. Apdailininko 

(statybininko), 

330073202 7 7 100 7,9 x 

x 

3. Dažytojo-

tinkuotojo 

padėjėjo,  

P21073201 14 11 79 7,4 x 

x 

4. Automobilių 

kėbulų 

remontininko 

330071607 13 11 85 7,7 13 

 

 

-2 

5. Automobilių 

mechaniko, 

440071613 12 10 83 7,7 13 

-3 

6. Miško 

darbuotojo 

M44082101 12 12 100 7,5 12 

0 

7. Smulkiojo 

verslo 

organizatoriaus, 

440041703  19 17 89 7,7 16 

+1 

8. Virėjo, 

M43101302 12 8 67 7,4 x 

x 
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9. Socialinio  

darbuotojo 

padėjėjo , 

M44092001 21 21 100 9,0 28 

-7 

10. Socialinio  

darbuotojo 

padėjėjo, 

T43092001 21 20 95 8,1 x 

x 

Iš viso 146 130 89 7,8   

 

 

 

 

Mokinių įsidarbinimas (2020 m. lapkričio 1 d.) ir palyginimas su (2019 m. lapkričio 1 d.) 
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Apdailininko 

(statybininko), 

M440073204 13 

12 9 

75 

1 1     31 

Apdailininko 

(statybininko), 

330073202 7 

3 1 

33 

    4  x 

Dažytojo-tinkuotojo 

padėjėjo,  

P21073201 11 

8 2 

25 

    2 1 x 

Automobilių kėbulų 

remontininko 

330071607 11 

9 8 

89 

1 1   1  29 

Automobilių 

mechaniko, 

440071613 10 

9 1 

11 

1 1     31 

Miško darbuotojo 

M44082101 12 

6 1 

17 
    5 1 22 

Smulkiojo verslo 

organizatoriaus, 

440041703  17 

16 10 

63 

2 2     47 

Virėjo, 

M43101302 8 

6 1 

17 
1 1  1   x 

Socialinio  

darbuotojo 

padėjėjo, 

M44092001 21 

19 11 

58 

1  1  1  81 
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Socialinio  

darbuotojo 

padėjėjo, 

T43092001 20 

18 4 

22 

    2  x 

 130 106 48  7 6 1  15 2  

 

Dėl 2020 m. kovo 16 d. paskelbto karantino visi susitarimai dėl užsiėmimų SPMC 

buvo atšaukti (apdailininkų, padavėjų-barmenų, virėjų, automobilių kėbulų remontininkų). 2020 m. 

liepos mėnesį pasirašytos partnerio deklaracijos su PMC „Žirmūnai“, SPMC Vilniaus statybininkų 

rengimo centras ir Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla dėl dalyvavimo projekte „Praktinių 

įgūdžių įgijimas sektoriniame  mokymo centre“. Su centrais suderinti grafikai 2021 m. 

2. Pagalba mokiniams   – užtikrintas nemokamas mokinių pavežėjimas į mokyklą ir 

atgal; pakankamas vietų bendrabutyje skaičius; pastoviai teikiamos socialinio pedagogo paslaugos; 

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Švenčionių švietimo pagalbos tarnyba, psichologo 

konsultacijos teikiamos pagal poreikį; sistemingai vykdomas mokyklos bendruomenės 

(administracijos, klasių auklėtojų, dalykų mokytojų ir kt.) profesinio orientavimo veiklų 

koordinavimas, mokinių informavimas ir konsultavimas karjeros planavimo klausimais, 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais; kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų poreikių, 

sukurtos individualizuotos/pritaikytos ugdymo programos ir teikiama kvalifikuota konsultacinė 

pagalba; vykdoma prevencinė psichoaktyvių medžiagų vartojimo programa „Savu keliu“, joje 

dalyvauja visi 9-12 klasių mokiniai; Organizuojami susitikimai, diskusijos su bendruomenės 

pareigūnais, visuomenės sveikatos biuro specialistais,  vykdoma Smurto prevencijos ir intervencijos 

prevencinė programa. Mokykloje Mokinių bendrija „Viltis“ vykdo projektą „Cirkliškio vaikų dienos 

centras“, kurio metu vaikams teikiamos pamokų ruošos, laisvalaikio planavimo, socialinių įgūdžių 

ugdymo, psichologinio atsparumo formavimo paslaugos, pažintinės ir edukacinės išvykos.  

 

3. Mokyklos kultūra, ryšiai   
Centras nuolat  dalyvauja šalies parodose “Studijos”, organizuoja Lietuvos istorijai 

svarbių datų minėjimus, kur kviečiami prisijungti tėvai ir socialiniai partneriai (sudarytos 4 naujos 

bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais). 

2020-ieji metai paskelbti UNESKO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais. Centras dalyvavo ir gavo 

finansavimą (4500 EUR) Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo 

projektų rėmimo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis projektų konkurse. 

5 centro mokiniai savanoriauja Švenčionių profesinio rengimo centro Mokinių bendrijos “Viltis” 

vykdomuose projektuose. 

Centras organizuoja diplomų įteikimo šventę, kur kviečiami tėvai ir socialiniai 

partneriai; vyksta renginiai gimnazijos klasėse (paskutinio skambučio ir šimtadienio šventės, tėvų 

supažindinimas su mokyklos praktinio mokymo baze), vyksta tradicinės mokyklos bendruomenės 

šventės, mokykla bendradarbiauja su Švenčionių  rajono bendrojo ugdymo mokyklomis. Dalyvauja 

LL3 (Lyderio laikas) projektinėse veiklose, vykdo „Kultūros paso“ finansuojamas edukacijas. 

8 Švenčionių Zigmo Žemaičio mokyklos mokiniai lanko TR1 profesijos modulį. (Sudaryta 

bendradarbiavimo sutartis su Zigmo Žemaičio gimnazija). 

 

4. Materialiniai ir finansiniai ištekliai, kvalifikacijos tobulinimas   - renovuoti 3 

mokomieji kabinetai; pagal mokytojų pateiktas paraiškas papildytos visų centre vykdomų programų 

mokymo bazės; gautas patvirtinimas dėl lėšų skyrimo automobilių remonto, miško darbuotojo, 

socialinio darbuotojo padėjėjo mokomosios bazės papildymui (500000,00 Eur); iš 37 mokytojų 36 

dalyvavo po 5 ir daugiau dienų kvalifikacijos tobulinimo seminaruose; 2 mokytojai vedė seminarus 

kolegoms. 
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Biudžeto lėšų panaudojimas 2020 metais   

 

2019 m. buvo skirta lėšų profesinio mokymo programoms finansuoti, kompetencijų 

vertinimui, kitų lėšų ugdymui – 1216615,72 (89,6 proc. skirto biudžeto) 

2020 m. buvo skirta ūkio lėšų  – 1747,11 (3,28 proc. skirto biudžeto iš pajamų įmokų) 

2020 m. gauta lėšų bendrabučių išlaikymui – 1258,08 (2,36 proc. pajamų įmokų) 

 

 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma Eur. 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 1102000,00 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 20300,00 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 2000,00 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 4500,00 

2.2.1.1.1.07 Apranga ir patalynė 2000,00 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 900,00 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 21400,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 2300,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 67000,00 

2.2.1.1.1.21 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 19500,00 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 32900,00 

2.7.2.1.1.02 Darbdavių socialinė parama natūra 6500,00 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 28530,04 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 40000,00 

3.1.1.3.1.04 

Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos 

įsigijimo išlaidos 8000,00 

  Iš viso: 1357830,04 

 

PMĮ finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 

 

 

Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkstančių eurų 

Už suteiktas mokymo 

paslaugas 

Už kitas teiktas paslaugas 

2019 67221,00 28547,00 38674,00 

2020 53783,65 12661,12 41122,53 

Pokytis 

lyginant 

su 2019 

metais 

(+ / -) 

 

 

(-) 13437,35 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

2020 m. mokyklos veiklos ataskaitai pritarta  

Švenčionių profesinio rengimo centro taryba (kolegialus Švenčionių profesinio rengimo centro  

valdymo organas), 2021 m. vasario 24 d. protokolo Nr. 1 

 

Direktorė      Milda Gustienė-Vilniškė 


