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I. BENDROJI DALIS 

 
 Įgyvendinant Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo nuostatas, 

Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina 

savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2014–2016 metų bendrojo plano 

nuostatas,  Sektorinių praktinio mokymo centrų koncepciją, praktinio profesinio mokymo išteklių 

plėtros programą, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro įstatų reikalavimus, Kauno 

miesto švietimo ir ugdymo skyriaus strateginės veiklos nuostatas, Kauno maisto pramonės ir 

prekybos mokymo centras (toliau – Centras) siekia suteikti asmeniui tokį profesinį ir vidurinį 

išsilavinimą, kuris sudarytų sąlygas jam mokytis visą gyvenimą – siekti naujų kompetencijų ir 

kvalifikacijų, reikalingų jo profesinei karjerai ir gyvenimo įprasminimui. 

2015-2020 m. mokymo Centro strateginių tikslų formulavimui bei įgyvendinimui buvo 

sutelkta visa Centro bendruomenė, mokinių tėvai, socialiniai  partneriai. 

Centro strateginis planas buvo kuriamas, remiantis demokratinio valdymo, 

bendruomenės asmeninės iniciatyvos ir atsakomybės principais, detaliai išanalizavus, kaip buvo 

įvykdyti 2012-2015 m. strateginio plano tikslai ir uždaviniai. 

Centro direktoriaus 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-240 „Dėl Kauno maisto 

pramonės ir prekybos mokymo centro strateginio plano 2016-2020 m. rengimo darbo grupės 

patvirtinimo“  buvo sudaryta darbo grupė parengti strateginio plano projektą. 

2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-278 darbo grupei buvo pavesta atlikti 2012-2015 

m.  Centro strateginio plano veiklų įgyvendinimo analizę. 

Strateginio plano rengimui pasirinktas  bendradarbiavimo metodas:  

 strateginių tikslų formulavimui suburti formalių ir neformalių grupių vadovai ir 

lyderiai, gebantys strategiškai mąstyti, prisiimti atsakomybę; 

 situacijos analizei panaudoti 2012-2015 m. atskirų ugdomojo proceso veiklų 

rezultatų analizės duomenys bei išvados; 

 Centro bendruomenei pateikto klausimyno atsakymų rezultatų analizė, pasiūlymai. 

 strateginio plano aprašymo vertinimui pasitelkti vadybos bei kalbos kultūros 

specialistai. 

 

 ******* 

 

 Vykdant Respublikos profesinio mokymo įstaigų optimizavimo programą, sujungus 2 

Kauno profesinio mokymo įstaigas - Kauno maisto pramonės mokyklą ir Kauno prekybos ir verslo 

mokyklą,  2011 m. liepos 1 d. įkurtas Kauno maisto pramonės ir prekybos centras.  

Centre veikia 4 skyriai: Maisto technologijų ir prekybos skyrius, Viešbučių ir viešojo 

maitinimo skyrius, Gimnazijos skyrius, Suaugusių profesinio mokymo skyrius.  Centro buveinė- 

Taikos pr.133, Kaune. 

Centro 2012-2015 m. strateginiame plane buvo numatyta strateginė alternatyva 

“Augimas-tobulinimas-plėtra“, kuri tapo atramine veiklos kryptimi ateičiai: tapti modernia pirminio 

ir tęstinio profesinio mokymo įstaiga su gimnazijos skyriumi, turinčia sektorinius praktinio 

mokymo centrus. 

Įgyvendinus profesinio mokymo įstaigos plėtros projektus, 2014 m. kovo mėnesį buvo 

atidaryti du sektoriniai praktinio mokymo centrai (toliau - SPMC): Maisto technologijų ir prekybos 

skyriuje, Taikos pr.133 – Mėsos, duonos ir konditerijos SPMC, Viešbučių ir viešojo maitinimo 

skyriuje – Viešbučių ir restoranų SPMC,  Poškos g. 23. 

2012 m. rugsėjo 1 d. VĮ Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras    

reorganizuotas prijungimo  prie Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro būdu,    Kauno 

maisto pramonės ir prekybos mokymo centre įkurtas Suaugusiųjų profesinio mokymo skyrius - 

Centras pradėjo įgyvendinti ir kitą strateginį uždavinį – teikti pirminio ir tęstinio profesinio 

mokymo paslaugas suaugusiems. 
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Nuo 2013 m. mokymo Centre pradėta įgyvendinti ir pagrindinio ugdymo (9-10 kl.) 

programa. 

Centre, atsižvelgiant į kintančius darbo rinkos poreikius, kasmet atnaujinamos 

profesinio mokymo programos. Be tradicinių konditerio, virėjo, padavėjo ir barmeno, viešbučio 

darbuotojo, maisto pramonės darbuotojo, mėsininko mokymo programų nuo 2013 metų pradėtos 

sėkmingai įgyvendinti elektroninės prekybos agento, smulkiojo verslo organizatoriaus, prekybos 

įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programos. 2015-2016 m. m. mokiniai mokosi pagal 10 

profesinio mokymo programų, jų tarpe - 2 (konditerio, virėjo) skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams.  

Centre 2015–2016 m. m. mokosi 940 mokinių, dirba 75 mokytojai (47 - profesijos, 28 - 

bendrojo ugdymo). Jų tarpe - 6 mokytojai ekspertai, 31 - mokytojas metodininkas, 22 - 

vyr. mokytojai, 16 - mokytojų. 

Stipri projektinė veikla bei Centro vadovų, bendruomenės iniciatyva įgalino pritraukti 

lėšų srautus ne tik profesinio mokymo aplinkų plėtrai, bet ir pačio ugdymo proceso 

modernizavimui. Centre profesiniame mokyme sėkmingai taikoma virtuali MOODLE aplinka,  

todėl dalis mokinių turi galimybę mokytis nuotoliniu būdu (pavienio mokymosi forma) bei 

pameistrystės būdu. Parengtos modernios ir visiems prieinamos mokymo priemonės („Barmeno 

darbo organizavimas“, „Paslaugų teikimas viešbutyje“, „Sriubų ir padažų gamybos technologija“, 

kt.), teorijos mokymo kabinetai aprūpinti naujausiomis IKT priemonėmis. Profesijos mokytojai 

tobulina profesines kompetencijas stažuotėse užsienio šalių bei pažangiausiose Lietuvos maisto 

pramonės ir aptarnavimo įmonėse. 

Centre nuo 2012 m. įdiegtas e-dienynas TAMO, e-tvarkaraštis „aSc Tvarkaraščiai“. 

Centras yra Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys, Lietuvos Respublikos 

viešbučių ir restoranų asociacijos narys, Lietuvos Respublikos mėsos pramonės asociacijos narys, 

Lietuvos Respublikos vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos narys, Europos šalių viešbučių ir 

turizmo mokyklų asociacijos narys, todėl mokiniams ir profesijos mokytojams yra palankių 

galimybių dalyvauti asociacijų renginiuose, tobulinti profesines kompetencijas profesinio 

meistriškumo konkursuose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, konferencijose.  

Centre įkurti 2 SPMC, aprūpinti modernia praktinio mokymo įranga bei 

technologijomis. Tai užtikrina kokybišką praktinį mokymą, stiprina bendradarbiavimą su 

darbdaviais, gerina profesinio mokymo sistemos patrauklumą bei didina baigusiųjų  Centrą 

įsidarbinimo galimybes. Praktinis mokymas vyksta aplinkoje, atitinkančioje naujausių viešojo 

maitinimo, maisto pramonės įmonių, viešbučių gamybinių bazių standartus. Tai sudaro galimybes 

mokinių kokybiškam parengimui. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminuose mokiniai 

demonstruoja geresnius darbinius įgūdžius, daugiau absolventų įsidarbina ir įsitvirtina darbo 

rinkoje.   

Sektoriniuose praktinio mokymo centruose organizuojami tarptautiniai, nacionaliniai 

profesinio meistriškumo konkursai (2015 m. - tarptautinis duonos ir pyrago gaminių kepėjo 

konkursas, nacionaliniai konditerių ir viešbučio darbuotojų konkursai). 

SPMC yra puikios sąlygos rengti mokinius tarptautiniams ir nacionaliniams profesinio 

meistriškumo konkursams (2015 m.- tarptautiniame virėjų konkurse Italijoje mokinys E.Janerikas 

laimėjo II vietą, 2013 m. tarptautiniame mėsininkų konkurse Danijoje mokinys M.Zakarevičius 

laimėjo II vietą, 2015 m. tarptautiniame duonos ir pyrago kepėjų konkurse mokinė G.Aukštuolytė 

laimėjo II vietą, 2014 m. nacionaliniame Jaunųjų talentų konkurse mokymo centro komanda 

laimėjo III vietą, 2014 m. nacionaliniame konkurse „Jaunasis verslininkas“ – III vietą, 2015 m. 

nacionaliniame maisto gamybos ir aptarnavimo profesinio meistriškumo konkurse mokinys 

D.Puodžiulis  užėmė I vietą, kt.). 

Centro bendrojo ugdymo dalykų mokytojai yra aktyvūs Kauno regiono profesinio 

mokymo įstaigų metodinių grupių veiklose: dalyvauja dalykinių metodinių grupių kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, diskusijose, mokinių konkursuose. 2015 m. mokinių komanda užėmė II 

vietą Kauno regiono matematikų olimpiadoje Kauno SRC, I vietą - „Raštingiausio gamtamokslio“ 

konkurse Vilkijos žemės ūkio  mokykloje, II vietą - „Raštingiausio būsimo darbuotojo“ konkurse 
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Kauno taikomosios dailės mokykloje.  Centro sportininkai (merginos ir vaikinai) kasmet tampa 

Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų sporto žaidynių prizininkais. 

Centro užsienio kalbų mokytojų iniciatyva nuo 2014 metų kasmet Centre 

organizuojamas Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių užsienio kalbų (anglų, 

vokiečių, rusų) konkursas bei užsienio kalbų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Tai 

telkia regiono mokytojų ir mokinių  bendruomenes. 

Įgyvendinant 2012-2015 m. strateginio plano uždavinius,  Centre daug dėmesio 

skiriama etninės kultūros ugdymui. Kasmet organizuojamos tradicinės šventės: Užgavėnės, Kalėdų 

popietė, Kaziuko mugė, Atvelykis ir kt.  Centras - vienas iš aktyviausių Respublikos profesinio 

mokymo įstaigų, dalyvaujantis tautinės kultūros plėtros projektuose: Respublikos etninės kultūros ir 

tautinio kulinarijos paveldo Dzūkijos regiono varžytuvėse 2011 m. ir 2013 m. laimėjome II vietą, 

2015 m. - Aukštaitijos regiono varžytuvėse - III vietą. Esame įvertinti už aktyvų dalyvavimą 2015 

m. Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuotame 

etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo projekte už  etninės kultūros savaitės organizavimą. 

Centre platus neformaliojo ugdymo programų pasirinkimas mokiniams: veikia 13  

sporto ir meninės raiškos būrelių. 

Mokiniai – iniciatyvūs verslumo ugdymo veiklose: nuo 2011 m. veikia mokinių 

bendrovės „Maistukas“, „Pagunda“, „Pelėda“, „Mercy“, verslo praktinio mokymo firma „Maisto 

namai“.  

Tradicinėmis tampa mokinių edukacinės ekskursijos į žymias Lietuvos vietoves: 

„Literatūriniai Anykščiai“, „Literatūrinė Suvalkija“, „Literatūriniai Padubysiai“, ,,Panemunės 

pilys“, kt. 

Kasmet plečiasi tarptautiniai ryšiai: Norvegija, Vokietija, Suomija, Čekija, Latvija, 

Italija, Danija, Olandija. Socrates, Comenius, Erasmus+ projektai atveria mokyklos bendruomenės 

vadovams, mokytojams ir  mokiniams galimybes stažuotis, kelti vadybines, bendrąsias ir profesines 

kompetencijas, mokiniams - atlikti  praktiką užsienio partnerių šalių mokyklose, maisto pramonės ir 

viešojo maitinimo įmonėse.  

2015 m. pradėta įgyvendinti Tarptautiškumo strategija sudaro sąlygas dar aktyviau 

dalyvauti tarptautinių mainų programose. 

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras pripažintas 2014 m. Švietimo 

mainų paramos fondo Kokybės konkurso laureatu už Leonardo da Vinci programos partnerysčių 

projekto „Nordic/Baltic Red Meat VET Forum – Transparency and Quality Assurance of Mobility“ 

viešinimą ir rezultatų sklaidą, 2015 m. gautas Kokybės apdovanojimas už geriausią eTwinning 

projektą „Business in Europa: How to start a company?“ verslumo srityje. 

Dalis mūsų  Centro absolventų studijuoja Kauno kolegijoje maisto pramonės 

technologijas, maisto saugą, vadybą. Kiti pasirenka studijas kitose aukštosiose mokyklose. Žinoma, 

daugiausia dirba Respublikos maisto pramonės bei viešojo maitinimo įmonėse, nemaža dalis 

išvyksta dirbti į užsienį su profesinio mokymo diplomu.  

Centro bendruomenė visada buvo ir yra atvira švietimo politikos iššūkiams, geba 

įsivertinti bendruomenės veiklas, numatyti perspektyvą.  
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II. CENTRO VEIKLŲ VIDAUS SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 

2.1. 2012-2015 M.M.STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

2.1.1.  1-jo tikslo uždaviniai įvykdyti 100 proc.: įkurti 2 sektoriniai praktinio 

mokymo centrai, atnaujintos (10) ir sukurtos/ įgyvendinamos 5 naujos profesinio 

mokymo programos, įdiegta Kokybės vadybos sistema (KVS) ISO 9001:2008, įsigytas 

įrankis QPR kokybei  Centre matuoti. 

2.1.2.  3-jo tikslo uždaviniai įvykdyti/ vykdomi: plačiai įgyvendinama etninės 

kultūros bendroji programa pagrindinio, vidurinio ir profesinio mokymo programose, 

vyksta etninės kultūros pasirenkamųjų modulių pamokos, renginiai; sėkmingai 

plėtojamas bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis, kitų ugdymo įstaigų 

bendruomenėmis. 

2.1.3.  2-jo tikslo uždaviniai įvykdyti: parengta mokymo bazė pagrindinio 

ugdymo programos 9-10 klasių (gimnazijos I-II klasių) įgyvendinimui: vadovėliai, 

mokytojų kvalifikacija, mokymosi aplinkos; šios programos įgyvendinamos nuo 2013–

2014 mokslo metų, 2015 m. baigė I-oji dešimtokų laida (32 mokiniai).  

2.1.4.  Įgyvendintas vidinio kokybės užtikrinimo modelis (parengtos mokymo 

priemonės, orientuotos į praktinio mąstymo mokinių ugdymą, pagalbos mokiniui ir 

prevencinė programos, klausimynas) su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje, kt. 
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2.2. KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO 

PERTVARKYMO SCHEMA (nuo 2011 m.) 
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2.3. KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO 

PEDAGOGAI 

 

Centro pedagogų sudėtis ir pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas 2015 m. 

 

 Centro bendrojo ugdymo mokytojų skaičius nurodomas palyginant su Lietuvos profesinio 

mokymo įstaigose dirbančių bendrojo ugdymo mokytojų skaičiumi: 
  

  

 Centro profesijos mokytojų skaičius nurodomas palyginant su Lietuvos profesinio 

mokymo įstaigose dirbančių profesijos mokytojų skaičiumi:  
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2.4. PROFESIJOS MOKYTOJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

2.4.1. Projektas ,,Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų 

tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ 

 

Projekto  programose dalyvavo : 

1. Duonos ir pyrago gaminių gamybos technologinių kompetencijų tobulinimo 

programoje – 2 mokytojos; 

2. Kreminių gaminių gamybos technologinių kompetencijų tobulinimo programoje – 4 

mokytojos; 

3. Konditerinių tešlų ir gaminių gamybos technologinių kompetencijų tobulinimo 

programoje – 2 mokytojos; 

4. Mėsos gaminių gamybos technologinių kompetencijų tobulinimo programoje – 2 

mokytojos; 

5. Karštųjų patiekalų gamybos technologinių kompetencijų tobulinimo programoje – 1 

mokytoja; 

6. Sveikos mitybos patiekalų gamybos technologinių kompetencijų tobulinimo 

programoje  – 1 mokytoja; 

7. Darbo organizavimo prekybos įmonėse technologinių kompetencijų tobulinimo 

programoje – 2 mokytojos. 

Parengta 10 kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiaga: 

• Virėjų –  rengė 6 mokytojai,  

• Padavėjų barmenų –  rengė  2 mokytojai,  

• Viešbučio darbuotojų –   rengė  1 mokytojas, 

• Restoranų apskaitos ir valdymo programa –  rengė 2 mokytojai. 

 

2.4.2. Projektas ,,Modernių maisto pramonės sektoriaus modulinėms mokymo 

programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulių mokymo priemonių programų 

išbandymas“ 

 

Projekte dalyvavo 11 profesijos mokytojų ir parengė 32 modulių mokymo priemones: 

• Konspektus; 

• Teorinio kurso pateiktis MS Office Power Point formate; 

• Testus; 

• Praktinių darbų aprašymus su receptūromis; 

• Praktinių užduočių atlikimo video scenarijus su darbo demonstracija. 

 

Įgyvendinant projekto ,,Modernių maisto pramonės sektoriaus modulinėms mokymo 

programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas 

sektoriniame mokymo centre“ veiklas dalyvavo 8 profesijos mokytojai. Išbandytos e-knygos, 

parengta mokymo priemonių: 

• Konditerinės tešlos ir gaminiai - 51 darbas; 

• Kreminiai gaminiai – 18 darbų; 

• Pyrago gaminiai – 13 darbų; 

• Duonos gaminiai- 6 darbai; 

• Mėsos gaminiai -16 darbų. 

 

 

2.4.3. Modulinėms mokymo programoms skirtų priemonių išbandymas 

 

• UAB „Pardavimų automatai“,  J.Asevičiaus mokymai „Kavos ruošimas“; 
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• UAB „Sangaida“,   „MONINI“ kokteilių gaminimo pamokėlė; 

• UAB „Sangaida“,  kokteilių gaminimo pamokėlės; 

• UAB „Pardavimų automatai“, arbatų pristatymas, paruošimo būdai, degustacija; 

• UAB „Manjana“ mokymai. 

 

2.4.4. Viešbučių ir restoranų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių 

kompetencijų tobulinimas 

 

Dalyvavimas projekte „Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių 

rengimas, modulinių mokymo programų išbandymas (mokymo vykdymas) viešbučių ir restoranų 

sektoriuje“: 

• Dalyvavo 7 profesijos mokytojos; 

• Parengta 13 mokymo priemonių (e-knygos, knygos). 

 

2.5. MOKYMO PROGRAMOS 

 

Mokymo programos skirstomos į:   

• Besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą su profesiniu mokymu; 

• Turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją; 

• Besimokiusiems pagal individualizuotą arba socialinių įgūdžių ugdymo programas ir 

siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją; 

• Siekiantiems įgyti pagrindinį išsilavinimą. 

 

2.6. MOKINIŲ SKAIČIUS 2015-2016 M.M. 

 

Iš viso mokinių - 940. Iš jų: 

Maisto technologijų ir prekybos skyriuje - 480 mokinių. 

Viešbučių ir viešojo maitinimo skyriuje- 460 mokinių.  

 

2.6.1. Mokinių skaičius pagal specialybes: 

 

2.6.2. Mokinių skaičiaus kitimas 2012-2015 m. 

2012 metai - 941 mokinys; 

38

264

11

14

75

125

98

31

39

65

180

Mokinių skaičius pagal specialybes

Pagrindinio ugdymo

Virėjo

Prekybos įm. vadybininko
padėjejo
Smulkiojo verslo paslaugų
teikėjo
Maisto pramonės darbuotojo

Padavėjo ir barmeno

Viešbučių darbuotojo

Pardavėjo

Elektroninės prekybos agento

Smulkiojo verslo organizatoriaus

Konditerio
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2013 metai -  1007 mokiniai; 

2014 metai - 965 mokiniai; 

2015 metai - 940 mokinių. 

2.6.3. Mokinių priėmimas 2012-2015 m. 

Priimta: 

2012 m. - 475 mokiniai; 

2013 m. -523 mokiniai; 

2014 m. -527 mokiniai; 

2015 m. - 505 mokiniai. 

 

2.7. PAŽANGUMO REZULTATŲ KITIMAS PER  4 M. 

Mokslo metai Mokinių skaičius Pažangumas, % 

2011-2012 961 97,6% 

2012-2013 941 91,6% 

2013-2014 1007 91,9% 

2014-2015 965 96,9% 

2.8. MOKINIŲ LANKOMUMO REZULTATAI PER 4 M. 

 
Mokinių  

skaičius 

Iš viso praleista 

pamokų 
Nepateisinta 1 mokiniui iš viso 

1 mokiniui 

nepateisintų 

2011-2012 961 96689 49436 100,6 51,4 

2012-2013 941 110950 62465 117,9 66,4 

2013-2014 1007 113645 73909 112,9 73,4 

2014-2015 965 99210 67774 102,8 70,2 

2.9. MOKYKLINIŲ EGZAMINŲ REZULTATAI PER 4 M. 

 Mokinių skaičius Laikyta egzaminų Išlaikė % Egzaminų vidurkis 

2011-2012 179 299 100,0% 6,64 

2012-2013 143 212 99,5% 6,95 

2013-2014 184 234 99,6% 6,41 

2014-2015 134 241 99,2% 6,61 

 

2.10. VALSTYBINIŲ EGZAMINŲ REZULTATAI PER 4 M. 

 Laikė VBE Išlaikė VBE Išlaikė  % Egzaminų vidurkis Išlaikyta 50-100 

2011-2012 153 135 92,2 % 18,0 13 

2012-2013 109 81 76 % 26,7 7 

2013-2014 95 76 64,2 % 33,3 9 

2014-2015 68 49 69,3 % 30,4 18 
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2.11. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ REZULTATAI 

PER 4 M. 

 Mokinių skaičius Laikyta egzaminų Išlaikė % Vidurkis 

2011-2012 0 0 0 0 

2012-2013 0 0 0 0 

2013-2014 0 0 0 0 

2014-2015 32 61 100 % 5,63 

2.12. ĮGIJUSIŲ BRANDOS ATESTATUS MOKINIŲ SKAIČIAUS KITIMAS 

PER 4 M. 

 Mokinių skaičius Brandos atestatų skaičius % 

2011-2012 181 175 97 % 

2012-2013 144 125 87 % 

2013-2014 140 120 86 % 

2014-2015 134 119 89 % 

2.13. ĮGIJO PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMUS 

 Mokinių skaičius PUP pažymėjimų skaičius % 

2011-2012 0 0 0 % 

2012-2013 0 0 0 % 

2013-2014 0 0 0 % 

2014-2015 32 30 94 % 

2.14. ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO REZULTATAI  

  

2011/2012 m. m. 2012/2013 m.m. 2013/2014 m.m. 2014/2015 m.m. 

B Ž G B Ž G B Ž G B 

MTPS 7,48 8,27 8,92 8,60 7,23 8,77 8,00 7,20 8,71 7,96 

VVMS 8,67 7,10 8,67 7,89 8,19 8,79 8,49 8,03 8,69 8,36 

KMPPM centras 8,08 7,69 8,80 8,24 7,71 8,78 8,25 7,62 8,70 8,16 

Žinių (Ž) ir gebėjimų (G) vertinimo vidurkis 2014-2015 m.m. Kauno regiono prof. mokyklų – 8,00 

 
2.14.1. Baigusių centrą ir įgijusių kvalifikaciją mokinių skaičius per 4 mokslo 

metus, absolventų tolimesnės veiklos ir karjeros rezultatai baigimo metais 
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2011-2012 434 398 220 220 0 67 28 39 147 68 16 24 39 

%   91,7 50,7 50,7 0 15,4 6,5 9 33,9 15,7 3,7 5,5 9 

2012-2013 351 313 170 103 67 60 40 20 121 62 17 20 22 

%   89,2 48,4 29,3 19,1 17,1 11,4 5,7 34,5 17,7 4,8 5,7 6,3 

2013-2014 454 394 220 160 60 110 64 46 124 54 17 26 27 

%   86,8 48,5 35,2 13,2 24,2 14,1 10,1 27,3 11,9 3,7 5,7 5,9 

2014-2015 482 410 244 161 83 120 71 49 118 53 19 22 24 

%   85,1 50,6 33,4 17,2 24,9 14,7 10,2 24,5 11 3,9 4,6 5 
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2.15. SUAUGUSIŲJŲ PROFESINIO MOKYMO SKYRIAUS VEIKLA 

Suaugusių profesinio mokymo skyrius įkurtas 2012-09-01.  

Pagrindinė veikla: 

• Profesinis mokymas; 

• Perkvalifikavimas; 

• Kvalifikacijos tobulinimas. 

Licencijuotos  29 formaliojo mokymo programos, vykdomas neformalusis profesinis mokymas.  

 

Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Trukmė 

Val./sav. 

Kaina 

Eurais 

Mokinių skaičius 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Virėjo 162081106 1440/36 1698,62 1 
  

Virėjo 262081106 1280/32 1698,62 3 9 67 

Pagalbinio virtuvės darbuotojo 161081101 520/13 727,41 2 2 10 

Barmeno 362081101 960/24 1443,83 
  

3 

Padavėjo  362081102 1000/25 1399,53 
   

Padavėjo 262081102 1120/28 1567,39 
  

2 

Konditerio 162054102 1600/40 1698,62 
  

3 

Konditerio 262054102 1280/32 1698,62 19 15 40 

Duonos gaminių kepėjo  262054101 800/20 1071,80 3 4 2 

Mėsos išpjaustytojo 262054104 640/16 905,94 
 

2 5 

Mėsos produktų gamintojo  262054107 640/16 1172,38 
   

Mėsos perdirbimo įmonių 

darbuotojo  
262054106 560/14 1025,83 

   

Pardavėjo  262034101 1200/30 1598,71 
 

1 7 

Pardavėjo  362034101 880/22 1231,66 
   

Kasininko - pardavėjo 362034104 1000/25 1399,53 20 1 
 

Prekybinės salės darbuotojo 161034102 480/12 671,45 
   

Sekretoriaus 362034601 600/15 839,32 
   

Sekretoriaus-referento 362034602 680/17 951,22 
 

1 
 

Smulkaus verslo paslaugų 

teikėjo  
362034705 520/13 879,29 

 
2 

 

Verslo organizatoriaus  362034703 1040/26 1558,73 
   

Mažų prekybos ir maitinimo 

įmonių darbo organizatoriaus  
362034701 1040/26 1798,54 
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2.16. EDUKACINĖ APLINKA IR MOKYKLOS KULTŪRA 

• Sektoriniai praktinio mokymo centrai  aprūpinti naujausia įranga ir inventoriumi, 

reikalingu pirminio ir tęstinio mokymo mokinių praktiniam mokymui. 

• Informaciniai centrai - bibliotekos (fondas: knygos - 35341, vadovėliai- 218720).  

• Profesijos mokytojų parengtos mokymo priemonės. 

• Bendrojo ugdymo mokytojų parengtos mokymo priemonės. 

• Neformalusis švietimas. 

• Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas. 

 

2.16.1. Sektorinių praktinio mokymo centrų užimtumas 

 

• Mokymo centro mokinių praktinis mokymas; 

• Kauno kolegijos studentų praktiniai užsiėmimai SPMC; 

• Suaugusių mokymo skyriaus mokinių mokymas; 

• Pamokėlės miesto gyventojams; 

• Neformalus mokymas; 

• Profesinio orientavimo veiklos: 

– gimnazijų, progimnazijų  bei  pagrindinio ugdymo mokyklų mokinių 

technologijų pamokos; 

– atvirų durų dienos; 

• Bendradarbiavimas su kitomis profesinio mokymo įstaigomis; 

• Centro mokytojų kvalifikacijos kėlimas; 

• Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; 

• Centro viešinimo renginiai; 

• Asmens įgytų kompetencijų vertinimas. 

 

2.17. PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAI 

 

Konkursų organizavimas, dalyvavimas, pasiekimai: 

 

2.17.1. Organizuoti profesinio meistriškumo konkursai  mokymo centre: 

1. Tarptautinis konkursas ,,Duonos ir pyrago gaminių kepėjas - 2014”; 

2. Nacionalinis konditerių profesinio meistriškumo konkursas „Geriausias 

konditeris 2015“; 

3. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Geriausias viešbučio 

darbuotojas 2015“; 

4. Tarptautinis virėjų konkursas – 2013. 

  

2.17.2. Mokiniai tarptautiniuose ir nacionaliniuose profesinio meistriškumo 

konkursuose: 

2012-2013  m. m.: 

• Šiaurės Baltijos šalių mėsos perdirbėjų konkursas (Diplomas); 

• Tarptautinis virėjų profesinio meistriškumo konkursas (Latvija – Lietuva, Diplomai). 

2013-2014 m.m.: 

• Tarptautinis virėjų konkursas (Lietuva - Latvija), II-III vietos; 

• Tarptautinė žemės ūkio paroda ,,AgroBalt 2014“, konkurso  nominacijoje ,,Jaunojo 

maistininko idėja“ (aukso medalis ir Diplomas); 

• Nacionalinis virėjų (mokinių su specialiaisiais ugdymo poreikiais) profesinio 

meistriškumo  konkursas (III  vieta); 

• Tarptautinis konkursas ,,Kūrybiškumas - sėkmingo verslo variklis”( Sidabro 

medalis); 
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• Tarptautinis smulkaus verslo profesinio meistriškumo konkursas (III laipsnio 

Diplomas); 

• Nacionalinis konkursas ,,Jaunųjų talentų konkursas 2014”(Bronzos medalis); 

• Nacionalinis konkursas ,,Geriausias jaunasis verslininkas (III  vieta); 

• Tarptautinis mėsininkų profesinio meistriškumo konkursas (I ir II vietos); 

• Respublikinis Lietuvos barmenų čempionatas „Lithuanian Monin Cup 2014“ (II 

vieta); 

• Respublikinis Viešbučio darbuotojo profesinio meistriškumo konkursas „Žemės 

vaikai -2014“ ( III vieta); 

• Respublikinis  konkursas “Jaunasis Lietuvos virėjas - 2014”  (IV vieta); 

• „Jaunųjų virėjų komanda -2014“. 

2014-2015 m. m.:  

• Europos viešbučių ir turizmo mokyklų asociacijos (AEHT) profesinio meistriškumo 

konkursas Belgrade 2014 m.; 

• Europos viešbučių ir turizmo mokyklų asociacijos (AEHT) profesinio meistriškumo 

konkursas Italijoje 2015 m.  (II vieta); 

 Nacionalinis 2015 metų maisto gamybos ir aptarnavimo profesinio meistriškumo 

konkursas  (I vieta); 

 Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas – „Šauniausias padavėjas ir 

barmenas 2015“ (I vieta). 

 

2.17.3. Mokiniai dalyvavo (dirbo) dalykiniuose  renginiuose: 

 Lietuvos studentų sportininkų pagerbimo Karininkų Ramovėje šventėje; 

 MPB „Geležinio Vilko“ darbuotojų garbei surengtame Kalėdiniame  pobūvyje; 

 LDB Kauno regiono darbdavių pagerbimo renginyje; 

 Verslininkų klubo „ROTARI“ narių bankete;  

 Lietuvos gaisrininkų dienai skirtame renginyje 200 metų jubiliejaus progai paminėti; 

 Studijos – 2015;  

  Verslo praktinio mokymo firmos „SimuLith“ ir mokinių mokomosios bendrovės 

„Junior Achievement“ mugėse.  

 

 

2.18. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIAI  

 

Mokslo metai Neformaliojo ugdymo 

programų skaičius 

Mokinių skaičius 

būreliuose 

Procentas nuo mokymo centro 

mokinių skaičiaus 

2011-2012 25 433 43,8 

2012-2013 22 395 39,9 

2013-2014 15 308 31.5 

2014-2015 11 208 19 

2015-2016 12 214 23 

2.18.1. Neformaliojo švietimo  programų  mokinių pasiekimai  2011-2015 m. 

 

• Respublikos profesinio mokymo įstaigų  Dzūkijos  regiono konkursas „Lietuvos 

kulinarijos  ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ (2011, 2013) - II vieta; 

• Respublikos profesinio mokymo įstaigų  konkursas „Lietuvos kulinarijos ir etninio 

paveldo  išsaugojimas ir puoselėjimas“ - IV vieta; 
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• Respublikos profesinio mokymo įstaigų Aukštaitijos regiono  konkursas „Lietuvos 

kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“- II vieta; 

• Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų poetinių kompozicijų festivalis-konkursas  

„Širdis ant delno“ - I vieta; 

• Liaudies muzikos ansamblių   respublikinis  profesinio mokymo įstaigų dainų  

konkursas ” Laisvės pavasaris”, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 25-osioms metinėms   paminėti 

- I vieta. 

 

2.18.2. Centro mokinių pasiekimai sporte 2012-2015 m.  

 

(Respublikos profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto  žaidynėse) 

Mokslo metai Šakos Vietos 

2011-2012 Šaškių turnyras II 

2012-2013 Stalo tenisas I 

2013-2014 Tinklinis I 

2014-2015 Lengvoji atletika I, II 

2.19. CENTRO PROJEKTINĖ VEIKLA 

Centras dalyvauja: 

• Europos socialinio fondo projektuose; 

• Europos regioninio plėtros fondo projektuose; 

• Švietimo mainų paramos fondo projektuose; 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos  projektuose; 

• Kitų fondų  projektuose. 

2.19.1. Europos socialinio fondo projektai, įgyvendinti 2012-2015 metais 

• Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas, modulinių 

mokymo  programų išbandymas (mokymai) viešbučių ir restoranų sektoriuje; 

• Vidurinio ugdymo programos vidinio kokybės užtikrinimo modelio diegimas 

profesinėje  mokykloje; 

• Veiklos valdymo ir kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Kauno regiono 

profesinio  mokymo įstaigose. 

2.19.2. Europos regioninio plėtros fondo projektai, įgyvendinti 2012-2015 metais 

• Maisto pramonės (mėsos ir duonos – konditerijos) sektorinio praktinio mokymo 

centro įkūrimas Kauno maisto pramonės mokykloje; 

• Viešbučių ir restoranų sektorinio mokymo centro steigimas Kaune. 

2.19.3. Švietimo mainų paramos fondo projektai, įgyvendinti 2012-2015 m. 

• Verslumo ugdymas praktinio mokymo metu 

•  HoReCa sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas; 

• Ekologiškų žaliavų panaudojimas konditerijos, duonos ir pyrago gamybos 

technologijose; 

• Fine Job 2012; 

• Mokomoji praktika mėsos perdirbimo specialybės mokiniams Danijoje; 

• Mokytojų profesinių kompetencijų gilinimas; 

• Nordic/ Baltic Red Meat VET Forum – Transparency and Quality Assurance of 

Mobility. 
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2.19.4. LR Švietimo ir mokslo ministerijos projektai, įgyvendinti 2012-2015 m. 

• Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra; 

• Profesinė anglų kalba maistininkams; 

• Socializacija per sportą ir etnokultūrinį pažinimą. 

2.20. CENTRO BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

• Asociacijos – 3; 

• Darbdaviai – 38; 

• Bendrojo ugdymo įstaigos – 99; 

• Profesinio mokymo įstaigos – 9; 

• Aukštosios mokyklos - 7 

• Užsienio partneriai – 3; 

• Kitos institucijos - 8. 

 

2.21. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

2.21.1. Centro biudžeto lėšų sąmata, tūkst. Eur. 

 

2.21.2. Centro uždirbtos pajamos, tūkst. Eur.  
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2013 m., 2014 m., 2015 m. UAB „Audista“ atliko viso Centro metinį finansinį auditą. 

Auditorių nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateiktos;  

jokių reikšmingų neatitikimų nenustatyta. 

Centras toliau planuoja vystyti ir plėsti mokymo laboratorijų veiklą,  tęsti mokymo kursus. Iš šių 

sričių planuojama uždirbti daugiausiai lėšų.  

 

Pagrindines (didžiausias) lėšas centras gauna iš valstybės biudžeto, ES fondų ir uždirbamų 

lėšų.   

Lentelėje pateikiama, kiek įstaiga planuoja gauti lėšų 2016-2020 m. : 
 

 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Lėšos iš valstybės biudžeto, tūkst.  Eur. 7514 7739 7971 8155 8398 

Lėšos iš ES fondų,  tūkst. Eur. 700 700 700 700 700 

Pajamos iš papildomos veiklos, tūkst. Eur. 550 578 607 637 669 

 

Lėšos iš valstybės biudžeto planuojama, kad augs apytiksliai 3 procentais kiekvienais 

metais, atsižvelgiant į tai, kad kasmet didėja ir veiklos sąnaudos. Tikimasi, kad daugės  ir mokinių 

skaičius. Lėšos ir ES fondų planuojamos apytiksliai pastovios. Planuojama kasmet įsisavinti apie 

700 tūkst. eurų paramos. Pajamos iš papildomos veiklos – suaugusiųjų mokymas, mokomųjų 

laboratorijų veikla  ir t.t. – planuojama, kad kasmet augs apie 5 procentus, ryšium su galimu veiklos 

apimties ir/arba sąnaudų didėjimu. 

 

 

III. IŠORINIAI VEIKSNIAI, ĮTAKOJANTYS  CENTRO VEIKLĄ 

3.1. POLITINIAI VEIKSNIAI 

Lietuvos Respublikos politinės partijos ir Verslo tarybos nariai parengė dokumentą 

„Nacionalinės parlamentinių partijų ir Verslo tarybos narių susitarimas dėl 2016-2030 m. Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo politikos strateginių gairių“. 

Pradiniame etape pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokyklos reformai ir mokytojų 

rengimui. 

Šioje strategijoje numatyti ilgalaikiai prioritetai: nacionalinis mokytojų rengimas, 

atskiras finansavimas mokytojams vykstantiems dirbti į regionus, mokytojo profesijos patrauklumo 

didinimas, mokytojų IKT švietimas, bent vienos plačiau vartojamos užsienio kalbos žinojimas, 

mokinių žinių ir įgūdžių, susijusių su dalyvavimu demokratinėje visuomenėje, ugdymas, 

pilietiškumo ugdymas, kryptingas infrastruktūros optimizavimas, tėvų, bendruomenės įtraukimas į 

mokyklos socialinės ir kultūrinės aplinkos gerinimą. 

Lietuvos Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatose remiamasi  

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ įvertintais 

vertybiniais principais: humaniškumu, demokratiškumu ir lygiomis galimybėmis bei pilietiškumu, 

laisvės realizavimu ir etika, tolerancija ir dialogiškumu, bendradarbiavimu, kūrybiškumu. 

4-tas šios strategijos tikslas numato: garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą 

sukurti paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, pagrįstą veiksminga pagalba 

atpažįstant save ir renkantis kelią veikos pasaulyje, derantys su valstybiniu planavimu. 

Šiam tikslui pasiekti numatomi uždaviniai:  

1. Skatinti mokymosi visą gyvenimą įvairovę pagal ūkio ir visuomenės poreikį ir veiklų 

tęstinumo potencialą ir kurti lanksčią prieinamumo sistemą, užtikrinti mokymo kokybę, stiprinti 

kultūros įstaigų, verslo galimybes dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.  
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2. Organizuoti edukacinę pilietinę veiklą, asmenybės saviugdą visoje šalyje, plėtoti 

įvairias jos organizacines formas, skatinti mokinius vienijančių vietinių ir nacionalinių organizacijų 

stiprėjimą.  

3. Stiprinti motyvaciją mokytis susiejant mokymąsi visą gyvenimą su besimokančiųjų 

pasirinkamais, sukuriant finansinės paramos sistemą. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą ir darbo 

patirties integralumą, ypač per praktikas, stažuotes, profesinį mokymą, diegiant pameistrystės 

formą.  

Yra patvirtintas Profesinio mokymo plėtros 2014-2016 m. veiksmų planas. Kuriame 

numatyti SPMC bazės stiprinimo priemonių projektai. Mūsų Centro dviejuose SPMC numatoma 

įsigyti mokymo įrangą  maisto pramonės darbuotojo, viešbučių ir restoranų bei prekybos  programų 

praktiniam mokinių mokymui.  

Švietimo politikoje numatyta užbaigti mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijos sandaros 

įgyvendinimo darbus, parengti 12 ūkio šakų ir posričių standartus, išbandyti modulines mokymo 

programas bei mokymo priemones, aktyviau vykdyti pameistrystės mokymo būdą, aktyvinti 

sektorinių praktinio mokymo centrų veiklą. 

Kauno regiono plėtros plane iki 2020 metų (pakeistas 2014-09-23 sprendimu Nr. 51/2S-

30) yra išskirti šie regiono prioritetai: 

1. Pažangi ekonomika, apimanti verslo modernios pramonės, inovacijų, turizmo ir 

transporto infrastruktūros plėtrą. 

2. Gyvenimo kokybė, apimanti žmogiškuosius išteklius ir viešąsias paslaugas bei 

viešąją infrastruktūrą. Užtikrinanti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą ypatingą dėmesį 

skiriant socialiai pažeidžiamų grupių asmenims.  

3. Žmogaus ir aplinkos santara, apimanti darnų regiono vystymą ir inžinerinės 

infrastruktūros plėtrą.  

 

3.2. EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

Centro veikla yra susijusi su šalies ekonomika, kadangi išlaidų pagrindinę dalį 

finansuoja valstybė; likusią dalį užsidirbame ruošdami įvairius projektus.  

Švietimo formavimas priklauso nuo ekonominių prioritetų, tikslingo biudžeto 

paskirstymo, bendros šalies ekonominės būklės. 

Lietuvai įstojus į ES, privalome kelti mokymo bei mokymosi kokybę, apjungti pirminio 

ir tęstinio mokymo sistemas, taikyti lanksčius mokymo būdus.  

Ypač mažai lėšų skiriama  praktiniam mokinių mokymui. 

 Europos Sąjungoje esant laisvam fizinių asmenų judėjimui, dalis baigusių  Centrą 

absolventų  vyksta dirbti į kitas šalis, kuriose yra didesnis darbo užmokestis.  

Apie 8 % mokinių, nutraukusių mokymosi sutartis dėl ekonominių veiksnių,  vyksta 

dirbti į užsienio šalis nekvalifikuotą darbą. 

Panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, atnaujinama mokymo 

infrastruktūra, diegiamos  naujos technologijos bei įranga. 

 

3.3. SOCIALINIAI VEIKSNIAI 

Apie 50 proc. Centro mokinių  -  iš kitų šalies regionų. Kauno regione gyvena apie 

590 000 gyventojų. Nuo 2001  metų iš Kauno miesto išvyko 17 % jaunų žmonių.  

Nuo Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo Kauno miestą paliko ¼ gyventojų. 

Mokinių skaičius Kauno mieste  sumažėjo 37 %. 

Esant tokiai demografinei situacijai, mažėja ir stojančiųjų mokytis skaičius. Nuolatinį 

besimokančiųjų skaičių padeda išsaugoti tęstinis suaugusiųjų mokymas. Trečdalio mokinių yra 

sunki socialinė padėtis, daugėja socialinės rizikos šeimų skaičius.  

Kauno miesto savivaldybė mokinių pavėžėjimui skiria tik 50 proc. reikalingų lėšų, todėl  

ne visi mokiniai aprūpinami važiavimo į namus bilietais.  
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Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija,  kaip  Įstaigos valstybės dalininkė, 

įgyvendinanti  turtines ir neturtines Centro teises ir pareigas,  yra parengusi 2014-2016 metų 

mokyklų tinko pertvarkos bendrąjį planą. Tai įgalins geriau komplektuoti naują kontingentą, 

nesidubliuos mokymo programos.  

 

3.4. TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

Įgyvendinus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotus projektus, Centre įrengti 2 

sektoriniai praktinio mokymo centrai. Vykdant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos mokyklų aprūpinimo kompiuterine įranga programą, Centras įsigijo  IKT.  Mokymo 

centre yra 330 kompiuterių, 11 videokamerų, 22 televizoriai, 44 spausdintuvai, 9 kopijavimo 

aparatai, 33 projektoriai, 33 vnt. programinės įrangos,  5 interaktyvios lentos ir kt. priemonių.   

Esant pakankamam kiekiui  programinės ir kompiuterinės įrangos, pagerėjo bendrojo ugdymo,   

profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų darbo sąlygos ir kokybė.  

Intensyviai naudojant informacijos ir komunikacijos technologijas, atsiranda galimybė 

ugdymo procesą pritaikyti skirtingų amžiaus tarpsnių, poreikių ir galimybių žmonėms bei mažinti 

atskirtį tarp miesto ir kaimo. 

Panaudojus ES struktūrinių fondų lėšas ir valstybės lėšas, profesijos mokytojai parengė 

profesinio mokymo priemones ir elektroninėje versijoje. Vykdant tęstinį, pameistrystės mokymo 

būdą,  teorinės pamokos medžiagą galima patalpinti virtualioje erdvėje (MOODLE). 

Dalyvaujant  MTP+ projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, 

įrengti biologijos, chemijos ir technologijų kabinetai.  

Centre įdiegtas e-dienynas (TAMO) bei e-pamokų tvarkaraštis.  

Modernizuota mokymo(si) aplinka sudaro galimybes įgyvendinti pagrindinio, vidurinio 

ir profesinio mokymo programas. 
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IV. SSGG 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Stipri praktinio mokymo bazė (įkurti 2 

sektoriniai praktinio mokymo centrai, atnaujintos 

profesinio mokymo erdvės). 

2. Įdiegta Kokybės vadybos sistema (KVS). 

3. Siūlomos pirminio ir tęstinio mokymo programos 

atitinka  Centro profilį.  

4. Kryptingas ir planingas mokytojų kompetencijų 

tobulinimas.  

5. Sudarytos galimybės mokytis specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams.  

6. Išplėtota pagalbos mokiniui sistema, efektyviai 

veikia Vaiko gerovės komisija. 

7. Veiksmingai įgyvendinama tarptautiškumo 

strategija.  

8. Aktyvus dalyvavimas dalykiniuose ir profesinio 

meistriškumo konkursuose. 

9. Kūrybiška etninės kultūros programos integracija 

į pagrindinį, vidurinį ir profesinį mokymą bei 

neformalųjį ugdymą. 

 

1. Mažėjantis įgijusių kvalifikaciją 

mokinių skaičius (nuo įstojusių 

mokytis). 

2. Mokinių mokymosi, lankomumo, 

psichologinės ir socialinės problemos, 

pasyvus mokinių tėvų požiūris į vaikų 

mokymosi rezultatus ir elgesį. 

3. Nepakanka lėšų praktinių kompetencijų 

ugdymui. 

 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1.  Sektorinių praktinio mokymo centrų veiklų 

plėtra. 

2. Ugdymosi aplinkų plėtra. 

3. Modulinių mokymo programų įgyvendinimas. 

4. Pameistrystės ir kitų mokymo organizavimo 

būdų diegimas. 

5. Pedagoginė pagalba mokiniui. 

6. Neformaliojo profesinio mokymo programų 

plėtra. 

7. Patirtinio ir profesinio mokymo būdų diegimas.  

8. Socialinės partnerystės stiprinimas. 

9. Pilietiškumo, bendruomeniškumo ir tautinės 

savimonės ugdymas. 

10. Iškritusių iš bendrojo ugdymo programos 

mokinių įtraukimas į mokymąsi. 

11. Bendros su ES profesinio mokymo institucijomis 

projektinės veiklos leis geriau pasinaudoti 

finansiniais ir intelektiniais ES ištekliais bei 

sudarys sąlygas perkelti inovacijų sklaidos 

patirtį. 

12. Teikiama ES finansinė parama profesinio 

mokymo institucijoms 2014-2020 metais; 

13. Specialistų ruošimas naujoms perspektyvioms 

ūkio sritims - gerovės ir sveikatingumo bei 

ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų 

gamybai. 

1. Dėl demografinių priežasčių mažėjantis 

stojančiųjų skaičius mažins finansinį 

ekonominį veiksmingumą. 

2. Silpnėja mokinių įgūdžiai mokytis. 

3. Ekonominės socialinės problemos, 

mokinių skaičiaus iš nepilnų ir rizikos 

šeimų didėjimas. 

4. Lietuvai neatlaikant konkurencijos, iš 

jos išvyksta gabiausi mokiniai, įgiję 

profesiją jauni darbuotojai. 

5. Politinis nestabilumas ir dažnai 

nenuoseklus politinių sprendimų 

priėmimas. 

6. Brangstanti kvalifikuota darbo jėga gali 

skatinti geriausius mokinius toliau 

rinktis populiarias, tačiau darbo rinkai 

nelabai reikalingas profesijas. 
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V. 2016-2020 M. STRATEGINIO PLANO VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA, 

STRATEGINĖ ALTERNATYVA 

 

 

MISIJA 

 

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras vykdo/teikia kokybišką vidurinį ir 

profesinį mokymą, atitinkantį šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. 

 

VIZIJA 

 

Moderni, atvira visuomenei ir naujovėms mokymo įstaiga, siekianti tarptautinio 

pripažinimo. 

 

FILOSOFIJA 

 

Mokytis visą gyvenimą, mąstant apie ateities karjerą. 

 

ALTERNATYVA 

 

Augimas – tobulinimas – plėtra.  

 

TIKSLAI 

 

1. Užtikrinti ugdymo/si kokybę ir pasiekimus. 

2. Stiprinti mokymo centro įvaizdį ir žinomumą Lietuvoje ir užsienio šalyse. 

3. Ugdyti bendruomenės vertybines nuostatas.  

 

UŽDAVINIAI 

 

1 tikslo uždaviniai: 

1.1. Motyvuoti mokinius siekti įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją, užtikrinant 

ugdymo kokybę ir veiksmingumą. Ugdyti visavertę asmenybę, savo srities profesionalą. 

1.2. Plėsti sektorinių praktinio mokymo centrų veiklas, užtikrinant mokymosi visą 

gyvenimą galimybes. 

1.3. Plėtoti socialinę ir tarptautinę partnerystę. 

 

2 tikslo uždaviniai: 

2.1. Plėtoti ugdymo karjerai modelius. 

2.2. Populiarinti mokymo centrą realioje ir virtualioje erdvėje. 

2.3. Turtinti mokymo/si aplinkas ir infrastruktūrą. 

 

3 tikslo uždaviniai: 

3.1. Formuoti atsakingą, patriotišką, pilietišką, tolerantišką, atvirą naujovėms, 

kūrybingą ir verslią bendruomenę. 

3.2. Skatinti profesinį tobulėjimą ir objektyvų savo veiklos įsivertinimą. 



 

VI. KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO STRATEGINĖS  

VEIKLOS PLANAS 2016-2020 M. 
 

Uždavinys Priemonės/ veiklos Rezultatai 
Rezultatų rodiklio matmuo 

2016-2020 M. (vnt./kompl.) 
Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų poreikis 

1 TIKSLAS. UŽTIKRINTI UGDYMO/SI KOKYBĘ IR PASIEKIMUS 

1.1. Užtikrinant 

ugdymo kokybę 

ir 

veiksmingumą, 

motyvuoti 

mokinius siekti 

įgyti vidurinį 

išsilavinimą ir 

profesiją. Ugdyti 

visavertę 

asmenybę, savo 

srities 

profesionalą. 

1.1.1. Modulinių 

profesinio mokymo 

programų diegimas. 

Modulinis profesinis 

mokymas 

Vykdomų profesinio 

mokymo programų skaičius Iki 2020 m. 
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Sąmatoje numatytos 

lėšos 
 
 

1.1.2. Mokymosi aplinkų 

pritaikymas 

individualiems 

besimokančiųjų 

poreikiams. 

 

Užtikrinta infrastruktūra 

ir darbo aplinka 

Apklausų rodikliai Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Parengtos mokymo/si 

priemonės modulinėms 

programoms 

Parengtų priemonių skaičius Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Įgyvendintos lanksčios 

mokymosi formos  

Pusmečių ir mokslo metų 

rezultatai 

Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Įgijusių kvalifikaciją nuo 

įstojusių, % 

Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Ugdymo programos 

pritaikytos specialiųjų  

ugdymosi poreikių 

mokiniams 

Vykdomų programų spec. 

ugdymosi poreikių 

mokiniams skaičius 

Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Ugdymo programos 

pritaikytos imigrantams 

Parengtų / vykdomų  

programų skaičius 

Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Biudžeto lėšos 

1.1.3. Bendrojo ugdymo 

kokybės tobulinimas, 

atsižvelgiant į skirtingus 

mokinių gabumus. 

Individuali mokinio 

pažanga ir pasiekimai 

Pusmečių ir mokslo metų 

rezultatai 

Kiekvienais metais Gimnazijos sk. vedėja Mokinio krepšelio 

lėšos 

 Modulių skaičius gabiems 

mokiniams 

Kiekvienais metais Gimnazijos sk. vedėja 

Įgijusių vidurinį ir pagrindinį 

išsilavinimą skaičius 

Kiekvienais metais Gimnazijos sk. vedėja Mokinio krepšelio 

lėšos 

1.1.4. Saugių mokymosi ir 

gyvenimo sąlygų 

mokiniams sudarymas. 

Stebėsenos rezultatai Posėdžių protokolai  Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Apklausų rezultatai Pasitenkinimo % Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Mokinio krepšelio 

lėšos 
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Uždavinys Priemonės/ veiklos Rezultatai 
Rezultatų rodiklio matmuo 

2016-2020 M. (vnt./kompl.) 
Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų poreikis 

1.2. Plėsti 

sektorinių 

praktinio 

mokymo centrų 

veiklas, 

užtikrinant 

mokymosi visą 

gyvenimą 

galimybes. 

1.2.1. Pirminio profesinio 

mokymo vykdymas. 

Modulinės programos Modulių skaičius Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

1.2.2. Tęstinio profesinio 

mokymo vykdymas. 

Vykdomos programos Apmokytų asmenų skaičius Kiekvienais metais Suaugusiųjų sk. vedėja Darbo biržos lėšos; 

Soc. partnerių lėšos; 

Darbdavių lėšos; 

Asmeninės lėšos. 

1.2.3. Asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo 

vykdymas. 

Akredituota asmens 

įgytų kompetencijų 

vertinimo įstaiga 

Akredituotų programų 

skaičius; 

Įvertintų mokinių skaičius 

Iki 2020 m. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Žmogiškieji ištekliai; 

Įmonių lėšos; 

Asmeninės lėšos. 

1.2.4. Technologijų 

pamokų bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams 

vykdymas. 

Technologijų pamokos  Pravestų pamokų skaičius Kiekvienais metais Skyrių vedėjai Biudžeto lėšos 

1.2.5. Kvalifikacijos 

kėlimo ir 

perkvalifikavimo paslaugų 

teikimas. 

Kvalifikacijos kėlimo / 

perkvalifikavimo 

programos 

Programų skaičius; 

Įvykusių renginių skaičius 

Kiekvienais metais Suaugusiųjų skyriaus 

vedėjas 

Darbo biržos lėšos; 

Soc. partnerių lėšos; 

Darbdavių lėšos; 

Asmeninės lėšos. 

1.2.6. Neformaliojo 

profesinio mokymo 

paslaugų teikimas. 

 

Neformaliojo profesinio 

mokymo programos 

Programų skaičius; 

Apmokytų asmenų skaičius 

Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Biudžeto lėšos 

1.3. Plėtoti 

socialinę ir 

tarptautinę 

partnerystę. 

1.3.1. Veiklų su 

socialiniais partneriais 

vykdymas 

Naujos ir atnaujintos 

sutartys su socialiniais 

partneriais 

Sutarčių skaičius  Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Žmogiškieji ištekliai 

1.3.2. Projektų  

vykdymas. 

Vykdomi nacionaliniai 

projektai 

Projektų skaičius Kiekvienais metais Vystymo skyrius 

 

Projektų lėšos 

Vykdomi tarptautiniai 

projektai 

Išvykusių/atvykusių asmenų 

skaičius;  

Mokinių / mokytojų 

/administracijos  mobilumų 

skaičius 

Kiekvienais metais Vystymo skyrius Projektų lėšos 

1.3.3. Nacionalinių ir 

tarptautinių konkursų 

organizavimas. 

Konkursai 

 

Konkursų skaičius Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Biudžeto lėšos; 

Soc. partnerių lėšos; 

Rėmėjų lėšos. 
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Dalyvių skaičius Kiekvienais metais Skyrų  vedėjai Žmogiškieji ištekliai 

Prizinių vietų skaičius Kiekvienais metais Skyrių  vedėjai Žmogiškieji ištekliai 

1.3.4. Dalyvavimas 

nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose 

konkursuose. 

Konkursai 

 

Konkursų skaičius Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Biudžeto lėšos; 

Soc. partnerių lėšos; 

Rėmėjų lėšos. 

Dalyvių skaičius Kiekvienais metais Skyrių vedėjai Žmogiškieji ištekliai 

Prizinių vietų skaičius Kiekvienais metais Skyrių  vedėjai Žmogiškieji ištekliai 

2 TIKSLAS. STIPRINTI MOKYMO CENTRO ĮVAIZDĮ IR ŽINOMUMĄ LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE 

2.1. Plėtoti 

ugdymo karjerai 

modelius 

2.1.1. Profesinio 

informavimo ir 

orientavimo veiklų 

vykdymas.  

Aplankytos  mokyklos ir 

organizuoti renginiai 

Mokyklų skaičius; 

Renginių skaičius 

Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Biudžeto lėšos; 

Žmogiškieji ištekliai. 

2.1.2. Besimokančiųjų 

tolimesnės karjeros 

planavimas.  

Susitikimai su 

socialiniais partneriais.  

Mokinių apklausos/testai 

Susitikimų skaičius; 

Apklausų / testų skaičius 

Kiekvienais metais Skyrių  vedėjai Biudžeto lėšos; 

Žmogiškieji ištekliai. 

2.2. Populiarinti 

mokymo centrą 

realioje ir 

virtualioje 

erdvėje 

 

2.2.1. Reklaminės 

medžiagos parengimas. 

Reklaminė medžiaga Vnt. Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Biudžeto lėšos; 

Žmogiškieji ištekliai. 

2.2.2. Dalyvavimas 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

renginiuose. 

Renginiai Renginių skaičius Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Biudžeto lėšos; 

Žmogiškieji ištekliai. 

2.2.3. Atvirų renginių 

organizavimas 

Susitikimai su 

visuomene 

Susitikimų skaičius Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Biudžeto lėšos; 

Žmogiškieji ištekliai. 

2.2.4. Centro veiklų 

viešinimas. 

Straipsniai 

žiniasklaidoje, 

virtualioje erdvėje 

Straipsnių ir laidų skaičius Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Biudžeto lėšos; 

Rėmėjų lėšos; 

Žmogiškieji ištekliai. 

2.3. Turtinti 

mokymo/si 

aplinkas ir 

infrastruktūrą 

2.3.1. Sektorinių praktinio 

mokymo centrų plėtra. 

Praplėsta mėsos 

perdirbimo laboratorija 

Darbo  vietų skaičius Iki 2020 m. Skyrių vedėjai Projektų lėšos; 

Biudžeto lėšos. 

Įsigyta Viešbučių  ir 

restoranų sektorinio 

praktinio mokymo 

centro papildoma įranga  

Vnt. Iki 2020 m. Skyrių vedėjai Projektų lėšos; 

Biudžeto lėšos. 
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 2.3.2. Prekybos ir verslo 

mokymo programų 

profesinio mokymo bazės 

turtinimas. 

Įrengta mokomoji 

parduotuvė 

Darbo vietų skaičius Iki 2020 m. Skyrių vedėjai Projektų lėšos; 

Biudžeto lėšos. 

 2.3.3. Neformaliojo 

švietimo bazės turtinimas. 

Atnaujinta mokymo 

centro vidaus ir išorės 

infrastruktūra 

Vnt. Iki 2020 m. Skyrių vedėjai Projektų lėšos; 

Biudžeto lėšos. 

3 TIKSLAS. UGDYTI BENDRUOMENĖS VERTYBINES NUOSTATAS 

3.1. Formuoti 

atsakingą, 

patriotišką, 

pilietišką, 

tolerantišką, 

atvirą 

naujovėms, 

kūrybingą ir 

verslią 

bendruomenę. 

3.1.1. Mokinių bendrųjų, 

kūrybinių ir verslumo 

kompetencijų ugdymas, 

įgyvendinant mokymo 

programas. 
 

Integruotos mokymo 

programos 

 

Skaičius  Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Biudžeto lėšos 

3.1.2. Bendruomenės 

švietimas. 

Kursai, seminarai ir kt. 

renginiai 

Renginių / dalyvių skaičius  Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Biudžeto lėšos 

3.1.3. Tradicinių renginių 

organizavimas. 

Renginiai Skaičius  Kiekvienais metais Skyrių  vedėjai Biudžeto lėšos; 

Rėmėjų lėšos. 

3.2. Skatinti 

profesinį 

tobulėjimą ir 

objektyvų savo 

veiklos 

įsivertinimą. 

3.2.1. Mokytojų 

profesinių kompetencijų 

tobulinimas. Bendrųjų 

kompetencijų tobulinimas 

darbui su imigrantais. 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai 

Skaičius  Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Biudžeto lėšos; 

Projektų lėšos. 

3.2.2. Mokytojų/vadovų 

veiklos įsivertinimas. 

Mokytojų veiklos 

savianalizės ataskaitos. 

Mokytojų/vadovų 

atestacija 

Koreguotas ugdymo planas. 

Skaičius 

Kiekvienais metais Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Žmogiškieji ištekliai 

_______________ 

SUDERINTA 

Kauno maisto pramonės  ir prekybos mokymo  

centro tarybos 2016 m. sausio 28 d. posėdžio  

protokolo Nr. CT-1 nutarimu   


