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Tikslas: rengti kvalifikuotus prekybos ir maisto ruošimo sričių bei kitų specialybių sektoriaus darbuotojus, gebančius profesionaliai prisitaikyti prie 

aplinkos pokyčių, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, tenkinti visuomenės ir darbo rinkos poreikius.  

 

1. PROFESINIS MOKYMAS IR BENDRASIS UGDYMAS. 

1.1.tikslas. Teikti kokybiškas ugdymo paslaugas. 

Uždaviniai  
 

Priemonės  
 

Rezultatai, kiekiai  Atsakingi asmenys Atlikimo data  Pastabos 

1. Įgyvendinti ir 

plėtoti modulinį 

profesinį mokymą 

1.1. Parengti poreikio informaciją apie 

Prekybos ir verslo skyriaus formalių 

pirminio ir tęstinio profesinio mokymo  

programų atitikties patvirtinimą. 

Parengta 1 vnt. dokumentų Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Iki 2022-11-03  

1.2. Pasirengti  profesinio mokymo 

programos ekspertizei „Ikimokyklinio 

ugdymo pedagogo padėjėjas“. 

 Parengta 1 vnt. dokumentų. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Iki 2022-06-01   

 

 

1.3. Išbandyti naujai pradėtas vykdyti  

profesinio mokymo programas: 

„Nekilnojamojo turto  brokeris“ 

(T43041602), „Renginių ir poilsio 

organizatorius“ (T43101503; 

P43101503). 

Išbandyta programų 3 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Per 2022-2023 

mokslo metus  

 

1.4. Atnaujinti mokymosi medžiagą 

šioms  profesinio mokymo 

programoms:  „Socialinio darbuotojo 

padėjėjas“ (P43092301) ir „Socialinio 

darbuotojo padėjėjas“ (T43092301).  

Atnaujinta  8 modulių 

mokymosi medžiaga. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Iki 2022-09-01  

1.5. Parengti mokymosi medžiagą 

profesinio mokymo programoms: 

„Nekilnojamojo turto  brokeris“ 

(T43041602), „Renginių ir poilsio 

organizatorius“ (T43101503; 

P43101503). 

Parengta mokymosi 

medžiaga 12 modulių. 

 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Iki 2022-09-01  
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1.6. Mokinių priėmimą vykdyti į 

profesinio mokymo programas: 

„Ekspeditorius“ (po 12kl. ir tęstinę po 

12kl. ), „Socialinio darbuotojo 

padėjėjas“ (po 12kl. ir tęstinę po 

12kl.), „Multimedijos paslaugų 

teikėjas“ (po 10kl., po 12kl. ir tęstinę 

po 12kl.), „Renginių ir poilsio 

organizatorius“ ( po 12kl. ir tęstinę po 

12kl.), „Konditeris“ (po 12kl.), 

„Padavėjas ir barmenas“ (tęstinę po 

12kl.), „Virėjas“ (tęstinę po 12kl., po 

10kl.,  po 10 kl. su spec. poreikiais), 

„Nekilnojamojo turto brokeris“ 

(tęstinę po 12kl.), „E. pardavėjas-

konsultantas“ (tęstinę po 12kl., po 

12kl.), „Finansinių paslaugų teikėjas“ 

(po 10kl., po 12kl.).   

Programų 19 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Per visus mokslo 

metus  

 

1.7. Parengti ir viešinti informaciją 

apie  profesinio mokymo programas 

pagal 2022–2023 m. m. priėmimo 

planą mokiniams / absolventams 

išsiunčiant informaciją e. paštu į 

mokymo institucijas.  

Parengtas informacinis 

pranešimas, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

2022-02  

2. Įgyvendinti 

bendrojo ugdymo ir 

profesinio mokymo 

programas 

2.1. Parengti kvalifikuotus 230 

prekybos, maisto ruošimo ir kt. 

sektoriaus darbuotojus. 

Kvalifikaciją įgijo 230 

asmenys. 

 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Iki 2022-07  
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 2.2. Parengti mokiniams neformaliojo  

švietimo būrelių programas atlikus 

poreikio analizę. 

Programų skaičius, 4 vnt. 

Mokinių, dalyvaujančių 

būrelių užsiėmimuose 

santykis, 30 %. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

2022-06  

2.3. Organizuoti pažintines veiklas 

PVS mokiniams: 

 

 

 

 

2.3.1. Išvyka į UAB „Vigidas 

Transport“ PE22 gr. ir PEt22 gr. 

mokiniams; 

Organizuota renginių, 16 

vnt. 

 

 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

 

 

 

 

 

 

2022-09 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Pažintinę ekskursiją su kultūros 

istoriku V. Puronu ir profesijos 

mokytoja V. Butavičiene „Pažink 

Šiaulius “ (visų pirmojo kurso grupių 

mokiniams, įstojusiems 2022 m. 

rugsėjo 1 d.); 

2022-09  

2.3.3. Pažintinę išvyką į Šiaulių 

televiziją PMPTt22 gr., PMPT22 gr., 

PMPT22/1 gr. mokiniams; 

2022-09  

2.3.4. Pažintinę ekskursiją į „Žaliūkių 

malūną“PRPO22 gr. ir PRPO22/1 gr. 

mokiniams; 

2022-09  
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2.3.5. Išvyką į UAB „Gudelių duona“  

PDPK20 gr. mokiniams; 

2022-09  

2.3.6. Išvyką į Šiaulių socialinių 

paslaugų centrą PSDPt22 gr. ir 

PSDP22 gr.mokiniams; 

2022-09  

2.3.7. Išvyką į Šiaulių muitinę PEPK22 

gr., PEPKt22gr. mokiniams; 

2022-09  

2.3.8. Išvyką į Šiaulių muitinę 

PE22gr.,  PEt22gr. mokiniams; 

2022-09  

2.3.9. Išvyką į maitinimo įmonę 

„Vilona“ PPB21 gr. mokiniams; 

2022-09  

2.3.10. Išvyką į konditerijos įmonę 

„Keksinė“ PK22 gr. mokiniams; 

2022-09  

2.3.11. Išvyką į maitinimo įmonę 

Vilona“ PV22/1 gr. mokiniams. 

2022-09  

2.3.12. Išvyką į maitinimo įmonę 

„Lėja“ PV22 gr., PVt22 gr. 

mokiniams; 

2022-09  

2.3.13. Išvyką į Kirkilų ŠV. Kalėdų 

parką (20 geriausiai besimokantiems, 

įvairiose veiklose dalyvaujantiems 

mokiniams); 

2022-12  
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2.3.14. Išvyką į kino muziejų PMPT21 

gr. ir PMPTt21gr. mokiniams  

2022-12 

 

 

2.3.15. Išvyką į floristikos įmonę 

„Plukė“ Šiauliuose PRPO22 gr., 

PRPOt22 gr. mokiniams. 

2022-12  

2.3.16. Išvyką į floristikos įmonę 

„Plukė“ Šiauliuose PPBt22 gr. 

mokiniams. 

2022-12  

2.4. Ugdyti Prekybos ir verslo skyriuje 

besimokančiųjų sveikos gyvensenos 

nuostatas, įtraukiant mokinius į šias 

veiklas:  

2.4.1. E. renginys „Duonos diena“; 

Įgyvendinta priemonių, 5 

vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

 

 

 

 

2022-02 

 

2.4.2. E. renginys „Organizmo 

valymas: reikmė ar mada?“ 

2022-02  

2.4.3. E. renginys „Ar sportas visada 

gerai?“; 

2022-03 

 

 

2.4.4. Renginys „Pirmakursių 

krikštynos: sportuok ir prisijunk prie 

bendruomenės, siekiančios gyventi 

sveikai“; 

2022-09 

 

 

2.4.5. Renginys „Atpažink „sveiką“ 

prekę“. 

2022-11  
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2.5. Organizuoti mokyklinius mokinių 

meistriškumo  konkursus:    

2.5.1. „Profesionaliausias pardavėjas“; 

 

Organizuota konkursų, 3 

vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

2022-02 

 

 

2.5.2. „Profesionaliausias 

multimedijos paslaugų teikėjas“; 

2022-04 

 

 

2.5.3. „Padavėjas ir barmenas“. 2022-05  

2.6. Skatinti mokinius dalyvauti 

sportinėse veiklose: 

 

2.6.1. „Virtualus šaškininkas“; 

Dalyvauta veiklose, 3 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Mokytojas T. Gulbinas 

 

 

 

 

2022-02 

 

2.6.2. „Virtuali mokomoji mankšta“; 2022-03  

2.6.3. „Virtualus šachmatininkas“; 2022-04  

2.7. Bendradarbiauti su Vystymo 

skyriumi tikslu mokinius parengti 

darbo paieškai, savęs pristatymui.   

Ugdymo karjerai priemonių 

skaičius, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Grupių vadovai 

Per 2022 metus  

2.8. Organizuoti bendras lokalias ir e. 

paskaitas baigiamųjų grupių 

mokiniams tikslu ugdyti darbo 

paieškos ir įsidarbinimo 

kompetencijas: 

„Darbo paieškos šaltiniai, jų 

vertinimas“; 

„Darbuotojų atrankos būdai: ką turiu 

žinoti?“. 

Organizuota renginių 4 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Grupių vadovai 

Per 2022 metus  
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2.9. Bendradarbiauti su Vystymo 

skyriumi tikslu pristatyti skyriaus 

mokiniams karjeros, studijų tęstinumo 

galimybes. 

Įgyvendinta priemonių, 1 

vnt.  

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Grupių vadovai 

Per 2022 metus  

2.10. Organizuoti e. susitikimus / 

susitikimus su įvairių profesijų 

atstovais tikslu ugdyti sampratą apie 

profesinę karjerą: 

 

 

 

2.10.1. Rolandu Pridotku (konditerijos 

gamybos ir prekybos srities atstovu); 

Organizuota 11 vnt. 

susitikimų 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė         

Grupių vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

2022-02 

 

 

 

2.10.2. Rūta Stankuviene (turizmo 

srities atstove) 

2022-03  

2.10.3. Kęstučiu Mikalausku 

(prekybos srities atstovu) 

2022-03  

2.10.4. Mariumi Bukausku 

(multimedijos srities atstovu); 

2022-04  

2.10.5. Vigandu Kanauka  (maitinimo 

srities atstovu); 

2022-04  

2.10.6. Gintaru Jankausku (prekybos 

srities atstovu); 

2022-04  
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2.10.7. Kęstučiu Butkumi (finansų 

srities atstovu); 

2022-05   

2.10.8. Artūru Nacicku (nekilnojamojo 

turto srities atstovu); 

2022-05  

2.10.9.Aurimu Glazausku  (maitinimo 

srities atstovu); 

2022-05  

2.10.10. Roku Ražinsku (socialinio 

darbo srities atstovu); 

2022-06  

2.10.11. Algirdu Matačiūnu  

(maitinimo srities atstovu). 

2022-06  

2.12. Bendradarbiaujant su Vystymo 

skyriumi, organizuoti 10 mokinių 

(profesinio mokymo programų 

„Virėjas“ (8), „Konditeris“ (1), 

„Padavėjas ir barmenas“(1)) profesinę 

stažuotę į Daniją. 

Stažuotes atlikusių mokinių 

skaičius – 10. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

Per 2022 metus  

2.13.Organizuoti praktinius 

užsiėmimus PSDPt22 gr. ir PSDP22 

gr. mokiniams  Vilniaus paslaugų 

verslo profesinio mokymo centre tema 

„Asmens  slauga“. 

Mokinių dalyvavusių 

praktinio mokymo 

užsiėmimuose skaičius, 20 

mokinių 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

Per 2022 metus  

2.14. Organizuoti praktinius 

užsiėmimus PE22 gr. ir PEt22 gr. 

mokiniams Šiaulių DRMC tema 

„Krovinio pritvirtinimas, gabenimas“. 

Mokinių dalyvavusių 

praktinio mokymo 

užsiėmimuose skaičius, 30 

mokinių 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Per 2022 metus 
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2.15. Pagal poreikį organizuoti 

mokymus asmenims iš Užimtumo 

tarnybos. 

Poreikis patenkintas 100 

proc. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Per 2022 metus  

2.16. Organizuoti technologinių 

naujovių pristatymus  maisto 

patiekimo srityje PVS bendruomenei: 

rotacinio pečiaus konditerijos 

gaminiams pristatymas; 

vakuumavimo įrenginio, spec. indų 

pristatymas; 

vaisių, uogų liofilizavimo įrenginio 

pristatymas ( patobulinta versija). 

Organizuoti 3 renginiai 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Per 2022 metus  

2.17. Teikti furšetų, banketų 

aptarnavimo, organizavimo, maisto 

gamybos paslaugų praktinio mokymo 

metu. 

Suteikta paslaugų už 3000 

eurų 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Per 2022 metus  

3. Integruoti į 

ugdymo procesą 

mokinių vertybinių 

nuostatų, 

pilietiškumo, 

bendrųjų gebėjimų 

ugdymą 

 

3.1. Įgyvendinti bendrųjų 

kompetencijų ugdymą vykdant  

profesinio mokymo programas. 

Mokymo programų 

skaičius, 18 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Per 2022 metus  

3.2. Mokinių bendrųjų gebėjimų ir 

vertybinių nuostatų ugdymo temas 

įtraukti į profesinio mokymo modulių 

2022–2023 m. m. teminius planus. 

Mokinių bendrųjų gebėjimų 

ir vertybinių nuostatų 

ugdymo temos įtrauktos į 

100 proc. modulių teminius 

planus 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Per 2022 metus  

3.3. Mokinių bendrųjų gebėjimų ir 

vertybinių nuostatų ugdymo temas 

įtraukti į 2022–2023 m. m. grupių 

veiklos planus. 

Mokinių bendrųjų gebėjimų 

ir vertybinių nuostatų 

ugdymo temas įtraukti į 

2022–2023 m. m. 100 % 

grupių veiklos planus 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Grupių vadovai 

Per 2022 metus  
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3.4. Mokinių bendrųjų gebėjimų ir 

vertybinių nuostatų ugdymo temas 

įtraukti į 2022–2023 m. m. 

neformalaus švietimo būrelių 

programas. 

Mokinių bendrųjų gebėjimų 

ir vertybinių nuostatų 

ugdymo temas įtraukti 100 

% į 2022–2023 m. m. 

neformalaus švietimo 

būrelių programas. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Neformalaus švietimo 

būrelių vadovai 

2022-06  

3.5. Organizuoti mokinių e. 

savanorystės veiklas, susijusias su 

pagalba vieni kitiems:  
3.5.1. „Iškepk duoną pats“ : PDPK19 

gr. mokiniai moko išsikepti duoną 

PV21 gr. mokinius;    

Dalyvavo 50 proc. mokinių Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Grupių vadovai 

 

 

 

 

2022-02 

 

 

3.5.2. „Iškepk duoną pats“ :  PDPK20 

gr. mokiniai moko išsikepti duoną 

PK21 gr. mokinius; 

2022-02  

3.5.3. „Susimodeliuok e. atviruką“ : 

PMPT20 gr. mokiniai moko PDPKt21 

gr. mokinius pasidaryti e. atviruką; 

2022-03  

3.5.4. „Susimodeliuok e. atviruką“: 

PMTt20 gr. mokiniai moko PV21/1 gr. 

mokinius pasidaryti e. atviruką; 

2022-03  

3.5.5. „Skaičiuok teisingai: kokie 

mokesčiai ?“ PFPTt21 gr. mokiniai 

moko PEPK21 gr. mokinius tinkamai 

identifikuoti mokesčius. 

2022-03  
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3.5.6. „Skaičiuok teisingai: kokie 

mokesčiai ?“ PFPTt21 gr. mokiniai 

moko PEPKt21 gr. mokinius tinkamai 

identifikuoti mokesčius. 

2022-03  

3.5.7. „Serviruok klasiškai“: PPB21 

gr. mokiniai moko PVt21 gr. mokinius 

klasikinių serviravimo taisyklių 

taikymo. 

2022-04  

3.5.8. „Serviruok klasiškai“: PPB21 

gr. mokiniai moko PVt21 gr. mokinius 

klasikinių serviravimo taisyklių 

taikymo. 

2022-04  

3.5.9. „Serviruok klasiškai“: PPB21 

gr. mokiniai moko PSDP21 gr. 

mokinius klasikinių serviravimo 

taisyklių taikymo. 

2022-05  

3.5.10. „Pasigamink sveikuolišką 

kokteilį“: PPB21 gr. mokiniai moko 

PFPTt gr. mokinius pasigaminti 

sveikuolišką kokteilį. 

2022-05  

3.6. Organizuoti  e. renginius / 

renginius tikslu ugdyti mokinių 

pilietiškumą: 

Priemonių skaičius, 5 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Grupių vadovai 

 

 

 

 

2022-01 
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3.6.1. Organizuoti  renginį Sausio 13-

osios dienos įvykiams paminėti; 

3.6.2. Organizuoti  renginį 

„Holokausto įvykiams paminėti“  

2022-01  

3.6.3. Organizuoti  renginį Vasario 16-

osios dienos proga;  

2022-02 

 

 

3.6.4. Organizuoti  renginį „Aš –

pilietis“; 

2022-02  

3.6.5. Organizuoti  renginį Kovo 11-

osios dienos proga; 

2022-03  

3.7. Organizuoti kultūrinius-

edukacinius renginius PVS 

bendruomenei: 

3.7.1. Renginys „Meilė kiekvieno 

širdyje“; 

Renginių skaičius, 10 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Grupių vadovai 

 

 

 

 

2022-02 

 

 

3.7.2. Renginys „Užgavėnės 2022 “; 2022-03  

3.7.3. Renginys „ Šv. Velykos“; 2022-04  

3.7.4. Renginys „Mamos diena“; 2022-05  

3.7.5. Renginys „Tėvo diena“ ; 2022-06  

3.7.6. Renginys „Mokytojo diena“; 2022-10  
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3.7.7. Renginys „Draugo diena“; 2022-12  

3.7.8. Renginys „Šv. Liucijos diena“; 2022-12  

3.7.9. Renginys „2021–2022 m. m. 

diplomų įteikimo šventė“; 

2022-07  

3.7.10. Renginys „2022–2023 m. m. 

pradžios šventė“ 

2022-09  

3.8. Organizuoti mokinių kūrybinius e. 

konkursus / konkursus: 

„Gražiausias kavos piešinys“ – PPB21 

gr. mokinių kūrybinių darbų paroda; 

 

„Skaniausia pica“ kūrybinių darbų 

paroda (dalyvauja visos maisto srities 

PVS grupės);   

 

„Profesionaliausiai pagamintas 

desertas“ – PK21 gr. mokinių 

kūrybinių darbų paroda; 

Konkursų skaičius, 3 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

 

 

2021-03 

 

 

2022-04 

 

 

 

2022-05 

 

3.9. Parengti ir įgyvendinti 

mokyklinius projektus, skirtus 

mokinių dalykinėms kompetencijoms 

ir bendriesiems  gebėjimams ugdyti: 

„Šv. Velykas švenčia kiekvienas“; 

„Miesto Gimtadienį švenčia 

kiekvienas“; 

„Būk socialiai atsakingas“; 

„Dovanoju knygą senelių namams 

„Prasmė“. 

Projektų sk., 4 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė        

Grupių vadovai 

Per 2022 metus  
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3.10. Organizuoti mokinius dalyvauti 

renginiuose pagal kultūros paso 

programą. 

Renginiuose dalyvavusių 

mokinių skaičius, 60  

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė        

Grupių vadovai 

Per 2022 metus  

3.11. Deleguoti mokinius dalyvauti 

renginyje „Tavo PIN kodas“ Šiaulių 

arenoje. 

Mokinių skaičius, 30 Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Grupių vadovai 

2022-09 

 

 

 

 

4. Plėtoti pagalbos 

mokiniui priemones 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Sudaryti sąlygas mokytis 

„Virėjas“ (po 10 kl.) specialybės 

mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių dėl intelekto 

sutrikimo. 

Siūlomų programų skaičius, 

1vnt. 

 

 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

 

2022-06 

 

 

 

4.2. Organizuoti naujai priimtų 

mokinių adaptacijos programos 

įgyvendinimą ir jos aptarimą.  

Ataskaita, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė         

Grupių vadovai 

Spec. pedagogė  

D. Kepelinskienė 

Vaiko gerovės komisija 

2022-09/10  

4.3. Teikti specialiąją ir socialinę 

pagalbą mokiniams pagal Prekybos ir 

verslo skyriaus spec. pedagogo veiklos 

planą. 

 

Spec. pedagogės metinė 

veiklos plano ataskaita, 1 

vnt. 

 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė              

Grupių vadovai 

Spec. pedagogė  

D. Kepelinskienė 

Per 2022 metus  
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4.4. Bendradarbiauti su Šiaulių PRC 

psichologu, siekiant gauti mokiniams 

savalaikę psichologinę pagalbą. 

Patenkintas PVS mokinių 

poreikis 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Vaiko gerovės komisija 

Grupių vadovai 

Per 2022 metus  

4.5. Užtikrinti spec. ugdymosi 

poreikių turintiesms mokiniams 

mokytojo padėjėjo pagalbą. 

Patenkintas PVS spec. 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių poreikis 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė           

Grupių vadovai 

Spec. pedagogė  

D. Kepelinskienė  

Vaiko gerovės komisija 

Per 2022 metus  

4.6. Organizuoti e. konsultacijas / 

konsultacijas mokymosi sunkumus 

turintiems mokiniams.  

20 val. kiekvienai 

profesinės mokymo 

programos grupei. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė               

Grupių vadovai 

Spec. pedagogė  

D. Kepelinskienė  

Vaiko gerovės komisija 

Per 2022 metus  

4.7. Teikti mokiniams materialinę 

pagalbą, atsižvelgiant ir įvertinant 

mokinių poreikius. 

Suteikta vienkartinių 

materialinių paramų 12 

mokinių. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė                 

Grupių vadovai 

Spec. pedagogė  

D. Kepelinskienė  

Vaiko gerovės komisija 

Per 2022 metus  

4.8. Įgyvendinti psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencinę 

programą „Savu keliu“ su pirmojo 

Įgyvendinta prevencinių 

priemonių, 27 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Vaiko gerovės komisija 

Grupių vadovai 

Per 2022 metus  
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kurso grupės PFPT22 gr., PMPT22 

gr., PV22 gr. mokiniais  

4.9. Įgyvendinti žalingų įpročių 

prevencijos e. priemones / priemones, 

įtraukiant mokinius į šias veiklas: 

4.9.1. Įtraukianti paskaita „Gaisrai, jų 

pasekmės“; 

Įgyvendinta priemonių, 8 

vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Vaiko gerovės komisija 

Grupių vadovai 

 

 

 

2022-05 

 

4.9.2. Įtraukianti paskaita „Narkotikai, 

jų pasekmės“ 

2022-09 

 

 

4.9.3. Įtraukianti paskaita 

„Savanorystė – puiki prevencijos 

priemonė. Jaunimo gerieji 

pavyzdžiai“; 

2022-09  

4.9.4. Įtraukianti paskaita „Rūkymas ir 

jo žala žmogui, aplinkai“; 

2022-10 

 

 

 

4.9.5. Įtraukianti paskaita „Narkotikai, 

jų platinimas: žala , atsakomybė“; 

2022-10 

 

 

4.9.6. Įtraukianti paskaita „Mes prieš 

patyčias“; 

2022-11 

 

 

4.9.7. Įtraukianti paskaita „Elgesys 

viešoje e. erdvėje“; 

2022-11 

 

 

4.9.8. Įtraukianti paskaita Įtraukianti 

paskaita „Saugus internetas“. 

2022-12  
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5. Tobulinti mokinių 

mokymosi 

pasiekimų ir 

pažangos, profesinių 

kompetencijų ir 

kvalifikacijų 

vertinimą 

 

 

 

 

5.1. Įgyvendinti mokinių mokymosi 

pasiekimų vertinimo priemones ir jas 

aptarti. 

100 proc. mokinių teikiamas 

mokymosi pasiekimų 

pažangos grįžtamasis ryšys 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

PVS profesijos mokytojų 

metodinės komisijos 

pirmininkė  

K. Butkuvienė  

Per 2022 metus  

5.2. Vykdyti mokinių pažangos 

analizę, vertinimą ir aptarimą.  

Individualiai vertinama 

kiekvieno mokinio pažanga, 

vedama mokinių pažangos 

apskaita. 

Metodinės grupės 

protokolai, 2 vnt.  

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

PVS profesijos mokytojų 

metodinės komisijos 

pirmininkė  

K. Butkuvienė 

Per 2022 metus  

5.3. Organizuoti asmenų, kurie mokosi 

pagal Didmeninės ir mažmeninės 

prekybos srities mokymo programas, 

kompetencijų vertinimą. 

Kompetencijų vertinimas 

atliktas 100 asmenų 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Prekybos sektoriaus 

darbo grupė 

Per 2022 metus  

5.4. Atlikti vertinimo užduočių 

korekcijas.  

100 proc. peržiūrėtos 

vertinimui skirtos užduotys, 

atliktos korekcijos pagal iš 

išorės pateiktus 

argumentuotus pastebėjimus 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Prekybos sektoriaus 

darbo grupė 

Iki 2022- 06  

5.5. Parengti pasiūlymus pasitelktiems  

„Apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugų“, „Informacinių ir ryšių 

technologijų“, „Nekilnojamojo turto 

operacijų, finansinių, apskaitos ir 

draudimo paslaugų“, „Socialinių 

paslaugų“, „Transporto ir saugojimo 

Parengta pasiūlymų, 5 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

PVS profesijos mokytojų 

metodinės grupės 

pirmininkė  

Iki 2022-07  
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paslaugų“ teikėjams dėl kompetencijų 

vertinimui skirtų užduočių. 

J. Jasnauskaitė 

6. Užtikrinti 

efektyvią sektorinių 

praktinio mokymo 

centrų veiklą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Organizuoti Praktinio mokymo e. 

užsiėmimus / užsiėmimus mokymo 

programos „E. pardavėjas 

konsultantas“, „Pardavėjas 

konsultantas“ mokiniams bei mokymo 

programose dirbantiems profesijos 

mokytojams iš Kelmės profesinio 

rengimo centro, Joniškio žemės ūkio 

mokyklos, Biržų technologijų ir verslo 

mokymo centro, Panevėžio Margaritos 

Rimkevičaitės profesinio rengimo 

centro, Raseinių technologijų ir verslo 

mokyklos. 

Mokymuose dalyvavusių 

mokinių skaičius: 50 

mokinių. 

Mokymuose dalyvavusių 

mokytojų skaičius: 10 

mokytojų. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

 

Per 2022 metus  

6.2. Teikti pasiūlymą praktinio 

mokymo užsiėmimams aukštųjų 

mokyklų studentams. 

Pateiktų pasiūlymų skaičius, 

6 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Per 2022 metus  

6.3. Teikti pasiūlymą įmonių 

darbuotojų mokymams, pavieniams 

asmenims. 

Siūlomų mokymo programų 

skaičius, 4vnt. 

 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Per 2022 metus  

6.4. Organizuoti Prekybos sektoriaus 

technologinių galimybių pristatymo 

renginį verslo įmonių atstovams. 

Renginių skaičius, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Per 2022 metus  
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6.5.  Organizuoti ir deleguoti mokinius 

dalyvauti profesinio meistriškumo 

konkursuose, verslo praktinio 

mokymo firmų mugėse tikslu 

pademonstruoti įgytas bendrąsias ir 

profesines kompetencijas: 

6.5.1. Organizuoti  Nacionalinį 

mokinių profesinio meistriškumo e. 

konkursą „Profesionaliausias 

prekybininkas 2022“; 

Organizuota renginių, 1 vnt. 

Dalyvauta renginiuose, 1 

vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

 

 

 

 

 

 

2022-03 

 

6.5.2.  Deleguoti mokinius į verslo 

praktinio mokymo firmų mugę 

„Geriausias vadybininkas 2022“. 

2022-04  

7. Organizuoti 

užsiėmimus 

bendrojo ugdymo 

mokiniams 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Organizuoti profesinio veiklinimo 

užsiėmimus bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams pagal siūlomas 

13 programų. 

Užsiėmimų skaičius, 5 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Per 2022 metus  

7.2. Organizuoti maisto srities 

technologijų pamokas Šiaulių miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 

pagal siūlomas 8 programas. 

Užsiėmimų skaičius, 20 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Per 2022 metus  

7.3. Organizuoti ankstyvojo profesinio 

orientavimo užsiėmimus, skirtus 

Šiaulių miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų: Šiaulių Simono Daukanto 

gimnazijos, Šiaulių Saulės pradinės 

mokyklos, Šiaulių miesto centro 

pradinės mokyklos, Medelyno 

progimnazijos pradinukams. 

Užsiėmimų skaičius, 5 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Per 2022 metus  

7.4. Parengti „Steam“ programas, 

skirtas ugdyti Šiaulių miesto bendrojo 

Mokymo programų 

skaičius, 2 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

2022-02  
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ugdymo mokyklų mokinių praktinius 

gebėjimus technologijų srityse: 

- „Pica 3D“; 

- „Kava 3D“. 

A. Tiškuvienė 

7.5. Įgyvendinti pasirinktas „Steam“ 

programas. 

 

Veiklos ataskaita, 2 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Per 2022 metus  

7.6. Viešinti mokymosi galimybes 

pagal modulį „Nesudėtingos 

technologijos tautinio paveldo 

patiekalų gaminimas“ skyriaus 

internet. psl., socialiniame tinkle fb.  

Publikacijų skaičius, 6 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Per 2022 metus  

7.7. Organizuoti mokinių, 

besimokančių pagal bendrojo ugdymo 

programas, pasirinkto profesinio 

mokymo programos „Virėjas“ modulį 

„Nesudėtingos technologijos tautinio 

paveldo patiekalų gaminimas“ 

mokymą. 

Modulį pasirinkusių 

mokinių sk., 20 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

 Per 2022 metus  

8. Gerinti ugdymo 

organizavimą ir 

aprūpinimą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Planuoti lėšas, įvertinant pateiktus 

skyriaus mokytojų poreikius, tikslu 

aprūpinti reikiamomis medžiagomis 

praktinio mokymo užsiėmimus. 

Praktinio mokymo 

užsiėmimai aprūpinti 

medžiagomis ir 

priemonėmis pagal 

programas, 100 proc. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Periodiškai kas 

ketvirtį 

planuojamos lėšos 

 

8.2. Įsigyti priemones praktiniam 

mokymui: stiklo taurės viskiui 60 vnt., 

furšetiniai stalai lauko sąlygomis 10 

vnt., spec. volai tešlai lyginti 10 vnt., 

spec. užuolaidos fotografavimui 4 vnt. 

Įsigytos priemonių vertė, 

3500 eurų 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

Per 2022 metus  

8.3. Inicijuoti darbdavių paramą tikslu 

tobulinti ugdymo procesą. 

Gautos paramos vertė, 600 

eurų 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Per 2022 metus  
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Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

8.4. Parengti poreikio projektą  

leidiniams įsigyti pagal profesinio 

mokymo programas „Nekilnojamojo 

turto brokeris“, „Renginių ir poilsio 

organizatorius“. 

Pateikta paraiška, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė  

2022-06  

1.2.tikslas. Didinti mokymosi prieinamumą. 

1. Sudaryti 

mokiniams lanksčias 

mokymosi galimybes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Parengti lanksčius (individualius) 

atsiskaitymų grafikus dirbantiems, 

vaikus auginantiems, sveikatos 

problemų turintiems mokiniams. 

Mokinių, besimokančių 

pavienio mokymosi forma 

savarankišku būdu, 8 

mokiniai 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Per 2022 metus  

1.2. Išanalizuoti ir aptarti 

besimokančių pavienio mokymosi 

forma savarankišku būdu mokymosi  

efektyvumą. 

Pusmečio ataskaita, 2 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

2022-06  

1.3. 100 proc.sudaryti sąlygas mokytis  

nuotoliniu būdu pagal visas mokymo 

programas tikslu ugdyti mokinių 

gebėjimus naudotis skaitmeniniais 

mokymo/si ištekliais, atliekant 

monitoringo analizę ir aptarimą.  

Skaitmeniniais mokymosi 

ištekliais besinaudojančių 

mokinių dalis per metus, 95 

%. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

Per 2022 metus 

 

 

 

1.4. Sudaryti ir organizuoti teorinių 

modulių e. konsultacijas / 

konsultacijas mokiniams, 

100 proc. patenkintas 

mokinių poreikis 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

Per 2022 metus  
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besimokantiems nuotoliniu mokymosi 

būdu. 

1.5. Aptarti atliktos mokinių apklausos 

rezultatus apie nuotolinio mokymo 

efektyvumą ir problemas numatant 

sprendimo būdus. 

Protokolas, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

2022-03  

1.6. Sudaryti sąlygas mokiniams 

mokytis pagal pameistrystės formą. 

 

Pameistrystės mokymo 

forma per metus 

besimokančių mokinių 

skaičius, 20. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

Per 2022 metus  

1.7. Organizuoti konsultacijas 

mokiniams, besimokantiems pagal 

pameistrystės formą. 

100 proc. patenkintas 

mokinių poreikis 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

Per 2022 metus  

1.8. Organizuoti mokymą pagal 

atskirus tęstinio mokymo programų 

modulius atsižvelgiant į asmenų 

poreikius. 

Baigusių asmenų: 4 

asmenys. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

Per 2022 metus  

1.9. Parengti ir patalpinti informaciją 

skyriaus internetiniame puslapyje,  

apie  profesinio mokymo programų 

modulių mokymo grafikus, modulių 

turinį pagal 2022–2023 m. m. 

priėmimo planą. 

Paskelbtas organizuojamų 

profesinio mokymo modulių 

sąrašas, 1 vnt. 

 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

2022-02  

1.10. Siūlyti  neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų vertinimo 

paslaugas.  

Publikacija interneto 

svetainėje 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

Per 2022 metus  

2. Plėtoti neformalaus 

mokymosi galimybes 

 

2.1 Parengti ir įgyvendinti e. mokymus 

/ mokymus pagal neformalias 

profesinio mokymo programas: 

Mokymuose dalyvavusių 

asmenų skaičius, 30. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Per 2022 metus  
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„Informacijos apie prekę modeliavimas 

e. erdvėje“ (36 val.); 

„E. komercijos platformos kūrimas ir 

administravimas“ (36 val.); 

„E. komercijos reklamos kūrimas“ (36 

val); 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

2.2. Organizuoti mokymus pagal 

mokinių pasirinktą neformaliojo vaikų 

švietimo programą „Įvairių skonių 

kavos ir kokteilių gaminimas ir 

patiekimas“. 

Mokymų dalyvių skaičius, 

20 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

2022 metų I 

pusmetis 

 

1.3. tikslas. Užtikrinti veiklos kokybę. 

1. Palaikyti vidinę 

kokybės valdymo 

sistemą  

 

1.1. Organizuoti darbdavių 

dalyvavimą apklausoje. 

 

Darbdavių , dalyvavusių 

apklausoje, skaičius 30. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė  

 2022-06  

1.2 Užtikrinti baigiamųjų grupių 

mokinių dalyvavimą apklausoje. 

 

Mokinių, dalyvavusių 

apklausoje skaičius, 190. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

Grupių vadovai 

 2022-06  

1.3. Organizuoti profesijos mokytojų 

dalyvavimą apklausoje. 
 

Mokytojų, dalyvavusių 

apklausoje skaičius, 26. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė  

 2022-06  

1.4. Aptarti darbdavių, mokinių, 

mokytojų apklausų rezultatus. 

Protokolas, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

2022-10  
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1.5.Atlikti Prekybos ir verslo skyriaus 

savianalizę pagal metodines 

rekomendacijas už 2021 metus. 

Įsivertinimo ataskaita, 1vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

 2022-10  

2. Tobulinti 

darbuotojų 

kvalifikaciją 

2.1 Organizuoti metinį 2021 metų 

veiklos vertinimo pokalbį su 28 

skyriaus pedagogais. 

Protokolas, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

2022-01  

2.2. Nustatyti mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetines sritis 2022 

metams. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

PVS sąrašas, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

2022-01  

2.3 Parengti pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo planą 2022 metams. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

planas, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

2022-01  

2.4. Organizuoti mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo seminarus 

pagal nustatytas prioritetines sritis: 

„ Laimingas mokytojas – sveika 

visuomenė“, 

„e mokymo/si medžiagos 

skaitmeniniams“. 

Organizuotų seminarų 

skaičius, 2 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Pagal 2022 metų 

renginių planus 

 

2.5. Sudaryti sąlygas dalyvauti 

profesijos mokytojams spec. 

pedagogikos ir psichologijos kursuose. 

Dalyvavusių pedagogų sk. 2 

pedagogai 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

2022-06  

2.6. Organizuoti stažuotę profesijos 

mokytojui A. Abadauskui įmonėje 

„Transmėja“.  

Dalyvavusių profesijos 

mokytojų sk. stažuotėje, 1 

mokytojas 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

2022-06  

2.7. Organizuoti renginį pedagogams 

tikslu pasidalinti gerąja patirtimi, įgyta 

įvairiuose mokymuose. 

Organizuota renginių, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

PVS profesijos mokytojų 

metodinės grupės 

pirmininkė  

2022-05  
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K. Butkuvienė 

2.8. Skatinti profesijos mokytojus 

stebėti kolegų pamokas. 

1 mokytojas stebėjo 2 

pamokas per du mėnesius 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

PVS profesijos mokytojų 

metodinės grupės 

pirmininkė  

K. Butkuvienė 

Pagal PVS 

profesijos 

mokytojų 

metodinės 

komisijos planą. 

 

2.9. Aptarti pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo plano 2022 metų 

įgyvendinimo rezultatus. 

Protokolas, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

2022-12  

3. Užtikrinti saugias 

darbo ir mokymosi 

sąlygas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1. Įgyvendinti darbuotojų ir mokinių 

saugos ir sveikatos priemones: 

3.1.1. Supažindinti mokinius su 

saugos reikalavimais skyriuje; 

3.1.2. Atnaujinti pedagogų žinias apie 

saugos reikalavimus skyriuje;  

3.1.3. Atnaujinti aptarnaujančiojo 

personalo žinias apie saugos 

reikalavimus skyriuje; 

3.1.4. Atlikti kasmetinę darbo 

įrenginių ir patalpų apžiūrą skyriaus 

teorinio ir praktinio mokymo 

kabinetuose. 

Organizuota saugos ir 

sveikatos priemonių, 4 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

 

 

2022-09 

 

 

2022-08 

 

 

2022-08 

 

 

 

2022-08 

 

 

 

3.2. Laikytis koronaviruso prevencinių 

reikalavimų įgyvendinant prevencines 

priemones dėl Covid -19 ligos: 

vykdyti mokinių testavimą, vesti 

Internetinė ataskaita, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Per 2022 metus  
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mokinių, darbuotojų apskaitą dėl 

skiepijimo ir testavimo, registruoti 

ligos atvejus. 

3.3. Aprūpinti skyriaus darbuotojus 

darbo apranga, priemonėmis pagal 

poreikį.  

Patenkintas poreikis, 100 

proc. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Per 2022 metus  

2. PERSONALO VALDYMAS. 

2.1. tikslas. Tobulinti personalo darbo santykių administravimą. 

1. Analizuoti veiklos 

rezultatus   

1.1. Organizuoti PVS 2022 metų 

veiklos rezultatų aptarimą. 

Protokolas, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

2022-12  

1.2. Analizuoti ugdymo rezultatus 

numatant galimus problemų 

sprendimų būdus ir juos įgyvendinant. 

Mokytojų susirinkimų 

protokolas, 2 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

2022-02 ir 2022-

06 

 

1.3. Analizuoti ir aptarti pamokų 

lankomumo rezultatus. 

Ugdymo priežiūros 

ataskaitos, 5 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė  

A. Tiškuvienė 

Kas du mėnesius  

1.4. Analizuoti ir aptarti mokinių 

„nubyrėjimo“ priežastis, numatyti ir 

įgyvendinti galimus sprendimo būdus. 

Skyriaus administracijos 

susirinkimų protokolai, 5 

vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

Kas du mėnesiai  

1.5. Įvertinti ir aptarti 7 darbuotojų 

veiklą už 2021 metus. 

7 darbuotojams, kuriems 

2021 m. buvo skirtos 

metinės užduotys, veiklos 

vertinimo išvados. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

2022-01  

1.6. Darbuotojams skirti metines 

veiklos užduotis 2022 m. 

Veiklos užduotys 2022 

metams skirtos 7 

darbuotojams. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

2022-01  
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2. Tobulinti vidinį 

komunikavimą 

2.1. Atnaujinti PVS internetiniame 

puslapyje publikuojamą informaciją. 

Periodiškumas, 1 kartą per 

mėnesį. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

1 kartą per mėnesį  

2.2. tikslas. Užtikrinti vidaus kontrolę. 

1. Mažinti veiklos 

rizikų, korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę 

1.1. Įgyvendinti ugdymo priežiūros 

priemones. 

 Ugdymo priežiūros 

ataskaitos, 5vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

Kas du mėnesiai  

1.2 Aptarti įgyvendintas ugdymo 

priežiūros priemones. 

 

 

Skyriaus administracijos 

susirinkimų protokolai, 5 

vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Sektorinio centro vadovė 

A. Tiškuvienė 

Kas du mėnesiai  

3. RINKODARA. 

3.1. tikslas. Vykdyti rinkodaros priemones. 

1. Organizuoti 

edukacinius – 

kultūrinius renginius 

profesinio mokymo 

įvaizdžiui gerinti 

1.1.  Dalyvauti „ e. profesijų dienoje“ Dalyvauta renginyje, 1 vnt.  2022-04  

1.2. Deleguoti mokinius dalyvauti 

sporto ir pramogų šventėje. 

 

Dalyvauta renginyje, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

2022-09  

1.3. Organizuoti renginį „Šeimos 

diena“. 

Organizuotas renginys, 1 

vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

Grupių vadovai 

2022-05  

3.2. tikslas. Vykdyti Šiaulių regiono darbo rinkos kaitos stebėseną. 

2. 1. Analizuoti 

Šiaulių regiono 

darbo rinkos 

pokyčius, poreikius 

 

1.1. Aptarti, priimant atitinkamus 

įgyvendinimo sprendimus, kasmetinės 

darbdavių apklausos duomenis, 

pasiūlymus. 

Mokytojų susirinkimų 

protokolas, 1 vnt. 

 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

 

2022-10 
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1.2. Parengti Prekybos ir verslo 

skyriaus priemonių planą numatytiems 

sprendimams įgyvendinti, susijusiems 

su veiklos tobulinimu, 

bendradarbiavimu su darbdaviais. 

Priemonių planas, 1 vnt. 

 

 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

 

2022-11 

 

 

 

 

 

1.3. Inicijuoti siūlymus dėl naujų 

profesinio mokymo programų 

įvedimo. 

Pasiūlymas, 1 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

2022-11  

2. Stebėti ir vertinti 

rengiamų specialistų 

įsidarbinimo 

galimybes regione 

2.1. Informuoti mokytojus apie 

rengiamų specialybių įsidarbinimo 

Šiaulių regione galimybių barometrą, 

profesijų žemėlapį. 

Mokytojų susirinkimų 

protokolas, 1 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

2022-10  

2.2 Atlikti ir aptarti 2022 m. laidos 

Prekybos ir verslo skyriaus absolventų 

užimtumo analizės duomenis. 

Mokytojų susirinkimų 

protokolas, 1 vnt. 

 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

Periodiškai kas 6 

mėn. po 

programos 

baigimo 

 

3.3. tikslas. Plėtoti socialinę partnerystę. 

1. Aktyviai 

dalyvauti verslo 

asocijuotų struktūrų 

veiklose, 

bendradarbiauti su 

darbdaviais 

 

1.1. Organizuoti bendradarbiavimo 

sutarčių atnaujinimo, naujų pasirašymo 

renginį. 

 

Pasirašyta, atnaujinta 

bendradarbiavimo sutarčių, 

8 vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

2022-09 

 

 

1.2. Tęsti bendras veiklas su 

socialiniais partneriais: UAB „Rūta“, , 

UAB „Finakcentai“, „Socialinės 

integracijos centru“, „Varlė.lt“ .  

Įgyvendinta bendrų veiklų 4 

vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

Per 2022 metus  
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2. Bendradarbiauti 

su Šiaulių regiono 

savivaldybėmis, 

seniūnijomis, 

švietimo įstaigomis 

2.1. Organizuoti socialinės 

partnerystės priemones: 

 

 

 

2.1.1. „Esi svarbus, nes mylime...“ -

bendras renginys su VŠĮ paliatyvios 

pagalbos ir slaugos centru. 

Įgyvendinta veiklų, 6 vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

 

 

 

 

 

2022-02 

 

2.1.2. „Šv. Velykas švenčia 

kiekvienas“- bendras renginys su 

Šiaulių miesto labdaros valgykla. 

2022-04  

2.1.3. Renginį „Piknikas su šeima“ su 

Sveikatos biuru. 

2022-09  

2.1.4. Renginį su Meškuičių seniūnija 

„Prisidedu prie Kryžų kalno 

tvarkymo“. 

2022-05  

2.1.5. „Miesto gimtadienį švenčia 

kiekvienas“- bendras renginys su 

Šiaulių miesto labdaros valgykla 

2022-09  

2.1.6. „Šv. Kalėdas švenčia 

kiekvienas“- bendras renginys su 

Šiaulių miesto labdaros valgykla. 

2022-12  

2.2. Organizuoti renginį „Praktinių 

dirbtuvių diena Prekybos ir verslo 

skyriuje“ kviečiant jame dalyvauti 

Šiaulių regiono bendrojo ugdymo 

mokyklos mokinius. 

Įgyvendinta veiklų, 1vnt. Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

2022-04  

2.3. Sudaryti sąlygas mokytojams ir 

mokiniams dalyvauti socialinių 

partnerių renginiuose, priemonėse. 

Dalyvauta renginiuose, 2 

vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

Per 2022 metus  
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2.4. Informuoti ir sudaryti sąlygas 

mokytojams, mokiniams dalyvauti 

aukštųjų mokyklų renginiuose. 

Dalyvauta renginiuose, 1 

vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

Per 2022 metus  

4. TURTO VALDYMAS. 
4.1. tikslas. Racionaliai naudoti turtą. 

1. Įvertinti atskirų 

pastatų, patalpų 

naudojimą 

1.1. Analizuoti elektros, šildymo, 

energijos, vandens sunaudojimo 

sąnaudas, aptarti numatant ir 

įgyvendinant prevencines priemones.  

Skyriaus administracijos 

susirinkimų protokolai, 2 

vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

Kas pusmetį  

1.2. Modernizuoti mokomosios 

laboratorijos ir mokomojo baro 

patalpas, įrengiant praktinių pamokų 

filmavimo įrangą. 

Įgyvendinimo aptarimo 

protokolas, 1vnt. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė 

 

Iki 2022 -04  
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PREKYBOS IR VERSLO SKYRIAUS  

MOKYTOJŲ SUSIRINKIMŲ TEMATIKA  

  

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas, 

nagrinėjamas klausimas 

Atsakingi asmenys Data Pastabos 

1 Posėdis 

I pusmečio ugdymo rezultatų 

aptarimas ir uždaviniai ugdymo 

procesui gerinti. Mokinių pažangos 

matavimo, motyvavimo sėkmei 

aptarimas. 

Skyriaus vedėja 

R. Veršinskienė, 

Sektorinio centro 

vadovė 

A. Tiškuvienė 

2022 m. 

vasaris 

 

2 Posėdis „E. mokymo/si medžiagos 

kokybė: skaitmeninimas“. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė, 

Sektorinio centro 

vadovė 

A. Tiškuvienė 

2022 m. 

birželis 

 

 

 

3 Posėdis 

II pusmečio, metinių ugdymo 

rezultatų aptarimas ir uždaviniai 

ugdymo procesui gerinti. Mokinių 

pažangos matavimo, motyvavimo 

sėkmei aptarimas. 

Skyriaus vedėja 

R. Veršinskienė, 

Sektorinio centro 

vadovė 

A. Tiškuvienė 

2022 m.  

birželis 

 

 

4 Posėdis 

Skyriaus 2022 metų veiklos plano 

įgyvendinimo ataskaita ir projekto 

2023 metams pristatymas. 

Skyriaus vedėja  

R. Veršinskienė, 

Sektorinio centro 

vadovė 

A. Tiškuvienė 

2022 m. 

gruodis 

 

 

 

 

 

Planą parengė 

 

Pirmininkas         dr. Renata Veršinskienė 

 

Nariai         Aldona Tiškuvienė 

         Kristina Butkuvienė  

         Dovilė Kepelinskienė 

Stanislovas Steponaitis 


