PATVIRTINTA
Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centro direktoriaus
2016 m. rugpjūčio 30 d. įsk. Nr. V-213

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS
MOKYMO CENTRO
2016-2020 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

Uždavinys

Priemonės/ veiklos

Rezultatų rodiklio
matmuo
Pasiekimo laikas Atsakingas
(vnt./kompl.)

Rezultatai

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 Modulinis
mokymo programų diegimas mokymas

profesinis 11mokymo
programų

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
1.1.2.Mokymosi
aplinkų Užtikrinta infrastruktūra Pirmo kurso mokinių 2016m. lapkritis Direktoriaus
pritaikymas individualiems ir darbo aplinka
apklausų rodikliai
pavaduotoja
besimokančiųjų poreikiams
ugdymui
Parengtos mokymo/si 1 komplektas
2016m. rugsėjis Direktoriaus
priemonės modulinėms apskaitininko ir
pavaduotoja
programoms
kasininko modulinei
ugdymui
programai
Įgyvendintos lanksčios Pusmečių ir mokslo 2016m. rugsėjis Direktoriaus
mokymosi formos
metų rezultatai
pavaduotoja
ugdymui
Įgijusių kvalifikaciją 2016m. rugsėjis Direktoriaus
nuo įstojusių, %
pavaduotoja
ugdymui
Ugdymo
programos 3 programos
2016m. rugsėjis Direktoriaus
pritaikytos specialiųjų
pavaduotoja
ugdymosi
poreikių
ugdymui
mokiniams
Ugdymo
programos 1 programa
2016m. rugsėjis Direktoriaus
pritaikytos imigrantams
pavaduotoja
ugdymui
1.1.3. Bendrojo ugdymo
Individuali
mokinio Pusmečių ir mokslo 2016m. rugsėjis Gimnazijos
kokybės tobulinimas,
pažanga ir pasiekimai metų rezultatai
vedėja
atsižvelgiant į skirtingus
8 moduliai gabiems 2016m. rugsėjis Gimnazijos
mokinių gabumus
mokiniams
vedėja
2015-2016 m.m.
2016 m. rugsėjis Gimnazijos
įgijusių vidurinį ir
vedėja
pagrindinį
išsilavinimą skaičius
2016 m.rugsėjis

sk.
sk.
sk.

Uždavinys

Priemonės/ veiklos

1.2.Plėsti
sektorinių 1.2.1.Pirminio profesinio
praktinio mokymo centrų mokymo vykdymas
veiklas,
užtikrinant
mokymosi visą gyvenimą 1.2.2.Tęstinio profesinio
galimybes.
mokymo vykdymas
1.2.4.Technologijų pamokų
bendrojo ugdymo mokyklų
mokiniams vykdymas
1.3.Plėtoti socialinę ir 1.3.1.Veiklų su socialiniais
tarptautinę partnerystę.
partneriais vykdymas
1.3.2.Projektų vykdymas
1.3.3.Nacionalinių ir
tarptautinių konkursų
organizavimas

Rezultatų rodiklio
Rezultatai
matmuo
Pasiekimo laikas Atsakingas
(vnt./kompl.)
(lyginama su
įstojusiais)
Modulinės programos 11 modulinių
2016m. rugsėjis Direktoriaus
programų
pavaduotoja
ugdymui
Vykdomos programos 170 asmenų
2016 m. gruodis Suaugusiųjų
vedėja
Technologijų pamokos 4 pamokos
2016m. gruodis Skyrių vedėjai

Naujos ir atnaujintos 5 vnt.
sutartys su socialiniais
partneriais
Vykdomi tarptautiniai 18 asm.
projektai
Konkursai
2 nacionaliniai
konkursai

2016m. gruodis

2016m.gruodis

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Vystymo skyrius

2016m. lapkritis Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
30 asm.
2016m. lapkritis VVM Sk. vedėja
2 prizinės vietos
2016m. lapkritis VVM Sk. vedėja
1.3.4. Dalyvavimas
Konkursai
9 konkursai
2016m.gruodis Direktoriaus
nacionaliniuose ir
pavaduotoja
tarptautiniuose konkursuose
ugdymui
12 asm.
2016m.gruodis Sk. vedėjai
3 prizinės vietos
2016m.gruodis Sk. vedėjai
2 TIKSLAS. STIPRINTI MOKYMO CENTRO ĮVAIZDĮ IR ŽINOMUMĄ LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE
2.1.Plėtoti ugdymo karjerai 2.1.1.Profesinio informavimo Aplankytos mokyklos ir 5 aplankytos
2016m.gruodis
modelius
ir
orientavimo
veiklų oganizuoti renginiai
mokyklos ir 3
vykdymas
oganizuoti renginiai
2.1.2.Besimokančiųjų
Susitikimai
su 2 susitikimai su
2016m.gruodis
tolimesnės
karjeros socialiniais partneriais. socialiniais
planavimas
Mokinių
partneriais
apklausos/testai
1 vnt. apklausų

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Sk. vedėjai

sk.

Rezultatų rodiklio
Uždavinys
Priemonės/ veiklos
Rezultatai
matmuo
Pasiekimo laikas Atsakingas
(vnt./kompl.)
2.2.Populiarinti mokymo 2.2.1.Reklaminės medžiagos Reklaminė medžiaga
8 kompl..
2016m.gruodis Direktoriaus
centrą realioje ir virtualioje parengimas
pavaduotoja
erdvėje
ugdymui
2.2.2.
Dalyvavimas Renginiai
10 renginių
2016m.gruodis Direktoriaus
respublikiniuose
ir
pavaduotoja
tarptautiniuose renginiuose
ugdymui
2.2.3.Atvirų
renginių Susitikimai
su 3 susitikimai
2016m.gruodis Direktoriaus
organizavimas
visuomene
pavaduotoja
ugdymui
2.2.4.Centro
veiklų Straipsniai
5 straipsniai
2016m.gruodis Direktoriaus
viešinimas
žiniasklaidoje,
pavaduotoja
virtualioje erdvėje
ugdymui
3 TIKSLAS. UGDYTI BENDRUOMENĖS VERTYBINES NUOSTATAS.
3.1.Formuoti
atsakingą, 3.1.2.
Bendruomenės Kursai, seminarai ir kt. 5 renginiai / 100
patriotišką,
pilietišką, švietimas
renginiai
dalyvių
tolerantišką,
atvirą
naujovėms, kūrybingą ir 3.1.3. Tradicinių renginių Renginiai
4 renginiai
verslią bendruomenę.
organizavimas
3.2.Skatinti
profesinį 3.2.1. Mokytojų profesinių Kvalifikacijos
3 renginiai
tobulėjimą ir objektyvų kompetencijų
tobulinimas. tobulinimo renginiai
savo veiklos įsivertinimą. Bendrųjų
kompetencijų
tobulinimas
darbui
su
imigrantais.
3.2.2.
Mokytojų/vadovų Mokytojų atestacija
4 mokytojai
veiklos įsivertinimas

SUDERINTA
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo
centro tarybos 2016 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio
protokolo Nr. CT-3 nutarimu

2016m.gruodis

2016m.gruodis

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Sk. vedėjai

2016m.gruodis

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2016m.gruodis

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

