
 

 

KAUNO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYKLOS 
  

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

1.Bendros žinios apie mokymo įstaigą. Informacija apie mokyklos tikslus ir pobūdį 
 

Viešoji įstaiga Kauno informacinių technologijų mokykla (toliau – Mokykla)  - vienintelė tokį profilį 

turinti profesinio rengimo įstaiga Lietuvoje. Mokyklos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus 

vykdant švietimo veiklą, padėti asmenims įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas atitinkančias 

šiuolaikinį mokslo, technologijų, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti 

kintančioje darbo rinkoje. Mokyklą sudaro du skyriai: gimnazijos skyrius (teikia ugdymo paslaugas 

pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas) ir profesinio mokymo skyrius (teikia pirminio ir 

tęstinio profesinio mokymo, neformaliojo tęstinio profesinio mokymo paslaugas). 

Mokykla 2017 m. savo veiklą grindė mokyklos strateginio plano iki 2020 m. nuostatomis. Siekiant 

įgyvendinti strateginius tikslus ir uždavinius buvo parengtas 2017 m. mokyklos veiklos planas ir 

mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planas. Mokykla rengia informacinių technologijų, 

administravimo ir klientų aptarnavimo specialistus: kompiuterių tinklų derintojus, multimedijos 

paslaugų teikėjus, apskaitininkus ir kasininkus, sekretorius, mobiliosios elektronikos taisytojus, 

žiniatinklio programuotojus, JAVA programuotojus ir finansinių paslaugų teikėjus. 

Einamųjų metų užduotys: 
 

Metinės veiklos 

užduotys 
Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai  

(Kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar 

nustatytos užduotys yra 

įvykdytos.) 

Rezultatai 

1. Užtikrinti 

mokymą pagal 

modulines profesinio 

mokymo programas, 

atsisakant to paties 

pavadinimo 

dalykinių programų 

Vykdomas 

modulinis 

mokymas  

Įgyvendintos 2 

modulinės programos 

Mokykloje vykdomas 

mokymas pagal 11 modulinių 

profesinių mokymo 

programų. 

2. Užtikrinti 

kokybišką praktinio 

mokymo 

įgyvendinimą 

Mokiniai 

praktiniam 

mokymui 

siunčiami į SPMC 

10 proc. praktinio 

mokymo valandų 

vykdoma SPMC 

IT SPMC nėra. Multimedijos 

paslaugų teikėjo programos 

garso technologijos modulio 

įsisavinimui mokiniai 

naudojosi VŠĮ Elektrėnų 

profesinio mokymo centro 

sektorinio centro 

paslaugomis. 
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3. Diegti 

pameistrystės 

mokymo formą  

Dalis mokinių 

mokoma 

pameistrystės būdu 

4 proc. nuo bendro 

mokinių skaičiaus 

6,43% 

4. Parengti paslaugų, 

darbų bei 

produkcijos kainų ir 

tarifų nustatymo 

taisykles 

Patvirtintos 

paslaugų, darbų bei 

produkcijos kainų 

ir tarifų nustatymo 

taisyklės 

2017 m. II ketv.  Parengta ir patvirtinta 

visuotinio dalininkų 

susirinkimo 2017 m. 

balandžio 24 d. protokolu Nr. 

D-3 

5. Rinkti duomenis 

apie baigusiųjų 

pirminio profesinio 

mokymo programas, 

įsidarbinimą pagal 

įgytą kvalifikaciją 

Parengta duomenų 

analizės ataskaita 

2017 m. lapkričio 1 d.  Parengta ir aptarta mokyklos 

taryboje 2017 m. gruodžio 22 

d. protokolo Nr. 3. 

 

 

 

2. Dalininkai 

 

Eil. 

Nr. 

Mokyklos dalininkai Įnašo vertė Eur. 

2017 m. pradžioje 2017 m. pabaigoje 

1. Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministerija 

28,96 28,96 

2. UAB „NTSG“ 30 30 

 

3. Mokymo įstaigos darbuotojai            

 

3.1. Mokyklos vadovai:  

  

Direktorius Juozapas Dambrauskas:  

– išsilavinimas ir kvalifikacija:  

1. KPI, 1977 m., inžinierius elektrikas;  

2. VDU, 1997 m., edukologijos magistras, specializacija: profesinio mokymo vadyba;  

– atestacinė vadybinė kategorija: antra.  

  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Žilovienė:  

– išsilavinimas ir kvalifikacija:  

1. VU, 1992 m., lietuvių kalba ir literatūra;  

2. VDU, 2011 m., edukologijos magistras;  

– atestacinė vadybinė kategorija: antra.  

 

3.2. Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje – 73. 

Darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje – 71. 

 

3.3. Mokytojai: 
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Mokytojų skaičius 

 

 

 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai  

 

Profesijos   

mokytojai  

Iš jų suteikta 

kvalifikacinė kategorija 

2017 metais 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai  

Profesijos   

mokytojai  

IŠ VISO: 14 33 2 6 

Neatestuotų mokytojų skaičius - - x x 

    Atestuotų mokytojų skaičius:           

   

14 33 - 2 

turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 

- 2 - 1 

turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją  

9 9 2 2 

turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją   

4 9 - 1 

turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 

   

1 13 x x 

 

3.4 Švietimo pagalbos specialistai: 

 

 IŠ 

VISO 

t.t. 

atestuotų 

specialistų 

Ekspertų Metodininkų Vyr. 

specialistų 

Specialieji 

pedagogai 

- - - - - 

Socialiniai 

pedagogai 

1 1 - 1 - 

 

 

 IŠ 

VISO 

t.t. 

atestuotų 

specialistų 

I kat. II kat. III kat. IV kat. 

Psichologai - - - - - - 

 

3.5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 

3.5.1. Bendrojo ugdymo mokytojai: 

 

Mokslo metai Bendrojo ugdymo mokytojų, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendrojo ugdymo  

mokytojų skaičiaus įstaigoje 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2016-2017 11 3 78.57 21.43 

 

 

3.5.2. Profesijos  mokytojai 

 

Metai Profesijos mokytojų, tobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendro profesijos 

mokytojų  skaičiaus įstaigoje  
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Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metu 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2016-2017 24 9 72.73 27.27 

 

3.5.3. Švietimo pagalbos specialistai: 

 

Metai Švietimo pagalbos specialistų tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų per metus 

2016-2017 1 - 

 

 

 4. Pirminis profesinis mokymas 

 

4.1. 2017–2018 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos  

 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

2018.01.01 

M44041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

23 

M44041202 Finansinių paslaugų teikėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

19 

M43061107 Kompiuterių tinklų derintojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

101 

M44061106 Kompiuterių tinklų derintojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

31 

M44061109 Mobiliosios elektronikos taisytojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

14 

M43061106 Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

72 

M44061107 Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

55 

M43041501 Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

15 

330041502 Kompiuterio ir organizacinės technikos 

operatoriaus mokymo programa 

23 

M43061101 Žiniatinklio programuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

55 

M44061108 Žiniatinklio programuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

26 

M44061110 JAVA programuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

36 

 

 

4.2. Tame tarpe 2017–2018 m. m. pradėtos vykdyti pirminio profesinio mokymo programos:  

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas 

JAVA programuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa  

M44061110 

https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9214&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9214&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9214&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9214&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9418&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9418&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9210&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9210&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9210&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9210&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=2434&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=2434&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=3501&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=3501&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9409&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9409&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9409&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9409&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
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4.3. Daugiau kaip 3 metus nevykdomos, tačiau į licenciją įrašytos, pirminio profesinio mokymo 

programos: 

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas 

Elektroninės prekybos agento mokymo 

programa 

440041302 

Kompiuterinės įrangos derintojo mokymo 

programa 

330071402 

 

Dėl kokių priežasčių minimos programos nebevykdomos: 

Programos nėra paklausios tarp stojančiųjų. Vietoj jų vykdomos naujesnės modulinės profesinio 

mokymo programos. 
 

4.4. 2017–2018 m. m. vykdomos modulinės mokymo programos: 

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokinių skaičius 

2018.01.01 

Apskaitininko ir kasininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44041101 23 

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44041202 19 

Kompiuterių tinklų derintojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M43061107 101 

Kompiuterių tinklų derintojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44061106 31 

Mobiliosios elektronikos taisytojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44061109 14 

Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M43061106 72 

Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44061107 55 

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

M43041501 15 

Žiniatinklio programuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M43061101 55 

Žiniatinklio programuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44061108 26 

JAVA programuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

M44061110 36 

 

 

 

4.5. 2018–2019 m. m. planuojamos vykdyti modulinės mokymo programos: 

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas 

Apskaitininko ir kasininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44041101 

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44041202 

Kompiuterių tinklų derintojo modulinė M43061107 

https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9214&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9214&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9214&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9214&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9418&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9418&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9210&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9210&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9210&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9210&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=2434&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=2434&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9409&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9409&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9409&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9409&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9214&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
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profesinio mokymo programa 

Kompiuterių tinklų derintojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44061106 

Mobiliosios elektronikos taisytojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44061109 

Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M43061106 

Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44061107 

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

M43041501 

Žiniatinklio programuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M43061101 

Žiniatinklio programuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44061108 

JAVA programuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

M44061110 

 

4.6. Mokiniai 

4.6.1. Mokinių skaičius: 

 

Mokslo metai Mokinių skaičius spalio 1 d.   Iš jų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių  

2017 – 2018   575  - 

 

4.6.2.Mokinių priėmimas: 

 

Mokslo metai 

 

Priėmimo planas 

 

Priimta 

 

2017–2018  300 383  

Iš jų: 

345 - į pirminį profesinį mokymą 

38 - į gimnazijos klases 

 

4.6.3. Mokinių „nubyrėjimas“: 

Mokinių skaičius 2016 m. rugsėjo 1 d. – 578 

https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9214&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9214&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9214&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9418&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9418&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9210&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9210&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9210&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9210&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=2434&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=2434&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9409&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9409&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9409&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9409&pt=of&ctx_sr=Flcdt9LmTMGXtMdFOqpzJjQNyt0%3d
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Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 81 14,01% 

Iš jų:   

Perėjo mokytis į kitas mokyklas 13  

Pakeitė gyvenamąją vietą 1  

Dėl vaikų auginimo   

Dėl ligos   

Dėl nepažangumo 14  

Dėl pamokų nelankymo 17  

Dėl sunkių materialinių sąlygų   

Išvyko į užsienį 7  

Įsidarbino   

Dėl kitų priežasčių  29  

 

4.6.4. Mokinių lankomumas: 

 

Mokslo metai Vidutiniškai 1 mokinys per 

mokslo metus praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių 

2016–2017 107,55 81,35 

 

Priežastys dėl kurių mokiniai praleido be pateisinamos priežasties daugiausia pamokų ir priemonės 

lankomumui pagerinti. 

1. Dažniausiai nesuderina darbo ir mokslo; 

2. Išvyksta į užsienį,  

Nepažangius mokinius svarstome mokinių gerovės komisijoje. Elektroninio dienyno pagalba ir 

telefono skambučiais nuolat informuojame tėvus apie pasiekimus ir lankomumą.  

 

5. Tęstinis profesinis mokymas 

 

 

 

 

Metai 

Asmenų skaičius pagal formaliojo  

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

Asmenų skaičius pagal neformaliojo  

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

 

 

IŠ 

VISO Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

asmenų   

lėšomis 

Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

asmenų 

lėšomis 
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lėšomis lėšomis 

2017 71 70  1 7 7   78 

 

 

6. Papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis 

 

Metai Valstybinis 

kodas 

Programos pavadinimas 

2017 M44061110 JAVA programuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

 M44061114 Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

 

7. Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 2017.09.01- 12.30 laikotarpiu  

 

 
7.1 Sektorinio praktinio mokymo centro mokykloje nėra. 

Multimedijos paslaugų teikėjo programos mokiniai naudojosi VŠĮ Elektrėnų profesinio mokymo 

centro sektorinio centro paslaugomis. 

 

  

8. Ugdymo proceso organizavimas 

 

8.1. Mokinių pažangumas: 

 

Mokslo metai / 

Programa 

2016–2017 

Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa 97,4 % 

Vidurinio  ugdymo programa 100 % 

 

8.2. Mokykliniai ir brandos egzaminai 

8.2.1. 2017 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

  

Egzaminas 
                                             2017 m. 

Laikė Išlaikė Proc. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis 

brandos egzaminas 
62 62 100 % 

Technologijų mokyklinis brandos 

egzaminas 
75 75 100 % 

Menų (dailės) mokyklinis brandos 

egzaminas 
1 1 100 % 

 

8.2.2. 2017 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

 

Egzaminas 
 

Laikė 
Išlaikė Proc. 

Balai  

1–49 50–99 100 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

valstybinis brandos 

egzaminas 

12 3 25 % 3   

Užsienio kalbos 44 43 97,7 % 15 28  
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(anglų) valstybinis 

brandos egzaminas 

Užsienio kalbos 

(vokiečių) 

valstybinis brandos 

egzaminas 

1 1 100 %  1 

 

Informacinių 

technologijų 

valstybinis brandos 

egzaminas 

3 2 66,6% 2 

  

Geografijos 

valstybinis brandos 

egzaminas 

1 1 100 % 1 

  

Fizikos valstybinis 

brandos egzaminas 
1 1 100 % 1 

  

Matematikos 

valstybinis brandos 

egzaminas 

4 2 50 % 2 

  

Istorijos valstybinis 

brandos egzaminas 

4 4 100 % 4   

                    Iš viso: 70 57  28 29 0 

 

8.3. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas  

8.3.1. Pagrindinio ugdymo organizavimas: 

 

 Klasių skaičius Mokinių skaičius 

9 klasė  1 26 

10 klasė  2 43 

 

8.3.2. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 

 
Mokslo metai Dvyliktokų  

skaičius m. m. 

pabaigoje 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

Dešimtokų   

skaičius m. m. 

pabaigoje 

Pagrindinio  

išsilavinimo    

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

Pagrindinio  

išsilavinimo    

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

2016–2017  76 71 93.4 39 38 97.4 

 

9. Profesinis mokymas 

 

9.1. Mokymo pameistrystės forma organizavimas: 

 

Programos, vykdomos  pameistrystės forma, 

pavadinimas 

Mokinių registre 

registruotų asmenų, 

besimokančių 

pameistrystės forma, 

skaičius 

Įmonės, kurioje vyko 

mokymai, pavadinimas 

Mobiliosios elektronikos taisytojo modulinė  

profesinio mokymo programa 

34   Mobiliųjų telefonų 

techninis centras „MTTC“ 
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Kompiuterių tinklų derintojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

3 E. Mickevičiau IĮ 

„Technoera“ 

Kauno A. Puškino 

gimnazija 

Kėdainių profesinio 

rengimo centras 

 

9.2. Kompetencijų vertinimas ir absolventų įsidarbinimas 

9.2.1. Pirminis profesinis mokymas 2017 m.: 

     

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokymo programos 

pavadinimas ir valstybinis 

kodas 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

         Iš jų įgijo kvalifikaciją 

Mokinių 

skaičius 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo vidurkis 

1.  Apskaitininko ir kasininko 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M44041101 

27 25 93 8,7 

2.  Finansinių paslaugų teikėjo 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M44041202 

29 21 72 8,8 

3.  Bankinių operacijų tvarkytojo 

mokymo programa, 440041201 
22 20 91 9,1 

4.  Multimedijos paslaugų teikėjo 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M43061106 

13 11 85 6,6 

5.  Multimedijos paslaugų teikėjo 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M44061107 

52 47 90 8,1 

6.  Kompiuterių tinklų derintojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M43061107 

27 26 96 7,2 

7.  Kompiuterių tinklų derintojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M44061106 

26 26 100 7,7 

8.  Žiniatinklio programuotojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M44061108 

55 48 87 7,9 

9.  Mobiliosios elektronikos 

taisytojo modulinė profesinio 

mokymo programa, 

M44061109 

24 21 88 8,5 

10.  Sekretoriaus mokymo 

programa, 330041501 
13 9 70 8,9 

11.  Kompiuterio ir organizacinės 

technikos operatoriaus mokymo 

programa, 330041502 

20 16 80 7,6 

 

9.2.2. Mokinių įsidarbinimas (lapkričio 1 d.) 
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Apskaitininko ir kasininko 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M44041101 

25 10 5 4 2 2 2 2 7 

Finansinių paslaugų teikėjo 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M44041202 

21 15 9 2 1 1 5 3 0 

Bankinių operacijų tvarkytojo 

mokymo programa, 

440041201 

20 13 2 2  2 4 2 0 

Multimedijos paslaugų teikėjo 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M43061106 

11 6 0 0   4 2 0 

Multimedijos paslaugų teikėjo 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M44061107 

47 29 14 14 6 8 3 6 0 

Kompiuterių tinklų derintojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M43061107 

26 13 5 2  2 4 6 2 

Kompiuterių tinklų derintojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M44061106 

26 11 10 2  2 1 1 11 

Žiniatinklio programuotojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M44061108 

48 22 18 8 7 1 2 4 12 

Mobiliosios elektronikos 

taisytojo modulinė profesinio 

mokymo programa, 

M44061109 

21 12 9 0   2 4 3 

Sekretoriaus mokymo 

programa, 330041501 
9 5 2 1  1 0 5 0 

Kompiuterio ir organizacinės 

technikos operatoriaus 

mokymo programa, 

330041502 

16 16 5 5 4 1 3 0 0 

 

10.  Neformaliojo ugdymo organizavimas 

 

 Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2017–2018 m. m., skaičius ir 

dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje –    (  24  %). Neformaliojo ugdymo 

būrelius lankė 130 mokinių.  

 Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui 2017–2018   m. m., panaudojimas: skirta   1089   

val.,  panaudota   1089     val. 

 

 

11. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2017 metais (projektų pavadinimai, dalyvių 

skaičius 

 

1. „Take Care of Your Career“, 33 dalyviai 

2. „Career factor: INTERNATIONAL EXPERIENCE“, 24 dalyviai 

3. „Erasmus+ for equity and inclusion“, 1 dalyvis 

 

12. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose  
2017 metais (konkurso pavadinimas, mokinių skaičius, pasiekimai)  

 

Nacionaliniame konkurse „Vizualinės technologijos 2017“ (2017-05-11) multimedijos paslaugų 

teikėjo mokymo programos mokinė Margarita Šestakova laimėjo III vietą. 



12 

 

 

13. Dalyvavimas parodoje „Studijos 2017“ 

 

Sėkmingai dalyvauta parodoje „Studijos 2017“ , atstovauta profesinį mokymą IT sektoriuje. 

 

14. Atvirų durų dienų organizavimas 

Suorganizuota Atvirų durų diena balandžio mėnesį. Atvyko apie 160 interesantų.  Aplankyta 

daugiau kaip 50 pagrindinių mokyklų ir progimnazijų (Kauno, Jonavos, Prienų, Jurbarko, Šakių,  

ir kt. apylinkėse  ), proforientavimą apie KITM išklausė daugiau apie 800 mokinių. 

 

 

15 Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 

 

Kovo mėnesį mokykla prisijungė prie visuotinės akcijos „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“. 

2017 metais buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Kauno apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Kauno miesto centro policijos komisariato Centro policijos nuovada.  

2017 m. gruodžio mėn. sudarytas mokyklos socialinis pasas. Kiekvienas grupės vadovas 

išsiaiškino, kurie mokiniai priklauso įvairioms socialinės rizikos grupėms; išaiškėjo, kokiose 

šeimose gyvena mokiniai. Lapkričio mėn. paminėta Tarptautinė Tolerancijos diena, prisijungiant 

prie Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos inicijuojamos iniciatyvos „Tolerancijos sparnai“. 

Per 2017 metus vyko 8 mokinio gerovės komisijos posėdžiai, kalbėta su 68 mokiniais, iš kurių 

beveik kiekvienas turėjo lankomumo problemų. Dažniausiai pasitaikančios nelankymo priežastys 

– darbas, nesusiformavę socialiniai įgūdžiai. Grupių vadovai, socialinė pedagogė nuolat (telefonu, 

raštu) informuoja tėvus dėl mokinių lankomumo ir pažangumo. Gimnazijos skyriaus grupėms 

vyko 2 tėvų susirinkimai.  

Mokinių, važinėjančių į mokyklą iš kitų savivaldybių, skaičius – 115; Savivaldybė kompensavo - 

115. Mokiniai, priklausomai nuo jų lankomumo ir mokymosi rezultatų, gauna tokio dydžio 

stipendijas – 10,26 EUR 15,20 EUR 22,80 EUR arba 28,88 EUR. Taip pat mokiniai gavo 

vienkartines pašalpas arba materialinį paskatinimą, kas sudarė 755 EUR. Mokinių, gavusių 

nemokamą maitinimą skaičius – 9. 

 

16. Mokyklos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas 

 

Skirta lėšų ugdymui – 188000.00 Eur. 

Skirta lėšų mokyklai išlaikyti - 1154656.13 Eur. 

 

 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 668993.52 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 206785.91 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 1300.00 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 2469.36 

2.2.1.1.1.08 Spaudiniai 7998.97 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 66397.31 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 696.06 
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2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 109898.38 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 2000.00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 21300.00 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 14138.60 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 853.59 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 50493.69 

  1330.74 

   

  Iš viso: 1154656.13 

 

 

16.1. Kiek gauta 2017 m. ES lėšų ir kokiems tikslams  

 

Gauta lėšų - 61881.22 Eur. 

Lėšos panaudotos - ES lėšos buvo gautos moksleivių praktikos bei mokytojų kompetencijų 

kėlimo stažuočių organizavimui ir vykdymui užsienyje. Taip pat lėšos buvo skirtos dalyvauti 

kontaktiniame seminare Italijoje. 

 

 

16.2. Įstaigos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 

 

Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst eurų 

Už suteiktas mokymo 

paslaugas 

Už kitas teiktas paslaugas 

2017 118,5 114,8 3,7 

 

 

16.3. Gautas finansavimas iš kitų šaltinių 

 

Šaltinis 

 

 Suma, EUR 

2 %  GPM pagal  paramos  įstatymą  2765.37 

A.Guogos vardinė stipendija  200.00 

 

Nemokamai gautas turtas (VB lėšos)  163.66 

Pagal panaudą gautas turtas (Kompiuterinė įranga )  8551.10 

Pagal panaudą gautas turtas (Trumpalaikis turtas)  91.10 

 

16.4. Įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas 

Iš uždirbtų pajamų įsigyta: 

Kompiuterinė įranga  -  3431.78 EUR. 

 

Iš 2 %  GPM pagal  paramos  įstatymą įsigyta: 

Kompiuterinė įranga – 1900.00 EUR   

Apsaugos signalizacijos sistema – 1310.91 EUR   

 

Iš valstybės biudžeto lėšų įsigyta: 

Knygos (bibliotekų fondai) – 7654.88 EUR. 

 



14 

 

16.5. Sąnaudos per finansinius metus 

 

Patirtos sąnaudos – 1359128.11 EUR. 

 

16.5.1. Iš jų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo ir garantinio fondo  sąnaudoms – 967715.65 

EUR. 

 

16.5.2. Sąnaudos valdymo išlaidoms – 108211.19 EUR. 

 

16.5.3. Išlaidos direktoriaus darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms – 33206.23 EUR 

 

16.5.4. Išlaidos kolegialių narių išmokoms – nėra. 

 

16.5.5. Išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims – nėra. 

 

 

17. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

 Kauno miesto savivaldybės švietimo skyrius 

 Neveronių vidurinė mokykla 

 Kauno kolegija 

 Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla 

 UAB „Inida“ 

 UAB „Grand ERP“ 

 UAB „Pozicionavimo sprendimai“ 

 UAB „Mobiliųjų telefonų techninis centras“ 

 UAB „Piksarta“ 

 UAB „Forum Cinemas“ 

 UAB „Kilobaitas“ 

 UAB „ATEA“ 

 

Mokykla yra Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys 

Mokykla yra INFOBALT asociacijos narys 

 

18. Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos  

 

- Parengta ir pradėta įgyvendinti nauja JAVA programuotojo pirminio profesinio rengimo 

modulinė programa. 

- Sėkmingai veikia  Red Hat akademija.  

- Kaune PPAR mokyklą  apdovanojo kaip pažangiausia profesinio mokymo instituciją 

Kauno regione 2017; 

- Sėkmingai veikia nemokamas Coder DoJo programavimo būrelis 7-17 metų vaikams; 

- Didžiausia problema lieka mokinių po 12 kl. ir besimokančių antrą kartą „nubyrėjimas“. 

19. Įstaigos veiklos ekonominis ir socialinis poveikis 

 

Mokykla siekdama jai iškelto tikslo -  tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo veiklą, padėti 

asmenims įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, 

ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje ir 

vykdydama savo veiklą 2017 m. gavo licencijas vykdyti dvi naujas modulines pirminio profesinio 

mokymo programas: 
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 JAVA programuotojo (kodas M44061110) 

 Programinės įrangos testuotojo (kodas M44061114) 

Į pirmą kursą buvo priimta 26,67% daugiau mokinių nei planuota. Priėmimas buvo vykdomas per 

LAMA BPO sistemą. Mokyklos kryptis lieka orientuota į IT technologijų mokymą. 

Mokykla vykdė ir suaugusiųjų pirminį profesinį rengimą, bei atnaujino neformalias suaugusiųjų 

mokymo programas:  

 Animacija (kodas 221000374) 

 Apskaitos tvarkymas su buhalterinės apskaitos programa PRAGMA 3.2 (kodas 

223001387). 

Toliau vykdė mokymus Red Hat akademijoje. 

2017 m. apmokyta 78 suaugusieji tuo padedant jiems įsitvirtinti bei konkuruoti darbo rinkoje. 

Mokykla per 2017 metus uždirbo 114,8 tūkst. Eur. papildomų lėšų už suteiktas mokymo paslaugas. 

Mokykloje sėkmingai veikia Coder Dojo klubas, kuriame nemokamai supažindiname vaikus nuo 7 

iki 17 metų programavimo paslapčių, taip norime juos sudominti nuo mažens pasirinkti labai 

reikalingą programavimo veiklą. 

2017 m. mokykla, kaip INFOBALT partneris, vykdė veiklą projekte „Mokome mokytojus 

profesionalių IT kompetencijų“ (M2Mpro), kurio metu IT profesijos mokytojai turės galimybę 

kelti savo kvalifikacijas stažuotėse IT įmonėse. 

 

 

20. Įstaigos perspektyvos 

 

- Patalpų perimtų iš A. Graičiūno mokyklos pritaikymas KITM specialybių mokymui. 

- Strateginiame plane ir 2018 m. metinėje veiklos programoje numatytų veiklų 

įgyvendinimas. 

- Garso ir vaizdo operatoriaus mokymo programos parengimas. 

- IT mokytojų stažuočių įmonėse organizavimas.  
 

 

 

 

Direktorius          Juozapas Dambrauskas 
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