
PATVIRTINTA 

Kauno informacinių technologijų mokyklos 

Direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. 

Įsakymu Nr. 1-232 

 

KAUNO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYKLOS 2022 M. METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Planinės užduotys 2022 m. 
Lėšos (Eur ) 

 

Pageidaujami rezultatai 

 

Atlikti iki Atsakingas 

asmuo  

 

PROFESINIS  MOKYMAS 

Siekti, kad būtų įvykdytas mokinių 

priėmimo planas , proc. 

 Įvykdytas priėmimo planas 100 proc. 

(2021 m. - 100 proc.) 

 

2022-09-01 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Siekti, kad  kvalifikaciją įgijusių 

mokinių dalis, proc. nuo įstojusių 

mokinių skaičiaus būtų ne mažesnė 

kaip 85 proc. 

 Pasiekta, kad kvalifikaciją įgijusių mokinių 

dalis nuo įstojusiųjų skaičiaus būtų  85 proc. 

(2021 m.- 85 proc.) 

 2022-01-01/ 

2022-12-31 

Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėja  

Analizuoti mokinių, baigusių 

profesinio mokymo programas 

kompetencijų vertinimo rezultatus 

 Pasiektas  vidutinis kompetencijų įvertinimo 

balas 7,5 (2021 m.- 7,65). Absolventų 

kompetencijų vertinimo gerais ir labai gerais  

(8, 9, 10) balais įvertintas  ne mažiau kaip 25 

procentai baigusiųjų. (2021 m. - 45 proc.) 

 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėja 

 

Siekti, kad išbrauktų iš sąrašų 

mokinių skaičių, proc. nuo  bendro 

mokinių skaičiaus spalio 1d 

neviršytų 15 proc. 

 Išbrauktų mokinių skaičius  neviršija 15 proc.  

(2021 m.-21proc.) 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  
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Planinės užduotys 2022 m. 
Lėšos (Eur ) 

 

Pageidaujami rezultatai 

 

Atlikti iki Atsakingas 

asmuo  

 

Siekti, kas įsidarbinusiųjų 

absolventų skaičių (proc. nuo visų 

baigusiųjų) būtų ne mažesnis kaip 

50 proc. 

 Įsidarbinusių absolventų skaičius būtų ne 

mažesnis kaip 50 proc. 

(2021 m.- 56 proc.) 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėja  

Parengti naują modulinę profesinio 

mokymo programą ir gauti licenciją 

ją vykdyti. 

 Parengta kompiuterių tinklų aptarnavimo 

techniko modulinė profesinio mokymo 

programa.  

2022-05-01 Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėja 

Išlaikyti suaugusiųjų profesinio  

mokymo prieinamumą. (Užimtumo 

tarnybos, įstaigų, įmonių,  asmenų 

lėšomis) ne mažesnį kaip 2021 

metais 

 Besimokančiųjų skaičiaus nemažėja 

suaugusiųjų profesiniame mokyme. Pasiekta, 

kad 26 asmenys su UT siuntimu įgytų 

kvalifikaciją pagal formaliojo mokymo 

programas.   

(2021 m.-26 asmenys) 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėja 

Taikyti projektinio darbo 

komandose metodą, jas vykdant 

šešiose profesinio mokymo 

programose 

 Vykdyti komandiniai projektiniai darbai 

šešiose profesinio mokymo programose: 

Multimedijos techniko, JAVA programuotojo, 

JavaScript programuotojo, PHP programuotojo, 

.NET programuotojo, programinės įrangos 

testuotojo. 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėja  

Siekti, kad mokinių besimokančių 

pameistrystės mokymosi forma 

skaičius būtų ne mažesnis kaip 5 

proc. nuo visų besimokančiųjų; 

 Išlaikytas pameistrystės mokymosi forma 

besimokančiųjų skaičius  - 5 proc.  

(2021 m.- 5,0 proc.)  

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėja  
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Planinės užduotys 2022 m. 
Lėšos (Eur ) 

 

Pageidaujami rezultatai 

 

Atlikti iki Atsakingas 

asmuo  

 

Siekti užtikrinti mokyklos 

absolventų mokymosi tęstinumą. 

 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 

Socialinių mokslų kolegija 

2022-03-31 Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėja  

Pravesti respublikinį profesinio  

meistriškumo konkursą IRT 

sektoriaus mokiniams(kartu su 

KPMPC) 

 Pravestas respublikinis profesinio  

meistriškumo konkursas IRT sektoriaus 

mokiniams ,,WEB kūrimo kovos 2022” 

2022-02-14,15 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

Pravesti respublikinį seminarą  IRT 

srities profesijos mokytojams(kartu 

su KPMPC). 

 Pravestas respublikinis seminaras IRT srities 

profesijos mokytojams ,,Naujų programavimo  

programų turinys ir metodika” 

2022-02-15 Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėja 

 

Organizuoti renginį kartu su 

Lietuvos darbdavių konfederacija. 

 Suorganizuotas renginys ,,Verslo ir profesinio 

mokymo sąsajos” 

2022-03-10 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Organizuoti IRT srities 

kompetencijų ir kvalifikacijos 

centro veiklą 

  

Organizuotas  IRT srities mokinių praktinių 

kompetencijų vertinimas 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėja  

 

BENDRASIS UGDYMAS 

Mokinių, baigusių pagrindinio 

ugdymo programos  antrąją dalį ir 

siekiančius įgyti IV lygio pirminio 

profesinio mokymo  programų 

kvalifikacijas priėmimas, mok. sk 

 105 mokiniai. ( 2021 m. - 116 mok) 

 

2022-09-01 Gimnazijos 

skyriaus vedėja 
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Planinės užduotys 2022 m. 
Lėšos (Eur ) 

 

Pageidaujami rezultatai 

 

Atlikti iki Atsakingas 

asmuo  

 

Priimti mokytis mokinius, baigusius 

pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį ir  siekiančius įgyti 

pagrindinį, vidurinį ir profesinį 

išsilavinimą(eksperimentinės 

programos),mok.sk. 

 

 Priimta 30 mokinių. ( 2021 m. - 39 mok.) 

 

2022-09-01 Gimnazijos 

skyriaus vedėja 

 

Sudaryti sutartį dėl gimnazijos 

skyriaus mokinių ir mokytojų 

naudojimosi skaitmenine 

mokymo(-si) platforma EDUKA. 

 

Priklausomai nuo 

mokinių ir mokytojų 

sk. 

Visiems gimnazijos skyriaus mokiniams ir 

bendrojo ugdymo mokytojams užtikrinta 

prisijungimas prie skaitmeninės mokymo(-si) 

platformos EDUKA 

 

2022-09-01 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai  

 

Atlikti gimnazijos skyriaus mokinių 

mokymosi pasiekimų rezultatų 

analizę. 

 

 Pasiekti, kad mokinių,  įgijusių vidurinį 

išsilavinimą, dalis (proc.) nuo visų mokinių, 

baigusių vidurinio ugdymo programą siektų 

96%; ( 2021 m. 96,6%). 

gimnazijos skyriaus klasių metiniai vidurkiai 

siektų – 6,5 balo.(2021 –  m. 6,69) 

 

2022-09-01 

 

Gimnazijos 

skyriaus vedėja 

 

Organizuoti ir vykdyti PUPP sesiją. 

Atlikti rezultatų analizę. 

 

 Suorganizuota ir įvykdyta PUPP sesija, atlikta 

rezultatų analizė.Pasiekti, kad 100 % mokinių 

dalyvautų ir išlaikytų lietuvių kalbos ir 

literatūros bei matematikos PUPP. 

Atlikta PUPP rezultatų analizė. 

 

2022-06-01 Gimnazijos 

skyriaus vedėja 
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Planinės užduotys 2022 m. 
Lėšos (Eur ) 

 

Pageidaujami rezultatai 

 

Atlikti iki Atsakingas 

asmuo  

 

Organizuoti ir vykdyti brandos 

egzaminų sesiją.  Atlikti mokyklinių 

ir valstybinių brandos egzaminų 

rezultatų analizę. 

 

 Suorganizuota ir įvykdyta mokyklinių brandos 

egzaminų sesija. Pasiekta, kad 100% mokinių 

laikytų technologijų mokyklinį brandos 

egzaminą ( 2021 m. - 100 %). 

Atlikta mokyklinių ir valstybinių brandos 

egzaminų rezultatų analizė. 

 

2022-09-01 

 

 

Gimnazijos 

skyriaus vedėja 

 

Vykdyti Kauno miesto informacinių 

technologijų valstybinio brandos 

egzamino centro funkcijas. 

 

 Užtikrinti informacinių technologijų 

valstybinio brandos egzamino vykdymą 35 

mokiniams iš Kauno miesto mokyklų. 

 

2022-06-01 

 

Gimnazijos 

skyriaus vedėja 

 

PROFESINIS ORIENTAVIMAS 

Vykdyti profesinio orientavimo 

sklaidą Kauno miesto, rajono ir 

Lietuvos mastu 

 

 Pravesti profesinio orientavimo renginius 

bendrojo ugdymo mokyklose pagal parengtą 

profesinio  orientavimo planą 

 

2022-06-01 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

                                            

Mokyklos viešinimas 

  Vykdyta išorinė komunikacija internetinėje 

erdvėje (patalpinta KITM reklama FB, KITM 

puslapyje) 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

Filmavimas laidai “Tik tai, kas 

tikra”  

1350,00 Nufilmuotas ir parodytas reportažas laidoje 

“Tik tai, kas tikra”. 

2022-06-01 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  



6 

 

Planinės užduotys 2022 m. 
Lėšos (Eur ) 

 

Pageidaujami rezultatai 

 

Atlikti iki Atsakingas 

asmuo  

 

Reklama “Kur stoti?” 450,00 Patalpinta reklama leidinyje “Kur stoti”. 2022-06-01 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

KITM atributika 1000,00 Pagaminta KITM atributika  2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Vykdyti nuotolines pamokėles 

bendrojo ugdymo mokyklų  7-12 

klasių mokiniams 

 

 Pravesta 10  nuotolinių pamokėlių bendrojo 

ugdymo mokyklų 7-12 klasių mokiniams 

 

2022-06-01 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS 

Didinti RedHat akademijos 

žinomumą, surinkti ne mažiau kaip 

1 RedHat akademijos grupę 

 Surengtas ne mažiau kaip 1 susitikimas su 

darbdaviais, skatinant mokyklos mokinius 

mokytis RedHat akademijoje suteikiant 

karjeros galimybes. Surinkta 1 RedHat 

akademijos grupė, kuriai pravesti mokymai. 

 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai  

Sudaryti sutartis su Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklomis  dėl 

neformalaus ugdymo programų  

įgyvendinimo 

 

 Sudaryta 1-2 sutartys su Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklomis. 

2022-09-01 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  
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Planinės užduotys 2022 m. 
Lėšos (Eur ) 

 

Pageidaujami rezultatai 

 

Atlikti iki Atsakingas 

asmuo  

 

Siekti, kad bendrojo ugdymo 

mokiniai dalyvautų KITM 

neformalus ugdymo programose. 

 

 10-20 naujų bendrojo ugdymo mokinių 

dalyvauja  KITM neformalaus ugdymo 

programose (2021m –31 mokinys) 

 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

Skatinti mokytojus tobulinti 

bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas  įvairiomis mokymo 

formomis (val. sk. per metus) 

 

1000,00  95 proc. mokytojų ir profesijos mokytojų 

kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 30 valandų  

per metus 

 (2021-91 proc.) 

 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

Sudaryti sąlygas mokytojams 

atestuotis aukštesnei kvalifikacijos 

kategorijai mokytojų sk. 

 

 4 mokytojai įgijo aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją 

 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

Mokyklos darbuotojų dalyvavimas 

šalies ar tarptautiniuose švietimo, 

bendradarbiavimo ar kituose 

projektuose ar iniciatyvose. 

 Pasiekta, kad mokyklos darbuotojų, per metus 

dalyvavusių šalies ar tarptautiniuose švietimo, 

bendradarbiavimo ar kituose projektuose ar 

iniciatyvose, dalis – ne mažiau 30%. 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Projektų vadovė  
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Planinės užduotys 2022 m. 
Lėšos (Eur ) 

 

Pageidaujami rezultatai 

 

Atlikti iki Atsakingas 

asmuo  

 

Mokytojų, profesijos mokytojų ir 

kitų mokyklos darbuotojų užsienio 

kolegų darbo stebėjimo, stažuočių 

realiose darbo vietose, pamokų 

vedimo užsienio mokyklose, 

dalyvavimo seminaruose ir 

mokymuose užsienyje 

organizavimas. 

27428,00  1. Įgyvendintas Erasmus+ projektas „Įgūdžių 

plėtra tarptautinėje aplinkoje“. 12 darbuotojų 

stažavosi užsienio organizacijose ar įmonėse. 

2. Įgyvendintas Erasmus+ projektas „Mokymo ir 

mokymosi praktikos galimybės“. 4 mokytojai 

dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose 

užsienyje. 

3. Parengta nauja Erasmus+ programos paraiška, 

prašant finansavimo moksleivių bei mokytojų 

stažuotėms užsienyje. 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Projektų vadovė  

Moksleivių stažuočių užsienyje 

organizavimas, siekiant didinti jų 

integracijos į tarptautinę darbo rinką 

galimybes. 

90250,00  1. Erasmus+ projektas „Įgūdžių plėtra 

tarptautinėje aplinkoje“. 25 moksleiviai ar 

absolventai, atlikę praktiką užsienio įmonėse. 

2. Parengta nauja Erasmus+ programos paraiška, 

prašant finansavimo moksleivių bei mokytojų 

stažuotėms užsienyje. 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Projektų vadovė  

 

Kartu su Lietuvos ir užsienio 

partneriais įgyvendinti Erasmus+ 

projektą „Įvadas į dirbtinį intelektą 

profesinėse mokyklose Europoje“. 

10569,00  Kartu su Lietuvos ir užsienio partneriais 

įgyvendintas Erasmus+ projektas „Įvadas į 

dirbtinį intelektą profesinėse mokyklose 

Europoje“: 

- Suorganizuotas savaitės trukmės 

tarptautinis hakatonas moksleiviams. 

- Sukurtas modulis „Įvadas į dirbtinį 

intelektą“. 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Projektų vadovė  



9 

 

Planinės užduotys 2022 m. 
Lėšos (Eur ) 

 

Pageidaujami rezultatai 

 

Atlikti iki Atsakingas 

asmuo  

 

- Modulis pateiktas atsakingai 

institucijai, kad būtų oficialiai 

pripažintas formaliosios studijų 

programos dalimi. 

Kartu su užsienio partneriais 

įgyvendinti Erasmus+ projektą 

„#Our Stories“. 

13165,00  Kartu su užsienio partneriais įgyvendintas 

Erasmus+ projektas „#Our Stories“: 

- Suorganizuoti tarptautiniai mokymai 

mokiniams Lietuvoje, KITM. 

- Surengti tarptautiniai mokymai 

mokytojams Lietuvoje, KITM. 

- 16 mokinių sudalyvavo tarptautiniame 

renginyje Lenkijoje. 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Projektų vadovė  

Pradėti įgyvendinti Erasmus+ 

projektą „VET modules 

transformation to hybrid digital 

learning type and programming 

subject gamification for EU 

learners“. 

64092,00  Pradėtas įgyvendinti Erasmus+ projektas „VET 

modules transformation to hybrid digital 

learning type and programming subject 

gamification for EU learners“, kuriamas 

programavimo modulis bei mokomoji 

medžiaga, naudojant „Minecaft“ žaidimo 

aplinką. Numatoma projekto pabaiga 2023-11-

30. 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Projektų vadovė  

 

Atnaujinti mokyklos tarptautiškumo 

strategiją. 

 Pagal mokyklos strateginį planą bei mokyklos 

bendruomenės poreikius atnaujinta mokyklos 

tarptautiškumo strategiją. 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

 

Projektų vadovė  
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Planinės užduotys 2022 m. 
Lėšos (Eur ) 

 

Pageidaujami rezultatai 

 

Atlikti iki Atsakingas 

asmuo  

 

INFRASTRUKTŪRA 

Įrengti naują nuotekų kanalizacijos 

įvadą Kęstučio g. 53 pastate 

10000,00 Įrengtas naujas nuotekų kanalizacijos įvadas 

Kęstučio g. 53 korpuse, pilnai pajungta ir 

veikianti nuotekų sistema. 

2022-05-01 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai   

Įsigyti ir sumontuoti  vaizdo 

stebėjimo kameras 107, 108, 213, 

215, 105, 216, 203 ir 201 kab. 

3000,00 Įsigytos ir sumontuotos  vaizdo stebėjimo 

kameros 107, 108, 213, 215, 105, 216, 203 ir 

201 kab., skirtos turto saugumui. 

 

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai   

Atlikti šiluminio tinklo renovaciją 

105, 107, 108, 212, 213, 216, 214 ir 

215 kab. 

18000,00 Atlikta šiluminio tinklo renovacija 105, 107, 

108, 212, 213, 216, 214 ir 215 kab. įrengti 

nauji kolektoriai, pakeisti šildymo sistemos 

radiatoriai.  

2022-01-01/ 

2022-12-31 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai   

Gimnazijos sk. 27 kab. Įrengtas 

psichologo kabinetas.  

500,00 Įrengtas 27 kab. psichologo kabinetas 2022-09-01 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai   

Saulės elektrinės įrengimas  Išsiaiškinti sąlygas saulės elektrinės įrengimui 

mokykloje, paramos projektų paieška.  

2022-02-28 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai   

KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA (KUS) 

Parengti ir patvirtinti 

2022/2023m.m. kokybės 

užtikrinimo sistemos tvarkaraštį  

 Parengtas ir patvirtintas 2022/2023m.m. 

kokybės užtikrinimo sistemos tvarkaraštis 

2022-09-30 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Atlikti KUS veiksmus, analizę ir 

pateikti KUS ataskaitą darbuotojams 

 Atlikti KUS veiksmai, analizė ir pateikta KUS 

ataskaita darbuotojams 

2022-09-01 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  



11 

 

Planinės užduotys 2022 m. 
Lėšos (Eur ) 

 

Pageidaujami rezultatai 

 

Atlikti iki Atsakingas 

asmuo  

 

Sudaryti raštiškus susitarimus tarp 

mokytojų ir vadovybės  

Sudaryti raštiški susitarimai tarp mokytojų ir 

vadovybės  

 

 

Vidaus kontrolės  vertinimas  Atlikta vidaus kontrolės analizė ir parengta 

ataskaita, atliktas vidaus kontrolės vertinimas. 

2022-02-01 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

 

Darbuotojų veiklos vertinimas  Atliktas darbuotojų veiklos vertinimas 2022-01-31 Tiesioginiai 

vadovai 

 

________________________ 


