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PATVIRTINTA
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės
profesinio rengimo centro direktoriaus
2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V1-34

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Planavimo
sritis

Strateginio
planavimo
veiksmai

Strateginio planavimo
uždaviniai

Atsakingas,
partneriai

1. Profesinis
mokymas ir
bendrasis
ugdymas.

1.1. Užtikrinti
kokybišką
profesinį
mokymą,
didinti
mokinių
mokymosi
motyvaciją.

1.1.1. Įgyvendinti modulines
profesinio mokymo programas.

Pavaduotojas
ugdymui,
technologijų ir
verslo
skyriaus
vedėjas
Technologijų ir
verslo skyriaus
vedėjas

1.1.2. Įgyvendinti naujų,
paklausių darbo rinkoje,
profesijų mokymo programas.
1.1.3. Plėsti bendradarbiavimą
su lengvosios pramonės
įmonėmis.
1.1.4. Įsivertinti ir tobulinti
profesinio mokymo programų
įgyvendinimą pagal EQAVET
metodiką.

Direktorius,
praktinio
mokymo
vadovas
Technologijų ir
verslo skyriaus
vedėjas,
pavaduotojas
ugdymui

Lėšos
uždavini
ams
(EUR)
Finansa
vimo
šaltinis
0,5

1.1.1.1.Įstaigoje įgyvendinamos
pirminio profesinio mokymo
programos.

Atlikti iki

2020-12-31

Siekiami rezultatai

100 proc.

0,2

1.1.2.1.Įgyvendinamos naujos
profesinio mokymo programos.

2020-09-01

1 programa

0,2

1.1.3.1.Įgyvendinama siuvėjo
mokymo programa

2020-12-31

1,4

1.1.4.1.Mokyklos kokybės vadybos
sistema užtikrina profesinio
mokymo atitikimą ES EQAVET
reikalavimams.

2020-12-31

Vyksta
bendradarbiavimas su
verslo partneriais
rengiant specialistus
Atliktas įsivertinimas
2 mokymo programų:
kompiuterių tinklų
derintojo, siuvėjo.

3,0

1.1.4.2.Atnaujinamos profesinio
mokymo programos.
1.1.4.3.Į profesinį mokymą
perkeliama tarptautiniuose
projektuose įgyta patirtis.

2020-10-01

1.1.4.5.Mokymosi ir darbo patirties
rezultatų užskaitymas pagal
ECVET vertinimo sistemą.

2020-12-31

Perkeltas vertinimas 100
proc. dalyvių

1.1.4.6.Atliktas praktinis mokymas
įmonėse, įdiegusiose pažangias
technologijas ir įrangą.

2020-12-31

Sudarytos sutartys
su 3 įmonėmis.

Technologijų ir
verslo skyriaus
vedėjas

0,1

Technologijų ir
verslo skyriaus
vedėjas

0,3

Praktinio
mokymo
vadovas

Planuojamos veiklos

0,1

2020-12-31

Atnaujinta 1 mokymo
programa
Tarptautinė patirtis
perkelta į 3 mokymo
programas

Įvertinimas

Planavimo
sritis

Strateginio
planavimo
veiksmai

Strateginio planavimo
uždaviniai

Atsakingas,
partneriai

1.1.5 .Mokymosi procese
taikyti nuotolinio mokymosi
aplinką.

Technologijų ir
verslo skyriaus
vedėjas

1.1.6. Plėsti edukacinių aplinkų
pasirinkimą.

Skyrių vedėjai,
projekto
vadovas.

Lėšos
uždavini
ams
(EUR)
Finansa
vimo
šaltinis
0,2

0,1

1,4

0,4

1.1.7. Kurti ilgalaikes
partnerystes su šalies ir ES
šalių profesinio mokymo ir
kitomis institucijomis.

Direktorius,
projekto
vadovas,
praktinio
mokymo
vadovas,
technologijų ir
verslo skyriaus
vedėjas

0,2

497,9

Planuojamos veiklos

Atlikti iki

1.1.5.1.Nuotolinio mokymosi
aplinkos elementų taikymas.

2020-12-31

1.1.6.1.Mokymasis vyksta
netradicinėje aplinkoje, ir kitose
edukacinėse erdvėse.
1.1.6.2.Mokiniai dalyvauja
praktiniuose mokymuose pagal ES
Švietimo, mokymo, jaunimo ir
sporto programą „Erasmus+“.
1.1.6.3.Mokiniai dalyvauja
regioniniuose, nacionaliniuose,
tarptautiniuose, profesinio
meistriškumo konkursuose,
parodose.
1.1.7.1.Atliktas praktinis mokymas
įmonėse, įdiegusiose pažangias
technologijas ir įrangą.

2020-12-31

1.1.7.2. Parengtos paraiškos ir
įgyvendinami projektai.
1.1.7.3. Pasirašyti Savitarpio
supratimo memorandumai su ES
šalių partneriais.

2020-12-31

Siekiami rezultatai

Sudarytos galimybės
dirbantiems mokiniams
derinti darbą su
mokymu(si), taikant
nuotolinio mokymosi
elementus.
Mokymas
vyks 5 tipų edukacinėse
erdvėse.
7 % mokinių atliks
mokymosi praktikos
veiklas ES šalyse.

2020-12-31

12 renginių

2020-12-31

Sudarytos
bendradarbiavimo
sutartys su 3 įmonėmis,
įdiegusiomis
pažangią
techniką ir technologijas.

2020-12-31

Įgyvendinti
2 projektai.
Pasirašytos 6 Savitarpio
supratimo
memorandumai

2020-12-31

Įvertinimas

Planavimo
sritis

Strateginio
planavimo
veiksmai

Strateginio planavimo
uždaviniai

Atsakingas,
partneriai

Lėšos
uždavini
ams
(EUR)
Finansa
vimo
šaltinis
2,0

Pavaduotojas
ugdymui,
skyrių vedėjai,
projekto
vadovas

Atlikti iki

Siekiami rezultatai

1.1.7.4. Profesinio mokymo
užsiėmimus veda specialistai iš
kitų šalių (trumpalaikiai vizitai).
1.1.7.5. Bendradarbiavimo sutarčių
su profesinio mokymo įstaigomis,
kolegijomis, universitetais,
aptariant įgytų kompetencijų
pripažinimą.
1.1.8.1 .Dalyvauta ES Švietimo,
mokymo, jaunimo ir sporto
programoje „Erasmus+“.

2020-12-31

Įgyvendinti 3 vizitai

2020-12-31

3 sutartys

2020-12-31

14 proc. profesijos
mokytojų dalyvavo
mokymuose pagal
„Erasmus+“programą

0,4

1.1.8.2. Sudaryta mokytojų,
profesijos mokytojų atestacijos
programa.

2020-01-10

0,1

1.1.8.3. Pedagogai ir vadovai
dalyvauja mokymuose apie
STEAM veiklų organizavimą ir
patirtinį mokymą.

2020-12-31

1 mokytojas įgis vyr.
mokytojo, 1 mokytojas metodininko, 1
mokytojas- mokytojo
eksperto kvalifikaciją.
Kvalifikaciją STEAM
veiklų organizavimo ir
patirtinio mokymo
klausimu kėlė 10
asmenų.

0,1

1.1.8.4. Organizuojami mokymai
miesto ir rajono technologijų
mokytojams

2020-12-31

2 seminarai

5,4

1.1.8.5. Parengti projektai,
dalyvauta su partneriais kitų
mokymo įstaigų tarptautiniuose
projektuose, sudarančiuose
galimybę mokytojams stažuotis

2020-12-31

Parengta ir pateikta 1
projekto paraiška.
5 procentai mokytojų
dalyvavo mobilumo
projektuose, kėlė

0,1

1.1.8. Tobulinti mokytojų
pedagogines, dalykines bei
tarpkultūrines kompetencijas.

Planuojamos veiklos

12,5

Įvertinimas

Planavimo
sritis

Strateginio
planavimo
veiksmai

Strateginio planavimo
uždaviniai

1.1.9. Gerinti mokinių
lankomumą ir pažangumą,
mažinti mokinių, nutraukusių
mokymosi sutartis, skaičių.

Atsakingas,
partneriai

Lėšos
uždavini
ams
(EUR)
Finansa
vimo
šaltinis

užsienio verslo įmonėse bei
profesinio mokymo institucijose.
1.1.9.1.Sukurta ir įgyvendinta I
kurso
mokinių
adaptacijos
mokykloje programa.

Pavaduotojas
ugdymui,
soc. pedagogas
Gimnazijos
skyriaus
vedėjas.

Planuojamos veiklos

0,1

1.1.9.2.Stiprinamas
ugdymas.

patirtinis

Atlikti iki

Siekiami rezultatai

kvalifikaciją ES šalyse.
2020-11-01

10 proc. sumažėjo
mokinių, nutraukusių
mokymosi sutartis.

2020-12-31

Eksperimentams ir
praktiniams įgūdžiams
ugdyti gamtos moksluose
skiriama ne mažiau, kaip
30 proc. dalykui skirtų
pamokų.
Mokykloje vykdomos
STEAM įtraukliosios
veiklos pristatomos
vertinimui portale
„STEM School Label“!

Technologijų ir
verslo skyriaus
vedėjas

0,2

Technologijų ir
verslo skyriaus
vedėjas
Pavaduotojas
ugdymui,
gimnazijos
skyriaus
vedėjas.

0,1

1.1.9.3. Dalis profesinio mokymo
užsiėmimų organizuojami 2
pamainomis.

2020-12-31

1.1.9.4.Dalis profesinio ugdymo
vykdoma pameistrystės forma.

2020-12-31

1.1.9.5.Efektyvi metodinė veikla,
mokytojų kontrolė ir skatinimas,
naujos mokymo formos,
šiuolaikiškas vertinimas,
auklėjamoji veikla,

2020-02-01
iki 2020-0631;
2020-09-01
iki 20201-02-

2 profesijų mokiniams
sudaryta galimybė
mokytis antroje
pamainoje (derinant
darbą su mokslu).
5 proc. mokinių mokosi
pameistrystės forma

Mažėja nepažangių
mokinių skaičius 3 proc.

Įvertinimas

Planavimo
sritis

Strateginio
planavimo
veiksmai

Strateginio planavimo
uždaviniai

Atsakingas,
partneriai

Metodininkas

Lėšos
uždavini
ams
(EUR)
Finansa
vimo
šaltinis

1,4

Planuojamos veiklos

bendradarbiavimas su tėvais ir
mokiniais sudaro sąlygas teikti
kokybiškas ugdymo paslaugas
įvairių poreikių mokiniams.
1.1.9.6. Efektyvi neformaliojo
švietimo veikla.

Atlikti iki

Siekiami rezultatai

01

2020-12-31

Įgyvendintos 9
neformaliojo švietimo
programos, 1 projektas,
12 tradicinių renginių, 1
tęstinis 10-asis
respublikinis dainų
konkursas “Laisvės
pavasaris”. Įteikta viena
300.00 Eur. premija
pilietiškiausiam ir
didžiausią pažangą
moksle padariusiam
mokiniui (LKRŠ
projekto lėšos).
Integruota vertybių
programa
“Katalikiškosios
mokyklos identiteto
stiprinimo programa” į
neformaliojo ugdymo
turinį. 1 ES ir miesto
savivaldybės remiama
programa “Lyderių laikas
3”r
Įgyvendinama Lions
Quest programa “Raktai į
sėkmę”.

0,2

Įgyvendinama Sveikatos

Įvertinimas

Planavimo
sritis

Strateginio
planavimo
veiksmai

Strateginio planavimo
uždaviniai

Atsakingas,
partneriai

Gimnazijos
skyriaus
vedėjas,
technologijų ir
verslo skyriaus
vedėjas

Lėšos
uždavini
ams
(EUR)
Finansa
vimo
šaltinis

0,1

Planuojamos veiklos

1.1.9.7. Bendradarbiaujama su
progimnazijomis dėl mokinių
technologinio ugdymo PMRPRC.

Atlikti iki

2020-12-31

1.2.1. Sukurti, įgyvendinti ir
tobulinti ugdomojo proceso
stebėsenos ir pagalbos
mokiniui sistemą.

Technologijų ir
verslo skyriaus
vedėjas

Pavaduotojas
ugdymui,
gimnazijos
skyriaus
vedėjas

0,2

0,1

0,2

mokymo ir ligų
prevencijos centro
programa “Gyvenk
sveikiau ir aktyviau “
2019-2023 m.
50 mokinių dalyvavo
technologijų pamokose
PMRPRC
Įgyvendinamas VšĮ
„Humana People to
People Baltic“ ir
Ugdymo plėtotės centro
socialinės partnerystės
programos „Valgyk
protingai“ projektas.

0,3

1.1.10. Vykdyti suaugusiųjų
pirminį ir tęstinį mokymą.

Siekiami rezultatai

1.1.10.1.Įgyvendinamos tęstinio
mokymo programos.

2020-12-31

4 programos

1.1.10.2.Įgijo ar patobulino
kvalifikaciją ar įgijo kompetencijų
paslaugų gavėjai.
1.2.1.1. Parengtas ugdomojo
proceso stebėsenos ir pagalbos
mokiniui sistemos aprašas.
Parengtas ir įgyvendinimas
priemonių planas pamokų kokybei
gerinti.
1.2.2.1.Atliktas bendrojo ugdymo
kokybės įsivertinimas naudojant
IQES online, Pagerėjusi pamokų
kokybė ir mokinių mokymosi

2020-12-31

30 asmenų baigė
mokymo programas.

2020-12-31

Mokinių mokymosi
rezultatai pagerėja 10
proc.

2020-11-30

Atlikta 1 apklausa.
Koreguojamas ugdymo
proceso organizavimas.

Įvertinimas

Planavimo
sritis

Strateginio
planavimo
veiksmai

Strateginio planavimo
uždaviniai

Atsakingas,
partneriai

Lėšos
uždavini
ams
(EUR)
Finansa
vimo
šaltinis

Planuojamos veiklos

Atlikti iki

Siekiami rezultatai

rezultatai.
1.2.2. Integracinių procesų
stiprinimas.

Skyrių vedėjai,
metodininkas,

0,1

Direktorius
1.2.3. Efektyvios švietimo
pagalbos mokiniams teikimas.

2. Infrastruktūros
atnaujinimas
ir plėtra.

2.1. Aprūpinti
mokymo(si)
procesą
reikalinga
įranga.

2.1.1. IT paslaugų
kompetencijų ugdymo centro
įkūrimas.

Socialinis
pedagogas,
specialusis
pedagogas,
mokytojo
padėjėjas

Direktorius,
pavaduotojas
infrastruktūrai,
praktinio
mokymo
vadovas

0,1

1.2.3.1.T eikiama efektyvi švietimo
pagalba.
1.2.3.2. Parengta krizių valdymo
tvarka.

0,3

1.2.3.3. Pagalbą mokiniams teikia
specialusis pedagogas, mokytojo
padėjėjas.
2.1.1.1. Mokomųjų patalpų , skirtų
informacijos ir ryšio technologijų
švietimo srities programoms,
remontas.

48,6

266,1

Direktorius,
pavaduotojas
infrastruktūrai

1.2.2.2. Vykdoma tarpdalykinė
integracija, į ugdymo procesą
įtraukiamos integruojamosios
programos, neformalusis švietimas.
1.2.2.3. Profesinio mokymo ir
bendrojo ugdymo dermė

3,1

2.1.1.2. Periferinės įrangos
įsigijimas IT paslaugų
kompetencijų ugdymo centrui.
2.1.1.3. Remiantis LRV nutarimu
2007 -07-04, Nr.758, galimybe
parduoti ir investuoti valstybės
turtą, atitikus investavimo

2020-12-31

2020-12-31

Vedamos integruotos
pamokos. Parengiami 5
integruotų pamokų
planai.
Parengta jungtinės
veiklos sutartis su
K.Paltaroko gimnazija
Atlikti tyrimai rodo, kad
gerėja mokyklos
mikroklimatas.

Teikiama pagalba spec.
poreikių mokiniams
2020-10-30

2021-01-30

2020-12-31

Suremontuotos patalpos.
Patalpos pritaikytos IT
paslaugų kompetencijų
ugdymo centrui (A
korpuse)
Atlikti viešieji pirkimai
įrangai ir remontui,
įsigyta reikiama įranga.
Atliktos (Klaipėdos g.)
turto investavimo
projekto parengimo
procedūros.

Įvertinimas

Planavimo
sritis

Strateginio
planavimo
veiksmai

Strateginio planavimo
uždaviniai

Atsakingas,
partneriai

Lėšos
uždavini
ams
(EUR)
Finansa
vimo
šaltinis

Planuojamos veiklos

Atlikti iki

kriterijus, atlikti K korpuso patalpų
ir turto inventorizavimą.
Direktorius,
pavaduotojas
infrastruktūrai

1,5

2.1.1.4. Atlikti visų pastatų
energetinį techninį auditą,
pritaikyti parengtą investicinį
projektą.

2020-12-31

Gauti raštišką pritarimą iš ŠMSM,
veiklai vykdyti
2.1.2. Siuvimo praktinio
mokymo bazės atnaujinimas ir
plėtra.

2.1.3. Įstaigos sodo, kaip
mokomosios bazės
atnaujinimas, papildymas
praktinio mokymo tikslams.

2.1.4. Transporto priemonės iki
2 t keliamosios galios
įsigijimas.

Direktorius,
pavaduotojas
infrastruktūrai

Siekiami rezultatai

Pasirengti dokumentai
patalpų pardavimui.
Parengti dokumentai teik
paraiškai VIPA agentūrai
paskolai gauti, dėl išorės
ir vidaus atnaujinimo,
inžinerinių tinklų ir
sistemų atnaujinimo
(Aldonos g.)

2.1.2.1. Mokomųjų patalpų , skirtų
gamybos ir perdirbimo švietimo
srities programoms, remontas.

2020-10-30

Suremontuotos patalpos.
Patalpos pritaikytos
gamybos ir perdirbimo
švietimo srities
programoms (A korpuse)

Direktorius,
pavaduotojas
infrastruktūrai

179,4

2.1.2.2. Siuvimo įrangos įsigijimas
siuvimo praktinio mokymo bazei
atnaujinti.

2020-12-31

Atlikti viešieji pirkimai
įrangai ir remontui,
įsigyta reikiama įranga
(A korpusas)

Direktorius,
pavaduotojas
infrastruktūrai

2,3

2.1.3.1. Atnaujintas įstaigos sodas
atitinka praktinio mokymo tikslus.

2020-11-30

Atnaujinta 20 proc. sodo.

0,6

2.1.3.2.Mokomosios bazės
Molainių kaime įtraukimas į
mokymosi procesą.
2.1.4.1.Išspręsta praktinio mokymo
bazės inventoriaus ir medžiagų
transportavimo problema.

2020-10-30

Atnaujinta 5 proc. sodo
(pasodinta naujų
obelaičių).
Įsigytas krovininis
automobilis.

Pavaduotojas
infrastruktūrai

16,0

2020-12-31

Įvertinimas

.

Planavimo
sritis

Strateginio
planavimo
veiksmai

2.2. Gerinti
mokinių
gyvenimo ir
mokymosi
materialinę
bazę, didinti
mokymosi
aplinkos
patrauklumą.

Strateginio planavimo
uždaviniai

Atsakingas,
partneriai

Lėšos
uždavini
ams
(EUR)
Finansa
vimo
šaltinis
1,9

2.2.1. Bendrabučio
renovavimas.

Direktorius,
pavaduotojas
infrastruktūrai

2.2.2. Planingai atnaujinamos
įstaigos edukacinės aplinkos ir
didinamas eksploatavimo
efektyvumas.

Pavaduotojas
infrastruktūrai
Gimnazijos
skyriaus ir
technologijų ir
verslo skyriaus
vedėjai

15,0

Pavaduotojas
infrastruktūrai

0,3

Pavaduotojas
infrastruktūrai
2.2.3. Aprūpinimas
vadovėliais, mokymo
priemonėmis, mokomąja
kompiuterine programine
įranga.
2.2.4. Efektyvus materialių ir
finansinių išteklių naudojimas.

Atlikti iki

Siekiami rezultatai

2.2.1.1. Dėl vykdomo profesinio
mokymo institucijų tinklo
pertvarkymo bendrabučio
renovacijos atsisakoma.

2020-12-31

Numatytos mokinių
apgyvendinimo
galimybės kitose
patalpose.

2.2.2.1. Patalpų remontai atliekami
pagal planą, tvarkomi inžineriniai
tinklai.
2.2.2.2. Parengti edukacinių
aplinkų turtinimo planai
(profesijos, bendrojo ugdymo).

2020-12-31

Įgyvendintas metinis
remonto darbų planas.

2020-02-19

Tikslingai panaudojamos
lėšos.

2.2.2.3. Sutvarkyta ir prižiūrima
įstaigos išorės aplinka.

2020-12-31

Sutvarkyta įstaigos
išorinė aplinka

0,5

2.2.2.4. Atliktas pastatų
optimizavimas.

2020-12-31

Patalpų panaudojimas
padidėjo 20 proc.

2,0

2.2.3.1. Pagal poreikį įsigyti
vadovėliai, mokymo
priemonės, mokomoji
kompiuterinė įranga, programinė
įranga.

2020-12-31

Įgyvendinti metiniai
edukaciniai aplinkų
turtinimo planai.

0,1

2.2.4.1. Vykdomos veiklos
ataskaitų analizės, atliekami
planiniai auditai.

2020-12-31

100 proc.

0,1

Skyrių vedėjai,
bibliotekininkas

Vyr.
finansininkas,
pavaduotojas
infrastruktūrai

Planuojamos veiklos

Įvertinimas

Atsakingas,
partneriai

Lėšos
uždavini
ams
(EUR)
Finansa
vimo
šaltinis

Planavimo
sritis

Strateginio
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3.1. Užtikrinti
kokybišką
valdymo,
vertinimo ir
darbuotojų
motyvavimą.

3.1.1. Parengti veiklą
reglamentuojantys dokumentai.

Direktorius

3.1.1.1. Parengti veiklą
reglamentuojantys dokumentai.

2020-12-31

Pagal poreikį
koreguojami veiklą
reglamentuojantys
dokumentai.

3.1.2. Efektyvus viešųjų
pirkimų veiklos organizavimas.

Pavaduotojas
infrastruktūrai

3.1.2.1. Pateiktas viešųjų pirkimų
planas derinimui su ŠMSM.
3.1.2.2. Viešieji pirkimai vykdyti
planingai, racionaliai panaudotos
lėšos. Pirkimai vykdomi pagal
kainą ir ekonominį naudingumą.
Atsižvelgiama į vidaus ir išorės
auditų rekomendacijas.
3.1.3.1. Vykdoma vertinamoji
analizė, tobulinamos procesų
schemos.

2020-02-19

Viešųjų pirkimų planas
suderintas su ŠMSM.
Įgyvendinamas metinis
viešųjų pirkimų planas.

3.1.4.1.Mokymosi ir darbo sąlygos
atitinka Lietuvos higienos normas
HN 102:2011 reikalavimus.

2020-12-31

3.1.4.2. Nustatyti ir įvertinti
profesinės rizikos veiksniai.

2020-12-31

3.1.3.Užtikrinti kokybės
vadybos sistemos ISO
9001:2015 palaikymą.

Direktorius

0,1

3.1.4.Įstaigos bendruomenei
užtikrinti saugias mokymosi ir
darbo sąlygas.

Direktorius,
darbų ir
civilinės saugos
inžinierius.

1,4

3.2.1. Užtikrinamas
pereinamumams tarp švietimo
grandžių.

Direktorius,
praktinio
mokymo
vadovas

0,1

Planuojamos veiklos

3.2.1.1. Pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys su
kolegijomis.
3.2.1.2. Pasirašytos sutartys su
sveikatą stiprinančiomis
mokyklomis.

Atlikti iki

Siekiami rezultatai

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2020-11-30

Atliktas vidaus auditas,
atsižvelgiant į audito
pastabas koreguojama
veikla
Atliktas įstaigos darbo
vietų įvertinimas.
Profesinės rizikos
veiksniai atitinka
normatyvus.
Pasirašytos 2
bendradarbiavimo
sutartys.
Pasirašytos 2
bendradarbiavimo

Įvertinimas

Planavimo
sritis

Strateginio
planavimo
veiksmai

Strateginio planavimo
uždaviniai

Atsakingas,
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Planuojamos veiklos

Atlikti iki

Siekiami rezultatai

sutartys
3.2.2. Geros įstaigos
koncepcijos vystymas.

Pritarta mokytojų taryboje
2020-02-13 Nr. V6-1

Direktorius

3.2.2.1. Geras įstaigos
mikroklimatas.

2020-12-31

Atlikta bendruomenės
narių apklausa, pagal
rezultatus atlikti
korekciniai veiksmai.

Įvertinimas

