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1.SVARSTYTAo PraCktas Nr.09.4.2… ESFA… K…714… 02-0007 ,NekvalifkuotЧ  ir
をemesnes kvaliflkacttOS Pal■ eveЙiO regiono suaugusi可 Ч itraukimas i bendrjl ir prOfesini ugdymヂ 。
pristatymas(praktinio mokymo vadovas Darius Simenas);

`        Panevё Zioヽ〔argaritos Rilnkeviё aitёs profesinio rengillno centro direktorius Tautvydas

Anilionis pristatё  P■lRPRC tarybos nariams pr● ekto,,NekvaliflkuotЧ  ir Йemesnes kvaliflkacuos
PaneveЙ io regiOno suaugusittЧ  itraukimas i bendrttl ir prOfesini ugdyml``,kuris vykdomasjau antri
metai.PraCktas inallsuaamas ig Europos socialiniO fOndo.IgyVendinant praelctQ yra Siekiama

suteikti bendrail ir prOfCSinl iSsilaviniml 128 asmenims iS Paneve2io regionoo Pagal bendr倒 o

ugdymo programas yra mokoma praCkto partnerio Pancve2io suaugusiЧ  ir jaunimo molymo
centre, o profesinio mokymosi proglamas ― pr●ektO Vykdyt●O Panevёttio Margaritos

Rimkc宙こai“ s profesinio rengimo centre.・ Nekvaliflkuotiems ir Zemesnёs kvalinkacuos asmenims,

atliekantiems bausln9 Pancve2io pataisos namuose,bus sudaら んos sllygos baigti bendroJo ugdymo
ir protsinio mokyl■ O programl,lgyti nkstama kVali■ kacjQ ar kompetencttQ.

UZ gio praCkto praktin9 mokiniЧ  vcikll atsakingas PMRPRC prakinio mo17mo
vadovas Darius Simenas.Dircktorius k宙 cёia DariЧ Simen4 plaё iau pristavi giO prdckto VeiklQ.



【

Projektas yra unikalus tuo, kad ji vykdo tik dvi mokyklos Lietuvoje. Projekt4 buvo
laimejg 6 mokyklos, tadiau keturios atsisake.2018 m. geguZes 31 d. PaneveZio Margaritos
Rimkevidaites profesinio rengimo centras su Europos socialinio fondo agentiita (ESFA) pasiraSe
sutarti. Pristatydama projekt4 ESFA pabreie mokymo lankstum4, siekiant pagrindinio tikslo -
ltraukti arba sugrqlinti suaugusiuosius, nebaigusius bendrojo ugdymo programos, ! mokymo
programas. PaneveZio apskrityje 10,3 t[kst. 25-64 metq gyventojq buvo Lemo, t.y. ikimokyklinio,
pradinio ir pagrindinio i5silavinimo. Todel Sie Zmones patiria sunkumq integruodamiesi i darbo
rink4 arba i5krenta i5 jos. Norint sumaZinti liq rizikq, bDtina sukurti paskatas ir s4lygas mokymuisi
vis4 gyvenim4, pletojant formaliojo mokymosi galimybes, itraukiant ibendr4jiugdym4 ir profesinio
mokymo formali4sias programas. Projekto trukme - 30 menesiq, imtis - 128, i5 jq - 112 PM.
Mokymai vyksta maZose, iki 8 mokiniq grupese.

Darius Simenas teigia, kad nuo pat pradLiq projekte susidUreme su ivairiomis
iSkylandiomis problemomis del s4lygq keitimo. LR Svietimo, mokslo ir sporto ministerija apie
galimus projekto s4lygq pakeitimus prane5a ne ra5tiSkai, o LodLiu, todel projekto vykdytojui ir
partneriui sudetinga planuoti darbus, prasteja galimybes siekti projekto tikslq.

2018 m. rugsejo men. projekto vykdytojas ir partneris buvo pasirengg pradeti vykdyti
veiklas. Tadiau pradetas mokymas tik pagal bendrojo ugdymo programas, nes SMSM nusprende ir
prane5e ZodLiu, kad PMRPRC turi mokyti ne pagal formali4sias, o pagal neformali4sias programas.
Formaliosios buvo numatytos projekto s4lygose. Teko daryti neformali4sias programas. Tai ne
vieno menesio darbas ir reikejo atlikti ivairias proced[ras gauti licencijas toms programoms.
Situacija keidiasi 2019 m. pradLiqe, SUSVT sprendimu nutarta mokyi pagal formali4sias mokymo
programas. 2018-2019 m.m. projekto dalyviai spejo baigti tik2-3 programrl modulius (13 kreditq).
2019 m. vasaros pabaigoje vel nauja Zodine informacija, kad bendrasis ir pagrindinis ugdymas bus
finansuojami pagal vien4 krep5eli. Vadovaujantis tokiais ikainiais - projekt4 yykdyti nerealu.
Mokyti mokini tik pagal vidurinio ugdymo program? metams kainuotq 2190 Eur (pagal Europos
komisijos deleguot4 akto pried4), o prie vidurinio ugdymo dar pridejus profesin! mokym4 - 2169
Eur. Mokant dviejq programq finansavimas net sumaZeja.

2019 m. rugsejo mOn. SMSM pranese, kad del finansavimo kreipesi i Europos
sqiungos komisij4 ir lauke jos atsakymo. Mes neturejome jokio kito pasirinkimo,- sako Darius
Simenas, kaip tik vykdl.ti sutarti. Toliau vykdome pirming sutarti. Iki Siol nera atsakymo i5 Europos
s4jungos komisijos.

Per pusantrq metq s4lygos keitesi apie 4 kartus. Salygq kaitaliojimas padare Zalos
projektui. Del projekto s4lygq kaitos buvo nei5pildyti projekto dalyviq llikesdiai,- teigia Darius
Simenas. PaneveZio pataisos manuose del visq Sitq minetq dalykq pradejome mokyti tik nuo rugsejo
men. Turime 2 profesinio mokymo floristq grupes. PaneveZio pataisos namuose lankomumas geras,

todel su partneriais bandome tartis del kedios grupes. Jeigu pavyktq - nuo sausio men. pradetume
mokyti.

Apra5e yra tokia s4lyga, jeigu ne nuo miisq priklause kaZkoks trikdis - projektas gali
bDti pratgsiamas ne daugiau kaip pusei metq,- sako Darius Simenas.

. Gavome informacij4 iS ESFA, kad projektas yra pratgsiamas pusei metq,- informuoja
direktorius Tautlydas Anilionis. Projektas turejo baigtis 2020 m. gruodZio mdn., o pratgsus projekt4

- baigsis 2021 geguZes men.

2. SVARSTYTA. SupaZindinimas su Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2018 m. liepos 9 d. Nr. V-643 isakymu ,,Del Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio
11 d. isakymo Nr. ISAK-72 ,,Del ankstesnio mokymosi pasiqkimq uZskaitymo tvarkos apra5o
patvirtinimo" pakeitimo.

Direktorius Tautvydas Anilionis supaZindino PMRPRC tarybq su auk5diau minetu LR
SUVI isakymu. Ankstesnio mokymosi pasiekimq lskaitymo tvarkos apra5as reglamentuoja asmens,

tobulinandio turim4 ar siekiandio igyti kit4 kvalifikacij4, ankstesnio mokymosi pasiekimq

iskaitym4. Pladiau apie tvarkos apra5e vartojamas s4vokas galima Linreti Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo istatyme ir Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme.



Pristatydamas apraS4, direktorius pra5o atkreipti demesi i II sk. - Priimtq mokytis
asmenq ankstesnio mokymosi pasiekimq iskaitymas, 5 ir 6 punktus; kur ,,Ankstesnio mokymosi
pasiekimus vertina profesinio mokyrno teikejo vadovo lsakymu paskirti profesijos mokyojai".
,,Esant neatitikimui ar neai5kumui, gali blti atliekamas asmens ankstesnio mokymosi pasiekimq
vertinimas pagal atitinkamoje formaliojo profesinio mokymo programoje nustatytus mokymosi
pasiekimq vertinimo reikalavimus". Taip pat atkreiptinas demesys i III sk. - Kitq asmenq
ankstesnio mokyrnosi pasiekimq iskaitymas, 8 punkt4: ,,Asmuo, kuris nera priimtas mokytis pagal
formaliojo profesinio mokymo programg, tadiau nori tobulinti turim4 kvalifikacij4 ar
pageidaujantis, kad jo neformaliojo mokymosi ar savi5vietos biidu igy.tos kompetencijos biitq

iskaitytos kaip kvalifikacijos dalis, kreipiasi ijo paties pasirinkt4 profesinio mokymo teikej4, kuris
turi licencij4 asmens pageidaujamai formaliojo profesinio mokymo programai irj4 vykdo".

Pagal 5i4 tvark4 mes galime vertinti asmenis ir jiems suteikti neformaliu biidu igytas
kvalifikacijas. Sitie Zmones pasirenka atitinkam4 Svietimo lstaig4 ir Svietimo istaigos vadovas savo

isakymu sudaro komisij4, kuri lvertina asmens neformaliojo mokymosi ar savi5vietos biidu igytas
kompetencij as,- sako direklorius Tautvydas Anilionis.

Direktorius pristate tarybai susipaZinimui PaneveZio Margaritos Rimkevidaites
profesinio rengimo centro parengt4 Mokejimo uZ mokym4(si) valstybes nefinansuojamoje vietoje
tvarkos apraS4. Apra5as yra patvirtintas direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. Nr. V1-113 isakymu. Si
mokejimo tvarka galioja visiems {staigos mokiniams, pasira5iusiems profesinio mokymo sutartis,
kuriose I punkte ivardinta, kad mokinys priimamas mokytis ! valstybes nefinansuojamq vietq.
Apra5e i5destl4os visos mokymo(si) imokos s4lygos. Mes vykdome 5i4 program4 pagal ikainius,
kuriuos esme pasitvirting. Sie ikainiai yrat?konkredias mokymo programas,- sako direktorius.

Direktorius pakomentavo Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 70 straipsnio,
Apmokejimas uZ Svietim4, 10 dali ,,Profesinio mokymo istaigq teikiamos papildomos (nenumatlrtos

mokymo programose) mokymo, mokymosi paslaugos (konsultacijos, kursai ir kitos), praktinio
mokymo priemones yra mokamos. Atlyginimo dydi uZ teikiamas paslaugas nustato mokyklos
vadovas, suderings su mokyklos taryba".

Taryboje buvo diskutuojama ir apie kitas nenumatlrtas apmokejimo s4lygas.
Miisq istaigoje yra mokinys, kuris mokosi valstybes nefinansuojamoje vietoje pagal

Multimedijos ir paslaugq teikejo mokymo program4, kuris pats moka uZ mokym4si,- sako

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijole Grybauskiene (kreditq skaidius - 60, mokymosi trukme -
l metai).

3. SVARSTYRA. Papildomas finansavimas.
Direktorius informavo tarybq, kad PaneveZio Margaritos Rimkevidaites profesinio

rengimo centras kreipsis ! Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerij4 del
papildomo finansavimo. 2016 m. rugsejo 1 d. sujungimo biidu buvo reorganizuotos biudZetines

istaigos PaneveZio Margaritos Rimkevidaites technologine mokykla (uridinio asmens kodas -
190805463) ir PaneveZio prekybos ir paslaugq verslo mokykla (uridinio asmens kodas -
211964030) ! naujq juridin! asmeni - PaneveLio Margaritos Rimkevidaites paslaugq ir verslo
mokykl4 (nuo 2019 m. sausio 1 d. PaneveLioMargaritos Rimkevidaites profesinio rengimo centras).

Direktorius papra5e vyr. finansininkg Jolant4 Narkevidieng pakomentuoti situacij4 del
papildomo finansavimo

Sujungus abi mokyklas Zenkliai padidejo bendras mokyklos plotas: buvo 3605,68

kv.m., po sujungimo 13444,58 kv.m., viso: 17050,26kv.m.
Mokykloms susijungus, komunalinems paslaugoms 2017 m. buvo skirta 132,5t[kst.

Eur - panaudota 155,2 tiikst. Eur (skirtumas padengtas i5 2018 rnetq biudZeto le5q); 2018 m. skirta
136,0 tiikst.Eur- panaudota 163,5 tiikst. Eur (skirtumas padengtas i5 2019 metq biudZeto le5q);

2019 m. skirta 103,0 t[kst.Eur, kurie jau panaudoti. UZ komunalines paslaugas i5 nuosavq le5q

apmoketa 13, 1 tDkst.Eur.
2019 m. rugsejo-gruodZio menesiais istaigai papildomai reiketq apie 70,0 tiikst. Eur

komunalinems paslaugoms padengti.



Klaipedos g. 146 pastato inZineriniai tinklai nuo 1987 m. nebuvo renovuoti. Savo
le5omis pakeista nemala dalis radiatoriq, atnaujintas Siluminis punktaso suremontuoti vamzdynai,
pakeistas Silumokaitis, atlikti kiti remonto darbai ir padengta dalis isiskolinimo uZ komunalinius
patarnavimus.

Kiekvienq metq pabaigoje del leSq stygiaus turime
komunalinius patarnavimus. Siq metq trediajam ketvirdiui [staiga
paslaugas atsiskaitlrti, todel pra5ysime LR SUSVT rasti galimybg
komunaliniq paslaugq isiskolinimams padengti.

kreditorinius isiskolinimus uZ

nebeturi le5q uZ komunalines
skirti papildomE finansavim4

4. SVARSTYTA. 2019-2020 mokslo metq vykdomq mokymo programr+ igyvendinimo
planas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijole Grybauskiene pristate 2019-2020 mokslo
metq vykdomq mokymo programq igyvendinimo plan4. Ugdymo planas rengiamas vadovaujantis
dvejais bendraisiais planais: profesinio mokymo planais, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo
bendraisiais planais. {staigoje vykdomos: Vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programos
asmenims, turintiems pagrindini i5silavinimq; Pagrindinio ugdymo programa (gimnazijos I ir II
klases (9 ir 10 klases); Profesinio mokymo programos asmenims, turintiems vidurini i5silavinim4;
Profesinio mokymo programos specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems asmenims; Tgstinio
profesinio mokymo programos; Tgstinio profesinio mokymo programos specialiqjq poreikiq
mokiniams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui si[lo neskirti atostogq baigiamqjq, i5leidZiamqjq
grupiq mokiniams. I praktik4, i baigiam4i! modul! iSejo Kompiuteriq tinklq derintojai, jie mokosi 2
metus ir 3 menesius. Jiems nebus rudens atostogq, Ziemos atostogq ir Velykq atostogq, kadangi jie
bus praktiniame mokyme pas darbdavius. Taip pat neskiriamos minetos atostogos Prekybos lmoniq
vadybininko padejejams, Smulkiojo verslo paslaugq teikejams, Vie5budio darbuotojams, Virqiams.
Bendruose profesinio mokymo planuose yra punktas kur para5yta, kad atostogos neskiriamos
profesinio mokymo programq i5leidZiamqiq grupiq mokiniams baigiamojo modulio vykdymo metu
ir praktikos metu. Todel direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijole Grybauskiene pra5o tarybos
pritarimo del rudens, Ziemos ir Velykq atostogq neskyrimo i5leidZiamqjq grupiq mokiniams.

Siais metais priememe mokinius i tgstini mokym4 (yra pirminis ir tgstinis). Leista
sudaryti bendras $upes. Tos grupes yra apjungtos, kad galetume greidiau pabaigti mokym4
tgstiniam. Pirminis mokymas - 22 val. vienam kreditui, o tgstinis - 18 val. Tgstinis mokymas visai
pasiteisina, - sako direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Viso turime 27 grupes. Apjungus tgstini su

pirminiu gauname 22 grupes. Siai dienai turime 422 mokinius.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijole Grybauskiene pra5o PMRPRC tarybos

pritarti 2019-2020 mokslo metq vykdomq mokymo programq igyvendinimo planui.
4. NUTARTA:
PMRPRC tarybos sprendimu pritarti 20191020 mokslo metq vykdomq mokymo

programll igyvendinimo planui.

. 5. SVARSTYTA. Mokiniq priemimas.
Nijole Grybauskiene informavo, kad priemimo planas buvo 200, priememe 198. Dar

bus rudens priemimas, lapkridio-gruodZio men. prasides Ill-iasis papildomas priemimas,- sako

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Praejusiais mgtais Ziemos priemimo metu priememe 2 grupes:

Siuvejo ir Socialinio darbuotojo padejejo.
Papildomam rudens priemimui direktoriaus pavaduotoja ugdymui pasiiile tris

programas: Apskaitininko kasininko, Pardavejo ir Padavejo barmeno (po 12 klasiq). I5 trijq
programll reikia pasirinkti dvi. Po diskusijq del programq pasirinkimo, pasiiilyta Apskaitininko
kasininko ir Padavejo barmeno programos. Tai yra ir pirminis ir tgstinis mokymas. Turime

licencijas ir pirminiam ir tgstiniam mokymui. Pagal papildom4 rudens priemim4 mokslo metai

prasidetq nuo2020 m. sausio men.



Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos Profesinio mokymo
skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis skyriaus vedejo funkcijas Antanas Drungilas teigia,
kad2020 m. sausio men. bus dar vienas priemimas. Tai butq keturi priemimai per metus.

LR SMSM i5 anksto pradeda ruo5tis 2020 mett4priemlmui, planuoja ir sudarineja kitq
metq priemimo planus,- sako direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 2020 metqpriemimui planuotume
Kompiuteriq tinklq derintojo program4 po 10 klasiq, ! kuri4 mes surenkame kiekvienais metais,
Multimedijos paslaugq teikejo po 10 kl., Pardavejo po 10 kl. Reikalinga ir paklausi Svediq
aptarnavimo darbuotojo programa, Virejo programa po 10 kl. Baigusiems 12 kl. - Virejo, Floristo
(pirminis ir tgstinis). Reiketq Multimedijos paslaugq teikejo, Siuvejo, Kompiuteriq tinklq derintojo
programos po 12 kl., Virejo ir kambariq tvarkytojo programos (mokiniai su spec poreikiais).
Planuojamas priemimo planas apie 200. Kai kurios programos yra vieneriq metq (60 kreditq,
mokymosi trukme 1 metai).

Tarybos nare Migle Gruzdene klausia kokias viesinimo priemones mes naudojame.
Gal turime naujesniq, modernesniq priemoniq.

Geriausia vieSinimo priemone tai tiesioginis bendravimas su mokiniais,- sako
direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Mes vie5inimq jau pradejome. Pemai pas mus apsilanke 490
mokiniq i5 lvairiq mokykhl. Mes bandome leisti jiems pas mus padirbeti prakti5kai. MaZdaug dvi
pamokas mokiniai praleidLia floristq dirbtuvese, pardavejq klaseje, kur galima prakti5kai padirbeti
kasos aparatais. Taip pat mes keliaujame i mokyklas, kviediame mokinius atvykti i mfrsq istaig4
susipaZinti su mokomomis programomis. Geriausias dalykas yra pamatymas, - teigia direktoriaus
pavaduotoja ugdymui. Praejusiais metais molgrtojq komanda su mokiniais vaZiavo i Pasvalio,
Pakuojo, Anyk5diq rajono mokyklas ir pristatinejo mlsq mokykloje mokomas programas.
Mokiniai buvo kviediami apsilankyti i m[sr4 istaig4 ne tik pamat54i bet ir prakti5kai padirbeti su

kiekviena programa.
Del mokiniq pritraukimo ! PMRPRC Migle Gruzdene rekomenduoja.bendradarbiauti

su Karaliaus Mindaugo husarq batalionu. Tai galetq b[ti sekmingas bendradarbiavimas.
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Nijolei Grybauskienei 5i mintis pasirode patraukli.

6. SVARSTYTA. Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisijos
sudarymas.

Taryboje buvo svarstomas klausimas del molcytojq ir pagalbos mokiniui specialistq
atestacijos komisijos sudarynno. Buvo pasiiilyta sudaryti atestacing komisij4 Sios sudeties:
Komisijos pirmininkas - PMRPRC direktorius Tautvydas Anilionis; . PaneveZio Margaritos
Rimkevidaites profesinio rengimo cento tarybos atstovas Migle Gruzdene (parduotuves, restorano ir
konferencijq centro ,,Vasariso' direktore); PMRPRC Mo$tojq tarybos atstovai: Jolanta Ale5dikiene

- gimnazijos skyriaus vedeja; Vida iereskevidiene - profesijos mokytoja metodininke (floristika);
Rasa Lazauskiene - lietuviq kalbos mokytoja metodininke.

6. NUTARTA:
PMRPRC tarybos pritarimu Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos

komisijq sudaryti Sios sudeties:
, 6.1. Komisijos pirmininkas - PMRPRC direktorius Tautvydas Anilionis;

6.2.PanevdZio Margaritos Rimkevidaites profesinio rengimo cento tarybos atstovas
Migle Gruzdene (parduotuves, restorano ir konferencijq centro,,Vasaris"
direktore);
Molq4ojq tarybos atstovai:

6.3. Jolanta Ale5dikiene - gimnazijos skyriaus vedeja;
6.4. Y ida dereskevidiene - profes ij os mokytoj a metodininke (fl oristika) ;

6.5. Rasa Lazauskiene - lietuviq kalbos mokytoja metodininke.

7. SVARSTYTA. Profesinio mokymo naujienos ir perspektyva.
Taryboje buvo diskutuojama apie pameistrystg. Mes turirne pameistrystg su maisto

maitinimo imonemis,- sako direktorius Tautvydas Anilionis. Pameistryste - kai mokymas



vykdomas darbo vietoje: imoneje, lstaigoje, organizacijoje. Teorinis mokymas gali biiti vykdomas

piofesinio mokymo lstaigoje ar padioje lmoneje kartu su praktiniu mokymu. Biisimi specialistai gali

dirbti pagal darbo sutart! ir kartu mokytis darbo vietoje. Mokym4 vykdo imone kartu su mokymo

istaiga. Piaktinis mokyrnas vyksta realioje darbo vietoje, mokymo istaigoje lgyjamos teorinOs Zinios

bei suteikiami praktiniai gebejimai.
Antanas Drungilas kalbejo apie pameistrystes molrymo formas.

PosedZio pirmininke

PosedZio sekretore

報 Augra Gabreniene

Elvyra Cigkauskicne

ね

¨ 事
輛

Ta中撃嬬 Ani懸噸is


