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personalo atestacija

1.1. Pirminis profesinis mokymas asmenų, turinčių pagrindinį išsilavinimą 

1. PAGRINDAS

Šis valdymo sistemos modelis yra sukurtas, remiantis 3 principais:

•Kokybės valdymo sistema yra kasdieninė ir neatsiejama organizacijos veik los valdymo sistema, kur kiekvienas jos procesas yra valdomas

taip, kad atitiktų to proceso vidinio kliento reikalavimus;

•Kokybės valdymo sistema užtikrina teisės aktų ir išorinių klientų reikalavimų įgyvendinimą. Profesinės mokymo įstaigos klientas –

mokinys;

•Kokybės valdymo sistema – nuolat tobulinama.

2. VALDYMO SISTEMOS SRITIS IR APIMTIS

(ISO 9001-4.3)

Valdymo sistema apima šią sritį:

Profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas.

Sukurtai valdymo sistemai galioja visi ISO 9001 standaro reikalavimai.

3. VALDYMO SISTEMOS PROCESAI IR INFORMACIJA

(ISO 9001-4.4)

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro teisės aktais priskirtos funkcijos sudaro veiklų (atskirose sferose)

visumą (žr. Valdymo sistemos elementų schemą), kuri dėl valdymo paprastumo suskirstyta į procesus (žr. Veiklos

procesų makro schemą). Punktyru pažymėti procesai detalizuoti. Jų eiga, tarpusavio sąsajos (numeracijos

pagalba), atsakomybės pasidalijimas (priskiriant proceso šeimininką, bei pasidalinant atsakomybę už kiekvieną

veiklą) bei pagrindiniai informacijos srautai (priskirtini kiekvienai veiklai) yra atvaizduoti šioje valdymo sistemos

schemoje.

4. ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS ORGANIZACIJOJE

(ISO 9001-5.3)

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro administracinio pavaldumo struktūra, kurioje nustatyti atsakomybės

lygiai ir pagrindinės sritys, patvirtinta direktoriaus įsakymu ir supažindinta per mokytojų ir mokyklos tarybos

posėdžius. Darbuotojų atsakomybė nedetalizuotuose procesuose valdoma per pareigybės aprašymus bei tvarkų

aprašus.

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro vadovas be kitų veiklos sričių yra atsakingas už tai, kad:

• visi pavaldiniai suprastų savo darbo svarbą, organizacijos vertybes bei valdymo sistemos veikimo

principus;

• visi pavaldiniai suprastų išorinių ir vidinių klientų reikalavimus;

• būtų užtikrinti veiklos koordinavimo ir informaciniai ryšiai tarp visų organizacijos darbuotojų.

• Profesinio mokymo įstaigos direktorius, be kitų pareigų, atsakingas už profesinio mokymo įstaigos

atstovavimą ir informacijos pateikimą suinteresuotosioms šalims
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pasiūlymo parengimas ir 

pateikimas vadovų tarybai

Pasiūlymo viešinimas, 

svarstymas vadovų taryboje

Priimto sprendimo 

įgyvendinimas

Sprendimo priėmimas 

dėl pasiūlymo įgyvendinimo ir 

sprendimo viešinimas

1

2

3

4

Ar pasiūlymą pavyko 

įgyvendinti 

kaip ir planuota?

Ne

Taip

Padėka pasiūlymo teikėjui

(-ams) pedagogų tarybos 

posėdyje

5

Nesėkmių įvertinimas ir 

priežasčių analizė

6

Inovacijos kūrėjo (-ų) 

informavimas apie nesėkmių 

priežastis

7

Ar reikia/galima

patobulinti inovaciją?

Ne

Tai

p

Inovacijos tobulinimas
8

Direktorius

Bet kuris darbuotojas

ir darbuotojų grupė

Paskirtas atsakingas

darbuotojas ar darbutojų 

grupė

Direktorius

Vadovų taryba

F 2.2 A/1 Pasiūlymo 

forma

F 2.2 A/1 Pasiūlymo 

forma

F 2.2 A/1 Pasiūlymo 

forma

F 2.2 A/1 Pasiūlymo 

forma

Direktorius

Matuotinų veiklos sričių 
nustatymas pagal strateginius 

tikslus, išskyrimas valdomų

Planinių veiklos rodiklių 

nustatymas pagal metinius 

uždavinius

Rodiklių matavimo 

periodiškumo ir informacijos 

šaltinių nustatymas

Metinės

suvestinės parengimas

1

2

3

8

Rodiklių priskyrimas už 

procesus ir būtinų veiksmų 

atlikimą atsakingiems 

darbuotojams

Rodiklių 

pasiekimui sąlygų 

identif ikavimas ir f iksavimas

4

5

Rodiklių matavimas

6

Naujų, informatyvesnių rodiklių 

veiklos tobulinimui nustatymas 

pagal metinius uždavinius

9

Ar pasiekti 

užsibrėžti rodikliai?

Ne

Taip

Būtinųjų sąlygų 

įgyvendinimas

7

Direktorius

Paskirti atsakingi 

asmenys

Strateginis veiklos 

planas

F 2.4 A/1 Rodiklių ir 

neatitikčių valdymas

F 2.4 A/1 Rodiklių ir 

neatitikčių valdymas

F 2.4 A/1 Rodiklių ir 

neatitikčių valdymas

F 2.4 A/1 Rodiklių ir 

neatitikčių valdymas

Administracijos 

posėdžių protokolai

Direktorius

Paskirti atsakingi 

asmenys

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Direktorius

Duomenų apie neatitiktis 

pateikimas Valdymo sistemos 

savianalizei (žr. P-2.3).

13

Veiksmų atlikimas
11

Veiksmų efektyvumo 

įvertinimas kito rodiklių 

matavimo metu

12

Korekcinių ir prevencinių 

veiksmų neatitikčiai pašalinti 

nustatymas ir atsakingų 

darbuotojų paskyrimas

10

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolas

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolas

Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolas

Darbo grupė

Paskirti atsakingi 

asmenys

Direktorius

Pradžia

Pabaiga

2.3. Auditas ir savianalizė

Kartą per metus
Pradžia

Pabaiga

Duomenų pateikimas kitai 

ataskaitai

Problemų formulavimas, 

besikartojančiųjų problemų 

išryškinimas

Atliktų veiksmų 

patikrinimas ir problemos 

išsprendimo lygio įvertinimas 

per vadovybinę analizę

Korekcinių ir prevencinių 

veiksmų atlikimas ir 

informavimas vadovybės

Priežasčių analizė 

(žuvies griaučių metodu)

Veiksmų plano parengimas

Ataskaitos apie valdymo 

sistemos veiklą pristatymas 

mokytojų tarybos posėdyje

Įsivertinimo / vidaus audito 

grupės reprezentatyvumo 

principu sudarymas

Valdymo sistemos analizė 

/ vidaus auditas (kas 1 metus)

Įsivertinimo / vidaus audito 

ataskaitos parengimas 

(neatitiktys, tobulintinos sritys ir 

rekomendacijos)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Auditorius

DirektoriusDirektoriaus įsakymas

Įsivertinimo metodika

Įsivertinimo ataskaita

Susirinkimo protokolas

Susirinkimo protokolas

Įsivertinimo ataskaita

Veiksmų planas

Veiksmų planas

Veiksmų planas

Veiksmų planas

F 2.4 A/1 Rodiklių ir 

neatitikčių valdymas

F 2.4 A/1 Rodiklių ir 

neatitikčių valdymas

Direktorius

Praktinio mokymo vadovas

Sekretorius

Padalinių vadovai

Padalinių vadovai

Direktoriaus įsakymo 

projektas

Direktoriaus įsakymo 

projektas

Direktoriaus įsakymas

Direktoriaus įsakymas

Posėdžių protokolai

Vidaus dokumentų

registrai

Direktoriaus įsakymas

Dokumento projektas

Vidaus dokumentas

Vidaus dokumentas

Direktoriaus įsakymas

Direktoriaus įsakymų 

registrai

Vidaus dokumentas

Padalinių vadovai

Direktorius

Paskirtas atsakingas

darbuotojas

DĮ parengęs asmuo

Direktorius

Sekretorius

Personalo vedėjas

Darbo grupė

Paskirtas atsakingas asmuo

Metodinė taryba / 

Direktorius

Dokumento adresatas

Direktorius

Įrašų formos projektas

Įrašų formos projektas

Įrašų formos projektas

Įrašų forma

Dokumentacijos planas

Įrašų forma

Įrašų forma

Mokytojų tarybos 

posėdžių protokolai
Metodinių grupių 

posėdžių protokolai

F 6.4 A/1 Įrašų formų 

registras

Mokytojų tarybos 

posėdžių protokolai

F 6.4 A/1 Įrašų formų 

registras

Padalinių vadovai

Įrašų formos 

naudotojas

Sekretorius

Direktorius

Direktorius

Mokytojas

Kuruojantis vadovas

Metodinės grupės vadovas

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Direktorius

Kuruojantis vadovas

Mokytojų atestacijos 

komisijos pirmininkas

Prašymas

Atestacijos 

programa

Mokytojo 

atestacinė byla

Direktoriaus 

įsakymas

Veiklos vertinimo 

anketos

Veiklos vertinimo 

anketos

Mokytojo 

atestacinė byla

Direktoriaus 

įsakymas
Įgaliotos institucijos 

įsakymas

Apklausos forma

Mokytojų tarybos, 

metodinių grupių 

posėdžių protokolai

PPKKP projektas

PPKKP 

Pamokų stebėjimo 

protokolai

Mokytojo 

savianalizės 

ataskaita

Direktoriaus 

įsakymas

Mokytojo tobulintinų 

kompetencijų 

sąrašas

Mokytojų tarybos 

posėdžių protokolai

Metodinių grupių 

planai

Metodinė taryba

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Direktorius

Padalinių vadovai

Padalinių vadovai

Mokytojai

Padalinių vadovai

Padalinių vadovai

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Mokytojai

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Padalinių vadovai

Direktoriaus pavaduotojas

ugdymui

Programos 

rengimo 

darbo grupės 

sudarymas

4

Mokymo 

programos 

suderinimas 

su Lietuvos 

saugios 
laivybos 

administracija

8

Teminių plano 

suderinimas 

metodinėse 

grupėse

39

Teminių plano 

suderinimas 

su padalinio 

vadovu

40

Supažindinimas 

su egzaminų 

vykdymo tvarka

53

Brandos 

atestato 

išdavimas

62

Praktikos priežiūra

Atsak ingas
Darbo 

grupė

Direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui

Direktorius Darbo 

grupė

Priėmimo

komisija
Direktorius Bendrojo

ugdymo

skyriaus

vedėjas

Mokytojai

Metodinės 

grupės 

vadovas

Bendrojo

ugdymo

skyriaus

vedėjas

Mokytojai

Direktorius Darbo grupė Darbo grupė Direktorius Direktorius Darbo grupė

Susijusi 

Informacija/

dokumentas

Mokymo

programa
Mokymo

programa

Ekspertizės 

aktas
Licenzija

Mokinių 

priėmimo 

planas

Reklaminiai 

f ilmai

Lankstinukai, 

plakatai

Informacija 

internete

Stendai, 

nuotraukos

Informaciniai 

raštai
Informaciniai 

raštai

Reklaminė 

medžiaga

Mokinių 

sąrašai
Direktoriaus

įsakymas

Dokumentų 

registravimo 

žurnalas

Svarstymo 

protokolai

Direktoriaus

įsakymas
Mokinio 

dokumentai

Mokymosi 

sutartis
Tvarkaraštis

Teminis 

planas
Teminis 

planas

Kontrolinių 

darbų grafikas

Bendrojo

ugdymo

skyriaus 

vedėjas

Mokytojų

taryba

Mokytojas Egzaminų

vykdymo

grupė

Direktoriaus

pavaduotojas 

ugdymui 

Profesijos

mokytojai

Jūrinės

praktikos

vadovas

Direktorius Profesijos

mokytojai

Direktorius Direktorius Egzaminų

vykdymo

grupė

Vertinimo

komisija

Direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui

Profesijos

mokytojai, 

atsakingi

už praktiką

Grupių

vadovai

Vadovų

taryba
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui

Skyrių 

vedėjai

Skyrių 

vedėjai
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui

Skyrių 

vedėjai

Skyrių 

vedėjai

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui

Direktoriaus 

įsakymas

Profesinio 

mokymo 

dienynas

Bendradarbia

vimo sutartis

Trišalė 

sutartis

Praktikos 

dienynas

Praktikos 

dienynas

Praktikos 

dienynas

Praktikos 

dienynas

Direktoriaus 

įsakymas

Konsultacijų 

grafikas

Direktoriaus 

įsakymas

Egzaminų 

vykdymo 

protokolai

Dienynas
Įrašų 

teisingumo 

patvirtinimas

Dienynas
Duomenų 

suvestinės

Duomenų 

suvestinės

Pamokų 

stebėjimo 

protokolai

Metinė veiklos 

ataskaita

Vertinimo 

išvados

Mokytojų 

tarybos 

posėdžių 

protokolai Direktoriaus 

įsakymas

Profesinio 

mokymo 

programa

Direktoriaus 

įsakymas

Pirkimų 

paraiška

Kvalif ikacijos 

kėlimo planas

Direktoriaus 

įsakymas

Mokinių

prašymai

Mokinių

prašymai

Direktoriaus 

įsakymas

Direktoriaus 

įsakymas

Egzaminų 

vykdymo 

protokolai

Direktoriaus 

įsakymas

Susijusi 

Informacija/

dokumentas

Direktorius

Direktorius

Mokytojas

Mokytojų atestacijos 

komisija

Kuruojantis vadovas

Mokytojas

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba

Metodinių grupių vadovai

Direktorius

Direktorius

Direktorius

Paskirti atsakingi 

asmenys

Bendrojo ugdymo skyriaus 

vedėjas

Direktorius

Direktorius

Direktorius

Direktorius

Direktorius

Pasiūlymą įgyvendinantis 

asmuo ar grupė

Vadovų taryba

Paskirtas atsakingas 

asmuo

Auditorius

Auditorius

Auditorius

Auditorius

Auditorius

Auditorius

Auditorius

Paskirti atsakingi asmenys

Auditorius

Auditorius

Bendrojo ugdymo skyriaus 

vedėjas
Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Praktinio mokymo vadovas

Bendrojo ugdymo skyriaus 

vedėjas
Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

Direktorius

Mokymo dalies administratorius

Sekretorius

Personalo vedėjas

Mokymo dalies administratorius

Dokumento projektas

Mokyklos taryba / 

Pedagogų taryba

Sekretorius

Personalo vedėjas

Mokymo dalies administratorius

Dokumento rengėjas

Padalinių vadovai

Padalinių vadovai

Padalinių vadovai

Padalinių vadovai

Padalinių vadovai

Programos 

dalis: Veiklos 

sritys ir 

kompetencijos

Pamokų ir 

kursų 

pageidavimų 

išsiaiškinimas

Mokyklos 

pasirinkimo 

priežasčių 

tyrimas

Potencialių 

mokinių 

apklausa dėl 

pageidaujam

ų specialybių

Mokinių 

apklausa “Iš 

kur apie mus 

sužinojote?”

Mokinių 

apklausa dėl 

mokytojų 

mokymo 

metodų

Mokinių 

adaptacijos 

tyrimas (I 

kurse)

1

3

6

4

2 3 4 5 6

1

7 77

5 6

8

Apklausa dėl 

mokymo 

kokybės 

vertinimo (III 

kurse)

Praktikantų 

paruoštumo 

darbo rinkai 

vertinimas7 8

Darbo 

grupė

Direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui

Direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui

Direktorius Direktorius Direktorius Darbo 

grupė

Darbo 

grupė

Darbo 

grupė

31

Darbo 

grupė

Direktoriaus

įsakymas

Direktorius Priėmimo

komisija

Priėmimo

komisija
Direktorius Bendrojo

ugdymo

skyriaus

vedėjas

Bendrojo

ugdymo

skyriaus

vedėjas

Direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui
Mokytojai Mokytojai Mokytojai Mokytojai Mokytojai Mokytojai

Mokytojai Mokytojai Mokytojai

Mokytojai Mokytojai Mokytojai Mokytojai Mokytojai

Mokytojai Mokytojai Mokytojai Mokytojai

Pamokos 

planas

Rekomenduojama

Pamokos 

planas

Bendrojo

ugdymo

skyriaus

vedėjas

Bendrojo

ugdymo

skyriaus 

vedėjas

Bendrojo

ugdymo

skyriaus 

vedėjas

Direktorius Direktorius Vertinimo

komisija Profesijos

mokytojai,

atsakingi

už praktiką

Profesijos

mokytojai,

atsakingi

už praktiką

Profesijos

mokytojai,

atsakingi

už praktiką

Profesijos

mokytojai,

atsakingi

už praktiką

Profesijos

mokytojai,

atsakingi

už praktiką

Profesijos

mokytojai,

atsakingi

už praktiką

Praktinio

mokymo

vadovas

Egzaminų 

vykdymo 

protokolai

Bendrojo

ugdymo

skyriaus

vedėjas

Praktinio

mokymo 

vadovas

Direktorius Direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui

Vadovų

taryba

Vadovų

taryba

Mokytojų

taryba

Duomenų 

suvestinės

Duomenų 

suvestinės

Praktikos atlikimas 

kitais metais

56

5. VALDYMO SISTEMOS DOKUMENTŲ IR ĮRAŠŲ VALDYMAS

(ISO 9001-7.5)

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro valdymo sistemos dokumentus sudaro:

•Kokybės valdymo modelis, tvarkos, pareigybių aprašymai ir strateginiai planai;

•Įrašai, kurių reikalauja profesinio mokymo įstaigų procesai ir standartai;

Visi dokumentai ir įrašai valdomi kaip nustatyta šios valdymo sistemos procesuose P.2.14, P.2.15, P.2.17.

Elektroninės dokumentų kopijos saugomos mokyklos serveryje arba intranete.

6. STRATEGINĖS GAIRĖS

(ISO9001-5.2 / 6.2)

Valdymo sistema grindžiama strateginėmis veiklos gairėmis, kurios apima profesinio mokymo įstaigos misiją, viziją,

vertybes (kokybės politiką) ir tikslus (kokybės tikslus). Strateginės gairės yra įformintos Strateginiame plane ir

paskleidžiamos visoje bendruomenėje. Strateginės kryptys peržiūrimos ir atnaujinamos kaip nustatyta LR Švietimo,

mokslo ir sporto ministerijos.

VERTYBĖS IR TIKSLAI

(Kokybės politika ir Kokybės tikslai)

Vertybių pasiekimas užtikrinamas nustatant ir įgyvendinant Tikslus. Vertybės peržiūrimos ir atnaujinamos drauge su

strateginiu planu. Profesinio mokymo įstaigos vadovas užtikrina vertybių aktualumą ir išskleidimą organizacijos

viduje.

7. ORGANIZACIJOS APLINKOS VERTINIMAS

(ISO9001-4)

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro ne rečiau kaip 1 kartą per metus atlieka organizacijos suinteresuotųjų 

šalių analizę ir organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos vertinimą pagal PEST metodiką – įvertinamos su tuo 

susijusios rizikos ir galimybės, numatomi tolesni veiksmai.

8. RIZIKOS VERTINIMAS

(ISO9001-6.1)

Organizacija ne rečiau kaip 1 kartą per metus atlieka procesų rizikos vertinimą pagal PPPA (Potencialių proceso 

Problemų analizės) metodiką ir suplanuoja veiksmus rizikos mažinimui.

8. PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAS.

Klientas – organizacija ar asmuo, gaunantys produktą (ISO 9000:2015).

Profesinio mokymo įstaiga – mokykla arba kita įstaiga, kurios pagrindinė veikla – profesinis mokymas (LR Profesinio

mokymo įstatymas, aktuali redakcija nuo 2011 09 01).


