
 

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras 
 

KOKYBĖS POLITIKA 

 

Mes ugdome piliečius, gebančius priimti šiuolaikinius iššūkius ir pasirengusius ateities lūkesčiams. 

Centras siekia tapti Europinio standarto ugdymo institucija, kurios baigimo dokumentą pripažintų ne tik 

Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Centras siekia ugdymo kokybės, kad formalusis, neformalusis profesinis 

mokymas ir bendrasis ugdymas būtų pasiekiamas kuo platesniam asmenų ratui, būtų išplėstos galimybės 

toliau jiems mokytis.  

Kokybės politika – tai VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro (toliau – Įstaiga) darbuotojų 

požiūris ir įsipareigojimas užtikrinti Įstaigos veiklos kokybę. Ši veikla tai kokybės kultūros plėtojimas, 

nuolatinis suinteresuotų šalių poreikių ir lūkesčių patenkinimo palaikymas, mokymo programų tinkamumas 

ir aktualumas darbo rinkai.  

Siekdami teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo mokymo paslaugas, 

atitinkančias mokinių, jų tėvų, darbdavių, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir 

lūkesčius bei teisės aktų reikalavimus, Įstaigos vadovybė ir kiti darbuotojai yra:  

 

Pasiruošę  besimokančiam asmeniui: 

 padėti įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, 

ekonomikos ir kultūros lygį ir padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti darbo rinkoje;  

 sudaryti sąlygas mokinio savirealizacijai ir saviraiškai, profesiniam meistriškumui tobulinti; 

 teikti  pagrindinį  ir vidurinį išsilavinimą, per ugdymo procesą siekti asmenybės brandos; 

 ugdyti  poreikį tobulėti, mokytis visą gyvenimą; 

 teikti tarpkultūrinį išsilavinimą; 

 ugdyti  atsakomybę už savo sveikatą; 

 skiepyti  dorą, sąžiningumą, savarankiškumą; 

 ugdyti Europos ir pasaulio piliečio sampratą, kad kiekviena vieta nėra geresnė nei Tėvynė; 

 kurti  saugią, kūrybišką ir tvarią aplinką; 

 diegti švietimo ir profesinio mokymo kokybės kultūrą; 

 teikti savalaikę ir kokybišką pagalbą mokiniui.  



VERTYBĖS 

 

 ATVIRUMAS IR SKAIDRUMAS: Vilniaus statybininkų rengimo centro bendruomenė 

atvira naujovėms, požiūrių įvairovei, bendradarbiavimui, pozityvioms iniciatyvoms tiek 

Lietuvos, tiek pasauliniu mastu. 

 INOVATYVUMAS IR NUOLATINIS TOBULĖJIMAS: Vilniaus statybininkų rengimo 

centro bendruomenė vertina ir skatina narių kūrybiškumą, naujų galimybių įžvalgą, greitai ir 

lanksčiai reaguoja į aplinkos pokyčius ir aktyviai prisideda prie jų kūrimo. Vilniaus 

statybininkų rengimo centro bendruomenė siekia ir yra skatinama nuolat tobulėti, būti 

socialinių, technologinių, ekonominių pokyčių lydere. 

 ATSAKOMYBĖ: Vilniaus statybininkų rengimo centro bendruomenei suteikiama veiklos 

laisvė siekiant nustatytų tikslų, skatinamas tarpusavio pasitikėjimas, tačiau kiekvienas 

bendruomenės narys turi būti atsakingas už savo veiklos rezultatus, numatytų tikslų 

pasiekimą ir veiklos pasekmes. Bendruomenės narių pasitikėjimas grindžiamas Įstaigos 

vertybėmis, savikontrole, visuomenės moralės ir etikos normomis. 

 STIPRI BENDRUOMENĖ: Vilniaus statybininkų rengimo centro bendruomenės 

stiprumas grindžiamas pasitikėjimu ir pagarba kiekvienam bendruomenės nariui, dėmesiu jo 

tobulėjimui, asmenybės vystymuisi, asmeninėmis iniciatyvomis bei visų bendruomenės 

narių bendradarbiavimu ir kryptingu darbu siekiant bendrų tikslų. 

 

Centro vadovybė siekia, kad kokybės politika būtų suprantama, paskleista visiems darbuotojams, 

įgyvendinama ir palaikoma visuose institucijos lygiuose. 

Įstaigos vadovybė ir kiti darbuotojai įsipareigoja nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kokybės politiką, tobulinti 

kokybės vadybos rezultatyvumą, skirti reikiamus išteklius kokybės vadybos sistemos palaikymui. 
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