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Utenos regioninis profesinio mokymo centras (toliau – Centras), kaip iniciatyvi, rengianti
regiono ir šalies darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus, lanksčiai, tinkamai ir operatyviai
reaguojanti į besikeičiančios aplinkos veiksnius mokymo(-si) įstaiga, sudaranti sąlygas kiekvienam
norinčiam ugdyti šiuolaikinių technologijų bei kompetencijų lygį atitinkančius, darbo rinkai būtinus
įgūdžius, įgyti profesinę kvalifikaciją, įsipareigojame nuolat laikytis ir nuolat tobulinti vadybos
sistemą pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos reikalavimus (ISO
9001:2015).
Įsipareigojame užtikrinti nuolatinį KVS rezultatyvumo, atitinkančio Lietuvos standarto LST
EN ISO 9001:2015 nuostatas, gerinimą Centre; besimokančiųjų švietimo poreikių, suderintų su tėvų
ir darbdavių pageidavimais, tenkinimą.
Centras kuria, stiprina, plėtoja kokybės kultūrą, prisiimdamas atsakomybę už kokybės vadybos
sistemos rezultatyvumą, strateginę plėtrą, prisiima riziką ir galimybes, kurios daro įtaką paslaugų
vartotojų, suinteresuotų šalių, standarto, teisiniams ir kitiems reikalavimams, nuolat gerina mokymo(si), perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugų tinkamumą.
Utenos regioninis profesinio mokymo centras kiekvienam besimokančiajam suteikia bendrąjį ir
modernų šiuolaikinį profesinį išsilavinimą, ugdo pilietiškai brandžią, išsilavinusią asmenybę,
gebančią prisitaikyti aplinkoje, darbo rinkoje ir teikiančią naudą visuomenei.
Centre kuriama, stiprinama ir plėtojama kokybės kultūra, vystomas įsivertinimu grįstas
mokinių ir institucijos pažangos siekis bei nuolatinis kokybės vadybos sistemos gerinimas.
Centre - užtikrinama kiekvieno besimokančio asmenybės branda, individualias galimybes
atitinkantys ugdymo(si) ir mokymo(si) pasiekimai bei nuolatinė ugdymo(si) pažanga.
Kokybės politika realizuojama per šias veiklos kryptis:
1. Kvalifikuotų specialistų, gebančių savarankiškai prisitaikyti darbo rinkoje, rengimą.
2. Kokybiškų paslaugų teikimą.
3. Modernių mokymo priemonių ir metodų, skatinančių profesinio mokymo patrauklumą,
taikymą.
4. Racionalų išteklių naudojimą.
5. Socialinės atskirties mažinimą.
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6. Socialinės įtraukties užtikrinimą, kiekvienam asmeniui sudarant sąlygas ugdytis, plėtoti savo
galias ir gebėjimus.
7. Nuolatinį pedagoginio, nepedagoginio personalo, Centro administracijos tobulėjimą.
Ši politika atitinka Centro ketinimus ir yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims. Politika ir
tikslai reguliariai peržiūrimi, analizuojami bei atnaujinami, kad išliktų aktualūs ir tinkami.
VIZIJA
Iniciatyvi, rengianti regiono ir šalies darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus, lanksčiai,
tinkamai ir operatyviai reaguojanti į besikeičiančios aplinkos veiksnius mokymo(-si) įstaiga.
MISIJA
Kiekvienam besimokančiajam suteikti bendrąjį ir modernų šiuolaikinį profesinį išsilavinimą,
ugdyti pilietiškai brandžią, išsilavinusią asmenybę, gebančią prisitaikyti aplinkoje, darbo rinkoje ir
teikiančią naudą visuomenei.
VERTYBĖS
Pozityvūs ir pagarbūs santykiai, tolerancija. Pagarba paremti mokinių ir mokytojų,
mokytojų ir mokytojų bei visuomenės narių tarpusavio santykiai, iškilusių iššūkių sprendimas
neįžeidžiant asmens.
Atsakomybė. Atsakomybės ugdymas per pareigą, būtinybę atsakyti už savo elgesį, veiklą,
pasirinkimus, priimtus sprendimus garantuoja sėkmingą asmenybės augimą.

FILOSOFIJA
Pilietiškai aktyvi, besimokanti organizacija, turinti tinkamą, pažangią mokymosi infrastruktūrą,
siekianti žinių, studijų tęstinumo, lanksčios mokymosi rezultatų kaupimo ir pripažinimo sistemos,
ugdanti socialinę atsakomybę ir pagarbą žmogui.
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