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 I. TRUMPA INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ 
 

 

 

Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla (toliau - Mokykla) įkurta 1973 metais.  

       Mokykloje ugdomi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai ir 

jaunuoliai nuo 7 (kai tais kalendoriniais metais sueina 7 metai) iki 21 metų, kuriems nustatyti - 

nežymus, vidutinis, žymus ir labai žymus intelekto sutrikimai bei kompleksiniai sutrikimai, kurių 

įvairius derinius sudaro judėjimo sutrikimai, silpnaregystė, sutrikdyta kalbos raida, kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimai, emocijų ir elgesio sutrikimai.  

       Mokiniai ugdomi specialiosiose, lavinamosiose ir socialinių įgūdžių (darbinio 

ugdymo) klasėse.  

       Mokykloje sukurta tinkama edukacinė aplinka sutrikusio intelekto mokiniams.  

       Mokiniai aprūpinami vadovėliais, pratybų medžiaga, bei kitomis ugdymo 

priemonėmis. Taip pat aprūpinami rašymo reikmenimis, bei kitomis pamokoms reikalingomis 

priemonėmis.  

 Mokiniai kasdien vežiojami mokykliniu autobusu iš namų į mokyklą ir atgal. 

Gyvenantys toliau nuo mokyklos 3 km, tėvams (globėjams) prašant, apgyvendinami mokyklos 

bendrabutyje. Bendrabutyje gyvena 5 dienas per savaitę.  

Kiekvienas mokinys, gyvenantis bendrabutyje  gauna nemokamą maitinimą.   

 Mokykloje po pamokų vykdoma neformaliojo švietimo veikla.      
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Filosofija 
 

             NE MOKYKLAI, O GYVENIMUI MOKOMĖS 
 

Vertybės  

1.Bendri tikslai    „mes žinome, kur einame“ 

2. Atsakomybė už sėkmę   „mums turi pasisekti“ 

3. Kolegiškumas    „tai mūsų visų reikalas“ 

4. Nuolatinis tobulėjimas   „galime geriau“ 

5. Visą gyvenimą kiekvienas trunkantis mokymasis  „mokytis turi kiekvienas“ 

6. Rizikavimas    „mokomės, bandydami naują“ 

7. Parama      „visuomet atsiras, kas padeda“ 

8. Tarpusavio pagalba    „kiekvienas gali ką nors pasiūlyti“ 

9. Atvirumas    „galime pasvarstyti, kuo skiriamės“  

10. Mikroklimatas    „gerai jaučiamės“   

 

     Viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami. (Aristotelis).   

 

II.  APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 
IŠORĖS VEIKSNIAI   

 
Politiniai-teisiniai veiksniai  

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Akmenės rajono savivaldybės tarybos, administracijos nutarimais, įsakymais, 

Akmenės rajono Dabikinės specialiosios mokyklos nuostatais ir kitais teisės aktais.  

Komplektuojant klases mokykla vadovaujasi Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais „Dėl savivaldybės mokyklų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių 

skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse nustatymo“. 

Mokyklos veikla, strategija parengta vadovaujantis Valstybiniu švietimo 2013-2022 

metų strategijos projektu. 

Ekonominiai veiksniai 

 Nors švietimas šalyje laikomas prioritetine sritimi, šalies ekonomika dar negali 

tinkamai aprūpinti švietimo, socialinių ir kitų šalies reikmių.  

 Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatyta, kad Lietuvos ekonominės politikos 

tikslas - stabili makroekonominė aplinka, konkurencingas ūkis, spartus ekonomikos augimas, žemas 

nedarbo lygis, stabilios kainos. Mokyklos finansinė būklė priklauso nuo šių makroekonomikos 

rodiklių. 

 Pagrindiniai mokyklos finansavimo šaltiniai - valstybės ir savivaldybės lėšos.  

Socialiniai veiksniai 

 Tęsiasi migracija. Toliau mažėja Lietuvos gyventojų skaičius, vadinasi, ir švietimo 

paslaugų rinka.  

Akmenės rajono Dabikinės specialiojoje mokykloje 2012-2013 m. m. mokėsi 105 

mokiniai, 2013-2014 m. m. - 105 mokiniai, 2014-2015 m. m. - 100 mokinių, 2015 - 2016 m. m. 

mokosi 94 mokiniai.   

Dauguma šeimų per mažai dėmesio skiria vaikų auklėjimui, problemoms, dalis tėvų 

emigruoja. Todėl didėja socialinių, psichologinių problemų turinčių šeimų skaičius. Gausėja 

socialinį atskirtį patiriančių mokinių, kuriems reikia specialiosios paramos.  

Nemokamą maitinimą iš Akmenės seniūnijos šiais mokslo metais gauna 12 mokinių. 
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Technologiniai veiksniai   
 Žiniomis pagrįsta Lietuvos ekonomika tampa prioritetiniu Lietuvos siekiu. Mokykla 

stengiasi dalyvauti įvairiuose projektuose, siekiant efektyviai diegti technologijas, jas taikyti tiek 

edukacinėse veiklose, tiek mokyklos valdyme. Visuose mokomuosiuose kabinetuose yra sukurtos 

kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos su interneto prieiga, IT klasė, įdiegtas elektroninis 

dienynas, mokykla prisijungė prie bibliotekų informacinės sistemos „MOBIS“, sukurtas mokyklos 

internetinis puslapis ir kt.  

Nors mokytojai nuolat kelia kvalifikaciją IT diegimo klausimais, tačiau nepakankamas 

naujausių informacinių technologijų įvaldymo lygmuo.   
 

 
   

VIDAUS VEIKSNIAI   
 

Materialiniai ištekliai    

1. Atlikti bendrabučio trečio aukšto patalpų remonto darbai: (durys, grindys, sienos ir 

lubos).   

2. Nupirktas vikšrinis laiptų kopiklis.  

3. Atliktas lauko laiptų ir pandusų remontas ir apdaila trinkelėmis.  

4. Įrengtos 8 stebėjimo kameros mokyklos ir bendrabučio patalpose.  

5. Įrengtas sensorinis kabinetas.  

6. Technologijų klasėje nupirkti darbastaliai.  

7. Nupirkti nauji baldai bibliotekoje.    

8. Miegamuosiuose nupirkti nauji minkšti baldai.  

9. Pakeistos žaliuzės, bendrabučio III aukšte. 

10.Pakeista keletą miegamųjų ir kabinetų durų. 

11. Bendrabutyje pakeisti laiptų turėklai.  

12. Atliktas remontas mokykloje: pirmojo aukšto sienos, lubos, apklijuoti laiptai 

plytelėmis ir pakeisti turėklai, pakeistos klasių grindys. 

13.Pakeisti sanitariniuose mazguose kranai. 

14. Atnaujinti baldai valgykloje, nupirkti keturviečiai stalai su kėdėmis. Atnaujinta 

valgykloje siena dekoratyviniu akmeniu.  

15. Atliktas dujinės katilinės remontas.  

16. Įsigytas naujas vejos traktoriukas.  
   

III. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 
 

Mokyklos administracija: 

 Mokyklos direktorius, kuris yra skiriamas įstatymų numatyta tvarka ir vykdo 

Mokyklos nuostatuose numatytas funkcijas.  

 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuris vykdo Mokyklos nuostatuose numatytas 

funkcijas.  

 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, kurio veiklą reglamentuoja Mokyklos 

nuostatai. 

Nepedagoginiai darbuotojai - 25.  
 

 Mokyklos taryba - aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų 

tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir uždaviniams 

numatyti ir įgyvendinti.  

 Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, skirta 

pagrindiniams mokytojų, pedagogų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti, kuriai vadovauja 

mokyklos direktorius. Mokytojų tarybą sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi 

mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas.  

Mokykloje dirba Vaiko gerovės komisija.   
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IV.  ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Teisinė bazė 

 Mokykloje patvirtinti etatai: finansuojami iš ūkio lėšų- 26,50, iš mokinio krepšelio 

lėšų - 9,5.    

 Mokykla nuolat efektyvina ugdymo procesą bei mokytojų darbo kokybę. Mokykloje 

dirba 7 mokytojo padėjėjos, 8 auklėtojo padėjėjos, sekretorė, vyriausioji buhalterė, buhalterė, 

sandėlininkė, bendrosios praktikos slaugytoja, vairuotojai ir aptarnaujantis personalas.  

Mokykla savo darbą  organizuoja vadovaudamasi Mokyklos nuostatais, strateginiu 

planu, mokyklos metiniu veiklos planu, darbo tvarkos taisyklėmis. Kiekvienas mokyklos 

darbuotojas dirba vadovaudamasis minėtais dokumentais ir pareigybės aprašymu.  
      

V. PLANAVIMO SISTEMA 
 

 Mokykla rengia strateginį planą, metinį veiklos planą,  mokyklos mėnesio veiklos 

planą.  

 Mokykla vykdo ugdomąją veiklą, atsižvelgdama į mokinių intelekto sutrikimus, 

individualius poreikius. Pagal Bendruosius ugdymo planus parengtas mokyklos 2015-2016 m. m.  

ugdymo planas. Individualizuota ugdomoji veikla planuojama pusmečiais. Mokytojai rengia 

ilgalaikius dalykų teminius planus ir visiems lavinamųjų klasių mokiniams individualias ugdymo 

programas.  

 Planuojamas mokinių skaičius: 

Mokslo metai Mokinių skaičius Klasių komplektas 

2015-2016 94 13 

2016-2017 84 12 

2017-2018 70 11 
  

 Mokyklos bendrabutyje vykdoma socialinė programa, atsižvelgdama į mokinių 

individualius poreikius ir galias. Grupės auklėtojai rengia mėnesio trukmės planus savo grupės 

mokinių veiklai.   

 Mokyklos planavimo sistemą sudaro: 

- strateginis  veiklos planas; 

- ugdymo planas; 

- metinis veiklos planas;  

- dalykų ilgalaikiai planai; 

- metodinių grupių veiklos planai; 

- savivaldos institucijų veiklos planai; 

- bibliotekos veiklos planas; 

- mėnesio mokyklos veiklos planai; 

- mokyklos biudžeto planas.  
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VI. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 
 

Mokinio krepšelis užtikrina ugdymo organizavimą. Mokyklos materialinė bazė yra 

patenkinama. Sporto aikštynas netenkina mokinių poreikių. Reikalinga sporto salė ir sporto 

aikštynas  mokinių sportinei veiklai gerinti. Būtina apšiltinti mokyklos ir bendrabučio pastatus. 

Sutaupytume energetinių resursų.   

Mokyklos veikla finansuojama iš valstybės specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio 

krepšelis-MK), savivaldybės biudžeto lėšų, rėmėjų, gyventojų skiriamų 2 procentų pajamų 

mokesčio lėšų. Papildomai lėšų gaunama vykdant projektus, specialiąsias programas.  

2 procentų gyventojų pajamų lėšos naudojamos mokyklos reikmėms, išlaidas derinant 

su Mokyklos taryba.  

Mokinio krepšelio lėšų pakanka ugdymo plano realizavimui, t. y. mokytojų 

atlyginimams, socialinio draudimo įmokoms, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, vadovėliams ir 

mokymo priemonėms, mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam konsultavimui, informacinių 

komunikacinių technologijų diegimui.  

Ryšių sistema ir komunikavimo sistemos 

Mokykloje naudojami 3 fiksuoto ryšio telefonų numeriai ir fakso ryšys. Yra internetas. 

Mokykla turi savo internetinį puslapį ir elektroninio pašto dėžutes.  

Mokykloje kompiuterizuotos darbo vietos: direktoriaus-1; sekretorės-1; vyresniosios 

buhalterės-2; buhalterės-1; direktoriaus pavaduotojų ugdymui-2; direktoriaus pavaduotojo ūkio 

reikalams-1;bibliotekininko-1;socialinės pedagogės-1; mokytojų kambaryje-1; mokomuosiuose 

kabinetuose-18; pasitarimų kambaryje-1; interaktyvioji lenta-1. 

Mokykloje iš viso yra 51 kompiuteris. Mokykloje įrengta 1 kompiuterių klasė , kurioje 

yra 15 darbo vietų. Mokymo(si) procese naudojami 33 kompiuteriai, 3 projektorių, 2 interaktyvios 

lentos, 8 kameros, 12 spausdintuvų. Mokytojų darbo vietos kompiuterizuotos, visi dirbantys 

mokytojai moka naudotis kompiuterine technika. Administracijai skirta 4  kompiuteriai, 4 

daugiafunkciniai aparatai.  

 Sukurta komunikavimo sistema: informacija pateikiama mokyklos internetiniame 

puslapyje, elektroniniame dienyne. Organizuojami visuotiniai susirinkimai tėvams, klasių tėvų 

susirinkimai, atvirųjų durų dienos. Informacija platinama elektroniniu paštu, naudojantis 

elektroninio dienyno pranešimų funkcija ir mokyklos interneto svetainėje 

www.dabikine.akmene.lm.lt  

 Organizuojami renginiai, vykdomi projektai, akcijos. 

 Naudojamasi mokinių ir mokytojų registrais, švietimo valdymo informacinė sistema 

ŠVIS. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant 

blankų internetines sistemas. 

Vidaus kontrolė 

 Mokykloje sukurta vidaus priežiūros sistema. Mokyklos direktorius kontroliuoja visą 

mokyklos veiklą.  

 Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui kuruoja ir vykdo 

pamokinės ir nepamokinės veiklos priežiūrą. 

 Nuolat vyksta mokyklos veiklos įsivertinimas, rezultatai ir pasiūlymai panaudojami 

mokyklos veiklos planavime.   

 Mokyklos veiklos kontrolė planuojama metams. Kontrolės funkcijas atlieka mokyklos 

vadovai,  savivaldos institucijos.  

 Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, yra 

mokyklos nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, ugdymo planas, metinis veiklos planas, pareigybių 

aprašymai. Po kiekvieno pusmečio klasės vadovai rengia klasės pažangumo ir lankomumo 

ataskaitas. Jų pagrindu parengiamos visos mokyklos pažangumo ir lankomumo ataskaitos. 

Ataskaitos analizuojamos. 

 Įsivertindama veiklos kokybę mokykla pagal IQES online sistemą, vadovaujasi 

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis. Siekiant gauti kuo 

patikimesnius duomenis veiklos kokybės įsivertinimui, kiekvienų mokslo metų pabaigoje išsamiai 

http://www.dabikine.akmene.lm.lt/
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analizuojami veiklos plano, ugdymo plano įgyvendinimo rodikliai, mokinių mokymosi ir 

lankomumo rezultatai, mokinių pasiekimai LSOK olimpiadose, tolimesnė mokinių veikla, 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų savianalizės ataskaitos, atestacijos duomenys, šeimų 

socialinė padėtis ir pan. Remdamasi minėtomis rekomendacijomis, mokykla rengia ugdymo 

kontekstą atitinkančius vertinimo instrumentus (klausimynus), renkasi tyrimo metodus.  

VII. SSGG (STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ) ANALIZĖ 
 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Kvalifikuoti specialistai  Mokymosi motyvacijos stoka 

Aprūpinimas  IT technologijomis Nepakankamai efektyvi bausmių ir skatinimų 

sistema 

Geras mokyklos mikroklimatas Iniciatyvumo trūkumas bendradarbiaujant su 

vietos bendruomene  

Aukšta bendravimo kultūra Dalies tėvų abejingumas vaikų ugdymo 

rezultatams 

Dirba visi pagalbos mokiniui specialistai Nepakankama psichologinė pagalba 

Sudarytos sąlygos mokinių poreikių tenkinimui  

Efektyviai panaudojamos mokyklos patalpos, 

erdvės 

 

Aktyvi sportinė veikla ir aukšti LSOK 

pasiekimai 

 

Kryptingas tėvų švietimas  

Geros sąlygos kvalifikacijos kėlimui  

Mokyklos tradicijų puoselėjimas  

Mokinių pavėžėjimas  

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Strategiškai patogi mokyklos vieta Gyventojų migracija 

Galimas bendradarbiavimas su vietos įmonėmis 

ir rajono valdžios atstovais 

Gyventojų emigracija 

Galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose Mokinių skaičiaus mažėjimas 

Bendradarbiavimas su kaimo bendruomene ir 

kitomis įstaigomis 

Mokyklų tinklo pertvarka 

Materialinės bazės gerinimas ir atnaujinimas MK skaičiavimo metodika 
 

VIZIJA 
 
 

 Mokykla, rodanti socialinį jautrumą, siekia tapti šiuolaikiška, saugi, atvira visiems 

intelekto sutrikimą turintiems asmenims.  
 

MISIJA 
 

 
 

 Gebanti darniai gyventi sparčiai kintančioje aplinkoje, sudaranti geras ugdymo(si) 

sąlygas, visiems suteikianti didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams 

prieinamą mokymą pagal individualizuotas ugdymo programas.   

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
  

1. Tikslas. Mokyklos kultūros formavimas. 

1.1.Uždavinys. Mokyklos tradicijų puoselėjimas.  

1.2. Uždavinys. Pilietinio sąmoningumo, atsakomybės ir tolerancijos ugdymas.  

1.3. Uždavinys. Bendradarbiavimas su rajono, šalies ir užsienio ugdymo institucijomis.   
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2. Tikslas. Nuoseklus, efektyvus ugdymo tobulinimas.  

2.1. Uždavinys. Pamokos vadybos tobulinimas.  

2.2. Uždavinys. Mokinių motyvacijos stiprinimas.  

2.3. Uždavinys. Mokytojų, auklėtojų, klasių vadovų, tėvų, psichologų, socialinių pedagogų, 

logopedų bendradarbiavimas, teikiant pagalbą mokiniams, stiprinimas, gerosios patirties sklaidos 

skatinimas.   

 

3. Tikslas. Modernios, mokymą skatinančios aplinkos kūrimas.  

3.1.Uždavinys. Projektinės veiklos plėtojimas.   

3.2. Uždavinys. Ugdymo(si) sąlygų modernizavimas ir gerinimas.  

3.3. Uždavinys. Mokyklos edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtojimas.  

3.4. Uždavinys. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos, orientacijos į mokinių gebėjimų ugdymą, 

plėtojimas.    
 

VIII. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Priemonė Pasiekimo 

indikatorius (sėkmės 

kriterijus) 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

Planuoja-

mas lėšų 

poreikis 

1. Tikslas. Mokyklos kultūros formavimas 

1.1. Uždavinys. Mokyklos tradicijų puoselėjimas 

1.1.1.Įsteigti mokykloje 

muziejų 

Įsteigtas muziejus 2018 m. Direktorius 1000  

1.1.2. Kalendorinių 

švenčių organizavimas 

(kartu su Šiaulių „Aušros“ 

muziejumi, kaimo 

bendruomene) 

Suorganizuoti 

renginiai 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

100  

1.1.3. Organizuoti Padėkos 

dienas 

Suorganizuota 

Padėkos diena 

Kartą 

metuose 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

100 

1.2. Uždavinys. Pilietinio sąmoningumo, atsakomybės ir tolerancijos ugdymas 

1.2.1.Organizuoti 

valstybinių švenčių 

minėjimus 

Suorganizuoti 

renginiai 

Kasmet Bibliotekininkė  

1.3. Uždavinys. Bendradarbiavimas su rajono, šalies ir užsienio ugdymo institucijomis 

1.3.1. Bendradarbiauti, 

rengti bendrus projektus su 

Kruopių, Raudėnų 

pagrindinėmis 

mokyklomis, Žagarės 

specialiąją mokykla.  

Parengti ir įgyvendinti 

projektai 

2016-2018 

m. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

100 

1.3.2. Parengti bendrą 

kultūrinių mainų projektą 

su Latvijos Aucės 

gimnazija 

Parengtas ir 

įgyvendintas projektas 

2016-2018 

m.  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

100 

1.3.3. Kelti mokyklos 

prestižą informacijos 

priemonių pagalba 

Išleisti leidiniai, 

lankstinukai, 

straipsniai spaudoje 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

pedagogai 

200 
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1.3.4. Propaguoti mokyklą 

bei jos teikiamas paslaugas 

Efektyviai veikiantis 

mokyklos internetinis 

puslapis 

Kasmet IT mokytoja 100 

2. Tikslas. Nuoseklus, efektyvus ugdymo tobulinimas 

2.1. Uždavinys. Pamokos vadybos tobulinimas 

2.1.1.Tirti ir analizuoti 

mokinių mokymosi 

poreikius, stilius. 

Ištirti ir išanalizuoti 

mokinių mokymosi 

poreikiai, mokymosi 

stiliai 

Kasmet Psichologas, 

klasių vadovai 

 

2.1.2. Pamokose 

diferencijuoti mokymosi 

veiklas pagal mokinių 

gebėjimus, mokymosi 

pasiekimus, vyraujantį 

mokymosi stilių 

Numatytos skirtingos 

užduotys ir veiklos 

skirtingų gebėjimų ir 

poreikių mokiniams ar 

jų grupėms 

Kasmet Mokytojai  

2.1.3. Logopedo kabineto  

modernizavimas 

  Direktorius 200 

2.1.4. Informacinių 

technologijų kabineto  

atnaujinimas kompiuteriais 

  Direktorius 15000 

2.1.5. Lavinamųjų klasių 

modernizavimas 

   10 000 

2.1.6.Vykdyti mokinių 

pasiekimų stebėseną 

Sukurta mokinių 

mokymosi pažangos 

stebėsenos sistema. 

Sukurta individualios 

mokinių pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo 

sistema 

Kasmet Metodinė taryba  

2.2. Uždavinys. Mokinių motyvacijos stiprinimas 

2.2.1. Atnaujinti mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašą 

Parengtas atnaujintas 

mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

tvarkos aprašas 

2017 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

2.2.2. Organizuoti 

ugdomąją veiklą kitose 

edukacinėse aplinkose 

Vykdoma ugdomoji 

veikla kitose 

edukacinėse 

aplinkose: mokykloje, 

bibliotekoje, klėtelėje, 

sode ir t. t.  

Kasmet Mokytojai 300 

2.2.3. Tikslingai taikyti 

informacines technologijas 

pamokoje 

Užtikrinta naujausių 

informacijos 

technologijų taikymas 

ugdymo procese, 

turimų IKT priemonių 

tikslingas 

panaudojimas 

Kasmet Mokytojai  

2.2.4. Ugdyti mokinių 

motyvaciją 

Patobulinta mokytojų 

mokėjimo mokytis 

ugdymo kompetencija 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

 

2.3. Uždavinys. Mokytojų, auklėtojų, klasių vadovų, tėvų, psichologų, socialinių pedagogų, 

logopedų bendradarbiavimas, teikiant pagalbą mokiniams, stiprinimas, gerosios patirties 
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sklaidos skatinimas 

2.3.1. Panaudoti ugdymo 

plano galimybes skirtingų 

poreikių ir gebėjimų 

mokinių ugdymui 

Atlikti tyrimai ir 

mokinių poreikių 

tenkinimo analizė 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

2.3.2. Tobulinti klasės 

vadovo veiklos planavimą 

ir organizavimą 

Parengta nauja klasės 

vadovo veiklos 

planavimo forma. 

Kryptingai vykdoma 

klasės vadovo veiklos 

stebėsena ir 

vertinimas 

2016 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

2.3.3. Organizuoti 

pedagoginės, 

psichologinės, socialinės 

pagalbos teikimo mokiniui 

efektyvumo tyrimus 

Kryptingai vykdomas 

taikomų prevencinių 

priemonių 

veiksmingumo 

vertinimas 

Kasmet VGK  

2.3.4. Taikyti įvairesnes 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo su 

tėvais (globėjais) formas 

Mokykloje taikomos 

įvairesnės bendravimo 

ir bendradarbiavimo 

formos su tėvais 

Kasmet Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

 

2.3.5. Atnaujinti mokytojų, 

pagalbos mokiniui 

specialistų, vadovų, 

kvalifikacijos tobulinimo 

ir atsiskaitymo tvarką 

Atnaujinta ir vykdoma 

„Mokytojų pagalbos 

mokiniui specialistų ir 

vadovų kvalifikacijos 

tobulinimo tvarka“ 

2016 m. Direktorius  

2.3.6.  Organizuoti 

mokymąsi bendruomenėje, 

skatinant lyderystę 

Mokykloje kasmet 

organizuojami 2-3 

seminarai, 

atsižvelgiant į 

siūlymus, mokinio 

krepšelio lėšas, skirtas 

kvalifikacijai tobulinti 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

300 

2.3.7. Sukurti pedagogų 

skatinimo sistemą 

Parengta ir efektyviai 

taikoma pedagogų 

skatinimo tvarka 

2017 m. Direktorius  

2.3.8. Papildomai įsteigti 

0,25  psichologo etato 

Įsteigta  0,25 

psichologo etato 

2016 m.  Direktorius  

3. Tikslas. Modernios, mokymą skatinančios aplinkos kūrimas 

3.1. Uždavinys. Projektinės veiklos plėtojimas 

3.1.1. Teikti paraiškas ir 

dalyvauti tarptautiniuose 

projektuose 

Teiktos paraiškos, 

dalyvauta projektuose 

2017 m.  Direktorius  

3.1.2. Dalyvauti 

respublikiniuose 

projektuose 

Dalyvauta 

respublikiniuose 

projektuose 

Kasmet Direktorius  

3.1.3.Tęsti ir plėtoti 

prevencijos, socializacijos, 

sveikatos stiprinimo 

programas 

Tęsiamos mokykloje 

vykdomos 

socializacijos, 

prevencijos, sveikatos 

stiprinimo programos 

Kasmet VGK, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

3.2. Ugdymo(si) sąlygų modernizavimas ir gerinimas 
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3.2.1. Tobulinti 

aprūpinimo mokymosi 

priemonėmis 

organizavimą  

Sukurta mokomųjų 

kabinetų aprūpinimo 

priemonėmis 

duomenų bazė 

2018 m.  Direktorius, 

darbo grupė 

 

3.2.2. Kryptingai aprūpinti  

kabinetus moderniomis 

mokymosi priemonėmis 

Aprūpinti kabinetai 

multimedija 

projektoriais, 

atnaujinti kompiuteriai 

Kasmet Direktorius 10 000 

3.2.3. Sukurti mokinių 

laisvalaikio užimtumo 

centrą 

Sukurtos 3 erdvės. 

Pirma erdvė-tyli 

(skaitymui, rašymui, 

rankdarbiams, 

muzikos klausymui su 

ausinukais, darbui 

kompiuteriu) antra 

erdvė-triukšminga 

(pokalbiams, stalo 

žaidimams, muzikos 

klausimuisi), trečia 

erdvė - sportui. 

2018 m. Direktorius 19000 

3.2.4. Remontuoti 

bendrabučio II aukšto 

koridorius; laiptinę 

Renovuotos mokyklos 

patalpos 

2016 m.  Direktorius 15000 

3.2.5. Aprūpinti kabinetus 

mokykliniais baldais 

Kabinetai aprūpinti 

mokykliniais baldais 

2018 m. Direktorius 6000 

3.2.6. Atlikti stadiono 

renovaciją (bėgimo takų 

atnaujinimas,  futbolo 

aikštės įrengimas) 

Atlikta stadiono 

renovacija 

2018 m. Direktorius 50000 

3.3. Uždavinys. Mokyklos edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtojimas 

3.3.1. Sukurti mokinių 

kūrybinių darbų 

eksponavimo erdves. 

Įrengtos erdvės 

kūrybinių darbų 

eksponavimui 

2016 m.  Direktorius 500 

3.3.2. Rekonstruoti 

mokyklos ir bendrabučio 

kiemą trinkelėmis 

Rekonstruotas 

mokyklos kiemas 

2016 m. Direktorius 7000 

 

3.4. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos, orientacijos į mokinių gebėjimų ugdymą, plėtojimas 

3.4.1. Tirti ir analizuoti 

mokinių neformaliojo 

švietimo poreikius 

Kasmet tiriamas ir 

analizuojamas 

neformaliojo švietimo 

poreikis 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

3.4.2. Įvairinti 

neformaliojo švietimo 

būrelių veiklos pristatymą 

mokyklos bendruomenei 

Mokykloje rengiama 

atvirų durų savaitė 

neformaliojo švietimo 

būreliuose 

Kartą 

metuose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

3.4.3. Organizuoti 

neformaliojo švietimo 

būrelių veiklas kitose 

edukacinėse aplinkose 

Neformaliojo švietimo 

būrelių užsiėmimai 

organizuojami 

bibliotekoje, 

muziejuje, meno 

Kasmet Neformaliojo 

švietimo būrelių 

vadovai 
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mokykloje ir kitose 

edukacinėse aplinkose   

 

IX.  ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Ekonominės 

klasifikacijos grupės 

Projektas 2016 m. 

(tūkst. eurų) 

Projektas  2017 m. 

(tūkst. Eurų) 

Projektas 2018 m.  

    (tūkst. eurų) 

1. Iš viso asignavimų 749,9 700,2 675,9 

2. Išlaidoms. Iš jų: 

- darbo užmokesčiui 

- turtui įsigyti 

191,2 

558,7 

155,9 

544,3 

144,5 

531,4 

3. Kitos lėšos    

 

X. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

      Įgyvendinus 2016-2018 m. strateginiams tikslams ir uždaviniams pasiekti numatytas 

priemones:   

 mokykla sėkmingai funkcionuos; 

 ugdymo aplinkos modernizavimas leis įgyvendinti inovatyvius ugdymo metodus     

 atnaujintos erdvės ir ugdymosi aplinka tiesiogiai įtakos gerą mokinių savijautą ir puikius 

ugdymosi rezultatus;   

 optimalus klasių skaičius leis racionaliai ir taupiai naudoti MK ir steigėjo skirtas lėšas;  

 įvaldžius švietimo stebėsenos sistemą, analizuojant įsivertinimo rezultatus ir juos 

panaudojant tolimesnės veiklos planavimui, patobulės įsivertinimo ir stebėsenos procesai ir 

rezultatų panaudojimas tolesnei veiklai planuoti; 

 bus sistemingai teikiama pedagoginė pagalba, tenkinanti jų ugdymo(si) poreikius; 

 tobulinant darbuotojų kvalifikaciją, efektyviau naudojant turimas priemones, plačiau taikant 

projektinę-kūrybinę ir tiriamąją veiklą, patobulės ugdymas; 

 planuojant ugdymo turinį, bus bendradarbiaujama įvairiais lygiais (pedagogai, tėvai 

(globėjai), įstaigos administracija), analizuojamas ugdymo(si) procesas ir planuojami būtini 

pokyčiai; 

 bus sudaromos įvairios galimybės dalytis gerąja patirtimi. Pedagogų parengtos priemonės 

atitiks individualius mokinių poreikius;  

  organizuojant tėvų švietimą, jų įtraukimą į įstaigos veiklos įvairius procesus, bus siekiama, 

kad tėvai taptų lygiaverčiais įstaigos bendruomenės nariais; 

 organizuojant bendradarbiavimą su įvairiomis ugdymo įstaigomis, rengiant ir įgyvendinant 

įvairius projektus, plėtosis įstaigos viešieji ryšiai, pagerės visuomenės informavimas apie 

vykdomą veiklą; 

 šiuolaikiškoje, jaukioje aplinkoje bus siekiama ne tik ugdymo(si) rezultatų, bet formuojamos 

bendrosios socialinės kompetencijos-saviraiškos, kūrybingumo, bendruomeniškumo, 

iniciatyvumo, pilietiškumo, pagarbos vienas kitam ir komunikabilumo; 

 įstaigos kultūrinės aplinkos kūrimas ir plėtojimas bus siejamas su bendruomenės narių 

asmeninės raidos vientisumo užtikrinimu, bendradarbiavimo tradicijų puoselėjimu, 

informavimo apie įstaigą plėtojimu; 

 neformaliojo švietimo veiklos kryptys orientuotos į tėvų (globėjų) ir pedagogų 

pageidavimus. Neformaliojo švietimo veikla padės įgyvendinti ugdymo tikslus ir interesus, 

bus tenkinami daugumos mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikiai; 

 įstaigos vadovai kartu su darbuotojais periodiškai vertins vadovavimo bei informacijos 

sklaidos įstaigoje efektyvumą ir numatys tobulinimo būdus bei sistemingai svarstys ir 

vertins savo, visos įstaigos darbą, gautą informaciją panaudos ugdymo proceso tobulinimui; 
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 pasiekti laukiami rezultatai puoselės strategijoje numatytas vertybines nuostatas, padės 

pasiekti modernios, atviros, aukštos kultūros, teikiančios kokybišką ugdymą, aprūpintos 

materialiais ir intelektualiais resursais įstaigos viziją.  
 

XI. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 
 

                    Plano stebėseną atlieka strateginio plano priežiūros grupė, sudaryta mokyklos 

direktoriaus 2015 m. lapkričio  30 d. įsakymu Nr. V-88.   
 

XII. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PROCESAS 
 

Plano įgyvendinimą stebi ir teikia pasiūlymus koregavimui visi suinteresuoti 

mokyklos bendruomenės nariai.  
 

XIII. PAGRINDINIŲ PLANINIŲ RODIKLIŲ APSKAITA IR ANALIZĖ 
 

Priežiūros grupė posėdžius rengia 2 kartus metuose ir ataskaitą pristato kiekvieną 

pavasarį Mokyklos tarybos posėdyje.  

Mokyklos strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir 

visais lygiais.  

Strateginio planavimo grupė pristato Mokyklos strateginį planą Mokyklos tarybos 

susirinkimo metu kartą per metus, kad Mokyklos bendruomenė turėtų galimybę stebėti ir vertinti 

strateginį tikslų įgyvendinimą bei teikti siūlymus ir pageidavimus.  

Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir vertina, ar 

Mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar atsakingi asmenys įvykdė pavestus 

uždavinius, ar vykdomos programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius 

veiklos planus.  

Vyriausiasis buhalteris stebi ir analizuoja ar tinkamai planuojamos ir naudojamos 

įstaigos lėšos.  

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė posėdžiauja du kartus per metus. 

Pavasarį vyksta praeitų metų veiklos ataskaitos analizė, kuri pateikiama Mokyklos 

tarybos susirinkime. 
 

Analizės duomenys fiksuojami Strateginio plano įvykdymo lentelėje:   

TIKSLAS: 

Uždavinys                                            

                  

                                     

                    

          Priemonė 

Planuotas 

pasiekimas 

Pasiektas 

rezultatas 

Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

data 

Įgyvendinta 

data 

       

       

Išvada apie 

pasiektą tikslą 

      

 

 Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį koreguoja Mokyklos strateginį 

planą ir teikia Mokyklos tarybai pritarti.  

 

XIV. PLANO KOREGAVIMAS IR PRATĘSIMAS 

 

Planas sudaromas 3 metams. Šis planas koreguojamas kasmet.  
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Pasiekti laukiami rezultatai puoselės strategijoje numatytas vertybines nuostatas, 

padės pasiekti modernios, atviros, aukštos kultūros, teikiančios kokybišką ugdymą, aprūpintos 

materialiais ir intelektualiais resursais mokyklos viziją. 

 

                          _____________________________ 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Akmenės rajono Dabikinės specialiosios  

Mokyklos tarybos 2016 m. sausio 4 d.  

posėdžio protokoliniu  nutarimu Nr. T-1 

 

 

 


