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                                                                    PATVIRTINTA  

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 5 d.   

įsakymu Nr. V-4 

 

 

AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS 

 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 

I SKYRIUS 

BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ 
 

 

 Klasių 

komplektų 

skaičius 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

1-4 kl. 5-10 kl. Socialinių 

įgūdžių 

(darbinio 

ugdymo) kl. 

Iš viso 

mokinių 

2014 m. m.  13  3/18 8/72 2/18 108 

2015 m. m.  13  3/18 8/69 2/18 105 

2016 m. m.  13  3/20 7/55 3/19 94 

2017 m. m.  12  4/22 6/56   3/14 96 

 1/4    

 

   

 
 
 

MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 
 

 

Mokyklai 2018 m. skirtos lėšos:              

 Mokinio krepšeliui – 365000,00 Eur  

 Aplinkai- 427400,00 Eur   

 Nemokamam maitinimui -  3000,00 Eur 

Kitoms reikmėms – 3600,00 Eur  

 Biudžetinių įstaigų pajamos – 100,00 Eur  

 2018 m. visas finansavimas – 799100,00 Eur  

 Vieno mokinio išlaikymas mokykloje – 8412,00 Eur   
 

 Mokymo priemonės 

ir  vadovėliams 

Kvalifikacijos kėlimui Mokinių pažintinei 

veiklai 

IKT 

Skirta MK 

lėšų 

1600,00 Eur 700,00 Eur 100,00 Eur 200,00 Eur 

 
 

 

VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS 
 

 

 Mokyklos direktorė - Birutė Elena Jakaitienė, 2 vadybinė kategorija, specialioji pedagogė 

metodininkė. 

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Dalia Bakaitienė, specialioji pedagogė 

metodininkė.  

 Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Jūratė Triaušienė, specialioji pedagogė 

metodininkė.  

Mokyklos ūkvedė - Judita Butkienė. 
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II SKYRIUS 

AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS  

VALDYMO STRUKTŪRA 

 

 
  
 
 
AKMENĖS R. DABIKINĖS               
VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLA                             
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTORIUS  

 
 

 

SAVIVALDA 
Mokyklos taryba 

Mokytojų taryba   

 

 

Vyriausiasis 

buhalteris 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui  

 

 

 

Bibliotekininkas 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 

 
 

 

 
 

 

Ūkvedys  

 

 
 

Auklėtojai  

 

 

 

Specialiųjų 

poreikių mokinių 

mokytojai 

 

 

Neformaliojo 

švietimo 

pedagogai  

 

 

Psichologas  

 

 

Mokytojo 

padėjėjai 

 

 

Auklėtojo 

padėjėjai  

 

 

Vairuotojai  

 

 

Kiemsargiai  

 

 

Valytojai  

 

 

Sandėlininkas 

 

 

Buhalteris  

 

 

Pastatų ir 

statinių 

einamojo 

remonto 

darbininkai  

 

 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytojas 

 

 

IT sistemų 

administratorius 

 
 

Darbuotojų 

saugos ir 

sveikatos  

specialistas  

PATVIRTINTA  

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro  

Zubovo mokyklos direktoriaus   

2018 m. sausio 5 d.  

įsakymu Nr. V-1 

 
 

 

Socialinis 

pedagogas  

 
 

Naktinės auklės, 

naktinės auklės 

padėjėjai 

 

 

 

Raštvedys   
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III SKYRIUS 

MOKYKLOS POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Veikla kuriant mokyklos viziją ir misiją, pasirenkant veiklos prioritetus, rengiant 

strateginį planą 

Misijos ir vizijos 

kūrimas 
Veiklos 

prioritetai 
Strateginis  

planas 

Vidaus veiklos 

įsivertinimas 

 

Veikla formuojant ar keičiant mokyklos kultūrą ir vertybes 

Puoselėjamos 

tradicijos 

Atnaujinamos 

edukacinės 

erdvės, aplinkos 

Veikla grindžiama 

bendravimu ir 

bendradarbiavimu 

Atvira kaitai 

 

Vadovavimas metinės veiklos plano rengimui ir įgyvendinimui 

Metinio veiklos plano 

rengimas (darbo grupė) 

Bendruomenės telkimas 

metinio veiklos plano 

įgyvendinimui 

Tėvų, globėjų įtraukimas į mokyklos politikos formavimą ir įgyvendinimą 

Bendravimas ir bendradarbiavimas 

su tėvais (globėjais) 

Bendravimas su visuomenės 

informavimo priemonėmis 

 

Bendravimas su socialiniais partneriais 

Palaikomi ryšiai su 

suinteresuotomis institucijomis, 

socialiniais partneriais 

Bendravimas su visuomenės 

informavimo priemonėmis 

 

Vidaus įsivertinimo organizavimas 

Mokyklos 

įsivertinimo sistema 

Strateginio plano 

įgyvendinimas, 

įvertinimas 

Projektų valdymas 

Dalyvavimas programinėje veikloje ir 

lėšų pritraukimas 

Ataskaitų 

pateikimas 
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IV SKYRIUS 

 MOKYKLOS PERSONALO (ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ) VALDYMAS 
 

 

PERSONALO FUNKCIJŲ REGLAMENTAS 

    Norminiai dokumentai reglamentuojantys          Veiklos pasiskirstymas, atsižvelgiant į 

                          personalo darbą                                patirtį, kvalifikaciją, kompetenciją 

 

PERSONALO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

       Savianalizė                      Priežiūra               Darbuotojų iniciatyvų                Atestacija   

                                                                               ir idėjų skatinimas           

 

DARBUOTOJŲ SAUGUMAS 

Tinkamų darbo sąlygų   Geras psichologinis       Sėkmingas konfliktų               Saugumo      

            sudarymas                mikroklimatas                 sprendimas                      užtikrinimas 

 

VALDYMO STILIUS 

 

Organizaciniai ir komunikaciniai gebėjimai 

  Autoritetas kolektyve          Įžvalgumas ir      Darbo drausmės laikymasis          Asmeninis 

                                             ryžtingumas                ir pareigingumas                   pavyzdys 

 Racionalus darbo laiko                     Komandinio darbo                   Tolerancija ir mokėjimas 

           planavimas                                organizavimas                                išklausyti 
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V SKYRIUS 

UGDYMO TURINIO IR APLINKOS VALDYMAS 
 

 

 Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje ugdymas yra orientuotas į vaiką: 

 formuojama mokyklos politika ir vykdomas jos įgyvendinimas;  

 vyksta ugdymo proceso valdymas;  

 personalo (žmogiškųjų išteklių) valdymas;  

 turto ir lėšų valdymas. 
 

 

              UGDYMO PROCESO VALDYMAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saugios 

aplinkos 

užtikrinimas 

Adaptacija Pagalba 

socialiai 

remtinoms 

šeimoms ir jų 

vaikams 

Teikiama logopedo 

pagalba vaikams su 

kalbos sutrikimais 

Nusikalstamumo ir 

žalingų įpročių 

prevencija 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

Suderinus su mokyklos           Bendruomenės                Ugdymo proceso             Mokinių ir mokinių  

bendruomene, nustatomi         telkimas ugdymo            stebėjimas,                      poreikių tyrimas ir 

ugdymo turinio ir plano           turinio prioritetams        analizavimas,                   tobulinimas 

rengimo principai                        nustatyti                      vertinimas.  

                                                                                        Ugdymo kokybė.    

MOKYMOSI IR UGDYMOSI SĄLYGŲ SUKŪRIMAS IR POREIKIŲ TENKINIMAS 

  Sąlygų sudarymas ugdymo                    Privalomo ugdymo integracija           Technologijų taikymas  

      procesui modernizuoti                       su papildomuoju ugdymu                         ugdymo procese 

MOKINIŲ SAUGUMAS PAGALBA MOKINIUI 

LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS 

     Mokinių, tėvų (globėjų) dalyvavimas                Tautinių mažumų piliečių mokymosi  

                       ugdymo procese                                                tenkinimas 

PROFESINIS INFORMAVIMAS, ORIENTAVIMAS IR KONSULTAVIMAS 

             Ryšiai su socialiniais partneriais                        Kompiuteriniai tinklai 

TĖVŲ INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS 

Tėvų įtraukimas į ugdymo  proceso      Tėvų švietimo programa         Tiriami ir analizuojami 

planavimą ir organizavimą                                                                           tėvų poreikiai 
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                                                                          VI SKYRIUS 

2017 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS PAGAL SSGG 

(STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ) 
 

Stiprybės Silpnybės 

* Jauki, tvarkinga mokykla, gerėja estetinė 

mokyklos ir bendrabučio aplinka, higienos 

sąlygos.  

* Racionalus finansinių išteklių naudojimas. 

* Pagerintas ugdymo procesas: veiklų  

diferencijavimas ir individualizavimas.   

* Ženkliai sumažintas žalingų įpročių plitimas.  

* Tenkinti vaikų poreikiams veikia pailgintos 

dienos grupė.  

* Ryškūs teigiami pokyčiai kuriant vidaus ir 

išorės edukacines erdves.  

* Vaikų saugumui užtikrinti pritaikyta mokyklos 

aplinka. 

* Įkurta priešmokyklinio ugdymo grupė.  

* Vyksta sistemingas ugdymo kokybės 

vertinimas, mokytojų kvalifikacijos kėlimas.  

* Plečiami bendradarbiavimo ryšiai su 

socialiniais partneriais: Latvijos Respublikos 

Aucės mokykla, Žagarės specialiąja mokykla, 

Akmenės vaikų lopšeliu-darželiu  „Gintarėlis“, 

Raudėnų mokykla-daugiafunkciniu centru, 

Kretingos Pranciškonėmis misionierėmis, Šiaulių 

logopedine mokykla ir kt. įstaigomis.   

* Mokyklos bendruomenės nariams prieinama 

aktuali informacija apie mokyklą.  

* Mokyklai ir bendrabučiui reikalinga  patalpų 

renovacija. Pagerėtų ekonominis naudingumas.  

* Mokinių kultūros ir bendravimo problemos.    

* Bendrabutyje nėra lifto.   

* Nepakankamas lauko apšvietimas.  

* Tėvų pagalba mokantis.  

* Nepakankamos psichologo paslaugos.  

* Trūksta patirties rengiant projektus ir 

įsisavinant ES fondų lėšas.  

Galimybės Grėsmės 

* Kurti naujas edukacines erdves netradicinėms 

pamokoms organizuoti. 

* Naudoti išmaniąsias kompiuterines 

technologijas.   

* Pritraukti daugiau lėšų aktyvinant 2% pajamų 

mokesčio kompaniją.  

* Skatinti pedagoginės patirties sklaidą 

respublikoje.  

* Naujų bendradarbiavimo su tėvais, globėjais 

formų taikymas.  

* ES struktūrinių fondų parama, dalyvavimas 

projektinėje veikloje. 

* Mokyklos tradicijų panaudojimas jos 

vaidmeniui vietos bendruomenėje stiprinti.   

*Specialiųjų mokyklų tinklo optimizavimas.  

* Prasta  demografinė situacija Lietuvoje  

* Stiprėjanti mokyklų konkurencija.  

* Blogėjantis vaikų sveikatos indeksas (ydinga 

laikysena, klausos regėjimo, judėjimo funkcijų 

defektai).  

 
 

VIZIJA    
 
 

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

intelekto sutrikimą turintiems asmenims.  

MISIJA 
 Mokykla, gebanti darniai gyventi sparčiai kintančioje aplinkoje, sudaranti geras 

ugdymo(si) ir gyvenimo sąlygas, suteikianti visiems intelekto sutrikimą turintiems mokiniams 

prieinamą mokymą(si)  pagal individualizuotas ugdymo programas.   
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VII SKYRIUS 

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ 2017 M. ĮGYVENDINIMAS  
 

Metodinė veikla mokykloje strategiškai kryptinga ir tiksli. Pedagogų gerosios patirties 

sklaida, profesinių kompetencijų tobulinimas seminaruose, konferencijose, bendradarbiavimo 

plėtotė įtakoja kokybiškesnį ugdymo procesą, skatinantį mokytojų motyvaciją. Ugdomojoje 

veikloje taikomos kolegų rekomendacijos, dalijamasi metodinėmis priemonėmis, puoselėjamas 

bendruomeniškumas.  

Sėkmingai ugdymo veiklai vykdyti 2017 metais Mokykla tapo Pedagogas.LT VIP 

nare. Pedagogai jau išklausė seminarus temomis „Kaip padėti vaikams mokytis“, „Pasitikėjimo 

savimi ugdymas“, „Kūrybiškas metodinių priemonių pritaikymas“, „Suvaldytas stresas“, 

„Socialinis ir emocinis ugdymas“ lavinti mokinio emocinį intelektą, „Psichologinės 

manipuliacijos“, „Sėkmingą mokyklą kuriant“ ir kt. Pastarieji kelia kvalifikaciją rengdami 

pranešimus tarptautinėse konferencijose, dalijasi patirtimi metodinėse dienose su kolegomis iš kitų 

mokyklų.  

Sėmėmės patirties Estijos švietimo įstaigose, įtraukiojo ugdymo kokybės stiprinime. 

Keturi pedagogai pristatė metodines priemones respublikinėje metodinių priemonių parodoje 

„Metodų mugė“.         

1.Uždavinys. Kuriama saugi mokymo(si) aplinka.  

                      Ugdymo procese tikslingai išnaudoti bendradarbiavimo strategijas. 

                      Ugdoma motyvacija pozityviam mokymo procesui ir laisvalaikiui.   

  Mokinių patriotinių ir pilietinių vertybių puoselėjimui, ekologiniam sąmoningumui 

plėsti dalyvaujame Respublikiniame projekte „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“ ir 

įgyvendiname projektą „Tekėk, Dabikine, tekėk“. Visa projekto veikla matoma Lietuvos gerų 

žinių žemėlapyje.  

 Paminėta Žemės diena, mokyklos kieme iškelti nauji inkilėliai paukšteliams, paminėta 

laisvės gynėjų diena „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13-osios ryte languose uždegėme 

žvakutes, išreikšdami padėką ir pagarbą žuvusiems. Lietuvos gimtadienį paminėjome kitaip 

organizuota pamoka „Tau, Lietuva“. Parengti stendiniai pranešimai valstybinių sukakčių proga.  

 Mokinių tautinių vertybių puoselėjimui ugdėme norą pažinti ir priimti tautos kultūrą. 

Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Gintaro kilmė ir jo savybės“, kuri vyko Palangoje. 

Jie sužinojo apie Gintaro muziejaus įkūrimą grafų Tiškevičių rūmuose. Mokytojai pamokas vedė 

Akmenės krašto muziejuje, Akmenės gimnazijos muziejuje, kur mokiniai susipažino su 

sendaikčiais ir mokyklos senoviniais reikmenimis, su Akmenės gimnazijos istorija, susipažino su 

Ventos regioniniu parku, plėtė kultūrinį akiratį. 

 Mokiniai dalyvavo Užgavėnių renginyje, jungtinėje dailės pamokoje „Šventų Velykų 

belaukiant“, kur prisiminė, pakartojo  senuosius švenčių papročius ir apeigas. Apie dvasines 

vertybes, ramybę, džiaugsmą, laukimą ir rimtį, atsigręžimą į šalia esantį mokiniai prisiminė per 

integruotas pamokas „Advento skaitymai“, vykdomo projekto „Ramybės ir tikėjimo tiltas“ 

susitikimo su Kretingos vienuolėmis pranciškonėmis metu.  

 Mokinių skaitymo įgūdžių lavinimui, kalbos kultūros ugdymui rengėme meninio 

skaitymo konkursą „Išmok mylėti žodžius“, skirtą knygos ir kalbos dienai paminėti. Minėjome 

knygnešio dieną renginiu „Knygnešių kelias“, kurio metu buvo išskirti aktyviausi bibliotekos 

skaitytojai, skatinti mokytojai už mokinių motyvavimą skaityti. Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje 

populiarinome ir skatinome tų šalių literatūros skaitymą.  

 Profesinio orientavimo užsiėmimuose mokiniai susipažino su profesijomis, įsidarbinimo. 

Su keramiko specialybe susipažino Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centre  vykusioje 

edukacinėje programoje „Prisiliesk prie molio“.  

 Mokinių higieniniams įgūdžiams lavinti, sveikatingumui stiprinti organizavome sveikos  

pamokas „Augu švarus ir sveikas“, „Sveika mityba – raktas į sveiką gyvenseną“, „Rūkyti 

nemadinga“ ir kt., savaites, klasės valandėles, fiziškai aktyvias pertraukas. Motoriką, tautilinius 

pojūčius, emocijas mokiniai stiprino sensoriniame kabinete.  
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 Meninio kūrybiškumo, saviraiškos lavinimui organizuotos pamokos mokykloje ir už jos 

ribų, kaip projektuose „Svečiuose pasaka“, „Užgavėnių kaukės“, „Menų pasaulis“, „Baltas 

angelas“, keramikos ir medžio drožinių, kalėdinių dekoracijų parodose. Mokiniai dalyvavo 

Akmenės savivaldybės butaforinių meduolių konkurse „Kalėdų sostinėje – saldžios kalėdos“. 

Buvo paskirta 3-ioji vieta. Šiomis dekoracijomis buvo papuoštas Naujosios Akmenės L. 

Petravičiaus aikštėje esančios kalvelės.  

 Ypatingas dėmesys skirtas kuriant saugią mokymo(si) aplinką. Vykdėme tarptautinę 

prevencinę socialinių gebėjimų ugdymo programą „Zipio draugai“, kurios tikslas padėti pradinių 

klasių mokiniams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės 

mokinių emocinės savijautos.  

 2017 metais pradėta įgyvendinti Smurto ir patyčių prevencinė programa „Saugok ir gerbk 

mane“, dalyvavome prevencinėje akcijoje „Savaitė Be patyčių“. 

 Mokiniai aplankė tarptautinę edukacinę parodą „Leiskite man būti savimi“, kurios tikslas 

– skatinti diskusijas apie patyčias ir diskriminaciją, ugdyti toleranciją, burtis pozityviems 

veiksmams ir veikloms.  

 Mokiniai supažindinti su internetinėje erdvėje pasirodžiusia informacija apie savęs 

žalojimą, savižudybes skatinančius žaidimus „Mėlynasis banginis“, „Pažadink mane“.   

 Mokinių motyvacijai stiprinti, pasiekimams ir pažangai vertinti organizavome „Mokinių 

asamblėją“, kurioje mokiniai demonstravo geriausias žinias, pasiekimus ir vertybes. Geriausius 

mokinius vaišino Naujosios Akmenės „Braso pica“ savininkai, ir kartu su tėvais, globėjais, vyko į 

Naisius  ir Kryžių kalną.  

 Už gerus darbus mokiniai skatinami pramoginėmis kelionėmis. Mokyklos tarybos ir tėvų 

iniciatyva organizuota „Šeimų sporto šventė“, kurią vainikavo saldainių lietus iš lėktuvo ir 

baikeriai. Šio renginio tikslas – aktyviau bendradarbiauti, rūpintis vaikų veikla mokykloje.  

 Mokiniai dalyvavo Akmenės r. sporto centro organizuotame labdaros renginyje, kurio 

tikslas – išpildyti jų svajones, t. y. pamatyti Lietuvos aukščiausiųjų lygų krepšinio futbolo 

rungtynes.  

 Mokytojų metodinės tarybos veikloje dalinomės patirtimi, idėjomis iš projektų, seminarų, 

konferencijų, pamokų, aptarėme rekomendacijas ugdymo proceso tobulinimui: individualizuotoms 

mokymo programoms, aptarėme įtraukųjį ugdymą, mokant romų tautybės vaikus,  adaptacinio 

priedo problemas ir rekomendacijas, inicijavome tapti Pedagogas.LT VIP nare, organizavome 

metodines dienas, refleksijas. Rūpinomės švietėjiška mokyklos bendruomenės veikla, kaip 

stendiniais pranešimais apie respublikinį projektą „Tekėk, Dabikine, tekėk“, mūsų išskirtinumą 

stende „Mes skirtingi, bet saviti“. 

 Rūpinomės švietėjiška tėvų, globėjų veikla, informacijas pateikdami susirinkimų, 

individualių pokalbių metu, kviesdami dalyvauti mokyklos renginiuose, šventėse. Apie mokyklos 

veiklą galima susipažinti mokyklos internetiniame puslapyje, facebook paskyroje.      

Trūkumas.  Tėvai (globėjai, rūpintojai) nepakankamai dalyvauja ugdymo veikloje.  

Tobulintina. Motyvuoti tėvus, globėjus aktyviau dalyvauti mokyklos gyvenime.  
 

2. Uždavinys. Edukacinių  erdvių kūrimas, efektyviai naudojant finansinius išteklius.  

   Sportinių įgūdžių lavinimui, sveikatingumui gerinti įrengtas mokyklos futbolo 

aikštynas.  

                        Mokinių judėjimo integravimui į mokymo(si) procesą pradėta rengti dinaminė klasė su 

interaktyviais kubais.  

                 Mokinių grožio supratimo, gamtos puoselėjimo įgūdžių lavinimui, ekologinio švietimo 

veiklai pagyvinti įkurta „Žalioji klasė“.  

                Mokinių kūrybiškumo, tautiškumo, etninės kultūros lavinimui kuriama nauja edukacinė 

erdvė „Klėtelė“.  

                      Socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasėje įsigytas naujas kompiuteris.  

                      Kokybiškesniam laisvalaikio užimtumui bendrabutyje gyvenantiems vaikams įsigytas       

       projektorius.    
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      Neformalus švietimas 

 Nuo  2017 m.  rugsėjo  mėnesio  mokykloje  vykdoma 13  neformaliojo  švietimo 

programų,  kurioms skirta 23 val. Būrelius veda 8 pedagogai. Iš viso būrelius lanko 51 mokinys-tai yra 

52%,  mokyklos mokinių.  

       Pravestas mokykloje tėveliams, globėjams renginys „Mes kaip ir visi“, kuriame galėjo 

susipažinti su mokinių veikla būreliuose. 

       Dalyvauta: 

 LSOK organizuotame žymaus intelekto sutrikimo dviračių ir triračių sporto čempionate.  

       LSOK jungtiniame salės futbolo čempionate Šiauliuose. 

 LSOK salės futbolo čempionate Kėdainių sporto centre.  

 Respublikiniame menų festivalyje „Gerumo sparnai“ Šiauliuose.  

 Tarptautiniame neįgaliųjų muzikos festivalyje „Meno sūkurys“ Panevėžyje. 

 Respublikiniame specialiojo ugdymo įstaigų projekte „Menų pasaulis“.   

        Organizuotos įvairios akcijos. 
 Dalyvavome akcijoje „Mes rūšiuojam“ ir surinkome 185 kg atliekų. Mokinių saugumui 

užtikrinti organizavome išvyką į Akmenės kelių tarnybą, kur vyko akcija „Atšvaitų diena“. Jas 

priminė vaikams, kaip svarbu segėti atšvaitus, mokė tinkamai juos užsidėti.  

 Paminėjome Tolerancijos dieną, kurios simbolis – rankos. Mokiniai mokėsi suprasti, kad              

mūsų rankos ne griauna, o kuria, kad tik žmogaus rankomis visame pasaulyje daromi geri darbai.  

 Dalyvavome paramos programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas 

vaikų įstaigose“. Pieno gaminiai ir vaisiai; sultys skatino vaikus sveikiau maitintis.  

 Organizavome sveikatingumo pertraukas, kurių metu vyko aktyvi sportinė veikla, vyravo 

teigiamos emocijos.  

 Sulaukėme siurprizo iš organizacijos N.O.V.A. Ji dovanojo paspirtukus, kurie vertingi 

pertraukų ir laisvalaikio metu.  

 Laisvalaikiu socialinė pedagogė mokė vaikus mandagaus elgesio, pavaišinti draugą ar 

svečią arbata, mokė daryti darbelius švenčių progoms, vedė pokalbius, diskusijas įvairiomis 

temomis.  

 Stiprėja bendradarbiavimo ryšiai su socialiniais partneriais: Žagarės specialiąja mokykla, 

Raudėnų mokykla-daugiafunkciniu centru, Ventos socialinės globos namais, Akmenės vaikų 

darželiu-lopšeliu „Gintarėlis“, Šiaulių logopedine mokykla,  Akmenės raj. paramos šeimai centro 

socialiniais darbuotojais, Dabikinės kaimo bendruomene.  
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VIII SKYRIUS    

STRATEGINIS 2018 M. MOKYKLOS VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAS 
 

 

Kryptingai valdyti mokyklos veiklą, apibrėžti egzistuojančias problemas, įtraukti į 

mokyklos bendruomenę į aktualių problemų sprendimo procesą, efektyviai planuoti ir prisitaikyti prie 

besikeičiančios aplinkos. Atsižvelgiant į vidaus audito darbo grupės atliktą teminį įsivertinimą ir 

pateiktus siūlymus, skatinti darbą komandoje, kolegišką pasidalijimą patirtimi, atsakomybę.   
 

1. Tikslas. Telkti bendruomenę mokyklos  kultūros ir jos įvaizdžio formavimui.   

Uždaviniai: 

1. Puoselėti savitą mokyklos etnokultūrą ir tradicijas.   

2. Sudaryti sąlygas mokinių pilietiniam sąmoningumui, tolerancijai, aktyvumui, iniciatyvumui 

ugdyti.   

2. Tikslas. Telkti mokyklos bendruomenę modernios, mokymą skatinančios aplinkos kūrimui. 

Uždaviniai:   
1. Aktyviai dalyvauti projektinėse ir kitose veiklose, gerinant mokinių užimtumą  

laisvalaikiu. 

2. Plėtoti naujas edukacines erdves mokykloje.  

3. Aktyviau įtraukti tėvus, globėjus į mokyklos bendrų renginių (sporto, šeimos švenčių  

dalyvavimą).     

3. Tikslas. Mokymo (si) kokybės kėlimas.  

Uždaviniai:  

1. Stiprinti gerosios patirties sklaidą, darbą komandoje, bendradarbiavimo galimybes, socialinių 

partnerių tinklo plėtimą.        

2. Vesti pamokas netradicinėse aplinkose, gerinti pamokų, užsiėmimų kokybę.  

3. Tobulinti mokinių motyvacijos skatinimo sistemą, mokytojų profesinį meistriškumą, skatinti 

siekti efektyvaus bendradarbiavimo, teikiant pagalbą mokiniui.   
 

VERTYBĖS 

            Bendrystė - esame ne konkurentai, o bendradarbiai.  

            Pagarba - priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.  

            Profesionalumas - atsakingas požiūris į darbą.  

            Lankstumas - naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, klaidų pripažinimas ir 

tobulėjimas.  
 

LAUKIAMI REZULTATAI 

1. Organizuojant bendradarbiavimą su įvairiomis ugdymo įstaigomis, rengiant ir  

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

vykdomą veiklą.  

2. Bus įrengta interaktyvi klasė.  

3. Bus įrengta mini treniruoklių sporto aikštelė.  

4. Bus įtraukti tėvai, globėjai ne tik į mokyklos renginių dalyvavimą, bet ir organizavimą. 

5. Bus suorganizuota metodinė-praktinė konferencija.  

6. Bus vedamos pamokos, renginiai netradicinėse aplinkose (muziejuje, išvykoje, parke,  

klėtelėje...).  
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                                                                                             IX SKYRIUS 

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ 2018 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA 

Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

1. Tikslas. Telkti bendruomenę mokyklos kultūros ir jos įvaizdžio formavimui. 

Uždavinys 1.1. Puoselėti savitą mokyklos etnokultūrą ir tradicijas. 

 

Stendiniai pranešimai 

valstybinių švenčių proga. 

Sausio 2 sav. 

Vasario 3 sav. 

Kovo 2 sav. 

V. Čepienė 

 

 

Intelektualiniai. Tautiškumo ir 

pilietiškumo 

ugdymas. 

Mokytojų 

bendradarbiavimas, 

ugdomojo proceso 

tobulėjimas. 

Stendo pranešimai. 

Užgavėnių popietė. Vasario 13 d.   V. Žemaitaitienė Intelektualiniai. Teigiamos emocijos, 

kūrybinių gebėjimų 

atskleidimas. 

Tradicijų ir 

papročių 

puoselėjimas. 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 

Medžio darbelių paroda . Balandžio 3 sav. R. Jakaitis 

 

 

 

 

Intelektualiniai,  

materialiniai. 

 

Motyvacijos 

skatinimas ir  

teigiamas emocinis 

fonas prieš šventes. 

Teigiamos mokinių 

nuostatos ir 

susidomėjimas. 

Vieša ekspozicija. 

 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 

Akcija Žemės dienai 

paminėti 

• „Inkilėlių iškėlimas“. 

•Informacinis stendas  

Kovo 3 sav. 

 

R. Jakaitis 

R. Danilevičienė 

Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Mokinių darbo 

įgūdžių ir pagarbos 

gamtai formavimas. 

Teigiamos mokinių 

nuostatos ir 

susidomėjimas. 

Darbo aptarimas ir 

žinutė internete. 

Jungtinė klasės valandėlė 

„Šventų Velykų 

belaukiant“. Kūrybiniai 

darbeliai Velykų stalui. 

 

 

Kovo 4 sav.  

 

 

 

 

A. Žalienė Intelektualiniai. Kūrybinių galių 

atskleidimas, 

katalikiškų 

mokyklos tradicijų 

puoselėjimas, geri 

komandos santykiai. 

Teigiamos mokinių 

nuostatos, mokinių 

aktyvumas. 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje.  

Velykų šventė ,,Suskambo 

pavasaris“. 

 

 

Kovo mėn.  

4 sav. 

B. Kinčiuvienė 

 

Intelektualiniai, 

materialiniai. 

 

 

Papročių 

puoselėjimas, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas, 

teigiamos emocijos. 

Aktyvus 

dalyvavimas. 

 

 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 
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Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

Atvelykio šventė „Pavasari, 

pabusk“ 

Balandžio 9 d. D. Šlaustienė Mokyklos lėšos, 

rėmėjų lėšos. 

Tradicijų 

puoselėjimas. 

Draugiškumo 

ugdymas.  

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 

Istorinio stendo apie  

V. Zubovą įkūrimas 

bibliotekoje ir mokykloje. 

Balandžio 4 sav. L. Mašanauskienė 

V. Čepienė 

Intelektualiniai, 

mokyklos lėšos. 

Tradicijų 

puoselėjimas, 

istorijos 

išsaugojimas. 

Mokiniai 

susidomės 

mokyklos 

atsiradimo istorija, 

jos įkūrėju.  

 

Stendas bibliotekoje 

ir mokykloje. 

Tradicinė kasmetinė 

lavinamųjų klasių sporto 

šventė „Sportas linksmai“. 

Gegužės mėn.  

4 sav. 

I. Aleksandravičienė Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Sportavimo, 

judėjimo skatinimas. 

Mokinių 

susidomėjimas, 

aktyvus mokinių 

dalyvavimas. 

 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 

Mokslo ir žinių diena. Rugsėjo 1 d. J. Triaušienė Intelektualiniai, 

finansiniai. 

Teigiamos emocijos. Socialinės 

kompetencijos 

ugdymas. 

 

Nuotraukos, 

informacija 

internete. 

Renginys Mokytojo dienos 

proga „Tau, Mokytojau“. 

Spalio 1 sav. R. Danilevičienė 

 

Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Teigiamos emocijos. Bendradarbiavimo 

efektyvumas. 

Nuotraukos, 

informacija 

internete.  

 

Išvyka Mokytojo dienos 

proga į Klaipėdos dramos 

teatrą. 

Spalio 1-2 sav. D. Bakaitienė Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Mokyklos 

bendruomenės 

susitelkimas. 

Profesinės ir 

socialinės 

kompetencijos 

ugdymas. 

 

Nuotraukos, 

informacija 

internete. 

Žibintų vakaras. Lapkričio 2 sav.  D. Šlaustienė 

 

Mokyklos lėšos. Laisvalaikio 

užimtumo 

įvairinimas. 

Draugiškumo 

ugdymas. 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 
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Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

Tarptautinė tolerancijos 

diena 

Lapkričio 16 d. R. Laurinavičienė Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Meilės, pagarbos, 

supratimo, 

tolerancijos 

ugdymas. 

Įgiję žinių, gerbs 

vieni kitus, suteiks 

pagalbą 

silpnesniam. 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 

Šv. Kūčių vakarienė. Gruodžio 20 d.  D. Šlaustienė 

 

 

Mokyklos lėšos.  Tradicijų 

puoselėjimas. 

Papročių ir 

tradicijų 

puoselėjimas. 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 

Jungtinė pamoka Advento 

skaitymai „Po Angelo 

sparnu“. 

Gruodžio 2 sav. J. Žilienė Intelektualiniai. Teigiamos emocijos, 

katalikiškų tradicijų 

puoselėjimas. 

Teigiamos mokinių 

nuostatos, mokinių 

aktyvumas. 

Nuotraukos, 

informacija 

internete. Renginio 

aptarimas.  

 

Naujametinis karnavalas 

„Kalėdų Kalėdos“ 

 

Gruodžio 3 sav. L. Mašanauskienė 

I. Banienė 

Intelektualiniai, 

finansiniai.  

Aktyvus mokyklos 

bendruomenės ir 

tėvų bei globėjų 

dalyvavimas. 

 

Efektyvus darbas 

komandoje. 

Nuotraukos, 

informacija 

internete. 

            Uždavinys 1.2. Sudaryti sąlygas mokinių pilietiniam sąmoningumui, tolerancijai, aktyvumui, iniciatyvumui ugdyti. 

 

Informacinis stendas 

„Elektroninės cigaretės, jų 

žala“.  

Sausio 3 sav. R. Laurinavičienė Intelektualiniai, 

 materialiniai. 

 

Žinių apie 

elektroninių 

cigarečių žalą 

suteikimas. 

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas, 

teigiamos mokinių 

emocijos. 

 

Informacinis 

stendas. 

Mandalų  paroda  

bendrabutyje Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti. 

Vasario 1 d.  V. Žemaitaitienė Intelektualiniai. Kūrybinių gebėjimų 

atskleidimas.  

Tautiškumo 

ugdymas.  

 

 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 
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Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

Meninio skaitymo pamoka- 

konkursas, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

100- mečiui ,,Tau, vaikuti, 

dovanoju ir skambiausią 

žodį: Lietuva!“.  

( A. Matutis) 

Vasario  

2 sav. 

R. Švažienė 

R. Danilevičienė 

Intelektualiniai, 

 materialiniai. 

 

Mokinių ir mokytojų 

kūrybinių galių 

atskleidimas; 

etnokultūrinės 

programos 

įgyvendinimas. 

Mokinių 

susidomėjimas, 

renginio kokybė, 

aktyvus mokinių ir 

tėvų bei globėjų 

dalyvavimas, 

teigiamos mokinių 

emocijos. 

 

Konkurso aprašas, 

žinutė, ir nuotraukos 

interneto puslapyje.  

Renginiai Valstybinės 

lietuvių kalbos ir 

Nepriklausomybės dienai 

paminėti: 

Jungtinė netradicinė 

pamoka specialiosioms 

klasėms  

„Aš tikrai myliu Lietuvą...“. 

Vasario 3 sav. 

 

V. Čepienė 

R. Danilevičienė 

 

 

 

 

Intelektualiniai. Patriotiškumo 

ugdymas, efektyvus 

mokinių ir mokytojų 

darbas komandoje. 

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas, 

teigiamos mokinių 

emocijos. 

Aptarimas 

metodinėje grupėje. 

Paskaita specialiųjų klasių 

mokiniams „Rūkymas 

žudo“. 

Rugsėjo 4 sav. R. Laurinavičienė Intelektualiniai. Žinių apie rūkymo 

žalą suteikimas. 

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas, 

teigiamos mokinių 

emocijos. 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 

1. Tikslas. Telkti mokyklos bendruomenę modernios, mokymą skatinančios aplinkos kūrimui. 

Uždavinys. 2.1. Aktyviai dalyvauti projektinėje ir kitose veiklose, gerinant mokinių užimtumą laisvalaikiu. 

 

Vakaras su knyga. Kiekvieną 

mėnesio pirmąjį 

antradienį. 

L. Mašanauskienė 

Auklėtojos 

Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Mokinių laisvalaikio 

skaitymo gerinimas. 

Teigiamos mokinių 

nuostatos, aktyvus 

mokinių 

dalyvavimas. 

Vieša ekspozicija. 

Iškyla į pušyną „Miško 

gyventojai – mūsų draugai“. 

Sausio 25 d.  D. Šlaustienė Intelektualiniai. Teigiamos emocijos.  Draugiškumo, 

supratingumo, 

atsakomybės 

ugdymas.  

 

Scenarijus, žinutė 

mokyklos 

tinklapyje. 



19 
 

Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

Projektinė veikla 

„Mokyklos interjero 

puošimas kalendorinių 

švenčių proga“. 

 •„Šaltis išrašys languos“   

•,,Nepriklausomai Lietuvai–

100“,  

•„Pavasario pranašai“.  

 

 

 

 

Gruodžio 1 sav.  

Vasario 1 sav. 

 

Kovo 4 sav.  

 

 

 

A. Žalienė 

 

R. Laurinavičienė 

 

A. Žalienė 

Intelektualiniai,  

materialiniai. 

 

Mokinių ir mokytojų 

kūrybinių galių 

atskleidimas; 

etnokultūrinės 

programos 

įgyvendinimas. 

Mokinių 

susidomėjimas, 

renginio kokybė, 

aktyvus mokinių ir 

tėvų bei globėjų 

dalyvavimas, 

teigiamos mokinių 

emocijos. 

 

Renginio aprašas, 

žinutė, ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 

Renginys „Šeimininkė 

kubilėly tešlą minkė...“ 

Kovo 8 d. V. Žemaitaitienė 

 

Intelektualiniai. Mokinių laisvalaikio 

įvairinimas. 

Socialinių įgūdžių 

formavimas. 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 

Popietė „Kiaušinių 

marginimas“. 

Kovo 4 sav. L. Mašanauskienė Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Papročių 

puoselėjimas, 

bendravimas, 

bendradarbiavimas.  

Aktyvus mokinių 

dalyvavimas. 

Žinutė ir nuotraukos 

mokyklos 

tinklapyje. 

Akcija „Mes darom“. Balandžio 3 sav. R. Laurinavičienė Materialiniai. Darbinių įgūdžių 

lavinimas. Stengsis 

saugoti gamtą ir tai, 

kas sukurta 

žmogaus. 

Geranoriška, 

nuoširdus 

bendravimas. 

Nuotraukos, žinutė 

mokyklos 

tinklapyje. 

Sveikinimas Mamai – 

atvirukų paroda.  

Balandžio 23 d. D. Šlaustienė Mokyklos lėšos.  Tradicijų 

puoselėjimas. 

Kūrybinių 

gebėjimų 

atskleidimas. 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 

Iškyla gamtoje „Pasitinkant 

vasarą“ bendrabučio 

vaikams. 

Gegužės 29 d.  D. Šlaustienė Mokyklos lėšos.  Teigiamos emocijos. Draugiškumo 

ugdymas. 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 
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Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

Mokslo metų užbaigimas 

„Naktis bendrabutyje“. 

Birželio 14-15d. V. Žemaitaitienė Intelektualiniai, 

mokyklos lėšos. 

Teigiamos emocijos, 

laisvalaikio 

užimtumo 

įvairinimas. 

Draugiškumo 

ugdymas, 

bendrabučio 

tradicijų 

puoselėjimas. 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 

Popietė gamtoje „Takas į 

mokyklą“. 

 

Rugsėjo 13 d. V. Žemaitaitienė Intelektualiniai. Laisvalaikio 

užimtumo 

įvairinimas. 

Kūrybinių 

gebėjimų 

puoselėjimas. 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 

Rudeninis tvarkdaraitis. Spalio 18 d. V. Žemaitaitienė Mokyklos lėšos. 

Intelektualiniai. 

Laisvalaikio 

užimtumo 

įvairinimas. 

Socialinių ir 

darbinių 

įgūdžių 

formavimas. 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 

Žaidimų diena „Mums 

linksma kartu“. 

Lapkričio 3 sav. R. Laurinavičienė Materialiniai. Laisvalaikio 

užimtumo 

įvairinimas. 

Draugiškumo 

puoselėjimas. 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 

Tęstinis projektas 

„Adventinių vainikų 

pynimas“. 

Lapkričio 4 sav. V. Žemaitaitienė Intelektualiniai. Kūrybinių gebėjimų 

atskleidimas.  

Papročių ir 

tradicijų 

puoselėjimas.  

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje. 

 

            Uždavinys. 2.2. Plėtoti naujas edukacines erdves. 

 

Papildyti  „Žaliąją klasę“ 

bendrabučio III aukšte. 

Per 2018  metus. Socialinių įgūdžių 

klasių mokytojos  

Administracija  

Mokyklos lėšos, 

intelektualiniai.  

Gerės mokinių 

motyvacija, stiprės 

motorika, taktiliniai 

pojūčiai, jausmų ir 

emocijų sritys. 

 

Socialinių ir 

darbinių 

įgūdžių 

formavimas. 

2018 m. gruodžio 

mėn. bus visiškai 

įrengta Žalioji klasė. 
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Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

Interaktyvios klasės 

įrengimas. 

Per 2018 metus. Administracija Mokyklos lėšos. Tobulės mokytojų 

gebėjimai ugdymo 

proceso kokybei 

gerinti, gerės 

mokinių motyvacija. 

 

Lavės mokinių 

įgūdžiai, gerės 

mokinių 

pasiekimai. 

2018 m. rugsėjo 

mėn. visiškai veiks 

interaktyvi klasė. 

Treniruoklių aikštelės 

įrengimas. 

Per 2018 metus. Administracija Mokyklos lėšos. Gerės sąlygos vaikų 

užimtumui gerinti  

pertraukų, kūno 

kultūros pamokų, 

laisvalaikio metu. 

Stiprės mokinių 

sveikata, sportinis 

pasirengimas, 

silpnės žalingi 

įpročiai. 

 

2018 m. lapkričio 

mėn. aikštynas bus 

visiškai įrengtas. 

             Uždavinys. 2.3. Aktyviau įtraukti tėvus, globėjus į mokyklos bendrų renginių ( sporto, šeimos švenčių) dalyvavimą. 

 

Atvirų durų diena „Mes 

kaip ir visi“. 

Kovo mėn. 3 

sav. 

J. Triaušienė 

A. Donėlienė 

Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Mokinių kūrybinių 

galių atskleidimas, 

glaudesnis 

bendradarbiavimas 

su tėvais, globėjais. 

Teigiamos 

emocijos, tėvų 

(globėjų) 

įtraukimas į 

mokyklos 

gyvenimą, vaikų 

ugdymą. 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 

Sporto šventė  „Vasarą 

pasitinkant“. 

Gegužės mėn.  

4 sav. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

 A. Masienė 

 

Intelektualiniai, 

materialiniai. 

 

Sveikatingumo ir 

prevencinių 

programų 

įgyvendinimas.  

Visos mokyklos 

bendruomenės 

dalyvavimas. 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje.  

Ekskursija į Naisius su 

tėveliais. 

Gegužės mėn.  

31 d. 

I. Aleksandravičienė Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Teigiamos emocijos, 

pažintinių procesų 

lavinimas. 

 

Aktyvus mokinių 

dalyvavimas. 

 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 

Šeimų sporto šventė. Rugsėjo mėn. Mokyklos taryba Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Visos mokyklos 

bendruomenės 

sutelkimas sveikos 

gyvensenos 

propagavimui. 

Aktyvus visų 

bendruomenės 

narių dalyvavimas, 

teigiamos 

emocijos. 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 
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Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

1. Tikslas. Mokymo(si) kokybės kėlimas. 

Uždavinys. 3.1. Stiprinti gerosios patirties sklaidą, darbą komandoje, bendradarbiavimo galimybes, socialinių partnerių tinklo plėtimą.    

 

Vaizdinių ir metodinių 

priemonių kūrimas.  

Per mokslo 

metus.    

     

Visi mokytojai 

 Grupių auklėtojai 

 

 

 

Intelektualiniai,  

materialiniai. 

 

Pamokos, 

užsiėmimo kokybės 

gerinimas.  

Metodinių 

priemonių kokybė, 

informacinių 

technologijų 

taikymas. 

Aptarimas 

metodinės tarybos 

posėdžiuose.  

Dalyvavimas tarptautiniame 

specialiojo ugdymo įstaigų 

projekte „Menų pasaulis“. 

•Vaikų darbelių paroda 

mūsų mokykloje, kitose, 

dalyvaujančiose projekte, 

mokyklose. 

•Projektinė veikla kitose 

specialiojo ugdymo 

įstaigose ( Telšių 

Naujamiesčio, Šiaulių 

logopedinėje , Šiaulių 

Ringuvos specialiojoje 

mokyklose) 

•Muzikinės programos 

pristatymai mūsų ir Šiaulių 

logopedinėje mokykloje. 

Per mokslo 

metus. 

 

Sausio-kovo 

mėn. 

 

 

Balandžio-

birželio mėn. 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo-

lapkričio mėn. 

I. Aleksandravičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Čepienė 

 

Intelektualiniai,  

Materialiniai, 

mokyklos 

transportas. 

 

Patirties sklaida. Mokytojų 

bendradarbiavimas, 

gerosios patirties 

sklaida, naujų 

socialinių partnerių 

tinklo plėtimas. 

Straipsnis mokyklos 

tinklapyje. 

Metodinė diena „,Žvakių 

gamyba“. 

Vasario mėn.  G. Liukaitienė 

 

Asmeniniai. Gerosios patirties 

sklaida 

Teigiamos 

emocijos. 

Straipsnis  mokyklos 

tinklapyje. 

 

Edukacinė programa-

koncertas su pianistu-

aktoriumi Justu Šerveniku. 

Kovo mėn. I. Aleksandravičienė Intelektualiniai, 

materialiniai, 

asmeniniai. 

Gerosios patirties 

sklaida, 

bendradarbiavimo, 

kūrybiškumo 

skatinimas. 

 

Teigiamos 

emocijos, naujų 

socialinių partnerių 

ieškojimas. 

Straipsnis  mokyklos 

tinklapyje. 
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Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

Ilgalaikis projektas 

„Svečiuose pasaka“ 

•Jungtinis renginys 

mokykloje su Ventos l/d 

„Berželis“ priešmokykline 

grupe. 

•Spektaklio pristatymas 

Ventos l/d „Berželis“ 

bendruomenei. 

Kovo 3 sav. 

 

 

 

 

 

Balandžio 2 sav. 

L. Kašėtienė Intelektualiniai, 

materialiniai, 

mokyklos lėšos, 

mokyklos 

transportas. 

Mokytojų darbas 

komandoje, 

kūrybiškumo 

skatinimas, 

saviraiška. 

Teigiamos mokinių 

emocijos, 

susidomėjimas, 

bendravimas, nauji 

socialiniai 

partneriai. 

Straipsnis mokyklos 

tinklapyje. 

Metodinė-praktinė 

konferencija „Kūrybiška 

mokykla – ateities 

mokykla“. 

Gegužės mėn. Mokyklos 

administracija 

D. Bakaitienė 

Metodinė taryba 

Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Gerosios patirties 

sklaida, 

kvalifikacijos 

kėlimas. 

Mokytojų 

bendradarbiavimas, 

mokymo proceso 

valdymo 

kompetencijų 

tobulinimas. 

Metodinė medžiaga, 

straipsniai, žinutės 

spaudoje, 

internetinėje 

svetainėje. 

Išvyka į renginį ,,Angelų 

vaikai su meile – Jums“. 

Balandžio mėn.  

1-2 savaitė. 

A. Donėlienė Intelektualiniai, 

materialiniai. 

 

Bendravimas, 

teigiamos emocijos. 

Mokinių 

susidomėjimas. 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 
 

Draugiškos orientacinės 

varžybos su Telšių 

Naujamiesčio mokykla 

Zubovų parke. 

 

Birželio 1 sav. I. Aleksandravičienė Intelektualiniai,  

materialiniai. 

 

Sveikatingumo 

puoselėjimas, fizinės 

ištvermės  

skatinimas 

Bendradarbiavimas 

mokinių 

susidomėjimas, 

aktyvus 

dalyvavimas 

 

Straipsnis mokyklos 

tinklapyje. 

 

Mes kartu papuošime eglutę 

( padarysime eglutei 

žaisliukus kartu su 

tėveliais). 

Lapkričio 2 – 3 

sav. 

R. Laurinavičienė Materialiniai. Bendras komandinis 

darbas tarp 

mokytojų, mokinių, 

tėvelių, kūrybiškumo 

ugdymas. 

Aktyviai įsitrauks 

tėveliai į veiklą. 

Nuotraukos, žinutė 

mokyklos 

tinklapyje. 

Lietuvos SOK žymios 

negalios motorinio 

aktyvumo žaidynės 

Panevėžyje. 

Lapkričio mėn. A. Donėlienė Intelektualiniai, 

mokyklos 

transportas, 

materialiniai. 

Bendras komandinis 

darbas tarp 

mokytojų, mokinių 

sportiškumo 

ugdymas. 

Aktyviai įtraukti 

mokinius su žymia 

negalią į sportą. 

Nuotraukos, žinutė 

mokyklos 

tinklapyje. 
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Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

Ilgalaikis projektas su 

Šiaulių rajono Raudėnų 

mokykla-daugiafunkciu 

centru. 

•Adventinė popietė 

Raudėnuose. 

 

Gruodžio 2 sav. 

 

L. Kašėtienė 

B. Kinčiuvienė 

 

Intelektualiniai,  

materialiniai, 

mokyklos 

transportas. 

Patirties sklaida. Mokytojų 

bendradarbiavimas,

mokinių 

socializacija. 

Straipsnis mokyklos 

tinklapyje. 

              Uždavinys. 3.2. Vesti pamokas netradicinėse aplinkose, gerinti pamokų, užsiėmimų kokybę. 

 

Renginių ciklas „Sveika 

gyvensena“: 

Pokalbių valandėlės:  

•„Aš augu. Ruošiuosi 

šeimai“; 

•„Asmens higiena“. 

Netradicinė pamoka 

„Sveika mityba – vaisių, 

daržovių, vaistažolių 

įvairovė ir jų nauda“. 

 

 

 

 

Sausio mėn. 

3 sav.  

Rugsėjo mėn. 

4 sav. 

Lapkričio mėn.  

2 sav. 

A. Masienė 

R. Danilevičienė 

Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Sveikos gyvensenos 

propagavimas.  

Teigiamos mokinių 

nuostatos, mokinių 

aktyvumas, aktyvus 

mokytojų ir 

bendrosios 

praktikos 

slaugytojos 

bendradarbiavimas.   

Renginio aptarimas.  

Projektas „Įžymesni 

Akmenės rajono dvarai“: 

•išvyka po Akmenės rajono 

dvarus. 

Birželio 1 sav. R. Danilevičienė Intelektualiniai, 

Materialiniai, 

mokyklos 

transportas. 

 

Domėjimasis savo 

krašto istorija; 

aktyvus visų 

vyresniųjų klasių 

dalyvavimas. 

 

 

Teigiamos mokinių 

nuostatos ir 

susidomėjimas. 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 

Dalyvavimas 

respublikiniame projekte     

„Vanduo- Lietuvos 

gyvastis“. 

Mokyklos projektas             

„Tekėk, Dabikine, tekėk“: 

•informacijos rinkimas; 

 

 

 

 

 

 

 

D. Bakaitienė 

 R. Danilevičienė 

Intelektualiniai,  

materialiniai. 

 

Domėjimasis savo 

krašto vandens 

telkiniais, 

mėginimas įsitraukti 

į aplinkosaugos 

darbą; aktyvus 

specialiųjų 

Teigiamos mokinių 

nuostatos, mokinių 

aktyvumas 

Projekto aprašas. 

Gerosios žinutės kas 

mėnesį siunčiamos 

projekto 

organizatoriams. 
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Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

•išvyka į Ventos regioninį 

parką; 

•išvyka į Akmenės 

savivaldybę; 

•aptarimas. 

 

Sausio 2 sav. 

 

Balandžio 3 sav. 

vyresniųjų klasių 

dalyvavimas. 

Atviras ugdomosios veiklos 

užsiėmimas „Ruošiuosi į 

mokyklą“. 

Balandžio 

3 sav. 

L. Mašanauskienė 

 

 

 

Intelektualiniai. 

 

Ugdymo proceso 

tobulinimas. 

Mokinių 

susidomėjimas, 

aktyvus mokinių 

dalyvavimas, 

mokinių žinios. 

 

Aptarimas 

metodinėje grupėje. 

Atvira orientacinės veiklos 

pamoka. 

Balandžio 4 sav. I. Aleksandravičienė Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Ugdymo proceso 

tobulinimas. 

Mokinių 

susidomėjimas, 

aktyvus mokinių 

dalyvavimas, 

mokinių žinios. 

 

Aptarimas 

metodinėje grupėje. 

Išvyka į Alpakų ūkį 

Dargaičių kaime. 

Balandžio 4 sav. G. Liukaitienė Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Pažintinių procesų 

plėtimas, tinkamo 

elgesio skiepijimas. 

Mokinių 

susidomėjimas. 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje.  

Atvira pažintinės veiklos 

pamoka. 

Gegužės 1 sav. S. Gečienė Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Ugdymo proceso 

tobulinimas. 

Mokinių 

susidomėjimas, 

aktyvus mokinių 

dalyvavimas, 

mokinių žinios. 

 

Aptarimas 

metodinėje grupėje. 

Kūrybinė popietė lauke 

„Ruduo mandaloje“ iš 

gamtinės medžiagos. 

Spalio 4 d. D. Šlaustienė Intelektualiniai.  Kūrybinių gebėjimų 

atskleidimas. 

Draugiškumo 

ugdymas. 

Žinutė mokyklos 

tinklapyje, 

nuotraukos 

mokyklos 

metraštyje.  

 

Rudenėlio šventė „Rudens 

pramogos“. 

 

 

Spalio 2 sav. R. Kovieraitė 

 

 

Intelektualiniai, 

materialiniai. 

 

 

Teigiamos emocijos, 

pažintinių procesų 

lavinimas. 

Mokinių 

susidomėjimas. 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 
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Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

Renginių ciklas „Regiono 

gamta, kultūra ir istorija“: 

•atvira lietuvių kalbos 

pamoka „Simonui 

Daukantui–225“; 

• išvyka į  Papilės Simono 

Daukanto memorialinį 

muziejų. 

 

  

 

Spalio 2 sav. 

 

 

 

 

R. Danilevičienė 

 

 

 

 

V. Čepienė 

 

 

Intelektualiniai,  

materialiniai. 

 

Aktyvių mokymo 

metodų taikymas, 

efektyvus mokytojų 

darbas komandoje, 

mokinių vertybių 

formavimas.  

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas, 

teigiamos mokinių 

nuostatos, aktyvus 

mokinių 

dalyvavimas.  

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 

Atviros logopedinės 

pratybos su specialiųjų 

klasių mokiniais. 

Gruodžio 1 sav. R. Švažienė Intelektualiniai. Aktyvių mokymo 

metodų taikymas, 

mokinių vertybių 

formavimas. 

 

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas. 

Aptarimas 

metodinėje grupėje.  

Atvira pamoka „Adventinio 

vainiko gamyba“. 

 

 

 

Lapkričio 4 sav. A. Jacikevičienė Intelektualiniai, 

materialiniai. 

 

 

Papročių 

puoselėjimas, 

teigiamos emocijos, 

gerosios patirties 

sklaida. 

 

Mokinių 

susidomėjimas. 

Aptarimas 

metodinėje grupėje. 

             Uždavinys. 3.3. Tobulinti mokinių motyvacijos skatinimo sistemą, mokytojų profesinį meistriškumą, skatinti siekti efektyvaus bendravimo, teikiant 

pagalbą mokiniui.  

 

Dalyvavimas mokyklos, 

rajono ir respublikiniuose 

dainos konkursuose ir 

muzikos festivaliuose. 

 

Pagal kvietimus 

visus mokslo 

metus. 

V. Čepienė 

 

 

Intelektualiniai, 

materialiniai. 

 

Mokinių 

motyvacijos 

skatinimas. 

Mokyklos 

prezentacija 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 

Dalyvavimas rajono ir 

respublikinėse sporto 

varžybose. 

 

 

 

Pagal kvietimus 

visus mokslo 

metus. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Mokinių 

motyvacijos 

skatinimas, 

mokymasis džiaugtis 

kito laimėjimais. 

Mokyklos 

prezentacija. 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 
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Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

Ilgalaikis projektas 

„Mokinių asamblėja“. 

I ir II ugdomojo 

proceso pabaiga 

Sausio 4 sav. 

Gegužės 4 sav.  

D. Bakaitienė Intelektualiniai. Mokinių 

motyvacijos 

skatinimas, 

mokymasis džiaugtis 

kito laimėjimais. 

 

Teigiamos mokinių 

ir mokytojų 

nuostatos, aktyvus 

mokinių 

dalyvavimas. 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 

Kiekvieno projekto 

etapo aptarimas.  

Suvenyrų iš  medienos 

gamyba mokyklos 

prezentacijai. 

Visus metus 

pagal poreikį. 

R. Jakaitis Intelektualiniai,  

materialiniai. 

 

Pamokos, 

užsiėmimo kokybės 

gerinimas.  

Metodinių 

priemonių kokybė, 

informacinių 

technologijų 

taikymas. 

Aptarimas 

metodinės tarybos 

posėdžiuose.  

Netradicinė pamoka  

Knygnešio dienai paminėti 

„Lietuviškos knygos 

kelias“. 

Geriausių skaitytojų  

apdovanojimai. 

Kovo 2-3 sav L. Mašanauskienė 

R. Danilevičienė 

 

 

 

 

Intelektualiniai. Patriotiškumo 

ugdymas, efektyvus 

mokinių ir mokytojų 

darbas komandoje. 

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas, 

teigiamos mokinių 

emocijos. 

Aptarimas 

metodinėje grupėje. 

Išvyka į „Delfinariumą“ 

Klaipėdoje. 

Kovo 3 sav. A. Masienė 

 

Intelektualiniai, 

rėmėjų lėšos. 

Vaikai atkreips 

dėmesį į vandens 

svarbą jų sveikatai. 

Įgiję žinių, išmoks 

ugdyti sveikos 

mitybos įgūdžius. 

Nuotraukos, žinutė 

internetiniame 

tinklapyje. 

 

Tarptautinis vaikų knygos 

dienos paminėjimas, skirtas 

H.K. Anderseno kūrybai 

prisiminti (5-10 klasių 

mokiniai) 

Kovo 29 d. R. Danilevičienė, 

L. Mašanauskienė 

Intelektualiniai. Geriau pažins  

H.K. Anderseno 

kūrybą.  

Kūrybiškumas. Stendas. 

 

Akcija „Veiksmo savaitė be 

patyčių“. 

Kovo 3 sav.  R. Laurinavičienė Materialiniai Išmoks užjausti, 

gerbti vieni kitus. 

Sumažės patyčių ir 

smurto apraiškų 

mokykloje. 

Nuotraukos, žinutė. 

Žymios negalios dviračių ir 

triračių varžybos Joniškio 

„Saulės“ pagrindinėje 

mokykloje. 

 

Gegužės 23 d. I. Aleksandravičienė Intelektualiniai,  

materialiniai. 

 

Sveikatingumo 

puoselėjimas, fizinės 

ištvermės  

skatinimas. 

Mokinių 

susidomėjimas, 

aktyvus 

dalyvavimas. 

Straipsnis mokyklos 

tinklapyje. 
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Priemonės Laikas Pedagogai Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

Mokinių darbelių paroda 

„Mažos rankos – didelė 

širdis“. 

Gegužės 

4 sav. 

 

A. Donėlienė 

 

Intelektualiniai,  

materialiniai. 

 

Kūrybiškumo, 

saviraiškos 

skatinimas. 

Aktyvus 

dalyvavimas. 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 

 

Susitikimas- valandėlė su 

Nepilnamečių reikalų 

specialistu „Mokinių 

atsakomybė už padarytus 

nusižengimus“. 

Spalio 2 sav. R. Laurinavičienė Intelektualiniai,  

materialiniai. 

 

Žinių teisėtvarkos 

tema suteikimas. 

Vykdoma mokinių 

nusikalstamumo 

prevencija. 

Aprašas, 

žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 

 

Mokyklos bendruomenės 

darbelių paroda „Snaigės“. 

Lapkričio 4 sav. L. Kašėtienė Intelektualiniai,  

materialiniai. 

 

Bendradarbiavimas, 

kūrybiškumo 

skatinimas.  

Susidomėjimas, 

aktyvus 

dalyvavimas. 

Aprašas, nuotraukos, 

žinutė mokyklos 

tinklapyje. 

Karjeros ir verslumo 

ugdymas: 

Senieji lietuvių amatai.  

(Išvyka bus tikslinama  

2018 m.  rudenį). 

Gruodžio 1 sav. 

 

 

R. Jakaitis 

 

 

Intelektualiniai, 

materialiniai. 

Mokinių gyvenimo 

įgūdžių formavimas. 

Socialinės 

kompetencijos 

ugdymas. 

Žinutė ir nuotraukos 

interneto puslapyje. 

Aptarimas 

metodinėje grupėje. 
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 PRIEDAI 

1. Mokyklos taryba (žiūr. p. 30) 

2. Mokyklos tarybos veiklos planas (žiūr. p. 31)  

3. Mokytojų taryba (žiūr. p. 32) 

4. Mokytojų tarybos posėdžiai (žiūr. p. 33) 

5. Mokytojų metodinė taryba (žiūr. p. 34) 

6. Metodinės tarybos veiklos planas (žiūr. p. 35)  

7. Direkcinė taryba (žiūr. p. 36) 

8. Direkcinės tarybos posėdžių planas (žiūr. p. 37) 

9. Vidaus audito darbo grupės teminio įsivertinimo atlikto 2017 m. kovo-balandžio mėn. bei 

individualios pažangos poveikio dydžio skaičiavimo rezultatų analizė (žiūr. p. 38-39) 

10. Vidaus audito darbo grupės veiklos planas (žiūr. p. 40-41) 

11. Vaiko gerovės komisijos narių pareigų pasiskirstymas (žiūr. p. 42)   

12. Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 2016 m. (žiūr. p. 43-44)  

13. Vaiko gerovės komisijos veikla (žiūr. p. 45-47)   

14. Pedagoginio tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo planas (žiūr. p. 48)  

15. Ugdymo proceso priežiūra (žiūr. p. 49-50)  

 

 

 

   SUDERINTA                                                                                                                                       

  Akmenės r. Dabikinės  Vladimiro Zubovo mokyklos                  

  tarybos 2018 m. sausio 4 d.                            

  protokoliniu nutarimu, protokolas Nr. T-1                      

                                        

     

             Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos   

            tarybos pirmininkė   

             Virginija Čepienė __________ 
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MOKYKLOS  TARYBA 

 

 
  

1. Virginija Čepienė  -  mokyklos  tarybos pirmininkė, mokytoja.        

2. Aušra Donėlienė - mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja, l. e. sekretorės pareigas,  

mokytoja.    

3. Jūratė Mickuvienė - mokyklos tarybos sekretorė, mokytoja.  

4. Gina Vaičienė - mokyklos tarybos narė, mokytojo padėjėja  

5. Jovita Jankauskienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama.  

6. Virginija Kreizienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama.  

7. Birutė Čiužauskienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama. 

8. Asta Doveikienė - mokyklos tarybos narė, visuomenės atstovė.  

 

 

 

Išrinkta  Mokyklos  tarybos posėdyje 2017 m. rugsėjo 31 d.,  protokolo Nr. T-6. 
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MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Vykdymo laikas Atsakingas Laukiamas 

rezultatas 

1. Inicijuoti 2 procentų pajamų  

mokesčio rinkimą.  

Visus metus.  Mokyklos taryba. Priimtas  

pritarimas.  

2. Rėmėjų paieška.  Visus metus. Mokyklos taryba. Rasti rėmėjai. 

3. Padėti Mokyklos 

administracijai organizuoti 

konferenciją.  

Gegužės mėn.  Mokyklos 

administracija.  

Mokyklos taryba.  

Kokybiškas 

pasiruošimas 

renginiui.  

4. Posėdis. 

1.Ugdymo plano ir veiklos 

plano projekto svarstymas 

2018–2019 m. m.    

2. Darbo krūvio pedagogams 

2018–2019 m. m. svarstymas.   

Rugpjūčio mėn. 

4 savaitė.  

Mokyklos taryba. Priimtas 

pritarimas. 

5. Šeimų sporto šventė. Rugsėjo mėn. 

4 savaitė. 

Mokyklos taryba 

Mokinių tėveliai 

(globėjai, rūpintojai). 

 

Kokybiškas 

pasiruošimas 

šventei. 

6. Finansinės-ūkinės veiklos 

analizė už 2018 m. 

Gruodžio mėn. 

3 savaitė.  

Mokyklos taryba. Pateikta 

finansinė 

analizė. 

7. Mokytojų ir pagalbos 

mokinių specialistų  

2018–2019 m. atestacijos 

programa. 

Gruodžio mėn. 

 2 savaitė.  

Mokyklos taryba.  

8. Mokyklos tarybos ataskaita ir 

darbo plano sudarymas  

2019 m.  

Gruodžio mėn. 

 3 savaitė. 

Mokyklos taryba Pateiktas 

mokyklos 

tarybos planas. 

             

 

          Mokyklos tarybos pirmininkė                                                                                Virginija Čepienė   
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MOKYTOJŲ TARYBA 

 
 

 

                     1.  Birutė Elena Jakaitienė – mokyklos direktorė.    

                      2.  Irena Banienė – mokytojų tarybos sekretorė, mokytoja.    

                      Mokytojų tarybos nariai: 

      3. Dalia Bakaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.    

       4. Jūratė Triaušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.    

       5. Inga Aleksandravičienė, mokytoja.      

                      6. Virginija Čepienė, mokytoja.     

                     7. Rasa Danilevičienė, mokytoja.    

                     8. Aušra Donėlienė, mokytoja.  

       9. Silva Gečienė, mokytoja.  

                     10. Alfreda Jacikevičienė, mokytoja.     

                     11. Rimantas Jakaitis, mokytojas. 

                    12. Lijana  Kašėtienė, mokytoja.     

                    13. Lidija Mašanauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, bibliotekininkė.  

                    14. Bronė  Kinčiuvienė, mokytoja.     

                    15. Reda Kovieraitė, mokytoja.     

                   16. Gina Liukaitienė, mokytoja.       

                    17. Rasa Laurinavičienė, socialinė pedagogė.   

                    18. Jūratė Mickuvienė, mokytoja.   

    19. Vilma Suodienė, psichologė. 

     20. Danguolė Šlaustienė, auklėtoja.   

     21. Raminta Švažienė, mokytoja.       

                           22. Audronė  Žalienė, mokytoja.  

      23. Vincenta Žemaitaitienė, auklėtoja.  

      24. Judita Žilienė, mokytoja.  

  25.  Alvijana Masienė, bendrosios praktikos slaugytoja.  
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              MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      

 
 

 

   

  

   

 

 

 

 

2018 m. vasario mėn.  
 

1. Pranešimas. „Prevencinės programos kuriant saugią, emocinę aplinką      

    mokykloje“.   
                                                          Socialinė pedagogė Rasa Laurinavičienė      

     2. I-ojo pusmečio ugdymosi rezultatų analizė.    
                                                                     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Bakaitienė        

      3. Mokyklos 2017 metų veiklos plano įgyvendinimo analizė.  
                                                         Direktorė Birutė Elena Jakaitienė 
         
         

 
2018 m. birželio mėn.   

 

1. Pranešimas „Nepamokinės veiklos organizavimas, gerinant mokyklos     

mikroklimatą, ugdymosi kokybę“.   
                                                                 Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui  Jūratė Triaušienė  

2.  Ugdymo plano įgyvendinimo analizė.   
                                                Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Bakaitienė   
3. 1-5 klasių mokinių pasiekimų analizė, kėlimas į aukštesnes klases, 6 - 10,   

    socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasių mokinių pasiekimų vertinimas,    

    kėlimas į aukštesnes klases.   
                                                         Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Bakaitienė 

4. Mokinių išbraukimas iš mokinių sąrašų, baigus  pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą. 
                                                          Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Bakaitienė   

                                                              

 

         

 
2018 m. rugpjūčio mėn.  

 

1. Ugdymo organizavimo tvarka  2018-2019 m. m.   
                                                Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Bakaitienė   

2. Mokinių išbraukimas iš mokinių sąrašų.   
                                            Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Bakaitienė 

     3.  Praėjusių posėdžių nutarimų vykdymas.     
                                                      Direktorė Birutė ElenaJakaitienė   

     4. Individualios pažangos pokyčio dydžio skaičiavimo rezultatai ir teminio  

įsivertinimo, pagal rodiklių „4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“ 

rezultatų analizė.  
    Audronė Žalienė 

     5.  Informaciniai klausimai.  
 

      
          

 

         

 

 

 

Neeiliniai posėdžiai esant reikalui 
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MOKYTOJŲ  METODINĖ  TARYBA 
     

   

    

 

                 

                           1. Dalia Bakaitienė  –  metodinės tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

                     2. Lidija Mašanauskienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodinės tarybos sekretorė.       

                            3. Raminta Švažienė – mokytoja, metodinės tarybos narė.  

                      4. Rasa Danilevičienė – mokytoja, specialiųjų klasių metodinės grupės pirmininkė.    

                      5. Lijana Kašėtienė – mokytoja, lavinamųjų klasių metodinės grupės pirmininkė.       

  

 

 

 

                    Išrinkta  Mokytojų tarybos posėdyje 2016 m. gruodžio 28 d., protokolo Nr. MP-4.  
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METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS  

 
 

 

TIKSLAS. Ugdymo kokybės tobulinimas kuriant mokymąsi skatinančią aplinką, orientuotą į  

kiekvieno vaiko galimybes.  

UŽDAVINIAI: 

1. Tobulinti pamokos vadybą: mokinių vertinimas ir įsivertinimas pagal  

uždavinyje numatytą kriterijų; mokymo(si) metodai ir būdai, skatinantys mokinių savarankiškumą ir            

aktyvumą pamokoje.     

2. Stiprinti mokinių motyvaciją, gerinant mokytojų, tėvų, globėjų (rūpintojų), klasės vadovų 

       bendradarbiavimą.   

3. Skatinti gerosios patirties sklaidą, inicijuojant lauko pamokų vedimą.  

 

Mokyklos metodinės grupės (specialiųjų ir lavinamųjų klasių) sudaro savo veiklos planus 

mokslo metams, atsižvelgus į mokyklos metodinės veiklos tikslus ir uždavinius bei metodinės tarybos 

nustatytus prioritetus.  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas  

1. Naujų edukacinių erdvių plėtojimas.  Sausio mėn.  

2. Saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas mokykloje. Vasario mėn.  

3. Kolegialus grįžtamasis ryšys: gerosios patirties sklaida. Kovo mėn.  

4. Metodinės dienos organizavimas. Pedagogas.LT VIP narystės nauda.   Balandžio mėn. 

5. Pedagogų praktinės veiklos ir teorinio pasiruošimo įvertinimas 

pretenduojamai kvalifikacinei kategorijai. 

Gegužės mėn. 

6. Rekomendacijos kitų mokslo metų ugdymo proceso tobulinimui. Birželio mėn.  

7. Ilgalaikių teminių planų, neformaliojo vaikų švietimo programų 

parengimas. 

Rugsėjo mėn. 

8. Individualių, individualizuotų mokymo programų parengimas. Spalio mėn. 

9. Mokinių motyvacijos stiprinimo metodai, priemonės. Lapkričio mėn. 

10. Pedagogų praktinės veiklos ir teorinio pasiruošimo įvertinimas 

pretenduojamai kvalifikacinei kategorijai. Pasiekimai ir problemos ugdymo 

procese.  

Gruodžio mėn.  

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

DIREKCINĖ  TARYBA 

   

         1. Birutė  Elena Jakaitienė  –  direktorė,  direkcinės tarybos pirmininkė.    

                              2. Dalia Bakaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direkcinės tarybos narė.  

          3. Jūratė Triaušienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direkcinės tarybos narė.   

                               4. Judita  Butkienė – ūkvedė, direkcinės tarybos narė.    

          5. Virginija Čepienė – mokytoja, Mokyklos tarybos pirmininkė, direkcinės tarybos narė.     

          6. Rasa Laurinavičienė – socialinė pedagogė, direkcinės tarybos narė. 
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DIREKCINĖS TARYBOS  POSĖDŽIŲ PLANAS  

 

UŽDAVINYS. Analizuoti ir vertinti Mokyklos veiklos procesą.     

  
  

Eil. 

Nr. 

                                         Tema        Data        Atsakingi 

1. 

 

Mokyklos biudžetas. Viešųjų pirkimų planavimas  

2018 m.  

Sausio mėn.  B.E. Jakaitienė 

G. Pileckienė 

J. Butkienė 

2. Dėl 2017–2018 m. m. I pusmečio ugdymo(si)  

rezultatų ir pamokų lankomumo.  

Vasario mėn. B.E. Jakaitienė 

R. Laurinavičienė 

J. Triaušienė. 

3. Dėl Mokykloje organizuojamos metodinės-praktinės  

konferencijos pasiruošiamųjų darbų. 

Kovo mėn. B.E. Jakaitienė. 

D. Bakaitienė.  

4. Saugios aplinkos kūrimo problemos. Balandžio mėn.  R. Laurinavičienė. 

5. Mokyklos veiklos įsivertinimas pagal mokyklos  

tikslus ir uždavinius.  

Gegužės mėn. B.E. Jakaitienė  

6. 1. Dėl 2017–2018 m. m. II pusmečio ugdymo(si)  

rezultatų ir pamokų lankomumo.    

2. Dėl pagrindinio ugdymo programos baigimo. 

Birželio mėn.  D. Bakaitienė 

J. Triaušienė  

R. Laurinavičienė.  

7. Dėl mokyklinės dokumentacijos ir bendrųjų 

reikalavimų laikymosi. 

 

Rugsėjo mėn. D. Bakaitienė.  

8. Dėl prevencinio darbo mokykloje. 

 

Spalio mėn.  R. Laurinavičienė.  

9. Dėl efektyvios pedagogų kvalifikacijos kėlimo  

sistemos sukūrimo. 

Lapkričio mėn. D. Bakaitienė. 

10. 1. Dėl Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo  

2018 m. 

2. Dėl veiklos planavimo 2019 m.  

Gruodžio mėn. J. Triaušienė. 
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MOKYKLOS VIDAUS AUDITO DARBO GRUPĖS TEMINIO ĮSIVERTINIMO 

  ATLIKTO 2017 KOVO – BALANDŽIO MĖN. BEI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS 

  POVEIKIO DYDŽIO SKAIČIAVIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

 

Kaip buvo numatyta  Mokyklos vidaus audito darbo grupės 2017 m. plane, kovo – balandžio 

mėn. Mokykloje buvo atliktas teminis įsivertinimas pagal rodiklį „2.3.2.Ugdymas Mokyklos 

gyvenimu“. 

Apklausta: 47 respondentai iš jų 29 mokyklos bendruomenės nariai ir 18 – tėvų.  Tėvams buvo 

pateiktas atskiras klausimynas be skilties apie pokyčių reikalingumą. Pagal atsakymų į klausimus 

pasiskirstymą, didžiausią dėmesį mokytojai skiria ugdymo procesui, jo planavimui, mokomosios 

medžiagos pateikimui, metodų įvairovei, mokinių pažangos gerinimui (aukščiausios vertės – 3,7). Tą 

patvirtina ir mokytojo padėjėjų išgryninti atsakymai.  

Analizuojant žemiausias vertes, aiškiai matosi, kad nepasitikrinamas grįžtamasis ryšys. (Aš 

reguliariai surenku mokinių atsiliepimus apie mano profesinę veiklą – 2,2. Aš reguliariai surenku 

besimokančiųjų atsiliepimus apie mano pedagoginį elgesį – 2,4.) Pedagogas – grįžtamosios informacijos 

gavėjas, todėl turėtų rasti būdų sužinoti mokinių nuomonę, įsivertinant savo planus ir profesinę veiklą. 

O nusistatymas, „kodėl aš turėčiau pasitikrinti“, rodo pedagogo perdėtai aukštą savivertę.  Nėra 

vieningos nuomonės, kad laikomasi sutartų tvarkų ir taisyklių bei vieningo darbo ritmo, padedančio 

veiksmingai siekti ugdymo(si) tikslų. Didelis poreikis bendrauti su kitomis mokyklomis, mokinių 

tarpusavio santykiai nėra geri, reikalingi pokyčiai santykiams gerinti. (Konfliktai mūsų mokykloje laiku 

pastebimi ir teisingai bei konstruktyviai išsprendžiami –2,9. Mūsų mokykloje galioja bendros taisyklės 

ir vertybės, kurios stiprina mokyklos bendruomenės sambūvį – 2,8. Visi mokytojai kartu prižiūri, kad 

būtų laikomasi bendrų taisyklių – 2,8.) Bendravime reikėtų daugiau pasitikėjimo ir atvirumo, glaudesnio 

bendravimo sprendimų priėmimo procesuose ir įtakos sprendimams. Bendros  taisyklės ir vertybės, 

kurios stiprina Mokyklos bendruomenės sambūvį, turėtų galioti visiems vienodai. 

Anketose buvo pateikti trys atviri klausimai: 

1. Kokių pasiūlymų turite mokymosi motyvacijai gerinti? (Į šį klausimą iš 18 respondentų – 8 

atsakė „pasiūlymų neturiu“ arba išvis neatsakė.). 

2. Kokių pokyčių, Jūsų nuomone, reikėtų norint pagerinti klasių mikroklimatą? (Į šį klausimą iš 

18 respondentų – 9 atsakė „neturiu nuomonės“ arba išvis neatsakė.) 

3. Turite bendrų pastabų ar pasiūlymų tobulinant mokyklos veiklą? Prašome išdėstyti čia: – (Į šį 

klausimą iš 18 respondentų – 13 atsakė „pasiūlymų neturiu“, „nereikia nieko keisti“ arba išvis neatsakė.) 

Atsakymų rimtumas ir konkretumas leidžia spręsti apie kolegų požiūrį į mokyklos veiklos 

įsivertinimo ar pokyčių reikalingumą. 

Žemiausiom vertėm įvertintus teiginius – „Bendravime reikėtų daugiau pasitikėjimo ir atvirumo, 

glaudesnio bendravimo sprendimų priėmimo procesuose ir įtakos sprendimams.“ –  sunkoka būtų 

pakeisti turint tokią nuomonę apie mokyklos veiklos tobulinimą. 

Planuojant ateinančių metų mokyklos veiklą siūlome: 

1. Daugiau dėmesio skirti pokyčių valdymo metodikos kūrimui. 

2. Sėkmingai organizuotas darbas įgalintų personalą dirbti novatoriškai, iniciatyviai, kryptingai, 

kolegialiai. 

3. Mokyklos susirinkimuose analizuoti personalo formavimo politiką. Skatinti darbą komandoje, 

kolegišką pasidalijimą patirtimi, atsakomybę. 
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Individualios pažangos pokyčio skaičiavimo rezultatai: 
 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 Poveikio dydis Turėtumėm 

siekti 

S
p
ec

ia
li

o
si

o
s 

k
la

sė
s 

 

Matematika 0,13 0,02 0,21 0,36 0,39 

Lietuvių 

kalba 

-0,12 0,02 0,23 0,13 0,12 

L
av

in
am

o
si

o
s 

k
la

sė
s 

Orientacinė 

veikla 

0,15 0,03 -0,04 0,14 0,45 

Komunikaci

nė veikla 

0,13 0,05 0,01 0,19 0,39 

 

               Poveikio dydžio netolygų augimą gali įtakoti mokyklos specifika, bei programų individualizavimas,                   

           taip pat ir vertinimo savitumas. 
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            VIDAUS  AUDITO DARBO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  

 

 
 

 

TIKSLAS: plėtoti duomenimis grįsto valdymo kultūrą mokykloje.  

 

UŽDAVINIAI: 

1. Atrasti mokyklos veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis.  

2. Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus dėl 

būtinų veiksmų, gerinant mokyklos veiklą.   

3. Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos 

veiklos sričių kokybę.  

                

Mėnuo Turinys Atsakingas 

Sausio mėn.  Mokyklos vidaus audito darbo grupės veiklą organizuoti 

naudojantis veiklos kokybės įsivertinimo metodika 

priimta 2016 m. kovo 29 d. Parengti įsivertinimo įrankius 

mokinių individualios pažangos poveikio dydžio 

skaičiavimui. 

Mokyklos vidaus 

audito darbo grupė 

Vasario mėn. Atlikti individualios mokinių pažangos poveikio dydžio 

skaičiavimą iš lietuvių kalbos ir matematikos 

specialiosiose klasėse bei orientacinės ir komunikacinės 

veiklos lavinamosiose klasėse  po pirmojo pusmečio. 

Audronė Žalienė 

Vasario mėn.  Parengti teminio įsivertinimo pagal rodiklį „4.1.1. 

Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“ įrankius 

mokyklos bendruomenei ir tėvams, globėjams. 

Mokyklos vidaus 

audito darbo grupė 

Kovo mėn.  Atlikti teminį įsivertinimą pagal rodiklį „4.1.1. 

Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“ 

Mokyklos vidaus 

audito darbo grupė 

Kovo mėn.  Supažindinti tėvus su teminio įsivertinimo pagal rodiklį 

„2.3.2.Ugdymas mokyklos gyvenimu“ rezultatų analize. Į 

mokyklos tobulinimo procesus įtraukti  mokinių tėvus, 

globėjus.  

Mokyklos vidaus 

audito darbo grupė 

Gegužės mėn. Teminio  įsivertinimo pagal rodiklį „4.1.1. Perspektyva ir 

bendruomenės susitarimai“ rezultatų analizė ir 

pristatymas direkcinėje taryboje. 

Mokyklos vidaus 

audito darbo grupė 

Birželio mėn. Atlikti individualios mokinių pažangos poveikio dydžio 

skaičiavimą iš lietuvių kalbos ir matematikos 

specialiosiose klasėse bei orientacinės ir komunikacinės 

veiklos lavinamosiose klasėse  po antrojo pusmečio. 

Atlikti rezultatų analizę. 

Audronė Žalienė 

Rugpjūčio mėn. Mokytojų tarybos posėdžio metu supažindinti 

bendruomenę su individualios pažangos pokyčio dydžio 

skaičiavimo rezultatais ir teminio įsivertinimo, pagal 

rodiklį „4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“, 

rezultatų analize. 

Audronė Žalienė 

Spalio mėn.  Teminio įsivertinimo pagal rodiklį „4.1.1. Perspektyva ir 

bendruomenės susitarimai“  duomenų analizė, išvadų 

ruošimas ir rekomendavimas veiklos planavimui. 

Mokyklos vidaus 

audito darbo grupė 
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Mėnuo Turinys Atsakingas 

Lapkričio mėn. Pasitarimas „Mokyklos vidaus audito darbo grupės veikla 

2018 metais  ir veiklos įsivertinimo tobulinimo bei 

planavimo 2019 m.“ 

Mokyklos vidaus 

audito darbo grupė 

Gruodžio mėn. Mokyklos vidaus audito darbo grupės veiklos 2018 

metais analizę  ir veiklos planą 2019 m. pateikti 

mokyklos metinio veiklos plano 2019 m. planavimo 

darbo grupei. 

Audronė Žalienė 

                                                                  

                

                Vidaus audito darbo grupės pirmininkė                                             Audronė Žalienė 
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                 VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ PAREIGŲ PASISKIRSTYMAS 

 

                   

Dalia Bakaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė, 

atsakinga už komisijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su 

kitomis institucijomis, sąlygų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti sudarymą, pasirašo Komisijos 

sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus, primena kiekvieno funkcijas ir 

atsakomybę.  

Atsakinga už mokinių ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, specialiųjų 

ugdymo priemonių naudojimo teikimą, bendradarbiavimą su Akmenės rajono Pedagogine 

psichologine tarnyba, Specialiosios pedagogikos psichologijos centru.  

Krizės metu parengia informaciją apie krizę mokyklos bendruomenei ir/ar 

žiniasklaidai.  

 Rasa Laurinavičienė, vyresnioji socialinė pedagogė, komisijos sekretorė, atsakinga 

už mokykloje atliekamų tyrimų inicijavimą, prevencinių veiklos sričių, numatytų komisijos darbo 

plane bei programų priežiūrą ir vykdymą, prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir 

literatūros įsigijimą, mokyklos bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė ar 

kita pagalba įvertinimą, bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis, 

sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus, atstovauja Komisijai, savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant minimalios ar vidutinės 

priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus. Rengia Komisijos 

posėdžių medžiagą, suderinus su Komisijos pirmininke organizuoja Komisijos posėdžius, renka ir 

apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti, vykdo kitus Komisijos 

pirmininkės pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais. Parengia krizės valdymo planą, 

krizės metu įvertina krizės aplinkybes.   

Rasa Danilevičienė, specialioji pedagogė metodininkė, esant reikalui konsultuoja 

kolegas dėl ugdymo būdų ir metodų, sprendžiant vaiko gerovės klausimus. Mokinio krizės metu 

padeda kitiems komisijos nariams.  

Raminta Švažienė, mokytoja, organizuoja pakartotinį vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimą, sudaro mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų sąrašus ir 

patvirtina PPT. Krizės metu teikia informaciją apie krizę mokyklos bendruomenei.   

Alvijana Masienė, bendrosios praktikos slaugytoja, atsakinga už sveikatos 

programų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigomis, vykdo sveikatos priežiūrą mokykloje, pirmosios pagalbos suteikimą ir 

bendradarbiavimą su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu.  

 

______________________ 
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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  VEIKLOS ATASKAITA 2017 M. 

 

  Iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo sėkmės ir nesėkmės.  
 

2017 m. Vaiko gerovės komisijos nariai teikė metodinę ir kitokią pagalbą 

mokytojams, klasių vadovams, auklėtojams, koordinavo prevencinę veiklą mokykloje: svarstė 

mokinių nusižengimus mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėms, analizavo žalingų įpročių 

priežastis, stiprino vidaus darbo tvarkos taisyklių priežiūrą, kvietėsi tėvus, globėjus, rūpinosi 

mokymo(si) motyvacija, derino su Akmenės PPT mokinių, turinčių kalbėjimo, kalbos ir 

komunikacijos, judėjimo ir padėties sutrikimų sąrašus. Organizavo švietimo pagalbos teikimą: 

socialinio pedagogo, logopedo, psichologo pagalbą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos 

kūrimą, individualų ir individualizuotų programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

Apžvelgiant komisijos veiklą, kaip stiprybę galima būtų apibrėžti 

bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, kai Akmenės r. paramos šeimai centro socialiniais 

darbuotojais, Akmenės seniūnijų socialiniais darbuotojais, Akmenės rajono Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus specialistais, Telšių apskrities VPK Akmenės rajono policijos komisariato 

pareigūnais, migracijos skyriaus darbuotojais. 

 Vaiko gerovės komisija gebėjo bendrauti ir bendradarbiauti, laiku priėmė 

sprendimus sprendžiant konfliktus, buvo atsakingi ir pareigingi, kas leido įgyvendinti 2017 metų 

veiklos tikslus ir uždavinius. 

Organizuotos įvairios veiklos   

Prevencinė veikla ir socialinė pedagogo pagalba  vykdoma integruojant į 

mokomuosius dalykus, veiklas, per neformalųjį vaikų švietimą (būrelius), per klasės vadovų 

veiklą (klasės valandėles, tradicinių renginių metu, bendraujant su tėvais, globėjais, kitais šeimos 

nariais, bendradarbiaujant su kitų institucijų specialistais, per socialinę veiklą pailgintoje 

mokinių grupėje, individualių socialinio pedagogo, konsultacijų metu, modeliuojant 

gyvenimiškas situacijas, kartojant ir įtvirtinant turimus įgūdžius bei stiprinant naujų įgūdžių 

išmokimą. Dauguma vaikų teoriškai geba įvardinti, kaip jie turėtų elgtis konfliktinėse 

situacijose, žino, kur galima ieškoti pagalbos, kaip stabdyti prasidėjusias patyčias, tačiau ne 

visada žinias pritaiko praktiktikoje, todėl manome, kad šiuos įgūdžius reikia nuolat ir nuolat 

kartoti, kad taptų mokinių sąvastimi. Problema ta, kad 2017 m. Mokykloje nebuvo teikiama 

psichologo pagalba jos dėl gimdymo atostogų. Problema, kad į mokyklą vaikai iš socialinių 

rizikos šeimų, kuriems labai trūksta socialinių įgūdžių, gero, kultūringo elgesio elementų. Ypač 

romų tautybės vaikai. 2017 m. Ugdymo plėtotės centre vyko mokymai apie įtraukiojo ugdymo 

kokybės stiprinimą, kuriame dalyvavo mokyklos pedagogė. Ji tobulino mokinių pažinimo, 

pažangos pripažinimo, bendrakultūrines, bendradarbiavimo ir bendravimo kompetencijas. 2017 

m. rugsėjo mėn. Mokykla tapo Pedagogas.LT VIP nare.   

Apžvelgiant mokinių lankomumo ataskaitas, galima teigti, kad mažėja pamokų 

praleidimo atvejų dėl nepateisinamų priežasčių. Daugiausia pamokų praleidžia romų tautybės 

vaikai. Mokinių motyvacijos stiprinimui organizuojama „Mokinių asamblėja“, kur prizais, 

progomis  skatinami pažangiausi, geriausiai lankantys mokyklą mokiniai. 

Pamokų metu intelekto sutrikimą turintiems vaikams padeda mokytojo padėjėja, 

kuri savo veiklą aptaria kartu su Vaiko gerovės komisijos nariais. 

Vaiko gerovės komisijos posėdžių metu buvo aptartos mokytojų parengtos 

individualizuotos programos, analizuoti mokinių pasiekimai, padaryta pažanga pagal jų 

gebėjimus. Nuosekliai mokykloje vyko berniukų ir mergaičių lytinis švietimas. Pradėta 

įgyvendinti sveikatos ir lytiškumo  programa.   

2017 m. Vaiko gerovės komisijos nariai dalyvavo ir kėlė kvalifikaciją  

seminaruose, metodinėse dienose, dalinosi įgyta patirtimi apie švietimo pagalbą mokiniams, 

turintiems elgesio sunkumų, streso valdymą, mokinių pasiekimų ir pažangūs 

vertinimą/įsivertinimą, elgesio sunkumus, turinčius vaikus.  
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Veiklos tobulinimo kryptys 

Atsižvelgiant į 2017 m. Vaiko gerovės komisijos veiklos sėkmes ir nesėkmes, 

plačiojo audito rezultatus, tolimesnę komisijos veiklą tobulinsime šiomis krytimis:  

1. Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas. 

2. Patyčių mažinimas.  

3. Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais, globėjais, kurių vaikai turi 

mokymosi sunkumų, elgesio sutrikimų ir stokojantys socialinių įgūdžių bei 

tėvų, globėjų švietimas.  

4. Komisijos narių domėjimasis naujovėmis, ugdant specialiųjų poreikių vaikus. 

5. Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, suinteresuotomis 

mokinių gerovės didinimu. 

2017 m. Vaiko gerovės komisijos veiklos programa sudaryta atsižvelgiant į veiklos  

įsivertinimus, aptarus komisijos darbo galimybes ir silpnąsias puses.   

  
  

 

 
 

 

 

 
 

          

 

            Parengė Vaiko gerovės komisija  
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        VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA  
 

 

             I. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAS  

             IR UŽDAVINIAI 2018 METAMS   
 
 

TIKSLAS: organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios vaiko aplinkos kūrimą, 

krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei švietimo programų pritaikymą mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.  

UŽDAVINIAI: 

1. Teikti mokiniui kvalifikuotą specialiąją pedagoginę,socialinę,švietėjišką, neformaliojo 

ugdymo pagalbą.   

2. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į smurto ir patyčių 

prevencinę veiklą, puoselėtų pozityvias vertybes.  

3. Analizuoti  mokinių  elgesio  taisyklių  pažeidimus,  smurto,  patyčių, žalingų įpročių,   

            pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.    

4. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius.   

5.  Ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinę kompetenciją  

            gebėjimą savarankiškai kurti gyvenimą pasirenkant profesiją, atitinkančią norus ir galimybes.    

                                6. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) mokinių ugdymo organizavimo, elgesio,  

            lankomumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

            7. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.   

                                8. Rūpintis, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu     

             mokykloje, saugios aplinkos mokykloje kūrimą.  

  
 

II. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

               1. Bus puoselėjama saugi, mokinių poreikiams pritaikyta aplinka. 

               2. Padidės mokyklos bendruomenių atsakomybė už pozityvų mokinio elgesį, didės  

             bendruomeniškumo jausmas.    

               3. Mažės patyčių, smurto atvejų. 

               4. Mažės rūkančių mokinių skaičius, bus pažadinta vaikų motyvacija ugdyti sveiką  

            gyvenseną.  

               5. Išaugs pasitikėjimas, pagarba ir bendradarbiavimo kultūra.    

   
 

III. VEIKLOS TURINYS 
 

 

Veiklos turinys Vykdymo terminas Atsakingi 

POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS  

Krizių valdymo komandos sudarymas. Pagal poreikį Vaiko gerovės 

komisija 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai su probleminiais 

vaikais. 

Esant reikalui VGK 

Dėl kalbos ir komunikacijos turinčių mokinių 

pasiekimų įvertinimo. 

Balandžio mėn. VGK 

Mokinių besimokančių pagal individualias ir 

individualizuotas programas mokymosi pasiekimų 

aptarimas. 

Gegužės mėn. VGK 

Dėl kalbos ir komunikacijos turinčių mokinių sąrašų Rugsėjo mėn. VGK 
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Veiklos turinys Vykdymo terminas Atsakingi 

tvirtinimo, pagalbos gavėjų turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių sąrašų tvirtinimo. 

Dalyvavimas klasės tėvų bei mokyklos tėvų 

susirinkimuose, atvirų durų dienoje.  

 

Pagal poreikį VGK 

PREVENCINĖ VEIKLA 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:  

  Vaiko teisių tarnybos specialistais;  

  Švietimo skyriaus specialistais; 

 Paramos šeimai centro socialiniais darbuotojais;    

 Sveikatos priežiūros ir kt.   

Per mokslo metus. VGK 

Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimas 

su mokyklos mokinių elgesio taisyklėmis. 

Rugsėjo mėn. Klasių vadovai  

Nemokamo maitinimo organizavimas. Rugsėjo mėn. J. Triaušienė 

Patyčių ir smurto programos „Saugok ir gerbk mane“ 

vykdymas.   

  

Tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo, sveikatos ugdymo programų 

įgyvendinimas; programos integruojamos į veiklas, 

dalykų pamokas ir neformaliojo švietimo veiklas. 

 

Visus mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai, 

spec. mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo pedagogai 

Pamokų lankomumo kontrolė ir ataskaitos, be 

pateisinamos priežasties praleidusių pamokas 

mokinių poveikio priemonių parinkimas ir taikymas. 

 

Visus mokslo 

metus 

Klasių vadovai 

R. Laurinavičienė 

Individualios pagalbos organizavimas, kurie turi: 

 emocijų ir elgesio sutrikimą; 

 blogai lanko pamokas;  

 silpnus socialinius įgūdžius; 

 žalingų įpročių.    

Visus mokslo9 

metus. 

Klasių vadovai.  

R. Laurinavičienė.  

Į pamokas vėluojančių mokinių kontrolė, poveikio 

priemonių parinkimas ir taikymas. 

Visus mokslo 

metus 

Klasių vadovai 

R. Laurinavičienė 

Probleminių mokinių lankymas namuose. Pagal poreikį R. Laurinavičienė  

VGK pirmininkė 

Mokinių elgesio stebėjimas, pamokų, pertraukų, 

neformaliojo švietimo veiklose.  

Visus mokslo 

metus 

D. Bakaitienė 

MOKYMOSI MOTYVACIJOS STIPRINIMAS 

Geriausiai lankančių mokyklą, geriausiai 

besimokančių mokinių skatinimas padėkomis, 

prizais, pažintinėmis ir pramoginėmis išvykomis.  

Vieną kartą į 

pusmetį 

D. Bakaitienė 

R. Laurinavičienė  

Klasių vadovai 

Grupių auklėtojai 

PREVENCINIŲ RENGINIŲ, PROJEKTŲ ORGANIZAVIMAS 

„Neprapulk socialiniuose tinkluose“.  Sausio mėn. R. Laurinavičienė 

Klasių vadovai.  

Diskusija „Apsigink be kumščių“.  Vasario mėn.  R. Laurinavičienė.  

Veiksmo savaitė „Be patyčių“.  Kovo mėn. R. Laurinavičienė  

J.Mickuvienė 

Akcija „Mes darom“. Balandžio mėn. R. Laurinavičienė 

Sporto šventė „Judėjimo džiaugsmas“. Gegužės mėn.  A. Masienė 

R. Laurinavičienė 

Akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė“. Rugsėjo mėn. R. Laurinavičienė 
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Veiklos turinys Vykdymo terminas Atsakingi 

Akcija „Tolerancijos diena“. Lapkričio mėn. R. Laurinavičienė  

A. Masienė 

KRIZIŲ VALDYMAS  

Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės valdymo plano 

rengimas. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK pirmininkė 

D. Bakaitienė 

Informacijos apie krizę rengimas ir pateikimas 

mokyklos bendruomenei, žiniasklaidai, švietimo 

skyriui, policijos įstaigai, vaiko teisių apsaugos 

skyriui. 

Esant krizinei 

situacijai  

VGK pirmininkė 

D. Bakaitienė  

Mokyklos bendruomenės grupių ir asmenų, kuriems 

reikalinga švietimo pagalba, įvertinimas ir pagalbos 

teikimo organizavimas. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK pirmininkė 

D. Bakaitienė 

TYRIMAI 

Mokinių elgesio, lankomumo, patyčių sprendimo 

būdai. 

Kovo mėn. R. Laurinavičienė  

„Saugios aplinkos mokykloje kūrimo komponentų 

įsivertinimas.  

Gruodžio mėn.  D. Bakaitienė,  

R. Laurinavičienė. 

INFORMACINĖ - ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų 

susitikimų, pokalbių, individualių konsultacijų 

organizavimas 

Pagal poreikį VGK nariai pagal 

kompetenciją  

Informacinės medžiagos (lankstinukų, skrajučių, 

pranešimų) rengimas prevenciniais klausimais ir jos 

skelbimas mokyklos stenduose, internetiniame 

puslapyje 

Pagal poreikį VGK nariai pagal 

kompetenciją 

 

 
           Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                       Dalia Bakaitienė   
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 PEDAGOGINIO TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) ŠVIETIMO PLANAS    

 

 

TIKSLAS. Vykdyti tėvų, globėjų/rūpintojų švietimą, suteikiant pedagoginių ir 

psichologinių žinių apie vaiko augimą, vystymąsi,  kintančius  poreikius, galimas  problemas  ir  

jų  sprendimo   galimybes.  

UŽDAVINIAI:      

1. Suteikti   reikiamų  pedagoginių,  psichologinių  žinių, padedančių  geriau 

pažinti vaiką.   

2. Padėti   tėvams,   globėjams/rūpintojams  pripažinti  savo  vaiko  ugdymo(si)  

poreikius, bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais, globėjais/rūpintojais sprendžiant įvairias 

auklėjimo problemas, padėti suvokti padarytas vaikų auklėjimo klaidas, padėti jas ištaisyti. 

                 3. Suteikti  tėvams,  globėjams/rūpintojams  informaciją  apie  vaiko  pasiekimus, 

                      pažangą, ugdymosi problemas.  

 

Eil. 

Nr.  

Veiklos pobūdis Data Atsakingas asmuo 

1. Tėvų susirinkimai. Ne mažiau kaip 2 kartus 

per mokslo metus 

Klasių vadovai 

2. Individualūs pokalbiai su tėvais, 

konfliktų prevencija. 

Nuolat Klasių vadovai  

3. Tėvų informavimas apie mokinių 

adaptaciją mokykloje, klasėje.  

Vasario - kovo mėn.  Klasių vadovai  

4. Atvirų durų diena “Mes kaip ir 

visi”. 

Kovo mėn.  J. Triaušienė 

A. Donėlienė  

5. Tėvų konsultavimas mokinių 

profesinio pasiruošimo klausimais. 

Nuolat Klasių vadovai 

6. Tėvų dalyvavimas mokyklos 

šventėse.  

Nuolat Klasių vadovai 

7. Tėvų dalyvavimas savivaldoje. Nuolat B.E.Jakaitienė 

8. Informacijos apie tėvus kaupimas  

(el. paštas, darbovietės) 

tikslinimas. 

Nuolat Klasių vadovai 

9. Tėvų apklausos (anketavimas), 

atsižvelgiant į mokyklos tikslą ir 

uždavinius, jų analizė. 

Reikalui esant A.Žalienė 

R.Laurinavičienė 
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UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA  
 

   

      PRIORITETAS. Pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimas.  

      UŽDAVINIAI: 

      1. Pamokos vadybos tobulinimas: veiklų diferencijavimas ir individualizavimas, mokinių pasiekimų vertinimo/įsivertinimo būdai.    

      2. Mokinių motyvacijos stiprinimas. 

 3. Mokinių vertinimo ir įsivertinimo sistema.    

      4. Gerosios patirties sklaida.  
 

Eil. 

Nr.  

Ugdymo proceso priežiūros 

kryptys  

Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas Apibendrinimo forma, 

sklaida  

1. Ugdymo kokybė. 1.  Mokytojų ilgalaikiai planai, 

individualizuotos mokymo programos, 

neformaliojo švietimo planai, pamokų 

tvarkaraščiai.  

Rugsėjo, vasario 

mėn. 

B.E. Jakaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

Aprobuota metodinės 

tarybos posėdyje, Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdyje.  

 

2.  Pamokų stebėjimas pagal 2018 m. 

iškeltus prioritetus:  

Per mokslo metus. B.E. Jakaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

 

-  lauko pamoka, jos refleksija. Per mokslo metus. B.E. Jakaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

Aptarimai, refleksija su 

mokytojais. 

-netradicinė integruota pamoka, jos 

refleksija. 

Kovo, balandžio, 

gegužės mėn.  

B.E. Jakaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

Aptarimai, refleksija su 

mokytojais. 

- kūrybiškumo ugdymas pamokose. Sausio, vasario mėn.  B.E. Jakaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

Aptarimai, refleksija su 

mokytojais. 

-atvirų pamokų „kviečiu į pamoką“ 

stebėjimas. Refleksija. 

Pagal metodinės 

veiklos planą. 

B.E. Jakaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

Aptarimai, refleksija 

metodiniuose 

būreliuose.  

-mokinių ugdymosi pasiekimų ir pažangos 

analizė. 

Vasario, birželio 

mėn. 

B.E. Jakaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

Mokytojų tarybos 

posėdyje. 

Mokinių asamblėjos. 
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Eil. 

Nr.  

Ugdymo proceso priežiūros 

kryptys  

Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas Apibendrinimo forma, 

sklaida  

2. Naujai atvykusių mokinių ir 

penktokų adaptacija pamokų 

ir laisvalaikio metu. 

-Pamokų stebėjimas, refleksija. 

-Vaiko savijauta bendrabutyje. 

Gruodžio mėn. B.E. Jakaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

Informacija tėvams 

(globėjams) telefonu, 

susirinkimų metu. 

Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje.  

3. Mokymosi krūvių 

reguliavimas, visapusiška 

pagalba vaikui. 

-Pamokos organizavimas, efektyvus 

bendravimas, orientuotas į mokinių 

gebėjimus. 

Per mokslo metus. B.E. Jakaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

Pokalbiai, aptarimai su 

mokytojais.  

4. Mokytojų profesinis 

meistriškumas. 

-Mokytojų kompetencijos diferencijuojant ir 

individualizuojant ugdymo procesą. 

Spalio, balandžio 

mėn. 

B.E. Jakaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

Aptarimai, pokalbiai su 

mokytojais. Informacija 

metodinėse dienose.  

5. Mokyklos lankomumo 

apskaita, prevencinės 

priemonės. 

-Mokinių lankomumo apskaita. 

-Prevencinių priemonių paieška. 

Pagal poreikį. B.E. Jakaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

Informacija Vaiko 

gerovės komisijoje. 

6. Mokinių  

bendruomeniškumo 

ugdymas neformaliajame 

švietime. 

-Auklėtojų, būrelių vadovų iniciatyva. 

-Auklėtojų užsiėmimų stebėjimas. 

-Mokinių socializacija. 

Gruodžio, balandžio 

mėn. 

B.E. Jakaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

Individualūs pokalbiai 

su pedagogais. 

Informacija metodinėse 

dienose.  

7. Mokyklos veiklos 

reglamentuojančių 

dokumentų valdymas. 

-El.dienyno tvarkymo kontrolė. 

-Mokinių asmens bylų tvarkymo kontrolė. 

Kas ketvirtį. 

Spalio, birželio mėn. 

B.E.J akaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

Informacija 

direkciniuose  

pasitarimuose, 

individualūs pokalbiai 

su pedagogais.  

8. Gerosios patirties sklaida. -Seminaruose. 

-Žiniasklaidoje. 

-Konferencijose. 

-Mokyklos internetiniame puslapyje.  

Pagal veiklos planą 
(žiūr. Metodinės 

veiklos ir patirties 

sklaidos planą). 

B.E. Jakaitienė 

D. Bakaitienė 

J. Triaušienė 

Individualūs pokalbiai 

su pedagogais. 

Informacija metodinėse 

dienose.  

 


