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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos strateginis planas 2019–2021 

metams parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų 

strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII–745 

„Dėl valstybės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI–

2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

patvirtinimo“, „Geros mokyklos koncepcija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1308, Akmenės rajono savivaldybės strateginiu 

planu,  NMVA IQES online Lietuva (instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir 

tobulinti) 2017-2018 m. mokyklos veiklos tyrimų klausimais ir pirminiais analizės duomenimis, 

mokyklos veiklos ataskaitomis, mokyklos bendruomenės ir mokyklos tarybos siūlymais ir 

rekomendacijomis.  

Mokyklos  strateginio plano tikslas – atsižvelgiant į valstybės švietimo politiką, 

numatyti mokyklos strateginius tikslus, užtikrinančius kokybišką individualizuotą ugdymą, 

pasirinkti teisingas mokyklos veiklos kryptis, formas  ir prioritetus.  

Didelę įtaką ugdymo kokybės gerinimui  turi mokytojų gebėjimas organizuoti 

sėkmingą šiuolaikinę pamoką. Organizuota, kryptinga, mokinių specialiuosius poreikius atitinkanti 

mokymosi  veikla, tinkamai parengti mokymo metodai, formos, priemonės, geriausią rezultatą 

duodančios inovacijos, skatins asmeninę pažangą. Įgyvendinant „Geros mokyklos  koncepcijoje“ 

numatytą asmenybės brandos sąvoką, mokyklos prioritetu pasirenkame mokinių, jų tėvų, mokytojų 

supratimą apie sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įtaką fizinei ir psichinei sveikatai.  Todėl 

vienas iš keliamų mokyklos strateginių tikslų – gerinti ugdymo kokybę ir telkti pastangas mokinių 

savijautai gerinti, sveikatai stiprinti.  
 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 216–2018 METUS 

Atsižvelgiant į mokyklos  2016–2018 m. m. Strateginio plano ir 2018 m. veiklos 

plane numatytus tikslus, kurie  atitinka valstybės švietimo politiką - ,,atviros, sąmoningos, 



kūrybingos ir atsakingos asmenybės formavimą“, neįgaliųjų teisės konvenciją, kurios vienas iš 

svarbiausių uždavinių - socialinės neįgalių asmenų atskirties mažinimas, mokykla planingai 

įgyvendino 2018 metų veiklos planą. Sudaromos sąlygos mokiniams mokytis ne tik iš knygų ir 

sąsiuvinių, bet ir iš kasdienės  praktinės veiklos. Ugdymo planavimas lanksčiai pritaikomas 

ugdymo poreikiams (jungiamos pamokos, integruojami dalykai, organizuojama projektinė veikla).   

Įgyvendinant 2016-2018 metų pirmąjį strateginį tikslą „Telkti bendruomenę 

mokyklos kultūros ir jos įvaizdžio formavimui“, didelis dėmesys buvo kreipiamas į ugdymosi 

motyvacijos didinimą. 

Siekiant didesnės mokinių ugdymosi motyvacijos veikla buvo paįvairinta 

pramoginiais renginiais, veiklos vykdomos ne tik formalioje aplinkoje, bet ir netradicinėse 

aplinkose, kas padėjo mokiniams atskleisti ir įtvirtinti savo gebėjimus ir įgūdžius, realizuoti savo 

poreikius. Ugdomoje veikloje naudojami įvairūs mokymo metodai, priemonės ir formos sudarė 

mokiniui galimybę patirti sėkmę. Parengtas bendras projektas su Raudėnų pagrindine mokykla–

daugiafunkciniu centru, kalendorinės šventės organizuotos Akmenės krašto muziejuje, Aušros 

muziejuje.  

Ugdymo veikla orientuota į individualybės saviraišką: individualumo savitą 

pasireiškimą, individualių gabumų, polinkių ir interesų atskleidimą, socialinių įgūdžių formavimą, 

visuomenėje priimtinų elgesio normų mokymą, parengimą savarankiškam gyvenimui, 

integravimuisi į visuomenę. Mokiniams padedama atskleisti savo gebėjimus, skatinamas 

pasitikėjimo savimi, pozityvaus savęs vertinimo jausmas, ugdomi ir lavinami gyvenimiškieji 

įgūdžiai. Visas kasdienis vaikų gyvenimas įstaigoje pripažįstamas kaip neatsiejama ugdymo turinio 

dalis. Jis yra pritaikytas vaikui, įdomus, turiningas, grindžiamas pozityviu bendravimu ir 

bendradarbiavimu, padedantis vaikui augti. Vaikas ugdosi bet kuriuo dienos metu – žaisdamas, 

atlikdamas buities darbus. Įstaigoje draugiškai priimamas ir pripažįstamas kiekvienas vaikas – 

įvairių gebėjimų, tautybės, iš skirtingo socialinio statuso šeimų ir kt.  

2016–2018 metais buvo atsižvelgta į nuostatą, kad vienas svarbiausių švietimo 

reformos Lietuvoje  uždavinių – ekologinio ugdymo plėtotė. 

  Aplinkosauginiam ugdymui pradėta skirti daugiau dėmesio, nes nepakankamas 

ekologinis prusinimas lemia nepalankų aplinkai gyvenimo būdą ir santykio su gamta įpročius. 

Todėl, siekiant efektyvesnio aplinkosauginio ugdymo 2016-2018 m. dalyvavo mūsų mokykla 

respublikiniame projekte  „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“ dalyvė. Projektas „Tekėk, 

Dabikine, tekėk“.  

Programos rengimo metu buvo atliktas mokinių ekologinių įgūdžių įsivertinimas ir 

vertinimas, tačiau mokiniams vis dar trūksta žinių ekologiniam raštingumui užtikrinti. 

Aplinkosauginėje veikloje, ekologinį ugdymą organizavo atsižvelgiant į vaikų individualius 

gebėjimus ir poreikius. Siekiant skatinti moksleivių aplinkosauginį sąmoningumą vyko popietės, 

akcijos  ekologine tematika, o taip pat mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose ir 

renginiuose už mokyklos ribų.  

Mokykla yra Pedagogas. Lt VIP narė. Seminaruose įgiję žinių, mokytojai pritaikė 

aktyviuosius metodus SUP mokiniams, atsižvelgdami į savo klasės mokinių turimas žinias, 

įgūdžius bei interesus. Mokslo metų pabaigoje metodinėse grupėse išanalizuota patirtis. Padėkos 

dienose apie mokyklos veiklą ir rezultatus supažindinta mokyklos bendruomenė, mokinių tėvai. 

Kas metai mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė atliko tėvų, globėjų anketas, naudodamiesi 

IQES instrumentais.  Tėvai skatinami naudotis e-paslaugomis viešosiose įstaigose. 

Mokiniai aktyviai veikdami, kaupdami įspūdžius, mintis, emocijas, aiškindamiesi, 

svarstydami, darydami išvadas ir priimdami sprendimus, ugdėsi svarbiausius socialinius gebėjimus 

bei vertybines nuostatas, įgijo reikalingų žinių. Organizuojamas pažinimu grįstas ugdymas 

netradicinėse aplinkose – kultūros įstaigose, įmonėse, valdžios institucijose, gamtoje, suteikia 

mokiniams galimybę bendrauti ir bendradarbiauti, įgyti įvairesnės patirties, kelia mokymosi 

motyvaciją. Kiekvienais metais apie 85 % mokinių vyko į edukacines išvykas.   

Tikslas pasiektas 90 %, visos priemonės įgyvendintos, tačiau ir dar toliau bus 

tobulinama mokinių vertinimo sistema. Apibendrinus metodinių grupių ataskaitų duomenis, nutarta 



dar tobulinti mokinių asmeninės pažangos vertinimo instrumentus ir numatytos priemonės 2019 

metų mokyklos veiklos plane. 

    Mokykla, atsižvelgiant į veiklos rodiklius, sudarė sąlygas SUP mokiniams ugdymo 

procesą vykdyti netradicinėse aplinkose. Išradingai pritaikius mokyklos teritorijoje esančias erdves 

(lauko klasę, kūrybines dirbtuves, aikštyną, 15% pagerėjo individuali mokinio motyvacija ir 

pažanga (pagal vadovų stebėtų pamokų vertinimo protokolus). Įvairios veiklos vyko netradicinėje 

aplinkoje.   Apibendrinus IQES online Lietuva anketinių apklausų „Perspektyva ir bendruomenės 

susitarimai“  10 % pagerėjo individuali mokymosi motyvacija ir pažanga (panaudojus instrumentus 

mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti). Siekiant efektyvesnio bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais ir socialiniais partneriais sumažėjo socialinė SUP mokinių atskirtis, į bendruomenės 

veiklas įsitraukė  vis daugiau tėvų, globėjų (vykę projektai, parodos, konkursai, akcijos, padėkos ir 

kt.).   

                     Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais sudarytas darbo grupės 

veiklos tobulinimo planas.   
 
 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

Mokykla finansiškai savarankiška. Direktorius yra mokyklos finansinių išteklių 

valdytojas. Įstaigos veikla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų 

papildomų finansavimo šaltinių. Lėšos taupomos, tačiau stengiamasi maksimaliai užtikrinti 

mokinių poreikių tenkinimą.  

Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų finansavimą, rėmėjų ir 2 % 

paramą, dalyvaujant Europos Sąjungos ir  Nacionalinio biudžeto lėšomis remiamoje programoje – 

„Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, „Pienas vaikams“. 

Mokyklos tėvai ir darbuotojai skiria mokyklai 2% paramos.   

Per 2016–2018 metus buvo suremontuotos mokyklos ir bendrabučio patalpos, 

pakeisti mokykloje šildymo radiatoriai, nupirkti lauko treniruokliai, nupirkta paslauga kompiuterių 

serverių modernizavimui, sudėti langų roletai, nupirkti mokykliniai baldai, nupirkti sėdmaišiai, 

atnaujinti kompiuteriai.   

Sutvarkyta mokyklos aplinka. Nupirktos  medinės sūpynės.  

Siekiant kuo geresnės ugdymo kokybės nupirktas logopediniam kabinetui 

interaktyvus ekranas, nupirkti planšetiniai kompiuteriai, nupirkti muzikos kabinetui muzikos 

instrumentai.    

Atnaujintas mokyklos aikštynas, nupirkta surenkama scena, nupirktos sporto 

kambariui interaktyvios edukacinės grindys, pakeisti šviestuvai mokykloje ir bendrabutyje.    

Siekiant sukurti kuo jaukesnę ir saugesnę mokykloje aplinką, buvo atnaujintos 

mokyklos  laiptinės. Laiptų pakopos padengtos kaučiukine danga ir pakeisti seni turėklai, atliktas 

mokyklos pirmo aukšto remontas, bendrabučio 2 aukšto remontas ir kita.   

 

IV SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ  

STIPRYBĖS  SILPNYBĖS  

* Patrauklios mokyklos tradicijos.  

* Jauki, estetiška, saugi aplinka. 

* Šiuolaikinių IT priemonių naudojimas ugdymo 

procese.  

* Internetinė prieiga visose klasėse.  

* Racionalus materialinių išteklių valdymas.  

* Bendradarbiavimas su  sociokultūrine aplinka,  

kryptingi ryšiai su kitomis specialiosiomis ugdymo 

įstaigomis.  

* Mokykla yra LSOK narė.  

* Mokyklos ir bendrabučio išorei 

reikalingas apšiltinimas.  

* Nepakankama psichologinė pagalba.  

* Mokinių motyvacijos stoka.  

* Dauguma tėvų (globėjų) neturi 

galimybės naudotis e-dienynu. 



* Racionalus finansinių išteklių naudojimas.  

* Geras mokyklos mikroklimatas. 
GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

* Kelti pedagogų kvalifikaciją Pedagogas. LT 

* Kurti naujas edukacines erdves netradicinėms 

pamokoms organizuoti.  

* Naudoti išmaniąsias kompiuterines technologijas.  

* Pritraukti daugiau lėšų, aktyvinant 2% pajamų 

mokesčio kompaniją.  

* Kurti naujas patrauklias mokyklos tradicijas.  

* Tobulinti mokinių ir mokytojų motyvacines sistemas.  

* Skatinti pedagoginės patirties sklaidą.  

* Naujų bendradarbiavimo formų  su tėvais, globėjais 

taikymas.    

* Nestabili švietimo politika.  

* Mokinių socialinio elgesio neigiami 

pokyčiai. 

* Nėra psichologo.  

 

V SKYRIUS 

MOKYKLOS VALDYMO STRUKTŪRA 
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VI SKYRIUS 
 

ĮSTAIGOS VIZIJA, MISIJA  
 

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 programas.  
 

VII SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

  Filosofija 

    Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės... 
 

Vertybės  

1.Bendri tikslai    „mes žinome, kur einame“ 

2. Atsakomybė už sėkmę   „mums turi pasisekti“ 

3. Kolegiškumas    „tai mūsų visų reikalas“ 

4. Nuolatinis tobulėjimas   „galime geriau“ 

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

6. Rizikavimas    „mokomės, bandydami naują“ 

7. Parama      „visuomet atsiras, kas padeda“ 

8. Tarpusavio pagalba    „kiekvienas gali ką nors pasiūlyti“ 

9. Atvirumas    „galime pasvarstyti, kuo skiriamės“  

10. Mikroklimatas    „gerai jaučiamės“   

 

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

  

VIII SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 
Organizuota, kryptinga, mokinių specialiuosius poreikius atitinkanti mokymosi veikla, 

tinkamai parinkti mokymo metodai, formos, priemonės, geriausią rezultatą duodančios inovacijos, 

skatina asmeninę mokinių pažangą. Apibendrinus 2016–2018 mokyklos veiklos rezultatus, 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės ataskaitos rezultatus, galime konstatuoti, kad 

mokinių individualiai pažangai pasiekti padėjo mokytojų pritaikyti inovatyvūs mokymo metodai. 

Metodų ir formų įvairovė padėjo mokiniams savarankiškai atlikti jų galimybes atitinkančias 

užduotis: pasirinkti atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir ją tinkamai naudoti, vertinti savo 

mokymąsi. Išanalizavus tėvų (globėjų) apklausų rezultatų duomenis, paaiškėjo, kad 70 proc. tėvų 

teigia, jog mokykloje  tinkamai atsižvelgiama į vaikų savitumą, gabumus, poreikius ir polinkius, 

taikant inovatyvius ugdymo metodus, saugią ugdymosi aplinką. 

Įvertinus pamokų stebėjimo rezultatus (pagal pateiktą planą), ir juos aptarus 

metodinėse grupėse, 70 proc. mokytojų naudoja inovatyvius metodus, kuria interaktyvias  

priemones, diferencijuotas užduotis, kaupia metodinių priemonių banką. Todėl siekdami ugdymo 

tęstinumo keliame mokyklos  2019–2021 m. m. Strateginio plano 1 tikslą „Gerinti ugdymo 

kokybę taikant inovatyvius, kūrybiškumą skatinančius ir sveikatą stiprinančius metodus“. 



Vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės strateginiu 2019–2021 metų veiklos 

planu, kuriame akcentuojama sveikatinimo  priemonių planavimas ir įgyvendinimas bei kūno 

kultūros ir sporto plėtojimas, sieksime stiprinti mokinių sveikatą bei mokinių, jų tėvų, mokytojų 

supratimą apie sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įtaką fizinei ir psichinei sveikatai, gilinsime 

sveikos gyvensenos kompetencijas. Mokykla aktyvi LSO dalyvė. Aukšti rezultatai pasiekti ne tik  

Akmenės rajone,bet ir   respublikoje. Užimtos prizinės vietos skatina ir toliau aktyviai propaguoti 

fizinį aktyvumą. Mokykla turi naujų pritaikytų, fizinį aktyvumą skatinančių  ir sveikatą stiprinančių 

erdvių. Bendrų veiklų, jų formų, būdų ir erdvių įvairovė, stiprins bendruomeniškumą, šeimos ir 

mokyklos tarpusavio ryšį, padės išsiugdyti sveikatos poreikį ir atsakomybę už ją.  

Mokyklos 2 strateginis tikslas: Kurti modernias saugias edukacines aplinkas, 

pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams, siekti socializacijos, plėtojant etnoekologinę 

kompetenciją nepamokinio ir neformaliojo švietimo veiklose. 

  Tęsiant aktualų ekologinį ugdymą ir siekiant įsilieti į eko mokyklų tinklą vykdyti 

ekologinio prusinimo programą, pradėti taikyti patirtinio ugdymo metodus, kurių pagalba bus 

plečiamos mokinių ekologinio ugdymo žinios.  Patirtinio ugdymo pagrindas yra asmens 

tobulėjimas, pasiekiamas per asmeniškai įprasmintą patirtį, atradimus, dalyvavimą veiklose. 

Patirtinis ugdymas skatina vertinti veiklos procesą, o ne lenktyniauti dėl pasiekimų. Tai galimybė 

dalytis ir kaupti patirtį tyrinėjant, eksperimentuojant, išbandant naujas veiklos formas ir pažinimo 

būdus. 

Nepamokinė veikla – labai svarbi mokinių užimtumo sritis, suteikianti galimybes 

atsiskleisti jų galioms, leidžianti pagilinti ir praktiškai panaudoti žinias, įgytas pamokų metu. 

Svarbu, kad nepamokinio ugdymo veikloje auklėtojai dirbtų inovatyviai, būtų skatinama mokinių 

saviraiška, aktyvus dalyvavimas neformaliajame ugdyme, teminiuose renginiuose, akcijose, 

parodose, kurių metu lavinami mokinių kūrybiškumo, elgesio, bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžiai. Ugdymo(si) aplinka: dinamiška, atvira ir funkcionali. 

 Tėvų ir pedagogų nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas užtikrina harmoningą 

ir nuoseklią vaiko raidą, todėl tėveliams rekomenduojama, kiek įmanoma labiau įsitraukti ir 

aktyviau dalyvauti mokyklos bendruomenės veikloje. 

 SUP mokinių labai silpni asmeniniai bei socialiniai gebėjimai – savęs pažinimas, 

planavimas, komunikacija, socialinių ryšių kūrimas ir palaikymas, savo emocijų pažinimas. 

Skatinant socialinių įgūdžių pažangą reikia pripažinti vaiko individualumą bei specifinius 

gebėjimus, orientuotis į vaiko socializacijai palankios aplinkos kūrimą, gerinti vaikų komunikacijos 

kokybę ir bendravimo įgūdžius, lavinti socialinį emocinį intelektą. 

Sieksime įkurti modernias, daugiafunkcines, lengvai transformuojamas edukacines, 

poilsio ir rekreacijos erdves mokykloje. Mokykla kurdama saugią emociškai palankią atmosferą 

darbui ir mokymuisi skiria didelį dėmesį patirtinio ugdymo plėtojimui. 

 Naujovė mokykloje – „Žalioji klasė“. Čia vyks veiklos,  besidomintiems eko 

mokslais ir eksperimentais, sveika gyvensena. Pedagogai padės vaikams ugdyti tyrimo gebėjimus ir 

skatins pažinimo džiaugsmą. 

Sveikatą stiprinančioje mokykloje fizinis lavinimas užima labai svarbią vietą – 

mokiniai aktyviai lanko sporto būrelius, atnaujintame stadione po pamokų susirenka beveik visi 

vaikai. Išplečiant  aktyvaus judėjimo zonas bus atnaujinta daugiafunkcinė judėjimo erdvė  

bendruomenės sveikatinimui ir aktyvaus judėjimo poreikiams.  

Vykdant šiuos projektus bus sutelkti žmogiškieji ištekliai, parengtos paraiškos, 

pasirašytos sutartys, pritraukti finansiniai ištekliai, koordinuojamos projektų veiklos. 

Atsižvelgiant į IQESonline.lt apklausų rezultatus, siūloma: 

1. 2018–2019 mokslo metais, atlikti teminį įsivertinimą pagal rodiklio „4.2.1. 

Veikimas kartu” raktinį žodį „Bendradarbiavimo kultūra“ (Mokyklos vidaus audito darbo grupė). 

2. Atsižvelgti į mokyklos vidaus įsivertinimo rezultatus, atsakingai vertinti kiekvieno 

bendruomenės nario iniciatyvą,  asmeninį indėlį, novatoriškumą planuojant mokyklos veiklą. 

(Veiklos plano sudarymo darbo grupė). 

3. Atsisakyti individualios pažangos poveikio dydžio skaičiavimo. 



 Kryptingai taikanti inovatyvius metodus, plėtojanti edukacines erdves mokykla taps 

moderni, šiuolaikiška, saugi, auginanti kiekvieną mokinį sėkmei.     

IX SKYRIUS 

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

Ekonominės klasifikacijos grupės  Asignavimai 

2018 m.  

Lėšų 

poreikis 

2019 m.  

Projektas 

2020 metams  

Projektas 

2021 

metams  

1. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa 

Savivaldybės biudžeto lėšos-kitoms 

reikmėms finansuoti:  

    

mokinių pavėžėjimas 1500 1500 1500 1500 

Valstybės biudžeto lėšos:     

Ugdymo reikmėms finansuoti 365000 456310 456310 456310 

Savivaldybių mokykloms (klasėms), 

skirtoms šalies (regiono) mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kitoms savivaldybėms perduotoms 

įstaigoms išlaikyti  

427400 468800 468800 468800 

Biudžetinių įstaigų pajamos:     

Patalpų nuoma  100 2000 2000 2000 

Už išlaikymą švietimo įstaigoje - 13000 13000 13000 

2. Socialinės apsaugos plėtojimo skurdo bei socialinis atskirties mažinimo ir sveikatos 

programa 

Savivaldybės biudžeto lėšos-kitoms 

reikmėms finansuoti: 

    

nemokamo maitinimo gamybos išlaidos 2100 2100 2100 2100 

Valstybės biudžeto lėšos:     

Socialinė parama mokiniams -

nemokamas maitinimas 

3000 3120 3120 3120 

IŠ VISO: 799100 946830 946830 946830 

X SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
1 tikslas – Gerinti ugdymo kokybę, taikant inovatyvius, kūrybiškumą skatinančius ir sveikatą 

stiprinančius metodus. 
Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdyto- 

jai 

Planuojami 

rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus  

(Strateginio planavimo 

sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai)  
Pavadi-

nimas, 

mato 

vnt. 

2019 

m.  

2020 

m.  

2021 

m.  

1. Taikyti 

inovatyvius 

metodus, 

siekiant 

kiekvieno 

mokinio 

asmeninės 

pažangos 

Respublikinė 

konferencija 

„Interaktyvus 

mokymas ir 

mokymasis“  

Metodinė 

taryba 

Gerosios 

patirties 

sklaida  

2019 m.  

MK lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai  

 

Žmonių 

skaičius  

50 - - 



 Projektinė 

veikla 

„Gamtos 

saugojimo, 

antrinių 

žaliavų 

perdirbimo ir 

panaudojimo 

galimybės“ 

Pedagogai Technologijų 

ir menų 

pamokose 

naudoti 

antrines 

žaliavas, 

reprezentuoti 

mokyklą 

parodose ir 

mugėse 

2019-2021 

m. 

MK lėšos  

 

Parodų, 

mugių 

skaičius 

(proc.) 

1 2 2 

 Atnaujinti 

mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo 

aprašą 

Metodinė 

taryba 

Taikydami 

naujus 

kriterijus 

tiksliau 

pamatuosime 

mokinių 

pasiekimus ir 

pažangą 

2020 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Aprašų 

priedai 

1 - - 

 Netradicinių 

metodų 

pritaikymas 

SUP 

mokiniams 

Metodinė 

taryba 

Netradicinių 

metodų 

taikymas 

pamokose ir 

kitose 

veiklose 

skatins 

mokinių 

asmeninę 

pažangą 

2019–2021 

m. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Veiklų 

skaičius 

6 6 8 

 Vykdyti 

prevencinį 

darbą, 

sprendžiant 

mokinių 

elgesio ir 

emocijų 

sutrikimus, 

kurti saugią 

emocinę 

aplinką 

VGK Sudaryti 

individualius 

poreikių 

planus, 

taikyti 

atitinkamas 

priemones 

2019–2021 

m.  

MK lėšos  Mokinių, 
gaunan-

čių spe-

cialistų 

pagalbą, 

skaičius 

30 40 45 

2. Ugdyti 

sveikos 

gyvensenos 

kompetenci 

jas, 

naudojant 

modernias 

edukacines 

erdves ir 

formas 

Fizinio 

aktyvumo 

savaitė 

mokyklos 

bendruome- 

nei 

Mokyklos 

taryba 

Fizinio 

aktyvumo 

savaitėje 

dalyvaus 

mokiniai, jų 

tėvai, 

mokytojai. 

Savaitės 

veiklos 

supažindins 

su galimo-

mis fizinio 

aktyvumo 

MK lėšos  

 

Mokinių 

dalis 

(proc.)  

 

Tėvų 

dalis 

(proc.) 

 

Pedago 

gų dalis  

(proc.) 

70   

 

 

 

25 

 

 

 

50 

80 

 

 

 

30 

 

 

 

55 

85 

 

 

 

35 

 

 

 

60 



formomis, 

padės 

formuoti 

sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius 

2019 m.  

 Sveikatą 

stiprinančios 

veiklos 

pradinių, 

specialiųjų ir 

lavinamųjų 

klasių 

mokiniams 

Metodinė 

taryba 

Stiprins 

sveikatinimo 

kompeten- 

ciją, įgis 

sveiko 

gyvenimo 

įgūdžių 

2019–2021 

m.  

MK lėšos  

 

Žmonių 

skaičius 

(proc.) 

20 30 30 

3.Tobulinti 

mokytojų 

gebėjimus 

organizuo 

jant 

sėkmingą 

šiuolaikinę 

pamoką  

„Inovatyvūs 

metodai 

pamokoje“, 

seminaras, 

vedamas 

lektorių 

komandos 

Metodinė 

taryba 

Pedagogų 

kompeten- 

cijų 

tobulinimas 

MK lėšos  

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

Žmonių 

skaičius 

- 23 - 

4.Sudaryti 

mokytojo, 

vertinančio 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

turinčius 

mokinius, 

atmintinę 

Projektinė 

veikla  su 

profesinėmis 

mokyklomis 

Metodinė 

taryba 

Mokytojai, 

bendradar-

biaudami su 

profesinių 

mokyklų 

kolegomis 

įgis naujų 

kompetencijų 

karjeros 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Veiklų 

skaičius 

1 1 1 

2. Kurti  modernias saugias edukacines aplinkas, pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams, 

siekti socializacijos, plėtojant etnoekologinę kompetenciją nepamokinio ir neformaliojo 

švietimo veiklose  
Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdyto 

jai 

Planuojami 

rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus  

(Strateginio planavimo 

sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai)  

Pavadi-

nimas, 

mato 

vnt. 

2019 

m.  

2020 

m.  

2021 

m.  

 

 

 

 



1. Tęsti 

socializaci 

jai  

palankios 

aplinkos 

kūrimą, 

skatinti 

socialinių 

įgūdžių 

pažangą  

 Socialinio 

emocinio 

intelekto 

ugdymas. 

Patyčių 

prevencija. 

Prasmingos ir 

kryptingos 

veiklos, visos 

dienos 

užimtumas 

Metodinė 

taryba 

Pedagogai 

tobulins 

gebėjimus 

socialinių-

emocinių 

kompetenci 

jų ugdymo 

srityje 2021 

m. 

Ūkio lėšos Pedago-

gai 

6 8 8 

Mokiniai įgis 

saugesnio 

elgesio 

įgūdžius 

2021 m.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokinių 

dalis 

(proc.) 

25 30 30 

Per du 

mėnesius 

mokiniai 

nepatirs 

patyčių  

2021 m.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokinių 

dalis 

(proc.) 

   

2.Sudaryti 

sąlygas 

etnoekolo 

giniam ir 

sveikos 

gyvensenos 

kompetenci 

jų ugdymui 

Atnaujinti ir 

modernizuoti 

„Žalią klasę“, 

įsirengti 

šiltnamį 

Metodinė 

taryba, 

administr

acija 

Vykdomi 

ekologiniai 

projektai, 

gerės 

mokinių 

ekologinis 

prusinimas 

Ūkio lėšos 

 

Atnaujin 

tų edu-

kacinių 

aplinkų 

dalis 

(proc.) 

- 10 - 

 

 

XI SKYRIUS 

PLANO   STEBĖSENOS SISTEMA 

Plano stebėseną atlieka strateginio plano priežiūros grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus 

2018 m.  lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-103.  
 

XII SKYRIUS 

PLANO  ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PROCESAS 

Plano  įgyvendinimą stebi ir teikia pasiūlymus koregavimui visi suinteresuoti mokyklos 

bendruomenės nariai.  
 

 

XIII SKYRIUS 

PAGRINDINIŲ  PLANINIŲ RODIKLIŲ APSKAITA IR ANALIZĖ 

Strateginio planavimo grupė pristato Mokyklos strateginį planą Mokyklos tarybos 

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

strateginį tikslų įgyvendinimą bei teikti siūlymus ir pageidavimus.  

Vyriausiasis buhalteris stebi ir analizuoja ar tinkamai planuojamos ir naudojamos įstaigos 

lėšos.  
 

 _______________________________ 

 

PRITARTA 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro  

Zubovo mokyklos tarybos 

2019 m. sausio 29 d. posėdžio nutarimu 

protokolo Nr. T-2                     



 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


