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METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
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Dabikinė 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

Mokyklos 2016–2018 metų strateginio plano tikslai: 

 Mokyklos kultūros formavimas. 

 Modernios, mokymą skatinančios aplinkos kūrimas. 

  

Strateginio plano įgyvendinimo kryptys ir 2018 metų veiklos plano svariausi rezultatai ir 

rodikliai 

1.Mokyklos kultūros formavimas. 

1.1 Uždavinys. Telkti bendruomenę mokyklos kultūros ir jos įvaizdžio formavimui: 

1.1.1. Mokykla yra Pedagogas. LT VIP narė. Per 2018 metus 24 pedagogai išklausė 123 

seminarus (lyginant su 2017 metais 24 seminarais daugiau). Seminaruose įgiję žinių, mokytojai 

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

žinias, įgūdžius bei interesus.  

1.1.2. Išplėtotas bendruomeniškumas. Su nuolatiniais partneriais vykdyti ilgalaikiai 

tarptautiniai projektai „Menų pasaulis“, „Mano draugas“, kuriame dalyvavo 55% mokinių.  

1.1.3. Kasmet dalyvaujama Solidarumo bėgime „Gelbėkit vaikus“(100% pedagogų ir 85% 

mokinių). Surinkta 50 eurų vaikų žaidimų aikštelėms Ukrainoje įrengti.  

1.1.4. Su mokinių ir mokytojų darbais dalyvauta Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 

organizuotame paramos koncerte „Svajonė ir viltis 2018“, kur surinktos lėšos paaukotos vėžiu 

sergantiems vaikams.   

1.1.5. Dalyvauta Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorės organizuotame 

konkurse „Kalėdinis ažūras 2018“ ir laimėta I vieta.   

1.1.6. Dalyvauta respublikiniame ekologiniame projekte „Mano žalioji palangė“. Už sukurtą 

tautišką logotipą, mokykla tapo laureate ir apdovanota Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro diplomu.   

1.1.7. Pasiekta mokyklos pažanga patobulino ugdymo(si) ir vadybinius procesus: pilnai 

įdiegtas e. dienynas „Mano dienynas“, kuris pagerino planavimo, informavimo, valdymo 

procesus. Pilnai naudojamasi e. programomis vykdant veiklą: ŠVIS, DVS „Kontora“, VSAKIS, 

„Biudžetas VS“.  

1.1.8. Mokiniai, aktyviai veikdami, kaupdami įspūdžius, mintis, emocijas, aiškindamiesi, 
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svarstydami, darydami išvadas ir priimdami sprendimus, ugdėsi svarbiausius socialinius 

gebėjimus bei vertybines nuostatas. Organizuojamas pažinimu grįstas ugdymas netradicinėse 

aplinkose: kultūros įstaigose, įmonėse, gamtoje. Tai suteikia mokiniams galimybę bendrauti ir 

bendradarbiauti, įgyti įvairesnės patirties, kuri kelia mokymosi motyvaciją. Kiekvienais metais 

apie 85 % mokinių vyksta į edukacines išvykas (2018 metais mokiniams suorganizuota 5 

išvykomis daugiau, negu praėjusiais metais). 

1.1.9. Mokykla yra Lietuvos specialiojo olimpinio komiteto narė (per 2016–2018 metus 

futbolo čempionate iškovotos trys I vietos, keturios II vietos).    

1.1.10. 2018 metais papildomos lėšos pritrauktos gaunant finansavimą iš rėmėjų (300 Eur ir 

iš GPM 2% 500 Eur). Taip pat mokykla dalyvauja Europos Sąjungos ir Nacionalinio biudžeto 

lėšomis remiamose programose – „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, „Pienas vaikams“. 

 

2. Modernios, mokymą skatinančios aplinkos kūrimas. 

2.1. Uždavinys. Kurti saugią, modernią, ekologišką mokymąsi skatinančią aplinką:   

2.1.1. Daugiau dėmesio skirta aplinkosauginiam ugdymui, nes nepakankamas ekologinis 

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

siekiant efektyvesnio aplinkosauginio ugdymo mūsų mokykla dalyvavo respublikiniame projekte 

„Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“. Sėkmingai įgyvendintas projektas „Tekėk, Dabikine, 

tekėk“, kuris buvo pristatytas III-oje nacionalinėje švietimo įstaigų projektų parodoje, Klaipėdoje. 

Projekto rengimo metu buvo atliktas 7–10 specialiųjų klasių mokinių ekologinių įgūdžių 

įsivertinimas ir vertinimas, tačiau mokiniams vis dar trūksta žinių ekologiniam raštingumui 

užtikrinti. 

2.1.2. Siekiant skatinti moksleivių aplinkosauginį sąmoningumą vyko 10 popiečių, akcijų  

ekologine tematika, o taip pat mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose ir renginiuose už 

mokyklos ribų (Kamanų rezervate, Gamtos ir kultūros parke,  Akmenės krašto muziejuje).  

1.2. Uždavinys. Kurti ir plėtoti mokyklos edukacines aplinkas. 

1.2.1. Mokykla, atsižvelgdama 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).  

1.2.2. Į bendruomenės veiklas įsitraukė vis daugiau tėvų, globėjų (10% daugiau, negu 

praėjusiais metais). Tėvai teikė pasiūlymus, organizavo mokiniams edukacines išvykas į 

Klaipėdos Jūrų muziejų ir Kryžių kalną.  Iniciatyvūs tėvai ( 15%) informacija dalinasi ir 

diskutuoja socialinių tinklų grupėse.  

2.3. Uždavinys. Modernizuoti ir gerinti ugdymo(si) sąlygas. 

2.3.1. Sustiprinta materialinė bazė, siekiant mokyklos ir bendrabučio energetinio 

efektyvumo, infrastruktūros ir edukacinių erdvių modernizavimo, užtikrinant saugias ir palankias 

ugdymosi sąlygas.  

2.3.2. Per 2016–2018 metus įsigyta turto ir atlikti remontai už 220 tūkst. Eur:  

 100% įrengtas teritorijos apšvietimas, 

   100% suremontuotos mokyklos ir bendrabučio patalpos,  

   100% pakeisti mokykloje šildymo radiatoriai,  

   100% mokykloje sudėti langų roletai,  

   Nupirkta viena mobili scena, 

 Pilnai įrengta futbolo aikštė,  

 Įsigytas vienas interaktyvus ekranas, vienos interaktyvios grindys, 

 50% atnaujinti kompiuteriai,   

 Nupirkta paslauga kompiuterių serverių modernizavimui,  

 Pradėta rengti treniruoklių aikštelė,  

 Atnaujinta mokyklos aplinka (30%),  

 Nupirkta lauko klasei (2 medinės pavėsinės–sūpynės),  

 Atnaujinta mokyklos laiptinė ir pakeisti seni turėklai,  

 Klasėse ir bendrabučio miegamuosiuose 60% pakeisti baldai. 

 Mokinių saugumui aptverta mokyklos teritorija ir įrengtos kameros.  
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 Rėmėjų lėšomis klėtelėje pastatytas židinys ir įrengta lauko klasei medinė  

pavėsinė.   

Įgyvendinant 2016–2018 m. veiklos programos tikslus, panaudotos visų programų lėšos. 

 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Kurti 

dinamišką, atvirą ir 

funkcionalią 

mokinių mokymosi 

ir poilsio aplinką.  

Sudarytas bendras 

naujų mokyklos 

erdvių vizualinis 

planas. Surasti 

rėmėjai lauko klasei 

– pavėsinei įrengti, 

mokinių 

sveikatinimui gerinti 

įrengta spyruokliukų  

aikštelė iš mokyklai 

skirtų ūkio lėšų.   

Kokybiniai ir 

kiekybiniai rodikliai: 

1.1.1.Įrengta 

spyruokliukų aikštelė 

(iki  6 treniruoklių), 

rėmėjų lėšomis 

mokinių pažintinei 

veiklai įrengta 1 lauko 

klasė – pavėsinė.  

1.1.2.Mokyklos 

istorijai kaupti 

bibliotekoje 

įmontuotos 

demonstracinės 

spintos. 

Pradėta, bet nebaigta 

įrengti  spyruokliukų 

aikštelė iš 3 treniruoklių 

(facebook „Akmenės r. 

Dabikinės Vladimiro 

Zubovo mokykla“). 

Rėmėjų lėšomis įrengta 

viena lauko klasė–pavėsinė 

ir dvi pavėsinės–sūpuoklės 

(nuotraukos internetinėje 

svetainėje 

www.zubovomokykla.lt . 

Bibliotekoje nupirktos ir 

įmontuotos ekspozicinės 

lentynos (UAB „Artom“ 

sąskaita faktūra Nr. 

1SF0000906).    

1.2. Gerinti 

mokyklos 

viešuosius ryšius.  

Atnaujinta mokyklos 

simbolika ir 

atributika.  

Mokyklos veikla 

viešinama 

žiniasklaidoje.  

Efektyviai veikia 

darbo grupė 

mokyklos įvaizdžiui 

formuoti.  

Mokytojai dėvi 

uniformas.   

Kokybiniai ir 

kiekybiniai rodikliai:  

1.2.1.Darbo grupė 

organizuoja ir 

įgyvendina 3 veiklas 

mokyklos įvaizdžiui 

gerinti, mokyklai 

viešinti.  

1.2.2. Nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d. mokytojai 

atsinaujina uniformas 

ir emblemas su nauju 

mokyklos pavadinimu.  

1.2.3.Darbo grupė 

parengia eskizus 

mokyklos vėliavai ir 

logotipui.  

1.2.4.Parašyti 1 

straipsnį vietinėje ir 1  

šalies spaudoje.  

Mokytojai 100% 

atsinaujino  uniformas ir 

emblemas su nauju 

mokyklos pavadinimu 

(nuotraukos internetinėje 

svetainėje 

www.zubovomokykla.lt ).     

Mokyklos įvaizdžiui 

gerinti sudaryta darbo 

grupė mokyklos 

direktoriaus 2018 m. 

gegužės 10 d. įsakymu Nr. 

V-29 . Parengti eskizai ir 

įsigyta mokyklos vėliava 

bei logotipas. 

Pateikta plati informacija 

rajoniniam laikraščiui 

„Vienybė“ (2018 m. 

vasario 10 d. 12 (8109). 

Direktorės sklaida apie 

mokyklos respublikinį 

projektą „Laimingas 

http://www.zubovomokykla.lt/
http://www.zubovomokykla.lt/
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vanduo–Lietuvos gyvastis“ 

gerų žinių žemėlapyje  

http://openminds.lt/projekt

ai/lietuva-geroves-salis-

zemelapis  

Inicijuota ir sukurta 

facebook paskyra 

„Akmenės r. Dabikinės 

Vladimiro Zubovo 

mokykla“.  

Mokykla turi 172 sekėjus. 

1.3.Užtikrinti 

mokyklos etatinio 

darbo apmokėjimo 

sistemos parengimą 

bei jos 

įgyvendinimą.  

Mokyklos etatinio 

darbo apmokėjimo 

sistemos parengimas. 

Atnaujinti pareigybių 

aprašymai.  

Atnaujintos 

mokytojų  darbo 

sutartys.  

Kokybiniai ir 

kiekybiniai rodikliai:  

1.3.1.Atsižvelgiant į 

galiojančius teisės 

aktus:  

1.3.1.1. parengta 

etatinio darbo 

apmokėjimo sistema, 

su ja pasirašytinai 

supažindinti 

mokytojai;  

1.3.1.2. atnaujinti 

100% mokytojų 

pareigybių aprašymai, 

su jais pasirašytinai 

supažindinti 

mokytojai;  

1.3.1.3. atnaujintos 

100% mokytojų darbo 

sutartys. 

Nupirkta paslauga 

„Etatinio apmokėjimo 

sistema“ (sąskaita faktūra 

Nr. SUMM 00009707) 

(Direktoriaus 2018-12-27 

įsakymas Nr. V-124 „Dėl 

Akmenės r. Dabikinės 

Vladimiro Zubovo 

mokyklos darbo 

apmokėjimo sistemos 

tvirtinimo“).  

100% atnaujinti mokytojų 

pareigybės aprašymai. 

100% atnaujintos 

mokytojų ir kitų 

darbuotojų darbo sutartys.  

Sutartys ir pareigybės 

suderintos su Darbo 

tarybos pirmininku, 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos specialistu 

(Direktoriaus 2018-12-31 

įsakymas Nr. V-127 „Dėl 

Lietuvos Respublikos 

valstybinio socialinio 

draudimo įstatymo 

įgyvendinimo“).  
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.Kurti dinamišką, atvirą ir funkcionalią 

mokinių mokymosi ir poilsio aplinką 

(įsigyti iki 6 sporto treniruoklių).  

Tiekėjai daugiau neturėjo treniruoklių vaikams su 

judėjimo negalia, kurių vertė iki 500 Eur. Mokyklai 

ilgalaikiam turtui  nėra skirta lėšų.  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.Efektyviai panaudojant lėšas įdiegta bibliotekų 

apskaitos programinė įranga MOBIS 

Bus vykdoma efektyvi mokyklos 

bibliotekos fondo apskaita, vykdomas 

skaitytojų aptarnavimas.  

3.2. Parengtas mokyklos aplinkos sutvarkymo ir 

apželdinimo projektas.  

Estetiškai pertvarkoma mokyklos 

teritorija: pradėti sodinti įvairūs augalai, 

pateikiant prie kiekvieno augalo aprašymą 

http://openminds.lt/projektai/lietuva-geroves-salis-zemelapis
http://openminds.lt/projektai/lietuva-geroves-salis-zemelapis
http://openminds.lt/projektai/lietuva-geroves-salis-zemelapis
http://www.zubovomokykla.lt/
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ir priežiūros ypatumus, kurie ugdo 

mokinių ekologines kompetencijas.   

3.3. Nupirkta ir sumontuota scena mokyklos 

renginiams organizuoti.   

Sudarytos galimybės pedagogams 

kokybiškiau vesti renginius.  
 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai  

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1.Įgūdžių DVS sistemoje kompetencija 

6.2. Organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetencija 
 

Direktorė                                                                           Birutė Elena Jakaitienė        2019-01-18                 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)               (parašas)                          (vardas ir pavardė)                         (data) 

 
IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Direktorės Birutės Elenos Jakaitienės metų veikla 

vertinama – labai gerai – įvykdytos visos numatytos užduotys ir pasiekti planuoti rezultatai, bei 

įvykdytos 2 papildomos užduotys.    
 

Mokyklos tarybos pirmininkė        __________           Virginija Čepienė       2019-01-18       
 

 (mokykloje – mokyklos tarybos                                                              

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
 

 

Akmenės rajono savivaldybės meras  _________  Vitalijus Mitrofanovas    ________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir            (parašas)       (vardas ir pavardė)            (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 
 

 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 
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V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Aplinkos funkcionavimo 

užtikrinimas, edukacinių aplinkų 

plėtojimas, higienos reikalavimų 

laikymasis mokykloje.   

9.2.1. Sukurta saugi ir 

pozityvi aplinka mokinių 

ugdymui ir ugdymuisi. 

70% mokyklos 

bendruomenės narių 

pagerės emocinė jausena 

ir saugumas.  

Iš mokyklai skirtų ūkio lėšų: 

pabaigti įrengti lauko 

treniruoklių aikštelę (4 

treniruoklius), įrengti „Lauko 

labirintus“, pabaigti įrengti 

interaktyvių kubų klasę, įrengti 

lauko stadiono kėdes prie 

futbolo aikštės (30 kėdžių), 

papildyti augalais „Žalią 

klasę“, įsigyti šiltnamį, pabaigti 

apželdinti mokyklos teritoriją 

augalais.  (Nuotraukos, 

sąskaitos faktūros).  Atnaujinti 

mokykloje ir bendrabutyje 

priešgaisrinės signalizacijos 

sistemą. Pakeisti visus 

radiatorius mokyklos 

bendrabutyje. Pakeisti medines 

mokomosios  virtuvėlės sienas 

ir duris. 

9.2. Pedagogų kompetencijų 

tobulinimas ugdymo kokybės 

gerinimui.  

9.3.1. Nuolatinis 

pedagogų tobulėjimas, 

veiklos reflektavimas, 

mokymasis visą 

gyvenimą.  

100 proc. pedagogų, 

dalyvavusių kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose.  

30 proc. pedagogų, vykdančių  

gerosios  patirties sklaidą. 

50 proc. pedagogų, vykdančių 

savo veiklos reflektavimą ir 

savianalizę. 

9.3. Tėvų, globėjų / rūpintojų 

informavimas ir švietimas.  

9.4.1. Sukurta tėvų, 

globėjų / rūpintojų 

informavimo, 

bendradarbiavimo, 

įtraukimo į ugdymo 

procesą, nepamokinę 

veiklą sprendimų 

priėmimo sistema.   

15 proc. mokinių tėvų, globėjų / 

rūpintojų dalyvavimas, kuriant 

ir puoselėjant mokyklos 

kultūrą.  

Tėvų, globėjų / rūpintojų  

susirinkimai, diskusijos, 

bendros šventės, išvykos.   

5 proc. tėvų, globėjų / rūpintojų 

naudojimasis el. dienyno 

privalumais.  

 9.4. Užtikrinti teisingų 

finansinių ataskaitų formavimą 

Biudžetas VS sistemoje. 

Finansinės ataskaitos 

formuojamos Biudžetas 

VS sistemoje. 

Pateiktos Biudžetas VS 

sistemoje suformuotos 

finansinės ataskaitos. 

9.5. Užtikrinti efektyvų 

Akmenės rajono savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio 

Tinkamai, teisingai ir 

laiku parengtos ir 

pateiktos Akmenės 

Pateiktos tinkamai, teisingai ir 

laiku parengtos Akmenės 

rajono savivaldybei nuosavybės 
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turto valdymą. rajono savivaldybei 

nuosavybės teise 

priklausančio turto 

valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo bei 

Investicijų statistinės 

ataskaitos KS-02, 

papildomai informuojant 

apie pasikeitimus. 

teise priklausančio turto 

valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo bei Investicijų 

statistinės ataskaitos KS-02 

(ketvirtinės ‒ iki 5 d. 

ataskaitiniam ketvirčiui 

pasibaigus ir metinės ‒ iki kovo 

5 d.), papildomai informuojant 

apie pasikeitimus per 5 dienas. 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Teisės aktų, poįstatyminių teisės aktų pasikeitimai.  

10.2. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas).  

 

 

Akmenės rajono savivaldybės meras  _________  Vitalijus Mitrofanovas    ________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir            (parašas)       (vardas ir pavardė)            (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 
 

Susipažinau. 

Direktorė                                   __________          Birutė Elena Jakaitienė       __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)        (parašas)                   (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 


