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    PATVIRTINTA 

    Akmenės r. Dabikinės Vladimiro  

    Zubovo mokyklos direktoriaus 

    2021 m. sausio  4 d.  

    įsakymu Nr. V-9  

 

AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS 2021 METŲ VEIKLOS 

PLANAS 
        

 

I SKYRIUS 

BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ 
 

 

 Klasių 

komplektų 

skaičius 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

1-4 kl. 5-10 kl. Socialinių 

įgūdžių 

ugdymo kl. 

Iš viso 

mokinių 

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

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

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

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

 1/4    

 

   

2018 m.  11 1/4 4/30 6/53 3/16 103 

 

2019 m.  11 1/4 4/33 6//42 2/22 101 

2020 m.  11 1/5 3/28 6/44 2/17 94 

 
 
 

 
 

 

VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS 
 

 

 Mokyklos direktorė – Birutė Elena Jakaitienė, specialioji pedagogė metodininkė. 

Švietimo padalinio vadovė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui), specialiųjų poreikių 

mokinių mokytoja – Dalia Bakaitienė, specialioji pedagogė metodininkė.  

 Švietimo padalinio vadovė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui), specialiųjų poreikių 

mokinių mokytoja –Jūratė Triaušienė, specialioji pedagogė metodininkė. 
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II  SKYRIUS                                 

2020 M. VEIKLOS PLANO  ĮGYVENDINIMAS 

 
 

SVARIAUSI VEIKLOS PLANO REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

TIKSLAI:  

1.  Gerinti  ugdymo  kokybę, taikant  inovatyvius, kūrybiškumą skatinančius ir sveikatą 

stiprinančius metodus. 

1.1. UŽDAVINYS. Kurti besimokančią mokyklą, padedančią SUP turintiems mokiniams 

skleisti individualius gebėjimus. 

1.1.1. Ugdymo  proceso, mokinių emocinės savijautos gerinimui taikyti mokymo metodai, kurie, 

pagal mokinių individualius gebėjimus, ugdė savarankiškumo, kūrybiškumo, sveikos gyvensenos 

įgūdžius, skatino ir stiprino pasitikėjimą savimi. Vienas iš jų – projektinė veikla. Šis metodas skatino 

mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, auklėtojus, būrelių vadovus plėtoti inovatyvias ugdymo 

formas. Planuoti septyni projektai: „Po lietuvių kalbos ir knygos skėčiu“, Vaiko kelias į inovatyvią 

ugdymosi aplinką“, „Aš tikrai myliu Lietuvą“, „Noriu augti sveikas ir fiziškai stiprus“, „Augu sveikas 

ir švarus“, „Dėk grūdą prie grūdo“, „Šaltis išrašys languos“, „Pavasario pranašai“.  

Etnokultūrinis projektas dėl COVID-19 pandemijos „Dėk grūdą prie grūdo“ buvo pakoreguotas. 

Vietoj projekto „Velykų papročiai“ mokykloje buvo suorganizuota nuotolinė-virtuali vaikų padarytų 

pieštų margučių paroda, kartu su Akmenės rajono Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyriumi „Gintarėlis“.   

1.1.2. 100 proc. įvykdytas lietuvių kalbos ir laisvalaikio skaitymo puoselėjimo ilgalaikis 

projektas „Po  lietuvių kalbos ir  knygos skėčiu“. Visos projekto numatytos veiklos buvo vykdomos 

nuotoliniu būdu.  

1.1.3. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro asociacijų „Gyvoji planeta“ ir 

„Apkabinkime žemę“  komandos kvietimu, įgyvendinti du pilietiškumą ir ekologinį sąmoningumą 

ugdantys respublikiniai projektai: „Laimingas vanduo – darom bangą“ ir „Gyvoji žemė. Gyvūnai – 

mūsų mokytojai“. Mokiniams ir mokytojams įteikti pažymėjimai ir diplomai. 

1.1.4. Vykdyti patyriminiai projektai: „Venta – tu žemaičių šventa“ ir „Mūsų kieme gyvena 

voverė.“ Vykdant šiuos ekologinio prusinimo projektus buvo taikyti patirtinio ugdymo metodai, kurie 

padėjo formuoti mokinių vertybines nuostatas, todėl 23 proc. mokinių (daugiau negu lauktame 

rezultate) įgijo naujų kompetencijų. Projektų sklaida mokyklos internetiniame puslapyje 

www.zubovomokykla.lt, socialiniame tinkle „Facebook“  adresu: Akmenės r. Dabikinės Vladimiro 

Zubovo mokykla ir socialiniame tinkle „Youtube“.  
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1.1.5. Tarptautiniame projekte „Velykų papročiai“ dalyvauta 60 proc. pradinių, socialinių 

įgūdžių ugdymo klasių mokinių ir tėvų. Projektas tęstinis ir lyginant su 2019 metais padidėjo 20 proc. 

tėvų aktyvumas ir prisijungė kitos švietimo įstaigos. 

1.1.6. Bendradarbiaujant su Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros specialistais pravestos 

sveikatinimo pamokos ir parengtos atmintinės  „Plati ir sveika šypsena“ priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikams ir pradinių specialiųjų klasių mokiniams.  

1.1.7. Didesnis mokytojų aktyvumas, vedant patyriminio ugdymo pamokas Ventos regioniniame 

parke, Akmenės krašto muziejuje, bibliotekoje, lauko klasėse, sensoriniame, interaktyviųjų grindų ir 

kubų kabinete, virtuvėlėje, klėtelėje, V. Zubovo dvaro parke, kėlė mokinių motyvaciją.  

1.1.8. Mokykla sugebėjo įvykdyti pažintinę mokinių veiklą už mokyklos ribų: edukacinės, 

pažintinės, etnokultūrinės, sporto ir sveikatinimo, ugdymo karjerai veiklos, turėjo įtakos mokinių 

motyvacijai, bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimui, individualiems mokinių gebėjimams 

ugdyti: „Pieno keliu“ (Joniškio r. Smalių k.), Žvelgaičio piliakalnis (Joniškio r.), Mūšos Tyrelio 

pažintinis takas, Alpakų ūkis (Šiaulių r., Dargaičių k.), Valstybinis Kamanų rezervatas, Ventos 

regioninis parkas, Papilės apylinkės. Pažintinės mokinių išvykos suteikė daug gražių akimirkų, 

sužadino teigiamas emocijas ir jausmus, ugdė savarankiškumą, individualius gebėjimus per 

patyrimines veiklas. 

1.1.9. Siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias 

ugdymo(si) galimybes, pakoreguotos ir parengtos individualizuotos ugdymo programos. 

Individualizuotos programos tenkino mokinių ir tėvų poreikius. Iš viso parengtos:  

 pradinio ugdymo – 24 mokiniams; 

 pagrindinio ugdymo – 43 mokiniams; 

 socialinių įgūdžių ugdymo – 17 mokinių; 

 1 vaikas ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Mes augame“; 

 2 vaikai ugdomi pagal pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programą.  

Kaip ir praėjusiais metais visose klasėse mokytojams talkina mokytojo padėjėjai. 

1.1.10. Mokykloje organizuotos dvi metodinės dienos, kurių metu pasidalinta įžvalgomis iš 

konferencijos „Romų vaikai ir paaugliai Lietuvos švietimo sistemoje: esama situacija ir pokyčių 

galimybės“.       

1.1.11. Pristatytas mokymosi metodų, stiprinančių mokinių jausmus ir emocijas, aplankas 

vaikams. Jį parengė metodinės tarybos nariai ir pristatė Akmenės rajono savivaldybės Pedagoginės 

Psichologinės tarnybos konferencijoje „Laikas kartu“. 

1.1.12. Sudarytos sąlygos pilietiniam ir tautiniam sąmoningumui ugdyti. Didesnis nei pernai 

bendruomenės aktyvumas formavo pozityvaus elgesio įgūdžius. Pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis 

gyva, nes liudija“, specialiųjų klasių mokiniai dalyvavo integruotoje pamokoje „Aš tikrai myliu 

Lietuvą“. Inicijuota ir suorganizuota respublikinė specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kūrybinių 

darbų paroda  „Išausk Lietuvą“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-čiui paminėti. 

Atsiliepė ir parodoje dalyvavo mokiniai iš 15 Lietuvos mokyklų, kuriems talkino 39 pedagogai. 

Parodos sklaida socialiniame tinkle „Facebook“ adresu: Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

mokykla.  

1.2.  Uždavinys. Stiprinti bendruomenės narių lyderystės gebėjimus, kurti pozityvią 

emocinę aplinką. 

1.2.1. Ypatingas dėmesys skirtas kuriant saugią mokymo(si) aplinką. Sėkmingai vykdyta 

tarptautinė prevencinė programa „Zipio draugai“, kurioje dalyvavo 40 proc. mokinių, 

30proc.pedagogų, 10 proc. mokinių tėvų. Programos tikslas – pagerinti vaikų emocinę savijautą, 

padėti jiems įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, užkirsti kelią atsirasti vaikų 

emocinėms ir elgesio problemoms. Užduotėlės buvo atliekamos ir karantino metu, mokinių padėjėjai 

buvo tėvai.  

1.2.2. Užkertant   kelią   patyčioms,   dalyvauta   respublikinėje   akcijoje  „Sąmoningumo  

didinimo mėnuo“.   

1.2.3. Siekiant formuoti vertybines nuostatas, dalyvauta akcijoje, skirta Tolerancijos  dienai. 100 

proc.  mokinių  su  mokytojo padėjėjomis,  klasių vadovais spalvino, dėliojo dėliones. 
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1.2.4. Stiprinant lyderystės gebėjimus dalyvauta atliekų surinkimo projekte „Mes rūšiuojame“, 

surinkta 308 kg. atliekų. Daugiausiai surinkusi klasė buvo apdovanota.  

1.2.5. Paminėta virtuali „Pyragų diena“, kuri visą mokyklos bendruomenę subūrė į bendrą 

tikslą.    

1.2.6. Virtualiai įvykdytas mokinių pasiekimų, pažangos vertinimui, motyvacijos skatinimui 

projektas „Mokinių asamblėja“. Geriausiems mokiniams ir aktyviausiems tėveliams, globėjams, 

kurie rūpinosi ir teikė pagalbą vaikams, komunikavo su pedagogais, išsiuntinėti asmeniški prizai, 

viešos padėkos skelbtos mokyklos internetiniame puslapyje www.zubovomokykla.lt ir socialiniame 

tinkle „Facebook“ adresu: Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla.  

1.2.7. Tobulintos kompetencijos nuotoliniu būdu akredituotų video mokymų platformoje 

Pedagogas. lt. (gauti per 130 kvalifikacijos tobulinimo 10 pažymėjimų daugiau negu pernai). 

Mokykla yra Pedagogas. Lt VIP narė. Sutaupytos lėšos panaudotos mokytojų edukacinei išvykai. 

1.2.8. Sėkmingai išnaudotos mokymo lėšos, skirtos skaitmeninio ugdymo plėtrai (900 eurų). 

Nuotolinio mokymo centro „Švietimo tinklas“ 40 valandų kursuose „Interaktyvūs pristatymai – 

kokybiškų pamokų pagrindas“ dalyvavo 15 mokytojų ir įgijo informacinių technologijų naudojimo 

kompetencijas(630 Eu) ir nupirktos skaitmeninės priemonės(270 Eu) 

1.2.9. Dalyvauta projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės 

rajono savivaldybės administracijoje“ mokymuose, kurių metu darbuotojai mokėsi  LEAN vadybos 

sistemos metodų. Penkios pedagogės susipažino su LEAN vadybos sistemos principais. 

1.2.10. Administracijos iniciatyva 100 proc. mokytojo padėjėjų tobulino kompetencijas 

nuotolinių mokymų platformoje Pedagogas.lt.  

1.2.11. 2020 m. kovo 13 d. šalyje paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos,  mokyklos 

bendruomenei tapo iššūkiu tolimesnis ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu. 

Įvertinus mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) nuotolinio komunikavimo galimybes, ugdymosi 

procesas buvo vykdomas mišriuoju būdu: 

 specialiųjų klasių mokiniams individualios užduotys pateiktos per nuotolinio mokymosi 

mokymosi aplinką nuotolinis.zubovomokykla.lt (30 proc.) kiti mokiniai atsiskaitė per elektroninius 

paštus (5 proc.), messenger (12 proc.), skype programas (10 proc.), uždaras facebook (5 proc.) grupes,  

(38 proc.) pateiktos popierinės užduotys. 

1.2.12. Nuo rugsėjo 1-osios dėl COVID-19 pandemijos  grėsmės sėkmingai suvaldyti mokinių 

srautai. Ugdymo procesas vyko tose pačiose patalpose pagal klasių pagal klasių koncentrus. Numatyti 

atskiri srautų įėjimai, pagal grafiką numatytos atskiros lauko erdvės ugdymui ir laisvalaikiui su 

pažymėtomis nuorodomis. 

1.2.13. Nuo lapkričio 7 d. iki gruodžio 31 d.  šalyje vėl skelbtas karantinas (dėl Covid-19 ligos 

plitimo). Ugdymas vyko kontaktiniu būdu, išskyrus Ventos socialinės globos namų mokinius 

(Akmenės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro posėdžio 2020 m. lapkričio 11 

d. protokolas Nr. KPP-224. Jiems užduotys saugiai buvo pristatomos nuotolinio mokymosi aplinkoje. 

1.3. Uždavinys. Edukacines erdves ir poilsio zonas pritaikyti sveikai, saugiai veiklai, 

skatinančiai mokyklos bendruomenės narių fizinį aktyvumą. 

1.3.1. Kuriant stimuliuojančias ugdymą (si) modernias, saugias SUP mokiniams pritaikytas 

aplinkas, pradinėje specialiojoje klasėje įsigytas interaktyvus ekranas, biologijos kabinete – stereo 

mikroskopas, 5–10 specialiosios klasės papildytos 20 planšečių, įsigyti 5 spausdintuvai, 5 nešiojami 

kompiuteriai, autizmo spektro sutrikimo mokiniams įrengti‘‘ paslapčių nameliai‘‘. 

1.3.2. Sportinių įgūdžių lavinimui, sveikatingumui gerinti naujomis sporto priemonėmis 

atnaujinti fizinio ir gydomojo fizinio ugdymo kabinetai, korėta danga išklota spyruokliukų aikštė. 

1.3.3. Žalioji lauko klasė papildyta šiltnamiu ir pavėsine. 

1.3.4. Įsigytas lauko kupolas, kuriame veiks lauko skaitykla. 

1.3.5. Naujais baldais atnaujinta klėtelė. 

1.3.6. Mokinių laisvalaikiui pertraukų metu, bendrabutyje gyvenančių mokinių užimtumui 

gerinti nupirkta stalo žaidimų, kubų su skaičiais, emocijų pagalvėlės ir kt. 

1.3.7. Ugdymo proceso vykdymui ir laisvalaikio organizavimui visi mokiniai aprūpinti ugdymo 

ir laisvalaikio priemonėmis 100 proc.  

http://www.zubovomokykla.lt/
http://www.zubovomokykla.lt/
http://www.zubovomokykla.lt/
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Veiklos sklaida: 

1.3.8. Mokyklos internetiniame puslapyje www.zubovomokykla.lt  

1.3.9. Socialiniame tinkle  „Facebook“  Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla   

1.3.10. Socialiniame tinkle „Youtube“.  

1.3.11. Akmenės rajono savivaldybės leidinyje „Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų  

veiklos ataskaita“. 

1.3.12. Metodinėse dienose, seminaruose, konferencijose, projektuose. 

1.3.13. Rajono laikraštyje „Vienybė“. 

 

 

III SKYRIUS 

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ 2021 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO POREIKIŲ 

PROGRAMA 

 

TIKSLAS: kurti modernias, saugias edukacines aplinkas, pritaikytas specialiųjų mokiniams, 

siekti socializacijos, plėtojant etnoekologinę kompetenciją pamokinio ir neformaliojo švietimo 

veiklose. 

UŽDAVINYS SĖKMĖS KRITERIJUS PRIEMONĖS ATSAKINGI 

Taikyti pamokose 

inovatyvius ugdymo 

metodus, siekiant 

kiekvieno mokinio 

asmeninės pažangos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % mokinių turės 

galimybę ugdymo proceso 

metu naudotis 

interaktyviomis grindimis 

ir išmaniaisiais kubais. 100 

% mokinių turės galimybę 

ugdymo proceso metu 

naudotis planšetiniais 

kompiuteriais.  30 % 

pamokų metu užduočių  

pateikiama naudojant IT 

technologijas. 20 % 

logopedinių pratybų 

užsiėmimų metu 

naudojamų užduočių 

pateikiama naudojant 

interaktyvią lentą ir 

planšetes 

Skaitmeninė priemonė 

ir knygelė „Sensorinio 

kabineto darbo 

metodai“ 

Pradinių klasių 

metodinis ratelis 

Skaitmeninė priemonė 

ir knygelė „ Darbo 

metodai išmaniojoje 

klasėje“ 

Pradinių klasių 

metodinis ratelis 

Viktorina ”Būk 

saugus!” 

A. Donėlienė 

Ilgalaikis projektas 

„Mokinių asamblėja“. 

 

D. Bakaitienė 

UŽDAVINYS SĖKMĖS KRITERIJUS PRIEMONĖS ATSAKINGI 

Toliau plėsti 

edukacines erdves ir 

poilsio zonas sveikai 

ir saugiai mokinių 

veiklai 

Saugių, motyvuojančių 

erdvių kūrimas, skatinant 

ugdyti sveikatingumo 

kompetencijas. 100 % 

mokinių turės galimybę 

ugdyti sveikatingumo 

kompetencijas. 25% tėvų 

dalyvaus ugdant mokinių 

sveikatingumo 

kompetencijas 

Toliau plėsti poilsio ir 

laisvalaikio erdvių 

zonas 

B. E.Jakaitienė 

Įrengti muzikinę lauko 

klasę 

R.Jakaitis 

Šeimų sporto šventė V. Čepienė 

Renginių ciklas 

„Sveika gyvensena“ 

A. Masienė 

Projektas ,, Po lietuvių 

kalbos ir knygos 

skėčiu“ 

R. Danilevičienė 

„Sportas linksmai”  I. Aleksandravičienė 
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UŽDAVINYS SĖKMĖS KRITERIJUS PRIEMONĖS ATSAKINGI 

Sudaryti ir vykdyti 

ekologinio 

prusinimo 

programą, taikyti 

patirtinio ugdymo 

metodus, plėsti 

mokinių ugdymo 

žinias 

30 % mokinių dalyvaus 

ekologinio prusinimo 

konkursuose, projektuose, 

edukaciniuose 

užsiėmimuose. Daugiau 

kaip 10 % mokinių įgis 

naujų kompetencijų 

Toliau plėsti „Žaliąją 

lauko klasę“. 

B. E.Jakaitienė 

Patyriminis projektas 

„Stebiu, tyrinėju, 

atrandu“. 

B. Kinčiuvienė 

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

projektuose, kuriuos 

organizuoja 

nevyriausybinė 

organizacija ,, Gyvoji 

planeta“ 

R. Danilevičienė 

 

      

 SUDERINTA                                                                                                                                       

Akmenės r. Dabikinės  Vladimiro Zubovo mokyklos                  

tarybos 2021 m. sausio 4 d.                            

protokoliniu nutarimu, protokolas Nr. T-1                  

                                       

     


