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AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA  
 

 
 

I. INFORMACIJA APIE VADOVĄ 

 
 

Birutė Elena Jakaitienė. Paskyrimo data: 2014 m. balandžio 25 d. (Akmenės rajono savivaldybės 

tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-112 „Dėl Birutės Elenos Jakaitienės paskyrimo 

Akmenės rajono Dabikinės specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms“).  

Kelta kvalifikacija: 

*Skyriaus įvertinimas 

 

II. PATEIKTI PASIŪLYMAI SAVIVALDYBEI DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS 

TOBULINIMO 

 
 

1. Dėl įtraukiojo ugdymo strateginio plano  2021–2024 m. (2020 m. rugsėjo mėn.)   
*Skyriaus įvertinimas 
 

III. PAREIGYBIŲ SKAIČIUS 
 

Pareigybių 

skaičius (darbo 

krūvis, etatai) 

Administracija 

(valdymas: 

vadovai,  

pavaduotojai, 

skyrių vedėjai)  

Ūkinė veikla 

(ūkvedžiai, sargai, 

vairuotojai, valytojai, 

buhalteriai ir pan.)  

Kiti darbuotojai Mokytojai (pildo 

tik ugdymo 

įstaigos) 

Iš viso 

 Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Palyginimas: 

sausio 1 d.  ir 

gruodžio 31 d. 

Palyginimas: sausio 

1 d.  ir gruodžio 31 

d. 

Patvirtinta 

Taryboje 

        59,63 57,32 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginio pavadinimas 

Data Pažymėjimo 

Nr. 

Val. Išdavusios 

institucijos 

pavadinimas 

Respublikinė konferencija  

„Bendravimas dėl vaiko sėkmės“ 

2020 m.  LL3-20/216662 8 VšĮ  „Mokyklų 

tobulinimo centras“ 

Lyderių laikas  

Interaktyvūs pristatymai - 

kokybiškų pamokų pagrindas 

2020 m. 17015 40 VšĮ „Švietimo 

tinklas“ 

Darbo santykių naujausi 

pakeitimai švietimo įstaigose. Tai, 

kas svarbu vadovui ir buhalteriui“ 

2020 m. Pažymėjimas 6 E – Z WAY 

Pilietinis – ekologinis projektas  

„Laimingas vanduo – Darom 

bangą“ 

2020 m. Pažymėjimas 40 Asociacijos 

„Gyvoji planeta“ 

prezidentė Gabija 

Wolmer 

Internacional land  art festival 

2020 Nature and culture park of 

Akmene 

2020 m. Padėka  Marijus Gvildys 

and Director of 

public institution 

„Auraviva“ Simona 

Bijanskienė 

Iš viso: 94 val. 



2 

 

Užimta 

pareigybių 

1,5 1,5 22,875 22,625 10,93 11,18 15,91 14,92 51,215 50,225 

Darbuotojų 

skaičius 

3 3 15 

 

15 16 16 16 17 48 49 

Iš jų dirba 

keliose 

pareigose 

2 2 3 3 1 2 5 7 11 14 

*Skyriaus įvertinimas 
 

 

IV. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS 
(pagrindinės veiklos organizavimas įgyvendinant Strateginiame veiklos plane iškeltus uždavinius)  
 

Eil. 

Nr. 

Iškelti uždaviniai 

(pagal sritis pildo 

Administracijos 

atitinkamas 

skyrius)  

 

Pagrindinės 

veiklos(ugdymas, 

kultūrinė, socialinė 

veikla) priemonės 

Siektinas rodiklis Pasiektas rodiklis 

(palyginimas su ankstesniais metais (jeigu priemonė 

tęstinė) 

2020 m. 2019 m. 

1. 1.1. Kurti 

besimokančią 

mokyklą, 

padedančią 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

turintiems 

mokiniams 

skleisti 

individualius 

gebėjimus 

Gerės ugdymo 

kokybė, 

plečiant 

didaktinių 

metodų 

taikymą, 

diegiant 

inovatyvias 

informacines 

technologijas.   

40 proc. 

mokyklos 

bendruomenės 

narių pagerės 

emocinė ir 

socialinė raida  

30 proc. 

patyriminio 

ugdymo 

pamokų 

vykdyti per 

projektinę, 

pažintinę, 

edukacinę, 

sporto ir 

sveikatinimo  

veiklą 

netradicinėse 

aplinkose,  

individualizuo 

ti ir 

diferencijuoti 

ugdymo 

procesą, 

siekiant 

kiekvieno 

vaiko 

asmeninės 

pažangos 

 

Ugdymo proceso 

gerinimui taikyti 

mokymo metodai, 

kurie, pagal mokinių 

individualius gebėjimus 

ugdė savarankiškumo, 

kūrybiškumo, sveikos 

gyvensenos įgūdžius, 

skatino ir stiprino 

pasitikėjimą savimi. 

Projektinės veiklos 

metodas skatino 

pedagogus plėtoti 

inovatyvias ugdymo 

formas. Planuoti 7 

projektai: „Po lietuvių 

kalbos ir knygos 

skėčiu“, „Vaiko kelias į 

inovatyvią ugdymosi 

aplinką“, „Aš tikrai 

myliu Lietuvą“,  

„Augu sveikas ir 

švarus“, „Dėk grūdą 

prie grūdo“, „Šaltis 

išrašys languos“, 

„Pavasario pranašai“. 

100 proc. įvykdytas 

lietuvių kalbos ir 

laisvalaikio projektas 

„Po lietuvių kalbos ir 

knygos skėčiu“. 

Numatytos veiklos 

buvo vykdomos 

nuotoliniu būdu.  

Įgyvendinti du 

pilietiškumą ir 

50 proc.  

pasikeitusi 

mokyklos 

aplinka. 

Aplinka tapo 

patrauklesnė, 

jaukesnė.  

120 

kvalifikacijos 

pažymėjimų 
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ekologinį sąmoningumą 

ugdantys respublikiniai 

projektai: „Laimingas 

vanduo – darom bangą“ 

ir „Gyvoji žemė. 

Gyvūnai – mūsų 

mokytojai‘. 

Vykdyti patyriminiai 

projektai: „Venta – tu 

žemaičių šventa“ ir 

„Mūsų kieme gyvena 

voverė“, kurie padėjo 

formuoti mokinių 

vertybines nuostatas. 23 

proc. mokinių (daugiau 

negu lauktame 

rezultate) įgijo naujų 

kompetencijų. 

60 proc. pradinių, 

socialinių įgūdžių 

ugdymo klasių mokinių 

ir tėvų dalyvavo 

tarptautiniame projekte 

„Velykų papročiai“.  

Vyko bendravimas su 

Akmenės rajono 

pirminės sveikatos 

priežiūros specialistais. 

Pravestos 

sveikatingumo 

pamokos ir parengtos 

atmintinės  „Plati ir 

sveika šypsena“ 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

vaikams ir pradinių 

klasių mokiniams. 

Gerėjo mokinių 

motyvacija, vedant 

patyriminio ugdymo 

pamokas Ventos 

regioniniame parke, 

Akmenės krašto 

muziejuje, V. Zubovo 

dvaro parke, lauko 

klasėse, bibliotekoje, 

interaktyviųjų kubų ir 

grindų, sensoriniame 

kabinetuose,  

virtuvėlėje, klėtelėje. 

Įvykdyta pažintinė 

mokinių veikla už 



4 

 

mokyklos ribų. 

Edukacinės, pažintinės, 

etnokultūrinės, sporto ir 

sveikatinimo veiklos 

turėjo įtakos mokinių 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

stiprinimui, 

individualiems mokinių 

gebėjimams ugdyti. 

Visiems mokiniams 

parengtos 

individualizuotos 

ugdymo programos. 

Visose klasėse 

mokytojams talkino 

mokytojo padėjėjai. 

Organizuotos dvi 

metodinės dienos, 

pasidalinta įžvalgomis 

iš konferencijos  

„Romų vaikai ir 

paaugliai švietimo 

sistemoje: esama 

situacija ir pokyčių 

galimybė“. 

Didesnis nei pernai 

bendruomenės  

aktyvumas formavo 

pozityvaus elgesio 

įgūdžius pilietiniam ir 

tautiniam 

sąmoningumui ugdyti. 

Organizuota pilietinė 

iniciatyva „Atmintis 

gyva, nes liudija“, 

integruota pamoka „Aš 

tikrai myliu Lietuvą“, 

respublikinė  kūrybinių 

darbų paroda „Išausk 

Lietuvą“, skirta 

Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo 30-čiui 

paminėti. Parodoje 

dalyvavo mokiniai iš 15 

Lietuvos mokyklų. 

Atlikti emocinės 

jausenos tyrimai ir jų 

lyginamoji analizė 2020 

m. gegužės mėn., spalio 

mėn., numatytos 
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priemonės veiklai 

gerinti.  

Lyginant su 2019 m. 

rezultatais 20 proc. tapo 

patrauklesnė, jaukesnė 

mokyklos mokymo(si) 

aplinka. 40 proc. 

pagerėjo bendruomenės 

narių emocinė jausena 

ir saugumas 

2.  2.1. Stiprinti 

bendruome 

nės narių 

lyderystės 

gebėjimus, 

kurti 

pozityvią 

emocinę 

aplinką 

Nuolatinis 

bendruomenės 

narių 

tobulėjimas, 

ugdymo 

metodų, 

skatinančių 

mokinių 

emocinę ir 

socialinę raidą, 

taikymas 

100 proc.  

pedagogų ir 

mokytojo 

padėjėjų 

dalyvauti  

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose.  

30 proc. 

pedagogų, 

vykdyti   

gerosios  

patirties 

sklaidą. 

50 proc. 

pedagogų, 

vykdyti savo 

veiklos 

reflektavimą ir 

savianalizę 

Ypatingas dėmesys 

skirtas kuriant saugią 

mokymo(si) aplinką: 

Vykdyta tarptautinė 

prevencinė programa  

„Zipio draugai“, kurios 

tikslas –pagerinti vaikų 

emocinę savijautą, 

padėti jiems įgyti 

socialinių ir emocinių 

sunkumų įveikimo 

gebėjimų, užkirsti kelią 

atsirasti vaikų 

emocinėms ir elgesio 

problemoms.  Dalyvavo 

40 proc. mokinių, 30 

proc. pedagogų, 10 

proc. tėvų. 

Užkertant kelią 

patyčioms, dalyvauta 

respublikinėje akcijoje 

„Sąmoningumo 

didinimo mėnuo“. 

Siekiant formuoti 

vertybines nuostatas, 

dalyvauta akcijoje, 

skirtoje Tolerancijos 

dienai paminėti. 

Dalyvavo 100 proc. 

mokinių, jiems talkino 

klasės vadovai, 

mokytojo padėjėjai.  

Lyderystės gebėjimams 

stiprinti dalyvauta 

atliekų surinkimo 

projekte „Mes 

rūšiuojame“. Surinkta 

308 kg atliekų. 

Paminėta virtuali  

„Pyragų diena“. 

Virtualiai įvykdytas 

mokinių pasiekimų, 
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pažangos vertinimui, 

motyvacijos skatinimui 

projektas „ Mokinių 

asamblėja“. 

Geriausiems mokiniams 

ir aktyviausiems tėvams 

viešos padėkos skelbtos 

mokyklos 

internetiniame 

puslapyje 

www.zubovomokykla.lt 

ir socialiniame tinkle 

„Facebook“ adresu: 

Akmenės r. Dabikinės 

Vladimiro Zubovo 

mokykla, išsiuntinėti 

individualūs prizai. 

Tobulintos 

kompetencijos 

nuotoliniu būdu 

akredituotų video 

mokymų platformoje 

Pedagogas. lt. Gauti per 

130 kvalifikacijos  

tobulinimo 

pažymėjimų, tai yra 10 

pažymėjimų daugiau 

negu 2019 m. 

900 eurų panaudota 

skaitmeninio ugdymo 

plėtrai. 15 mokytojų 

dalyvavo nuotolinio 

mokymo centro 

„Švietimo tinklas“ 40 

valandų mokymuose 

„Interaktyvūs 

pristatymai – kokybiškų 

pamokų pagrindas“ ir 

įgijo informacinių 

technologijų naudojimo 

kompetencijas (630 

Eur).  Už  270 eurų 

nupirktos skaitmeninės 

priemonės. 

Dalyvauta projekto  

„Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės 

gerinimas Akmenės 

rajono savivaldybės 

administracijoje‘. 

Penkios pedagogės 

susipažino su LEAN 

http://www.zubovomokykla.lt/
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vadybos sistemos 

principais. 

100 proc. mokytojo 

padėjėjų tobulino 

kompetencijas 

nuotolinių mokymų 

platformoje Pedagogas. 

lt. 

Dėl COVID-19 

pandemijos skelbto 

karantino (nuo 2020-

03-13) mokyklos 

bendruomenei tapo 

iššūkiu tolimesnis 

ugdymo proceso 

organizavimas 

nuotoliniu būdu. 

Įvertinus mokinių ir jų 

tėvų (globėjų, 

rūpintojų) nuotolinio 

komunikavimo 

galimybes, ugdymo 

procesas buvo 

vykdomas mišriuoju 

būdu: 70 proc. mokinių 

pateiktos popierinės 

užduotys, 30 proc. 

mokiniams 

individualios užduotys 

pateiktos per nuotolinio 

mokymosi aplinką 

nuotolinis.zubovomoky

kl.lt. Grįžtamasis ryšys 

vyko per elektroninius 

paštus (5 proc.), skype 

programą (10 proc.), 

messenger (12 proc.), 

uždaras facebook 

grupes (5 proc.) 

Nuo rugsėjo 1-osios dėl 

COVID-19 pandemijos 

grėsmės sėkmingai 

suvaldyti mokinių 

srautai. Ugdymo 

procesas vyko tose 

pačiose patalpose pagal 

klasių koncentrus, 

numatyti atskiri srautų 

įėjimai, pagal grafiką 

numatytos atskiros 

lauko erdvės ugdymui 

ir laisvalaikiui su 
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pažymėtomis 

nuorodomis. 

Nuo lapkričio 7 d. iki 

gruodžio 31 d. šalyje 

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 

 

3.  3.1. 

Edukacines 

erdves ir 

poilsio zonas 

pritaikyti 

sveikai, 

saugiai 

veiklai, 

skatinančiai 

mokyklos 

bendruome 

nės narių 

aktyvumą 

Sukurta 

dinaminė, 

moderni, 

saugi, 

motyvuojanti 

ugdymą(si), 

SUP 

mokiniams 

pritaikyta 

aplinka. 

Ugdymo 

procese 

vykdoma 

judėjimo ir 

sensorinė 

integracija 

Naujomis 

priemonėmis ir 

inventoriumi 

papildyti 

edukacines 

erdves ir 

poilsio zonas 

Modernių ir 

stimuliuojančių 

ugdymo(si) aplinkų 

kūrimui 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 turintiems 

mokiniams įrengti  

„paslapčių nameliai“. 

Sportinių įgūdžių 

lavinimui, 

sveikatingumui gerinti 

naujomis sporto 

priemonėmis atnaujinti 

fizinio ir gydomojo 

ugdymo kabinetai, 

korėta danga išklota 

spyruokliukų aikštė. 

Žalioji lauko klasė 

papildyta šiltnamiu ir 

pavėsine. Įsigytas lauko 

kupolas, kuriame veiks 
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lauko skaitykla. Naujais 

baldais atnaujinta 

klėtelė. 

Mokinių laisvalaikiui 

pertraukų metu, 

bendrabutyje 

gyvenančių vaikų 

užimtumui gerinti 

nupirkta stalo žaidimų, 

kubų, emocijų 

pagalvėlių ir kt. 

Ugdymo proceso 

vykdymui ir 

laisvalaikio 

organizavimui visi 

mokiniai aprūpinti 

ugdymo ir laisvalaikio 

priemonėmis (100 

proc.) 

Veiklos sklaida 

vykdyta: mokyklos 

internetiniame 

puslapyje 
wwww.zubovomokykl.lt,  

Akmenės r. Dabikinės 

Vladimiro Zubovo 

mokyklos „Facebook“ 

paskyroje, socialiniame 

tinkle „Youtube“, 

rajono laikraštyje  

„Vienybė“, metodinėse 

dienose, seminaruose, 

konferencijose, 

projektuose, Akmenės 

rajono savivaldybės 

leidinyje „Akmenės 

rajono savivaldybės 

2020 metų veiklos 

ataskaita“ 
 

 

 

*Skyriaus įvertinimas 
 

 

V.  MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI 
 

 

 

 

1. Įstaigos plotas: 

Eil. 

Nr. 

 Mato 

vnt. 

Kiekis Pokyčiai Pastabos 

1. Bendras plotas, iš jo: m2 2933,74   

1.1. naudingas m2 2536,96   

1.2.  išnuomotas m2 85,58   Uždaroji akcinė 

bendrovė „Maisto 

slėnis“   

1.3. suteiktas pagal 

Patalpų ir įrangos 

nuomos 2019-04-25 

m2 -   
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sutartį Nr. 

2019/04/25/PN(M)-

2019-001 

1.4. nenaudojamas  m2 134,97  Mokyklos senoji 

katilinė 

neeksploatuojama 

 

2. Materialinės bazės gerinimas: 
 

Eil. 

Nr. 

 Mato 

vnt. 
Kiekis Rodiklis Pastebėjimas  

siektinas pasiektas 

1. Suremontuota 

patalpų 

m2 8 Pakeisti 

bendrabutyje 

pirmame aukšte 

naujas vidines 

duris 

Pakeistos 8 vnt. 

vidinės durys 

- 

2. Įsigyta 

ilgalaikio turto 

vnt. 1 Bibliotekų fondas Įsigyta grožinės 

literatūros už 

535,31 Eur 

 

3. Įsigyta 

inventoriaus 

vnt.  Įsigyti įvairius  

inventorius 

(kupolą, šiltnamį, 

pavėsinę, terapinį 

paslapčių namelį, 

planšetes, 

spausdintuvus, 

nešiojamus 

kompiuterius, 

planšečių 

įkroviklius, 

planšečių dėklus) 

Įsigyta 63 vnt. 

prekių 

 

4. Suremontuota 

ilgalaikio turto  

vnt.  2 Suremontuoti 

mokyklinius 

autobusus 

Atliktas dviejų 

mokyklinių 

autobusų 

remontas  

- 

vnt. 3 Suremontuoti 

katilinės katilus 

Atliktas trijų 

dujinių katilų 

remontas 

 

*Skyriaus įvertinimas 
 

 
 

 

VI. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

 

6.1. Papildomai gautas finansavimas – parama(ne iš patvirtinto Savivaldybės biudžeto lėšų): 
 

Eil. 

Nr. 

Projekto, programos, konkurso ar kito šaltinio, iš 

kur gauta parama, pavadinimas (iš ES, kitų fondų, 

ministerijų, dalyvaujant programose ir kt.) 

Gauta 

parama, 

Eur 

Savivaldybės 

prisidėjimo dalis, 

Eur (jeigu buvo) 

Kam panaudotos lėšos 

Mokykla dalyvauja Europos Sąjungos ir Nacionalinio biudžeto lėšomis remiamose programose –  

„Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“,  

Yra Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto narė 
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6.2. Vienam mokiniui/globotiniui ir 1 m2 tenkančios išlaidos: 

 

 

VII. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMUS 

ĮSTAIGOJE 
Eil. 

Nr. 

Atliktas 

patikrinimas, 

data 

Kas atliko Patikrinimo 

tikslas 

Išvados, pasiūlymai Jeigu buvo 

pastabų, kas 

atlikta 

1. 2020-10-01 Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo, 

kultūros ir sporto 

skyriaus 

vyriausioji 

specialistė Nijolė 

Mockuvienė  

Priėmimo į 

bendrojo ugdymo 

mokyklą tvarkos 

aprašo vykdymas 

Priėmimo į Akmenės r. 

Dabikinės Vladimiro 

Zubovo mokyklą tvarkos 

aprašas parengtas 

vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymu, poįstatyminiais 

teisės aktais, Priėmimo į 

savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos 

aprašu (2018-04-25 Nr. T-

106). Mokyklos aprašais ir 

mokinių priėmimo į 

mokyklą komisijos darbo 

reglamentas patvirtintas 

mokyklos direktoriaus 

2020-05-22 įsakymu Nr. V-

48. Priėmimas į mokyklą 

vykdomas teisės aktų 

nustatyta tvarka 

  

 
 

VIII. PROBLEMOS IR KAIP JOS BUVO SPRENDŽIAMOS 

 

Eil. 

Nr. 

Problema Priemonės, kokių buvo 

imtasi jai spręsti 

Pasiekti teigiami pokyčiai dėl 

priemonių įgyvendinimo 

Jeigu 

neišspręsta, 

kokių toliau 

veiksmų bus 

imamasi 

 

Ugdymo reikmėms 

lėšos, Eur  

Savivaldybės 

biudžeto (SB(KR), 

SB(AA), 

AL(LBL), BDK, 

NBDK), Eur 

Biudžetinių įstaigų 

pajamų (BĮP), Eur  

Valstybės lėšos, 

perduotos 

savivaldybėms 

įstaigos 

išlaikymui  

Iš viso: 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

1 mokiniui 

/globotiniui 

tenkančios 

išlaidos 

3671 4368 5051 51 22 85 108 83 41 4232 4671 4541 8062 9143 9718 

1 m2 

naudingo 

ploto 

tenkančios 

išlaidos 

160 174 193 2 1 3 5 3 2 185 186 174 352 364 372 

Pastaba: tenkančios išlaidos apskaičiuojamos nurodytų šaltinių kasines išlaidas metų pabaigoje padalijus iš mokinių (pagal rugsėjo 1 d. 

duomenis/globotinių (pagal gruodžio 31 d. duomenis) skaičiaus arba iš naudingojo įstaigos valdomų pastatų ploto (neįskaitant 

nenaudojamo, išnuomoto ar perduoto ploto) 
 

*Skyriaus įvertinimas 
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1. Karantinas dėl 

COVID-19 

pandemijos 

Įvertintos mokinių, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

nuotolinio 

komunikavimo 

galimybės. Sukurta 

nuotolinio mokymosi 

aplinka 
http://nuotolinis.zubovom

okykla.lt/  

Mokinių ugdymo(si) procesas 

sėkmingai vyko mišriu būdu: per 

nuotolinio mokymosi aplinką 
http://nuotolinis.zubovomokykla.lt/ 

ir individualių užduočių 

pristatymą mokymosi aplinkoje 

Iššūkis 

priimtas, 

problema 

išspręsta 

*Skyriaus įvertinimas 

 

IX. STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI 
 

STIPRIEJI (1–5) TOBULINTINI (1–5) 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 
3. 

 
4. 

 

 

5. 

 Gaunamas finansavimas užtikrina gerą 

įstaigos darbą. 

 Apibendrinus mokinių kaitos duomenis, 

mokinių skaičius mokykloje nežymiai 

svyruoja, o tai sudaro palankias sąlygas 

planuojant mokyklos veiklą bei 

finansinius išteklius. Emigracija ryškaus 

poveikio mokinių skaičiui neturi. 

 Mokykla, būdama Pedagogas.lt VIP nare, 

ekonomiškai naudoja kvalifikacijai 

skirtas lėšas.  

 Pakankamas klasių, miegamųjų kambarių 

ir poilsio erdvių skaičius. Mokiniai 

ugdomi emociškai saugioje aplinkoje. 

 Mokykloje dirba kvalifikuoti mokytojai 

 Blogėjantis vidutinio ir žymaus intelekto 

mokinių sveikatos indeksas. 

 Prastas romų tautybės mokinių lankomumas. 

 Mokyklos ir bendrabučio išorei reikalingas 

apšiltinimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Skyriaus įvertinimas 

 

 

X. UŽDAVINIAI KITIEMS METAMS 

Eil. 

Nr. 

Uždavinys / 

problema 

Numatomi veiksmai Siektini rodikliai 

10.1.  10.1. Kurti palankų 

emocinį 

mikroklimatą 

mokykloje 

10.1.1. Suaktyvinta  

pasitikėjimo ir 

pagarbos atmosfera 

kolektyve. 

10.1.2. Pagerėjusi  

mokinių socialinė ir 

psichologinė raida. 

10.1.3. Sustiprėjusi  

mokinių fizinė 

sveikata  

10.1.1.1. Organizuoti individualūs 

pokalbiai: 100 proc. su pedagogais bei 

švietimo pagalbos specialistais ir bent su 

50 proc. su kitu mokyklos personalu.  

10.1.1.2. Tęsti mokyklos tradicijas bent 3 

neformalūs renginiai mokyklos 

bendruomenei: Rugsėjo 1-osios, lapų 

grėbimo šventės ir Kalėdinis–ataskaitinis 

renginys 

10.1.1.3. Įrengtas komandos kambarėlis, 

skirtas atskirų darbo grupių 

bendradarbiavimui. 

10.1.1.4. Pagerės 30 proc. mokinių 

socialinė ir psichologinė raida. 20 proc. 

sumažės mokinių sergamumas 

http://nuotolinis.zubovomokykla.lt/
http://nuotolinis.zubovomokykla.lt/
http://nuotolinis.zubovomokykla.lt/
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10.2.  10.2. Stiprinti 

mokinių integraciją į 

visuomenę. 

10.2.1. Sudarytos 

galimybės mokyklos 

mokiniams  dalyvauti 

įvairiose veiklose 

organizuotose už 

mokyklos ribų. 

10.1.1. 35 proc. mokinių dalyvaus rajone 

ir respublikoje organizuotuose 

projektuose, renginiuose, parodose, 

konkursuose ir olimpiadose. 

 

10.3.  10.3. Kryptingai 

siekti mokytojų, 

pagalbos mokiniui 

specialistų, 

mokyklos vadovų 

bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ūgties. 

10.3.1. Pagerėjusi 

pamokos kokybė. 

10.3.2. Pagerėjusi 

mokinių individuali 

pažanga. 

 

10.3.1.1. 100 proc. pedagogų kelia 

kvalifikaciją ne mažiau nei 5 dienas per 

metus.  

10.3.1.2. Suorganizuotas metodinis 

seminaras rajono pedagogams III 

ketvirtyje tema „Individualizuota pagalba 

SUP mokiniams“.  

10.3.1.3. Labai gerai ir gerai mokinių 

individualią pažangą vertinančių tėvų dalis 

– 70 proc.  

8.3.1.4. Ugdymo procese 60 proc. 

mokytojų taiko naujus pamokų modelius, 

kurie motyvuoja mokinius siekti 

individualios pažangos.   

10.4. 10.4. Kurti saugią 

ugdymosi aplinką 

mokiniams.  

10.4.1. Sukurta saugi, 

estetiška ugdymo(si) 

aplinka.  

10.4.2.Modernizuojant 

ugdymosi sąlygas 

kuriamos edukacinės ir 

kūrybinės aplinkos. 

10.4.1.1. Mokyklos savivalda ir 

bendruomenė įsijungia į naują edukacinių 

erdvių kūrimą (įvykdytos visos numatytos 

plane priemonės).   

10.4.1.2. Kas mėnesį atnaujinami ir 

viešinami mokinių darbai klasėse ir 

koridoriuose.  

10.4.1.3. II ketvirtyje pagamintas medinis   

lauko muzikinis instrumentas.  
*Skyriaus įvertinimas – atitinkamo Savivaldybės administracijos skyriaus išvada apie vadovo veiklos įvertinimą pagal tam tikrą sritį. 

__________________________ 

 

 

Švietimo padalinio vadovė (direktoriaus    Dalia Bakaitienė 

pavaduotoja ugdymui), laikinai vykdanti 

direktoriaus funkcijas 


