
 
 

Laiškas Kalėdų Seneliui 
 

Kalėdų seneli, gero tau kelio, 
Daug linksmų, gerų dienų. 
Tau rašau aš šį laiškelį 
Primenu, kur gyvenu. 
 

Nuvaliau nuo tako sniegą. 
Ne bėda, jei naktį snigs… 
Mano sargis – jis nemiega 
Prie vartelių pasitiks. 
 

Klaidžioti ilgai neverta, 
Maišas, aišku, kad sunkus. 
Aplankyk mane iš karto, 
O vėliau – kitus vaikus… 

 

 
 

Praėjo didelė ir ilgai laukta mokyklos 30-čio šventė. Rodos, 
taip neseniai buvome tame pasimatyme, toje šventėje, taip 
neseniai nešėme gėles ir dėkojome tiems, kurie žvaigždelėmis 
švietė mokyklos klasėse ir takeliuose. Įtaigaus ir gero žodžio 
ieškojome, apie kiekvieną bendruomenės narį mąstėme. 

Minčių kalvelėmis, atradimų posūkiais, į šviesos ir gėrio 
krantą nutiestais tiltais ėjome. Kiekvieną dieną mūsų ugdytiniai 
jautė rūpestingą motinišką ranką: mokytojų, auklėtojų, mokytojo 
padėjėjų, naktinių auklių, valytojų, meistrų ir visų kitų čia 
dirbančių žmonių. 

Dabar stabtelėkime, susimąstykime, kad išgirstume, 
pamatytume, pajustume artėjančios Didžiosios šventės - šv. 
Kalėdų alsavimą. 

Su šv. Kalėdomis mielieji! Gerų ir kūrybingų Naujųjų 2013 
metų! 

Direktorė Reda Pažėrienė 
 
 

 

Aš ir mano mokykla 
Programos koordinatorė Teresė Kazlauskienė 

 

Šių mokslo metų paskutinį ketvirtį mokiniai kartu su 
mokytojais vykdė neformaliojo švietimo programą ,,Aš ir 
mano mokykla“. Jos turinys buvo nukreiptas į demokratinio 
bendrumo, draugiškumo siekimą netradiciniuose 
renginiuose, į kūrybinę savirealizaciją, naujų kompetencijų 
įgijimą, o svarbiausia - pasididžiavimo savo mokykla 
pajautimą. Programą vykdė didelė dalis mokyklos 
bendruomenės - nuo lavinamųjų klasių mokinio iki 
mokyklos vadovo.  

Veiklos turinyje atsispindėjo klasių bei šeimynų darbas. 
Vyko akcija ,,Būk atsakingas“ (auklėtojos Valė Janušienė, 
Ramunėlė Paraukienė, Teresė Kazlauskienė), integruotos 
pamokos (mokytojos Asta Šimaitė, Asta Kaselienė, Teresė 
Kazlauskienė). Mokinių kūrybinių darbų vaisiai (mokytojos 
Inga Kuzinevičienė, Jolanta Drumstaitė, Renata 
Sladkevičienė) atskleidė įvairius mokinių pomėgius ir 
gebėjimus.  

 
Galimybę gilesniam savęs pažinimui, liaudies išminties 

praktiniam taikymui suteikė mokyklos psichologės Ritos 
Vėželienės ir bibliotekininkės Angelės Sinkevičienės 
pateikta kūrybinė medžiaga.  
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ESAME DRAUGE 



Esame labai dėkingi aktyviai projekto dalyvei, 
nenuilstančiai mokytojai Palmyrai Norkūnienei už 
mokyklos interjero gražinimą gėlėmis.  

 

 
 
Auklėtoja Rasa Šalkauskienė dovanojo mokiniams 
nuotaikingą šventę - susitikimą su iliuzionistais. 
 

 
 
Su mokytojomis Asta Kaseliene ir Terese Kazlauskiene 

mokinių atstovai dalyvavo nemokamojoje ,,FORUM 
CINEMAS“ kino teatro akcijoje ,,Gerumo seansai 
globojamiems vaikams“. 

 

 
 
 
 
 

Ilgametė mokyklos veikla užfiksuota filmuotoje 
medžiagoje (kūrybinės grupės vadovas Algis Jočiūnas) ir 
mokyklos istorijos ekspozicijoje (mokytoja Juzefa 
Šestakauskienė). Apibendrindami 30 metų mokyklos 
veiklą, organizavome respublikinę konferenciją - šventę 
,,Kaišiadorių specialiosios mokyklos patirtis ir ateities 
vizija“.  

 

 
 
Programa ,,Aš ir mano mokykla“ buvo finansuota, todėl 

galėjome švietimo materialinę bazę papildyti spaudiniais, 
vaizdine medžiaga, apmokėti už įvairias paslaugas.  

Malonu, kad mokytojų komanda dirbo sutelktai, kad 
išskirtinė programos veikla skatino mokinių teigiamas 
emocijas, žadino motyvaciją naujam pažinimui, saviugdai ir 
saviraiškai.  
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Žiemos(Kalėdų) atostogos pradinių klasių mokiniams 

nuo 2012-12-27 iki 2013-01-09. Pamokos prasidės 2013-
01-10 (ketvirtadienį). 

5-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams 
nuo 2012-12-27 iki 2013-01-04. Pamokos prasidės 2013-
01-04 (pirmadienį). 
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