
 
Gelsvus lapus rudens vėjas neša, 
Laukus gaivina rudenio tyla. 
Ir vėl tave, atėjusį į klasę, 
Kasryt pasveikins tavo mokykla. 
Ji džiaugsis, tavo džiaugsmą pastebėjus, 
Nuliūs, pajutus nerimą širdies, 
Priglaus tave, lyg motina priėjus, 
Ir bausdama lyg motina liūdės. 
 

 
Viktorija Blažytė 

 
Gamtos laikrodis jau rodo artėjantį rudenį. 

Rugsėjo pirmoji ne tik kalendorinis ženklas. Ši 
diena mums duota kaip didelis turtas. Už jos 
slenksčio – naujos žinios, nauji darbai, nauja 
patirtis ir viltis. 

Tegul Naujaisiais mokslo metais rankos 
tiesiasi prasmingiems darbams, nepristinga naujų 
kūrybinių jėgų, o širdis džiugina atradimų 
džiaugsmas. 

Su Rugsėjo1 - ąja mieli kolegos, tėveliai, 
mokiniai! 

Direktorė Reda Pažėrienė 

Ugdymo organizavimas 2013-2014 m.m. 
 

Ugdymo organizavimas 1-4 klasėse: 
- ugdymo procesas pradedamas 2013-09-02, 

baigiamas 2014-05-30.  
- mokslo metų ugdymo proceso trukmė-32 savaitės. 
Atostogos 1-4 klasėse:  

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2013-10-28 2013-10-31 

Žiemos (Kalėdų) 2013-12-23 2014-01-03 

Pavasario (Velykų) 2014-04-14 2014-04-18 

Vasaros 2014-06-02 2014-08-31 
 

Papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi 
dienų. 

 

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi 
2014-02-17 2014-02-21 
2014-05-05 2014-05-09 

 

Ugdymo organizavimas 5-10 ir socialinių 
įgūdžių ugdymo klasėse: 

- ugdymo procesas pradedamas 2013-09-02, 
baigiamas 5 kl. - 2014-05-30, 6-10 ir socialinių įgūdžių 
ugdymo kl. 2014-06-06.  

- mokslo metų ugdymo proceso trukmė 5 kl. - 32 
savaitės, 5-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse - 35 
savaitės. 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 
Rudens  2013-10-28 2013-10-31 
Žiemos (Kalėdų) 2013-12-23 2014-01-03 
Žiemos 2014-02-17 2014-02-18 
Pavasario (Velykų) 2014-04-14 2014-04-18 
Vasaros  
5 klasė 2014-06-02 2014-08-31 
6-10 ir socialinių 
įgūdžių ugdymo klasės 2014-06-09 2014-08-31 

 

5 klasėje papildomoms atostogoms skiriama 10 
ugdymosi dienų. 

 

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi 
2014-02-17 2014-02-21 
2014-05-05 2014-05-09 

 

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ir 
pagrindinio ugdymo individualizuotas programas 
skirstomas pusmečiais:  
      I pusmetis: 2013 m. rugsėjo 2d.–2014 m. sausio 10 d. 
(1-5 klasės), 2013 m. rugsėjo 2d.–2014 m. sausio 24 d. 
(6-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasės). 
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II pusmetis: 2014 m. sausio 13 d.–2014 m. gegužės 
30 d. (1-5 klasės), 2014 m. sausio 27 d.–2014 m. birželio 
6 d. (6-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasės). 

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į 
mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 
laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai - 6-10 ir 
socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai. Šios dienos 
įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

Mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso 
koregavimo iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių 
sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją. 

Mokykla, formuodama ir įgyvendindama mokyklos 
ugdymo turinį, gali koreguoti ugdymo proceso metu 
mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą arba mokinio 
individualų ugdymo planą, išlaikydama minimalų 
pamokų skaičių dalykų individualizuotoms programoms 
įgyvendinti. Mokykla numato pamokų laiką: 1 klasėje - 
35 min., 2-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse - 40 
min., o pertraukas ne trumpesnes kaip 15 min. 

 

Pamokos Pamokos laikas Pertraukų laikas 
1. 8.00-8.40 15 min. 
2. 8.55-9.35 15 min. 
3. 9.50-10.30 15 min. 
4. 10.45-11.25 15 min. 
5. 11.40-12.20 30 min. 
6. 12.50-13.30 20 min. 
7. 13.50-14.30  

Pirmadieniais pamokos pradedamos 8.55 val. 
Antradieniais – penktadieniais pamokos specialiųjų 
klasių mokiniams pradedamos 8.00 val., o specialiųjų 
(lavinamųjų) klasių mokiniams – 8.55 val. 

 
Stovykla „M ūsų vasara“  

Auklėtojų metodinės grupės pirmininkė V. Janušienė 
 

Birželio 10 – 21 dienomis mūsų mokykloje veikė 
vasaros poilsio stovykla „Mūsų vasara“. Stovykloje savo 
laisvalaikį įdomiai ir turiningai praleido 11 specialiųjų 
poreikių vaikų ir jaunuolių. Stovyklautojai aplankė 
Kauno zoologijos sodą, kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus gimtinę Guronių kaime. 

 

 
 
Dalyvavome nuotaikingoje edukacinėje programoje 

„Kūdikystė ir vaikystė kaimo sodyboje“ Lietuvos 
liaudies buities muziejuje.  

 
 

Stovykloje buvo organizuotos meno, sporto dienos, 
iškylos. Daug dėmesio buvo skirta sveikos gyvensenos 
įgūdžių formavimui. Savo meninius gebėjimus vaikai 
atskleidė piešdami, gamindami darbelius iš gamtinės 
medžiagos, buitinių atliekų, aplikuodami, susipažino su 
floristika, dekupažu.  

 

 
 

Su stovyklautojais dirbo patyrę mokyklos pedagogai 
ir specialistai. Vaikai praturtėjo gerais įspūdžiais, 
prasmingais darbais ir šypsenomis. 

 

 
 

Dvišalės mokyklų partnerystės COMENIUS  projektas 
Projekto koordinatorius A. Jočiūnas 

 

2013 m. gegužės 28 – 30 dienomis įvyko dar vienas 
planuotas susitikimas su projekto partneriais. Mokykloje 
lankėsi Cloppenburgo Šv. Vincento mokyklos atstovai 
Waltraud Behrens ir Ilse Stenzel, atsakingi už projekto 
koordinavimą Vokietijos mokykloje. Viešnagės tikslas – 
Comenius projekto baigiamieji darbai. Buvo aptarti 
projekto ataskaitos darbų etapai, viešinimo būdai, 
pasidalinta atliktų tyrimų medžiaga. Organizuotas 
baigiamasis Comenius projekto renginys mokiniams ir 
kitiems projekto dalyviams Roko sodyboje. Svečiai iš 
Vokietijos dėkojo projekto dalyviams už dalyvavimą ir 
bendradarbiavimą šiame projekte, teikė siūlymus 
tolesniam mokyklų tarpusavio draugystės plėtojimui.  



Dvejus metus trukęs mokyklų bendradarbiavimo 
Comenius projektas baigėsi liepos mėnesį. Abiejų 
mokyklų vadovai ir darbo grupės dar kartą aptarė 2013-
2014 m.m. tarpusavio bendradarbiavimo programą. 
Vokiečių partneriai tikisi, kad mokinių ir mokytojų 
susitikimus vieni su kitais 2013 – 2014 m. pavyks 
finansuoti iš Vokietijos rėmėjų lėšų. Jau šį rudenį, 
rugsėjo mėnesį, mūsų mokykloje keletą dienų viešės 
Cloppenburgo Šv. Vincento mokyklos mokiniai ir 
mokytojai. Rengiama bendroji susitikimo programa. 

 

Renginys miesto bibliotekoje „Skambantys metų laikai“ 
Auklėtoja J. Drumstaitė 

 

Kaišiadorių meno mokyklos mokiniai ir mokytojai 
pakvietė mūsų ugdytinius pasiklausyti koncerto - 
paskaitos „Kaip gyvuoji gėlele?“ ir praktinio darbo metu 
pasodinti savo gėlę. Jaunieji muzikantai grojo įvairiais 
muzikos instrumentais perteikdami metų laikų nuotaikas, 
o V.Giržado progimnazijos mokiniai deklamavo 
eilėraščius apie gėles. Labiausiai vaikams patiko 
saksofonu atliekama muzikinė ištrauka iš J. Seiber 
„Šokių siuitos“ ir fortepijonu sugrotas valsas P. 
Čaikovskio „Gelių valsas“ iš baleto „Spragtukas“. 

 

 
 

Sportinis renginys ,,Mes galim įveikti kli ūtis“  
Auklėtoja R. Paraukienė 

 

Niekas taip nesuburia vaikų ir neuždega jų bendrai 
veiklai, kaip sportiniai renginiai.  

 

 
 
Po pamokų mokyklos stadione vaikai turiningai leido 

laisvalaikį, sėkmingai įveikdami visas netikėtas kliūtis, 

panaudodami įvairias sportines priemones: dviračius, 
spalvotus kamuoliukus, mėtymo lazdas, lankus, atliko 
nesudėtingas individualias ir komandines užduotis. 

Visi vaikai buvo paskatinti dovanėlėmis, o 
sportiškiausiam jaunuoliui buvo įteiktas diplomas ir 
prizas – krepšinio kamuolys. Visi pasidžiaugėme savo 
vikrumu ir sumanumu.  
 

 
 

Bendra mankšta „Judėk linksmai“ 
Auklėtoja V. Janušienė  

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės aikštėje „Geros 
sveikatos“ klubo narių iniciatyva buvo organizuota 
gyventojų mankšta gryname ore „Judėk linksmai“. Tai - 
noras išmokyti visuomenę sveikos gyvensenos, skatinti 
fizinį aktyvumą ir turiningą laisvalaikio praleidimą. 
Mūsų mokyklos mokiniai noriai dalyvavo šiame 
renginyje, išmoko naujų mankštos pratimų, pajuto 
teigiamas emocijas, bendrumo jausmą. Šią iniciatyvą 
palaikė daugelis šalies miestų. 

 

 
 

 
Neformaliojo vaikų švietimo programa 

„Keliaukim, draugaukim, sportuokim“ 
Mokytojai I. Kisielienė, A. Šimaitė, J. Šiurkus 

 

Programa skirta specialiųjų, lavinamųjų ir socialinių 
įgūdžių ugdymo klasių mokiniams.  Programos tikslas - 
ugdyti mokinių socialines kompetencijas, suteikiant 
žinių apie Lietuvą, sudarant galimybę sportuoti, 
bendrauti ir bendradarbiauti. Programos veiklos skatino 



sveiko, turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymą, 
fizinį aktyvumą, bendravimą su bendraamžiais, kartu 
plėtojant emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį. 

Dešimtokų šimtadienio proga vykome į Kauno Ledo 
areną, kur čiuožinėjome su pačiūžomis. Aplankėme 
Kauno hidroelektrinę, daugiau sužinojome apie 
atsinaujinančius energijos šaltinius. Minėdami Kovo 11-
ąją, varžėmės krepšinio aikštelėje su Suaugusiųjų ir 
jaunimo mokyklos mokiniais, Paparčių Šv. Juozapo 
globos namų auklėtiniais, žaidėme stalo tenisą. 
Dalyvavome Lietuvos Specialiosios olimpiados 
specialiųjų mokyklų ir profesinio rengimo centrų 
krepšinio čempionate, kur pasidalinome 3-4 vietą.  

Pravedėme renginį „Pažinkime vieni kitus iš arčiau“. 
Jame dalyvavo V.Giržado progimnazijos 3a klasės, mūsų 
mokyklos pradinių, lavinamųjų ir socialinių įgūdžių 
ugdymo klasių mokinių komandos. Dalyviai rungėsi kas 
greičiau įveiks kliūčių ruožą, taikliau pataikys į „šulinį“, 
į vartus, pastatys aukštesnį „bokštą“. Visi norintys galėjo 
išbandyti savo taiklumą žaisdami smiginį, boulingą, 
mankštindamiesi „treniruoklių salėje“ ar smagiai 
šokinėdami ant batuto. Nugalėjo draugystė, šypsenos, 
gera nuotaika. Visos komandos buvo apdovanotos 
diplomais ir saldžiais prizais. Susitarėme susitikti ir 
kitąmet. 

Ritminių šokių būrelio „Sūkurys“ nariai dalyvavo 
Kauno Šv. Kazimiero vidurinės mokyklos atviroje 
veikloje - konkurse „Šokių diena“. Vaivos ir Evelinos 
pasirodymas sulaukė didelių plojimų. Jos buvo 
apdovanotos diplomais ir saldžiais prizais. 

Balandžio mėnesį mokyklos bibliotekoje veikė 
paroda „Sportas-sveikata“, kurioje buvo galima sužinoti 
apie netradicines sporto šakas, naujus žaidimus. 

 

 
 

Mokytoja A. Šimaitė organizavo mankštos savaitę 
pradinių ir lavinamųjų klasių mokiniams „Mankštinamės 
kartu“. Mokytojai ir šeimynų auklėtojos įsitraukė į 
programos veiklą klasės valandėlių metu kalbėdami apie 
fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, organizuodami 
mankštos pertraukėles pamokų metu, sportinius 
užsiėmimus laisvalaikio metu. 
 

 
 
Grupė mokinių dalyvavo Šeduvoje vykusiame 

Lietuvos Specialiosios olimpiados 2013 m. žirginio 
sporto čempionate „Suvaldyk žirgą“, taip pat aplankė 
Burbiškio dvarą. 

 

 
 
Netradiciniai veiklos būdai padėjo atsiskleisti 

mokinių saviraiškai. Už programos vykdymui skirtas 
lėšas įsigyta naujų sportinių priemonių. 

 

 
Vaiva Bražinskaitė 
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