
 
RUGSĖJO PIRMOJI 
 
Ta diena – lyg gėlė, ji žydi 
Dar įkaitus nuo vasaros saujos. 
Atsiversi dieną lyg knygą, 
O toj knygoj-kitas pasaulis. 
 
Knygos lapuose paukščiai gieda, 
Knygos medžiuose žodžiai šneka, 
O diena lyg jurgino žiedas, 
Lyg gėlėm nubarstytas takas. 
 
Ši diena išlydės į kelią, 
Ji tave pasitiks sugrįžtant. 
Ši diena ant sparnų mus kelia, 
Ji graži lyg tavo vaikystė. 
 

 
Nerijus Raznauskas  

 
Mielieji, 
Jau skamba paskutiniai vasaros akordai. 

Baigėsi nerūpestingos vasaros atostogos. 
Netrukus balti rudens voratinkliai apraizgys 
jurginų galvas... 

Kasmet besikartojančių rugsėjų pradžios 
nuteikia mus nuolatinei kaitai ir atsinaujinimui. 

Mokslo metų pradžią pasitinkame surimtėję, 
kupini noro nertis į žinių pasaulį. 

Šis rugsėjis ypatingas kaip ir kiekviena darbų 
pradžia, reikalaujanti nugalėti nerimą, inerciją, 
neryžtingumą. Nuo visų mūsų pastangų 
priklausys naujų mokyklos žingsnių sėkmė. 

Tegu jus lydi džiaugsmas ir gerumas! 
 

Mokyklos direktorė Reda Pažėrienė 

 
Ugdymo organizavimas 2014-2015 m.m. 

 
Ugdymo organizavimas 1-4 klasėse: 
– ugdymo procesas pradedamas 2014–09–01, 

baigiamas 2015–05–29.  
– mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32 

savaitės. 
Atostogos 1 – 4 klasėse:  

Atostogos Prasideda Baigiasi 
Rudens 2014–10–27 2014–10–31 
Žiemos (Kalėdų) 2014–12-22 2015–01–02 
Pavasario (Velykų) 2015–03–30 2015–04–03 

Vasaros 2015–06–01 2015–08–31 
 

Papildomoms atostogoms skiriama 10 
ugdymosi dienų. 

 

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi 
2015–02–09 2015–02–13 
2015–05–04 2015–05–08 

 

Ugdymo organizavimas 5 – 10 ir 
socialinių įgūdžių ugdymo klasėse: 

– ugdymo procesas pradedamas 2014–09–01, 
baigiamas 5 kl. – 2015–05–29, 6–10 ir socialinių 
įgūdžių ugdymo kl. 2015–06–05.  

– mokslo metų ugdymo proceso trukmė 5 kl. – 
32 savaitės, 6–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo 
klasėse – 35 savaitės. 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 
Rudens  2014–10–27 2014–10–31 
Žiemos (Kalėdų) 2014–12–22 2015–01–02 
Žiemos 2015–02–17 2015–02–18 
Pavasario (Velykų) 2015–03–30 2015–04–03 
Vasaros  
5 klasė 2015–06-01 2015–08–31 
6-10 ir socialinių 
įgūdžių ugdymo kl. 

2015–06-08 2015–08–31 

 

5 klasėje papildomoms atostogoms skiriama 
10 ugdymosi dienų. 

 
Atostogos prasideda Atostogos baigiasi 

2015–02–09 2015–02–13 
2015–05–04 2015–05–08 
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Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ir 
pagrindinio ugdymo individualizuotas programas 
skirstomas pusmečiais:  
I pusmetis: 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. sausio 
9 d. (1–5 klasės), 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. 
sausio 23 d. (6–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo 
klasės). 
II pusmetis: 2015 m. sausio 12 d. – 2015 m. 
gegužės 29 d. (1–5 klasės), 2015 m. sausio 26 d. 
– 2015 m. birželio 5 d. (6–10 ir socialinių įgūdžių 
ugdymo klasės). 

Paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų 
gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją 
epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio 
užkrečiamųjų ligų išplitimo, taip pat oro 
temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei 
į mokyklą gali nevykti 1–5 specialiųjų, 
lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasės 
mokiniai.  
Jei oro temperatūra – 25 laipsnių šalčio ar 
žemesnė, į mokyklą gali nevykti – 6–10 
specialiųjų klasių mokiniai. Šios dienos 
įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

Mokyklos vadovas iškilus situacijai, keliančiai 
pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus 
ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo 
proceso koregavimo. 

Mokykla, formuodama ir įgyvendindama 
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. 

 
 
 
 

Stovyklą „M ūsų vasara“ prisiminus 
Auklėtoja Valė Janušienė 

 
Birželio 10 – 21 d. Kaišiadorių specialiosios 

mokyklos patalpose veikė specialiųjų poreikių 
vaikų ir jaunuolių vasaros poilsio stovykla „Mūsų 
vasara“. Stovykloje savo laisvalaikį įdomiai ir 
turiningai praleido 11 mokinių. Stovyklautojai 
aplankė Lietuvos zoologijos sodą Kaune, 
Kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimtinę 
Guronių kaime.  

Dalyvavome nuotaikingoje edukacinėje 
programoje „Kūdikystė ir vaikystė kaimo 
sodyboje“ Lietuvos liaudies buities muziejuje, 
išmokome naujų liaudies žaidimų.  
 

 
 

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

 

 
 



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

 
Kelionė į Vokietij ą 

Psichologė Rita Vėželienė 
 

Gegužę grupė mokinių ir mokytojų vyko į 
Vokietiją pas savo ilgamečius draugus, 
Klioppenburgo šv. Vincento mokyklos mokinius. 
Pasirinkta ekologijos tema, vandens svarba, 
biokuras. Susiskirstę nedidelėmis grupelėmis 
dalyvavome ekologijos pamokose, gaminome 
jogurtą, mokėmės važinėti elektriniais 
motoroleriais bei dviračiais, pažinome kitų šalių 
kultūrą ir vertybes.  

 

 
 
Lankėmės miesto vandenvietėje, kur matėme 

visą funkcionuojančią vandens valymo įrengimų 
grandinę nuo dvokiančio kanalizacijos šulinio iki 
švaraus į upelį ištekančio vandens. Plaukėme 
laivu šiaurės jūra, turėjome galimybę pamatyti 
savo akimis periodinį vandens lygio kritimą ir 
pakilimą, kartu su mumis plaukė ir mokslininkai 
su trimis mažais ruoniukais, kuriuos jie keistai 
vadina – „jūros šuniukais“. Jų paleidimą į jūrą 
matėme iš arti.  

 

 

Įspūdį paliko dideli durpynų plotai, kur 
gaminami durpių briketai, t.y. ekologiškas kuras. 
Ne tik mokėmės ekologijos, bet ir pramogavome 
bei ragavome tam kraštui būdingus patiekalus: 
grikių blynus ir net grikių tortą. Galiausiai 
atsisveikinimo vakaronė, padėkos mūsų rėmėjams 
ir draugams, vaišės ir šokiai. 

 

 
 
 

Edukacinė veikla liaudies buities muziejuje 
Mokytoja Asta Kaselienė 

 
Birželio mėnesį jungtinė mokinių grupė 

(specialiųjų klasių ir socialinių įgūdžių ugdymo 
klasės mokiniai) su mokytojomis Terese ir Asta 
vyko į Rumšiškes. Edukacinėje veikloje ,,O kai aš 
pas promočiutę buvau“ mokiniai susipažino su 
lietuvių liaudies papročiais ir tradicijomis XIX 
amžiuje. Veikla buvo labai įvairi: žaidimai, 
šokiai, maisto degustavimas, įvairiausių buities 
padargų naudojimas pagal paskirtį. Visi 
pasijutome kaip pas močiutę kaime seniai seniai... 

 

 
 
 
 
 



Krikštas ir Pirmoji Komunija 
Mokytoja Palmyra Norkūnienė 

 
Gegužė džiugina gražiomis šventėmis. Viena 

iš jų – vaikų Pirmoji Komunija. Gegužės 12 dieną 
septyni Kaišiadorių specialiosios mokyklos 
mokiniai pirmą kartą priėmė Švenčiausiąjį 
Sakramentą. Dar du mokiniai buvo pakrikštyti. 
Po iškilmių Kaišiadorių katedroje vaikų laukė 
saldi vakarienė mokykloje. 

 

 
 
Pilietinė iniciatyva ,,Kad ne auksinės vasaros...“ 

Mokytoja Teresė Kazlauskienė 
 

Gedulo ir vilties dieną grupė vyresniųjų klasių 
mokinių paminėjo, dalyvaudami gyvoje istorijos 
pamokoje Lietuvos liaudies buities muziejuje. 
Prie žeminės susmeigėme pačių pagamintus 
simbolius – ,,vosilkas“, su didžiu dėmesiu 
išklausėme tų įvykių liudininkės pasakojimą apie 
žiaurius tremties metus. Stipriais išgyvenimais ir 
emocijomis papildyta Lietuvos istorija labiau 
priartėjo prie kiekvieno iš mūsų. 

 

 
 
 
 

„Kai buvau...jaunim ėlin ėjau“ 
Mokytojos Ema Karpinienė, Palmyra Norkūnienė 

 
Dalyvaudami edukacinėje programoje „Kai 

buvau... jaunimėlin ėjau“ skanavome naminės 
duonos, sūrio, medaus, riešutų sėdėdami už 
seklyčioje šventiškai papuošto stalo. Pasipuošėme 
šventiniais jaunimo drabužiais, sužinojome jų 
pavadinimus, paskirtį. Labiausiai patiko XX a. 
pradžios jaunimo pramogos – pasirodo jos buvo 
daug linksmesnės ir teikiančios daugiau 
džiaugsmo, negu dabartinės.  

 

 
 
Pamėginome atlikti ir senovinius darbus: 

naščiais vandens panešti, mušti sviestą, kočioti. 
Kieme laukė dar įdomesnės užduotys, tik ne 
visiems jos buvo įveikiamos. Grįždami 
aplankėme Kauno marias, pasigrožėjome 
nuostabiais vaizdais. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mokyklos adresas: Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys, tel./faks. 8-346-60028, El. paštas : KSIMAS@takas.lt 
Redkolegija: T.Kazlauskienė, I.Armanavičiūtė, R.Sladkevičienė 
 


