
    
 
 

Ruduo rugsėjį šaukia 
Zenė Sadauskaitė 

 

Ruduo – spalvų aruodas!  
Rugsėjo pirmą šaukia,  
Vaikų džiaugsmingą juoką  
Tuoj ves į klasę jaukią.  
 

Kiek daug akių! Jos žydi –  
Anksti šį rytą kėlės.  
Prie dvyliktoko glaudžias  
Mažutis pirmokėlis.  
 

Gražiausi skamba žodžiai,  
Nuo jų širdis sušyla.  
Gerumas susitelkęs  
Lyg debesėlis kyla.  
 

Ir driekiasi per Lietuvą  
Skambi daina varpelio...  
Gerumas, aidu grįžęs,  
Į širdis ieško kelio...  
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Sveikiname naująją mokyklos direktorę!  
 

 
 
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016-
06-30 sprendimu Nr. V17-215 Rūta Stankienė 
nuo 2016 m. liepos 1 d. paskirta į Kaišiadorių 
specialiosios mokyklos direktoriaus pareigas. 
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Ieva V. „Gėlė“ 

 

Mieli mokytojai, mokiniai, mokyklos 
bendruomenės nariai, 

Nuoširdžiai sveikinu Jus su artėjančiais 
naujais mokslo metais. Pažinimo ir pokyčių 
kelyje, kuriuo vėl žengsime nuo rugsėjo 1-osios, 
neabejotinai susidursite su naujais iššūkiais, 
kuriuos teks įveikti. Linkiu nepabūgti ir 
nepasiduoti, nes jie ir padeda mums tobulėti bei 
pajausti savo darbų prasmę. 

Tebūna nauji mokslo metai Jums kupini 
kūrybinių idėjų ir pažinimo džiaugsmo. Gerų 
ateinančių mokslo metų! 

Mokyklos direktorė Rūta Stankienė 
 
 

 
Ugdymo organizavimas 2016-2017 m.m. 

Pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė 
 
Praėjusiais mokslo metais parengtos ir 

įgyvendintos neformaliojo švietimo programos 
„Mes šaunuoliai“, „Kelionė į spalvų ir garsų 
pasaulį“, „Duris pravėrus“ ir „Mes galim“ iš 
mokinio krepšelio 7% lėšų, skirtų neformaliajam 
švietimui. Programose dalyvavo visi mokyklos 
mokiniai. Kaišiadorių rajono savivaldybės 
neformaliojo švietimo projektų rėmimo konkurse 
laimėtas ir įgyvendintas tęstinis vasaros poilsio 
organizavimo projektas „Mūsų vasara“. Vasaros 
stovykloje poilsiavo 9 mūsų mokyklos mokiniai. 
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Bendradarbiaujam su Vokietijos Kliopenburgo 
Šv.Vincento mokyklos mokiniais. 2016 metais 
mokykla partnerystės pagrindais dalyvavo 
Erasmus + projekte „Sveika gyvensena, mityba“. 
10 mokinių su mokytojais dalyvavo pažintinės 
veikos renginiuose Lenkijoje. Mokykloje 
vykdytas pilietinio ugdymo projektas „Mes – už 
Lietuvą“. Dalyvauta akcijose: „Darom 2016“, 
„Atmintis gyva, nes liudija“, „Veiksmo savaitė be 
patyčių 2016“, Kaišiadorių MOPT gerumo 
akcijoje „Kalėdinis atvirukas vienišam žmogui“ ir 
kt.  

Mokyklos mokiniai yra kasmetiniai mugės 
Vilniuje „Angelų vaikai – su meile Jums“ 
dalyviai. Savo piešinius pristatė respublikiniame 
kalėdinio atviruko konkurse, rajoniniame piešinių 
konkurse „Svajonę turiu“, skirtame Tarptautinei 
šeimos dienai, konkursuose „Nupiešk sau 
kojinytes“ ir „Gaisras“. Du mokiniai užėmė 
prizines vietas. Mokiniai ir mokytojai apdovanoti 
padėkos raštais. Mokyklos sportininkai aktyvūs 
Respublikinės Specialiosios Olimpiados dalyviai. 
Rudens kroso, motorinio aktyvumo, krepšinio, 
grindų riedulio testų, lengvosios atletikos 
varžybose ugdytiniai užėmė prizines vietas, 
apdovanoti medaliais. 

Ugdymo plano tikslas: ugdymo procesą 
organizuoti individualizuojant ugdymo programas 
ir tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi 
poreikius.  

Ugdymo plano uždaviniai: 
- nustatyti minimalų pamokų skaičių, skirtą 
ugdymo programoms įgyvendinti; 
- individualizuoti Bendrųjų programų turinį ir 
ugdymo procesą, atsižvelgiant į mokinio intelekto 
sutrikimo laipsnį, prigimtines dvasines, fizines 
galias; 
- diegti atnaujintus mokinių pasiekimų ir 
individualios pažangos vertinimo stebėsenos ir 
matavimo instrumentus; 
- vadovautis Mokyklos strateginio plano 2016–
2018 m. keliamais tikslais ir uždaviniais ugdymo 
programoms įgyvendinti.  

Ugdymo organizavimas 4 – 5 klasėse: 
- mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., 
baigiasi 2017 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo 
procesas prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 
2017 m. gegužės 30 d.  
- mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32 
savaitės.  

Atostogos 4 – 5 klasėse:  
Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2016-10-31 2016-11-04 

Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06 

Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14 

Vasaros 2017-05-31 2017-08-31 

Papildomoms atostogoms skiriama 10 
ugdymosi dienų. 

 

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi 
2017-02-17 

2017-02-20 2017-02-24 
2017-04-18 2017-04-21 

Ugdymo organizavimas 6 – 10 ir socialinių 
įgūdžių ugdymo klasėse: 

– ugdymo procesas pradedamas 2016–09–01, 
baigiamas, 6–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo kl. 
2017–06–05.  

– mokslo metų ugdymo proceso trukmė 6–10 
ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse – 34 
savaitės. 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 
Rudens  2016-10-31 2016-11-04 
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06 
Žiemos 2017-02-17 
Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14 
Vasaros 2017-06-05 2017-08-31 
Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, 

pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo 
individualizuotas programas skirstomas 
pusmečiais. 1-asis 2016-09-01 iki 2017-01-20, 2-
asis 2017-01-23 iki 2017-06-02.  

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

Mokyklos vadovas, iškilus situacijai, 
keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 
paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima 
sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 
Ekstremalioji situacija – tai padėtis, kuri gali 
susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, 
techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia 
didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, 
gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar 
didelius turtinius nuostolius.  

Organizuodama ugdymo procesą, Mokykla 
numato pamokų laiką 4 – 10 ir socialinių įgūdžių 
ugdymo klasėse – 40 minučių. 
Pamokų laikas pirmadieniais 
 

Pamokos Pamokos laikas Pertraukų laikas 
1. 9.25–10.05 15 min. 
2. 10.20–11.00 20 min. (judrioji pertrauka) 
3. 11.20–12.00 15 min. 
4. 12.15–12.55 20 min.( pietūs) 
5. 13.15–13.55 15 min. 
6. 14.10–14.50  



Pamokų laikas antradieniais – penktadieniais 
 

Pamokos Pamokos laikas Pertraukų laikas 
1. 8.30–9.10 15 min. 
2. 9.25–10.05 15 min. 
3. 10.20–11.00 20 min. (judrioji pertrauka) 
4. 11.20–12.00 15 min. 
5. 12.15–12.55 20 min.( pietūs) 
6. 13.15–13.55 15 min. 
7. 14.10–14.50  

 
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. 

Pažintinei ir kultūrinei veiklai per mokslo 
metus skiriama 5 mokymosi dienos. Ji 
organizuojama mokslo metų eigoje. 

Socialinei – pilietinei veiklai mokiniui, kuris 
mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, per 
mokslo metus skiriamos 5 pamokos (valandos). 
Socialinė – pilietinė veikla įgyvendinama vykdant 
projektus, kultūrines bei socializacijos programas.  

Mokykla sudaro sąlygas mokiniams kasdien 
turėti fiziškai aktyvią pertrauką tarp pamokų visų 
klasių mokiniams – pirmadieniais po 2, 
antradieniais – penktadieniais po 3 pamokų.  

Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama 
meninę, muzikinę, sportinę, sveikos gyvensenos, 
technologinę veiklą pasirinkusių mokinių 
asmeninėms, socialinėms ir kitoms 
kompetencijoms ugdyti.   

 
Mokykloje atidaroma priešmokyklin ė grupė 

Mokytoja Vaida Stravinskienė 
 

Nuo šių mokslo metų mokykloje atidaroma 
jungtinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupė. Grupę lankys 3 – 6 metų vaikai. 
Juos mokys priešmokyklinio ugdymo pedagogė 
Vaida Stravinskienė ir grupės auklėtoja Rasa 
Šalkauskienė. Įrengtos atskiros patalpos ugdymui, 
poilsio kambarys ir higienos patalpos. Jau rugsėjo 
1-ąją dieną nekantriai lauksime pačių mažiausiųjų 
mokyklos ,,mokinukų“ klegesio. 

  
Vasaros stovyklą prisiminus 

Auklėtoja Valė Janušienė 
 

Kai į langą pasibeldžia rugsėjis, mokiniai 
susirenka į klases, prisimena gražiausias vasaros 
akimirkas, nuotykius, įdomią veiklą, naujus 

draugus. Mūsų mokyklos vaikai taip pat turi, kuo 
pasidžiaugti ir ką prisiminti. 

Vasaros stovyklos nauda vaikams neabejotina 
– užimtumas, smagus laisvalaikis gryname ore, 
kūrybiškumo, savarankiškumo, atsakingumo, 
pasitikėjimo savimi, bendravimo įgūdžių 
ugdymasis. Dvi pirmąsias vasaros savaites, 
birželio 6 – 17 dienomis, Kaišiadorių 
specialiosios mokyklos patalpose veikė 
specialiųjų poreikių vaikų ir jaunuolių dieninė 
vasaros poilsio stovykla „Mūsų vasara“.  

 

 
 
Nors stovykla tapo jau tradicine, tačiau 

išradingi pedagogai ir vėl paruošė naują, įdomią 
programą. Dienos stovykloje buvo prasmingos ir 
turiningos. Stovyklautojai aplankė Kauno 
zoologijos sodą, Lietuvos liaudies buities 
muziejų, gėrėjosi nuostabiu Birštono 
gamtovaizdžiu, iškylavo miške, sportavo, 
susipažino su įžymiomis Kaišiadorių miesto 
vietomis.  

 

 
 

Daug dėmesio buvo skirta sveikos gyvensenos 
įgūdžių formavimui. Įdomios sveikatingumo 
priemonės vyko relaksacijos, gydomosios 
gimnastikos kabinetuose, sporto salėje, stadione. 
Savo meninius gebėjimus vaikai atskleidė 
piešdami, gamindami darbelius iš gamtinės 
medžiagos, buitinių atliekų. Kiekviena diena – tai 
vis nauja veikla. Su stovyklautojais dirbo patyrę 



mokyklos pedagogai ir specialistai. Dalyvaudami 
veiklose ir iškylaudami vaikai įgijo naujos 
patirties, sukaupė gerų įspūdžių. Už visa tai jie 
atsidėkojo mums nuoširdžiomis šypsenomis. 

 
Ugdytinių veikla po pamokų 

Auklėtojų metodinės grupės pirmininkė 
Ramunėlė Paraukienė 

 

Kasmet mokykla pasitinka ugdytinius 
atsinaujinusi ir išgražėjusi. Mes priimame vaiką 
ar jaunuolį tokį, koks jis yra, stebime jį, 
išsiaiškiname jo gebėjimus, poreikius, pomėgius, 
elgesio ypatumus, pasaulio pažinimo būdą, 
ieškome tvirtesnių ryšių su šeima ir tuo 
grindžiame ugdymo perspektyvas. 

 

 
 
Ko mes čia kasdien mokomės? Mokomės būti 

ir veikti kartu, laikytis susitarimų, susikalbėti 
vieni su kitais, tenkinti savo esminius poreikius, 
pažinti aplink supantį pasaulį. Kasdien su 
ugdytiniais mokomės spręsti problemas ir priimti 
tinkamus sprendimus, griaudami aklinas sienas ir 
statydami tiltus, kurie mus visus skatina būti 
laimingesniais ir geresniais. Ieškome tinkamų 
raktų į kiekvieno ugdytinio širdį. 

Vaikus auklėjam, ugdom, globojam, 
rūpinamės jų sveikata, žengiam pirmyn žingsnis 
po žingsnio. Kartais tie žingsneliai būna maži, 
kartais – didesni. Mes galime juos apmąstyti, bet 
niekada iš anksto nežinome, kur jie nuves... Tik 
niekada nereikia nusivilti, nuleisti rankų. 
Nesitikėkime, kad vaikas visada darys taip, kaip 
mes norime. Jis turi savo jausmų pasaulį ir, aišku, 
elgsis savaip. Taigi būkime, kaip Motina Teresė 
sakė, ,,Dievo meilės saulėmis savo šeimose, savo 
artimiausioje aplinkoje“ – mokykloje. 

 
 

Krikštas ir Pirmoji Komunija 
Tikybos mokytoja Palmyra Norkūnienė 

 
Gegužė džiugina ne tik saulėtu ir vasarišku 

oru, bet ir gražiomis šventėmis. Viena iš jų – 
vaikų Pirmoji Komunija. Gegužės 24-ąją dieną 
šeši Kaišiadorių specialiosios mokyklos mokiniai 
pirmą kartą priėmė Švenčiausiąjį Sakramentą. 
Vienas mokinys buvo pakrikštytas. Po iškilmių 
Kaišiadorių katedroje vaikų laukė šventinė 
vakarienė mokykloje. 
 

Aukl ėtojų metodinė išvyka 
Auklėtojų metodinės grupės pirmininkė 

Ramunėlė Paraukienė 
 

Mūsų mokyklos auklėtojų metodinės grupės 
narės ir keletas mokytojų vyko į Kaišiadorių 
miesto vaikų lopšelį – darželį ,,Spindulys“, kur 
bendravome su jų metodinės grupės 
pedagogėmis, apžiūrėjome edukacines ugdymosi 
patalpas, priemones, susipažinome naujovėmis, 
skatinančiomis efektyvinti neformalųjį švietimą.  

Mūsų mokyklos technologijų mokytoja 
pristatė mokinių darbų parodėlę „Pavasariniai 
džiaugsmai“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Veronika Kiuršinienė prie kavos puodelio 
trumpai papasakojo apie mūsų mokyklos veiklos 
ypatumus ir pasiūlė glaudžiau bendradarbiauti 
tarpusavyje. Vyko diskusija apie šiandienos 
švietimo pokyčius ir problemas, lūkesčius, 
dalijomės patirtimi dirbant su hiperaktyviais 
vaikais. Nutarėme toliau bendradarbiauti ir 
pakvietėme darželio auklėtojas apsilankyti mūsų 
mokykloje. 

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


