
 
Švenčiame dvigubą jubiliejų: mūsų laikraščiui 
jau 20 metų, o šis numeris – 60 - asis! 
 

 
 
Esame ir būkime drauge! Dėkojame visiems 
rašantiems ir skaitantiems! 

 

 
Mieli šventosios Faustinos mokyklos 

bendruomenės nariai, 
nepaisant to, kad šiuo metu mūsų 

bendruomenė, kaip ir visas pasaulis, išgyvena 
iššūkius, susijusius su pandemija ir karantinu, 
noriu kreiptis į Jus optimizmo, tikėjimo ir vilties 
kupinais žodžiais.  

Praeinantys mokslo metai, kurie mums 
visiems buvo nelengvi, sutvirtino mūsų 
bendruomenę, sustiprino mūsų tikėjimą Dievu ir 
šventosios Faustinos gailestingumu, nes tik jų 
dėka sugebėjome išlikti tvirti, įveikti nuotolinio 
mokymosi, darbo sunkumus ir viruso grėsmes. 
Dievo gailestingumo dėka išlikome sveiki, 
linksmi ir tvirti savo tikėjimu. 

Mokykla gyvuoja, klesti, plečiasi ir 
puošiasi. Šventosios Faustinos mokykloje 
teikiamos švietimo paslaugos, vyksta būrelių 
veikla, vykdomi projektai. Prieš keletą metų 
mokykloje atsiradusi socialinė veikla taip pat 
stiprėja: veikia vaikų ir suaugusiųjų socialinės 
globos grupės, sėkmingai įkurtos ir dirba 
socialinės dirbtuvės „Faustinos dirbtuvės“. Jose  

 
siuvami puikūs, kokybiški sėdmaišiai bei kiti 
smulkūs rankdarbiai. Mokykla įdarbina ir 
asmeninius asistentus, kurie vyksta padėti negalią 
turintiems asmenims į jų namus.  

Džiugu pranešti, kad nuo rugsėjo 1 dienos 
mokykla taps Kaišiadorių šventosios Faustinos 
mokykla – daugiafunkciu centru. Tokiu būdu 
mokyklos teisinis statusas ir pavadinimas 
atspindės jau dabar vykdomas funkcijas, 
pasikeitusi struktūra sudarys sąlygas visų sričių 
atstovams lygiaverčiai dalyvauti mokyklos 
valdyme, strategijos įgyvendinime ir vizijos 
kūrime. 

Džiaugiuosi šiuo jubiliejiniu laikraštuko 
numeriu – jis puikiai atspindi mūsų mokyklos 
gyvavimą – nepaisant audrų ir pokyčių, metai po 
metų mes einam į priekį, tapdami brandesni, 
gilesni ir tvirtesni.  

Dėkoju visiems mokiniams ir lankytojams, 
mokyklos mokytojams, socialiniams 
darbuotojams ir jų padėjėjams, visam 
aptarnaujančiam personalui – visai mokyklos 
bendruomenei už sėkmingus, produktyvius ir 
darnius mokslo metus, įveiktus iššūkius ir 
sunkumus. 

Linkiu visiems geros vasaros, smagių 
akimirkų. Prisirinkite iš uogų saldumo, saulės 
bučinių, jūros druskų ir vėjų švelnumo energijos 
kitiems mokslo metams ir meilės kiekvienai savo 
gyvenimo akimirkai. 

 
Direktorė Rūta Stankienė 

 
Tarptautinės vaikų gynimo dienos popietė 

Auklėtoja Valė Janušienė 
 

Vasara prasideda gražia švente – 
Tarptautine vaikų gynimo diena. Tai priminimas 
visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų 
teises. Tai pagrindinė sąlyga, kuriant ir 
formuojant humanišką teisinę ir dvasiškai sveiką 
visuomenę. 

Niekas taip gražiai nežydi, kaip šypsena 
vaikų lūpose. Juk ruošėmės šventei iš anksto. 
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Puošėme pavėsinę balionais, kiemelį gėlėmis, 
malūnėliais ir vėliavėlėmis. Bendrabučio 
vaikučiai skubėjo į spalvingą popietę mokyklos 
kiemelyje. Juk žaidimai, bendravimas laisvalaikio 
metu šalina stresą, per dieną susikaupusią įtampą, 
skatina palaikymą, pasitikėjimą vienas kitu. 
Džiugios emocijos liejosi per kraštus. Vaikai 
draugiškai bendravo, žaidė įvairius žaidimus, 
piešė kreidelėmis saulytes, rungtyniavo, smagiai 
šoko ir drauge pūtė muilo burbulus. Patyrėme 
daug puikių emocijų, buvo linksma ir smagu, o 
pabaigoje laukė ištaigingas vaišių stalas naujoje, 
dar dažais kvepiančioje pavėsinėje. Ši vaikystės 
šventė ilgam liks vaikų atmintyje. 

 

 
 

Socialinės dirbtuvės 
Socialinė darbuotoja Živilė Pabedinskienė 

 
Nepastebimai prabėgo jau vieneri metai, kai 

Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklos patalpose 
veiklą pradėjo socialinės dirbtuvės. Socialinės 
dirbtuvės – naujas reiškinys, tačiau jos jau veikia 
ir kituose šalies miestuose. Jų veikla yra svarbi ne 
tik plėtojant socialines paslaugas, bet integruojant 
neįgaliuosius į bendruomenę. Mokykla, praplėtusi 
teikiamų socialinių paslaugų spektrą, dalyvauja 
projekte „Nuo globos link galimybių: 
bendruomeninių paslaugų plėtra“. Socialinių 
dirbtuvių tikslas – ugdyti ir palaikyti negalią 
turinčių asmenų darbinius įgūdžius, kurti 
socialinę aplinką, kurioje vystosi negalią turinčių 
asmenų žmogaus savivertė, bendravimo 
gebėjimai, savarankiškumo įgūdžiai. Socialinių 
dirbtuvių veikloje dalyvauja virš 10 asmenų. Ši 
veikla aprėpia neįgaliųjų užimtumą ir darbinių 
įgūdžių lavinimą, o vienas iš kriterijų, atrenkant 
socialinių dirbtuvių lankytojus, buvo motyvacija 
dirbti, ką nors veikti ir būti naudingu 
bendruomenėje. Socialinių dirbtuvių veiklą 
organizuoja ir padeda atlikti darbus užimtumo 
specialistas, socialinis darbuotojas, jo padėjėjas 
bei rinkodaros specialistas. Dirbtuvėse lankytojai 
mokomi gaminti įvairias dekoracijas, siuva 
sėdmaišius, siuvinėja, lavina darbinius įgūdžius, 
pamažu mokosi atskleisti savo gebėjimus, 
bendrauti darbinėje aplinkoje, įsitraukti į socialinį 

gyvenimą bei pasijusti reikalingi visuomenei. 
Kiekvieną dieną dalyvių akyse matome 
neapsakomai didelę motyvaciją dirbti, tobulėti, 
bendrauti bei būti suprastais ir reikalingais. 
Matyti laimingus, tobulėjančius, kad ir mažais 
žingsneliais bei galinčius realizuoti save žmones 
yra neapsakomas džiaugsmas. Matydami tokias 
teigiamas emocijas, suprantame šio puikaus 
projekto vertę žmogui ir labai tikimės, jog 
socialinių dirbtuvių lankytojams projekto metu 
įgytos žinios ir patirtis taps pradžia, įsiliejant į 
darbo rinką. 

 

 
 

„Spalvų pasaulyje“ 
Programos koordinatorė Ema Karpinienė 

 
Neformaliojo vaikų švietimo programos 

„Spalvų pasaulyje“ pradinėms ir lavinamosioms 
klasėms mokiniams paskirtis – ugdyti mokinių 
kūrybinius, meninius gebėjimus; puoselėti 
vertybines nuostatas. Plėtodami žinias apie dailės 
rūšis, dailės technikų įvairovę sužinojome daug 
naujo apie įvairius dailės kūrinius, jų kūrybos 
procesą. Mokydamiesi kūrybiškai panaudoti 
piešimo (tapybos) priemones kurdami praktiškai 
išmėginome įvairias meninės raiškos technikas, 
išbandėme terapinę – meninę edukaciją, vedėme 
virtualų užsiėmimą, kūrybinėse dirbtuvėse 
sukūrėme daug įdomių darbų. 

Parengėme darbus respublikinei Vaikų ir 
jaunimo su negalia kūrybinių darbų parodai 
„Atrask spalvų pasaulį“.  

Gegužės mėn. KKC Taikomosios dailės 
būrelio vadovė Nijolė Kriugždaitė organizavo 
terapinę-meninę edukaciją „Kur susitinka 
spalvos“. Užsiėmimas suteikė naujų, dar nepatirtų 
emocijų. Video apie užsiėmimą buvo patalpintas 
KŠF mokyklos, Kaišiadorių kultūros centro 
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos 



,,Guboja“ (https://www.facebook.com/lskd.guboja/) 
facebook paskyrose. 

Birželio 8 d. vyko virtualus edukacinis 
užsiėmimas „Apie spalvas ir daiktus“, kurio 
tikslas – mokytis spalvų ir daiktų kalbos. 
Užsiėmimą vedė Nacionalinės dailės galerijos 
edukatorė Eglė Nedzinskaitė. Vaikai susipažino 
su Nacionaline dailės galerija, aptarė jos gražią 
aplinką, pamatė spalvingus galerijos paveikslus, 
diskutavo, ką gali papasakoti juose nutapyti 
daiktai. Sužinojome, kokias pagrindines spalvas 
naudoja dailininkai, kaip jas maišant gaunamos 
kitos spalvos. Nagrinėdami spalvų ratą vaikai 
bandė atspėti, su kuo jį galima palyginti. 
Mokiniai mielai įvykdė praktinę užduotį - iš 
įvairių spalvų daiktų reikėjo sudėlioti spalvų ratą. 
Rezultatas nudžiugino visus – vaikai sukūrė 
paveikslus be teptuko ir dažų! 

 

 
 

Kartu susirinkę kaskart džiaugiamės nauja 
įdomia veikla, atrandame ne tik naujų spalvų, 
atspalvių bet ir neįprastų spalvinimo būdų. 
Vadovaujami KKC Taikomosios dailės būrelio 
vadovės Nijolės Kriugždaitės 2021-06-10 
atidarėme edukacines – kūrybines dirbtuves 
„Spalvinam kitaip“. 

Įgyvendindami programą pratinomės veikti 
komandoje, suteikti pagalbą vienas kitam. Savo 
darbais papuošėme mokyklos erdves, su mokinių 
darbais buvo galima susipažinti mūsų mokyklos, 
Kaišiadorių kultūros centro, Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugijos ,,Guboja“ 
facebook paskyrose. 

Projektas „Margi raštai“ 
Projekto koordinatorė Veronika Kiuršinienė 

 
Birželio 10-16 d. 5-10 specialiųjų ir SĮU 

klasių mokiniai vykdė neformaliojo švietimo 
projektą „Margi raštai“. Pagrindinis projekto 

tikslas buvo supažindinti mokinius su tautiniais 
raštais, įvairių amatų tradicijomis. Mokiniai buvo 
mokomi kūrybiškai panaudoti įvairias medžiagas, 
pritaikant tautinius raštus, skatinami estetiškai 
puošti mokyklos erdves, pratinami dirbti 
komandoje, suteikiant pagalbą vienas kitam. 
Projektą vykdė darbų ir technologijų mokytojai 
kartu su mokiniais. Organizuota edukacinė – 
praktinė – kūrybinė veikla, ekskursijos, darbų 
eksponavimas, renginiai, plėtojantys socialinę ir 
etnokultūrinę kompetencijas.  

Vyko edukacinė programa „Puodynių 
margi raštai“, kurią organizavo VŠĮ saviraiškos 
studija „Akmenukai“. Veikė kūrybinės dirbtuvės 
„Kuriu raštą”. Pravestas užsiėmimas „Lietuvių 
tautinis kostiumas“. Organizuota mokinių išvyka 
į LR seimą, respublikinę vaikų ir jaunimo su 
negalia kūrybinių darbų konkursą - parodą 
„Atrask spalvų pasaulį“, kurioje dalyvavo ir mūsų 
mokyklos mokiniai. Už aktyvų dalyvavimą 
projekte, mokiniai buvo apdovanoti padėkomis. 
 

 
 

Sportinė veikla 
Fizinio ugdymo Inga Kisielienė 

 
Balandžio 19-30 dienomis dalyvavome 

Lietuvos specialiosios olimpiados krepšinio 
čempionate. Didelė grėsmė susirgti Covid-19 liga 
įpareigojo čempionatą vykdyti nuotoliniu būdu, 
todėl ir mes sportavome savoje mokykloje, 
filmuotą medžiagą ir protokolus siuntėme 
organizatoriams.  

Krepšinio testų varžybose dalyvavo 142 
dalyviai. Dešimt mūsų mokyklos atletų rungėsi 
kamuolio varymo, perdavimo bei metimo į krepšį 
iš dviejų skirtingų distancijų rungtyse. Visiems 
dalyviams sekėsi puikiai, buvome apdovanoti 
medaliais. 

Organizatoriai visiems čempionato 
dalyviams palinkėjo sveikatos bei puikios formos. 
Visi tikimės artimiausiu metu jau realiai susitikti 



krepšinio aikštelėse, tobulinant krepšinio žaidimo 
įgūdžius bei tenkinant poreikį varžytis.  

Vasariški orai kvieste kvietė uždaryti sporto 
salės duris ir eiti mankštintis gryname ore. Todėl 
socialinių įgūdžių ugdymo 1 klasės mokiniai 
susiruošė į žygį – dalyvavome Gelgaudiškio 
„Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 
organizuotame respublikiniame renginyje 
„Turizmo festivalis 2021“. Šis renginys siekė 
propaguoti turizmą ir skatinti įvairaus amžiaus 
ugdytinių aktyvų gyvenimo būdą ir sveikatos 
stiprinimą, pasitikėjimą savo jėgomis, 
bendradarbiavimą. 

Keliaudami turėjome pasirinktoje 
teritorijoje surasti ir nufotografuoti (arba nupiešti) 
objektus, kurių pavadinimai prasideda žodžio 
„TURIZMAS“ raidėmis. Žygio metu 
pasirinktomis priemonėmis (žingsniamatis, 
laikmatis, laikrodis ar kt.) matavome nueitą kelią 
ir laiką. Atliktas užduotis pateikėme 
organizatoriams, kurie artimiausiu laiku jas 
paviešins yuotube.com kanale. 

1 – 4 lavinamųjų klasių mokinių komanda 
dalyvavo Respublikiniame dėlionių čempionate, 
kurį organizavo LSOK ir Joniškio „Saulės“ 
pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras.  

 

 
 

Dėlionės – paprastas nepaprastų galių 
turintis žaidimas, patinkantis visiems. Didžiausia 
nauda, kurią teikia dėlionės – tai buvimas kartu ir 
konstruktyvus bendravimas. Dėlionės skatina 
loginį mąstymą, nes iš detalių reikia sudėlioti 
tarpusavyje susijusią visumą. Dėlionių dėliojimas 
moko koncentracijos ir atkaklumo, baigti tai, kas 
pradėta. Be to, dėlionė – rami veikla ir puiki 
smegenų mankšta.  

 
 
 

Taip pat tai rankų raumenų treniravimas, 
judesių koordinacijos, akių ir rankų koordinacijos 
lavinimas. Atrodo paprastas užsiėmimas, o kiek 
naudos ir džiaugsmo gali suteikti vaikui. 

Visi komandos dalyviai buvo apdovanoti 
LSOK medaliais.  
 

Smagi meninė- kūrybinė veikla  
Mokytoja Asta Kaselienė 

 
2-3 socialinių įgūdžių ugdymo klasės 

mokiniai šiuos mokslo metus praleido įdomiai ir 
naudingai, nors aplinkui pandeminė situacija 
buvo nepalanki. Ugdytiniai dalyvavo meniniuose, 
kūrybiniuose konkursuose virtualioje erdvėje, 
savo darbais puošė ir mokyklos erdves. Darbai 
buvo parodoje Kauno V.Kudirkos Parko 
bibliotekos filiale, kitose rajono kultūros 
įstaigose. Meninių darbų kūrime daug padėjo 
bendradarbiavimas su Kaišiadorių kultūros centro 
taikomosios dailės būrelio vadove Nijole 
Kriugždaite. Jaunuoliai išmoko piešti ant 
vandens, kūrė darbus naudodami gamtinę 
medžiagą, įvairius trafaretus, tekstilės atraižas. 
Šie jaunuoliai drąsiai atsakinėjo į anketos 
klausimus apie galimybes prisidėti puošiant 
mokyklą, nes jie tai daro nuolat. 
Bendradarbiavimo sutartis su Kaišiadorių 
kultūros centru yra naudinga ir mums, ir jiems. 
Laukia kūrybinių darbų parodos atidarymo šventė 
Lietuvos Respublikos Seime. Turime kuo 
didžiuotis! 

 
Akcija ,,Švari Lietuva - švari Europa“ 

Mokytoja Ramunėlė Paraukienė 
 
Pavasarį įprasta švarintis. Nei karantinas, 

nei oro išdaigos nesustabdė darbščių ir 
neabejingų žmonių. Naują Europos parlamentaro 
Liudo Mažylio iniciatyvą ,,Švari Lietuva – švari 
Europa“ palaikėme ir mes. Kaip ir kiekvieną 
pavasarį bundanti gamta mus pakvietė 
apsižvalgyti aplink mokyklos teritoriją. Šiais 
metais vėl grėbėme lapus, genėjome medelius, 
rinkome šakas į krūvas, šlavėme šaligatvius, 
dėjome šiukšles ir jas rūšiavome. Jei bus švari 
tavo aplinka, švari bus ir Lietuva bei Europa. 
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