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Ugdymo organizavimas 2015-2016 m.m.
Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams.

Pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė

Ugdymo organizavimas 1-5 klasėse:
– ugdymo procesas pradedamas 2015–09–01,
baigiamas 2016–05–31.
– mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32
savaitės.
Atostogos 1 – 5 klasėse:

Mes gi esam tie, kurie jų laukia,
laukdavo ir lauks visais laikais.
Tik su jais mes jaučiamės suaugę,
o vieni – mes irgi kaip vaikai.
Justinas Marcinkevičius

Atostogos
Rudens
Žiemos (Kalėdų)
Pavasario (Velykų)
Vasaros

Papildomoms
ugdymosi dienų.

Prasideda
2015-10-26
2015-12-28
2016-03-21
2016-06-01

atostogoms

Baigiasi
2015-10-30
2016-01-08
2016-03-25
2016-08-31

skiriama

10

Atostogos prasideda
Atostogos baigiasi
2016-02-15
2016-02-19
2016-03-10
2016-05-02
2016-05-06

Marius J. „Gėlės“.

Mielieji,
nuoširdžiai sveikinu su artėjančia gražiausia
rudens švente – Mokslo ir žinių diena! Linkiu
Jums kūrybiškumo, atvirumo ir įkvėpimo
prasmingiems darbams. Tegul ateinantys mokslo
metai suteikia Jums galimybių pasiekti savo tikslų
ir jėgų padėti išsipildyti kitų svajonėms.
Mokyklos bendruomenės vardu,
laikinai einanti direktorės pareigas
Rūta Stankienė

Ugdymo organizavimas 6 – 10 ir socialinių
įgūdžių ugdymo klasėse:
– ugdymo procesas pradedamas 2015–09–01,
baigiamas, 6–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo kl.
2016–06–05;
– mokslo metų ugdymo proceso trukmė 6–10
ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse – 35
savaitės.
Atostogos
Rudens
Žiemos (Kalėdų)
Žiemos
Pavasario (Velykų)
Vasaros

Prasideda
Baigiasi
2015-10-26 2015-10-30
2015-12-28 2016-01-08
2016-02-15
2016-03-21 2016-03-25
2016-06-06 2016-08-31

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio,
pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo
individualizuotas
programas
skirstomas
pusmečiais. 1-asis 2015-09-01 iki 2016-01-22,
2-asis 2016-01-25 iki 2016-06-03.

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 3–10 ir socialinių įgūdžių
ugdymo klasėse – 40 minučių.
Pamokos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pamokos laikas
8.00–8.40
8.55–9.35
9.50–10.30
10.45–11.25
11.40–12.20
12.50–13.30
13.50–14.30

asmeninėms,
socialinėms
kompetencijoms ugdyti.

ir

kitoms

Stovyklėlė „Mūsų vasara“
Auklėtoja Valė Janušienė

Jau ketvirtus metus Kaišiadorių specialiojoje
mokykloje vyko dviejų savaičių tęstinė vasaros
poilsio stovykla „Mūsų vasara“ specialiųjų
poreikių vaikams. Birželio 8 – 19 dienomis
mokykloje skambėjo stovyklautojų juokas, vyko
įdomūs užsiėmimai, žaidimai, sportiniai renginiai.
Organizuotos išvykos į Kauno zoologijos sodą,
Kernavę, Lietuvos liaudies buities muziejų.

Pertraukų laikas
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
30 min.
20 min.

Pirmadieniais pamokos pradedamos 8.55 val.
Antradieniais
–
penktadieniais
pamokos
specialiųjų klasių ir socialinių įgūdžių ugdymo
klasių mokiniams pradedamos 8.00 val., o
specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniams – 8.55
val.
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 30 pamokų (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.
Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama
meninę, muzikinę, sportinę, sveikos gyvensenos,
technologinę veiklą pasirinkusių mokinių

Vaikai
turiningai
praleido
laisvalaikį,
susipažino su Kaišiadorių miesto žymiomis
vietomis, padėjo gėlių ir uždegė žvakelę prie
paminklo tremtiniams. Stovyklos vadovai, šios
mokyklos pedagogai, dirbo kūrybiškai ir
išradingai.

Ypač stovyklautojams patiko išvyka į
Kernavę, kuri yra viena geriausiai pažįstamų
priešistorinių viduramžių Lietuvos gyvenviečių.
Mokiniai aplankė Kernavės archeologijos ir
istorijos muziejų, nuo piliakalnių gėrėjosi gražia
Lietuvos gamta.

Stovykloje daug dėmesio buvo skiriama vaikų
sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui,
prasmingam, turiningam ir saugiam laisvalaikio
praleidimui,
draugiškumo,
pilietiškumo,
nuoširdumo,
savitarpio
pagalbos
jausmų
puoselėjimui. Mokinių vasaros atostogos tapo
įdomesnės, prasmingesnės ir kupinos naujų
įspūdžių.
Įspūdinga mokinių kelionė į Lenkiją
Mokytoja Asta Kaselienė

Ilgamečiai mūsų draugai iš Vokietijos pakvietė
mus dalyvauti tarptautiniame keturių šalių
susitikime pagal projektą Erasmus+ „Building
Bridges:
Cirkus”.
Projekto
rengėjai
ir
organizatoriai Kreisau - Initiative e.v. Berlyne.
2015 metų gegužės 4-10 dienomis Lenkijoje
Krzyzowos fondo būstinėje susitikome su
Rumunijos, Lenkijos ir Vokietijos mokyklų
mokiniais. Išvykoje dalyvavo devyni mūsų
mokyklos ugdytiniai ir trys pedagogės. Grupės
vadovė Rita Vėželienė, lydinčios mokytojos Asta
Kaselienė ir Renata Sladkevičienė subūrė
skirtingų klasių mokinius į vieną bendrą

draugišką kolektyvą, kad gebėtume palaikyti
vieni kitus ir aktyviai įsijungti į projekto veiklas.
Visi gyvenom gražiame buvusiame dvare, iš
kurio karvidžių, arklidžių, kluono ir kitokios
paskirties patalpų sukurtos jaukios nakvynės,
maitinimosi, laisvalaikio zonos. Jau daug metų šis
kompleksas garsėja kaip tarptautinė jaunimo
susitikimo vieta. Visos dienos buvo labai
užimtos: nuo ryto iki vakaro mokėmės cirko
elementų, dalyvavome cirko pasirodyme,
žaidėme žaidimus, ėjome į žygį po kaimo
apylinkes, turėjime pasirengti ir atlikti
įvairiausias užduotis. Dirbome komandomis,
išmokome keletą žodžių skirtingomis kalbomis,
susiradome naujų draugų. Aplankėme Vroclavo
miestą ir zoologijos sodą jame, stebėjome oreivių
festivalį, sukomės atrakcionų parko karuselėse,
šokome diskotekose. Visos veiklos buvo labai
skirtingos, ir įdomios.

Susitelkę veikdami ir turiningai leisdami laiką
nepajutome, kaip atėjo laikas atsisveikinti.
Išsiskyrimas buvo sunkus, liūdėjome, bet
pažadėjome
vieni
kitiems,
kad
dar
pasimatysime...

Neformaliojo švietimo programa
„Kelionė į spalvų ir garsų pasaulį“
Mokytoja Renata Sladkevičienė

Programos tikslas – plėtoti mokinių bendrąsias
socialines kompetencijas per meninę veiklą.
Mokytoja Irena Leonavičienė lavinamųjų
klasių
mokinius
pakvietė
į
V.Giržado
progimnaziją. Ten dalyvavome bendroje muzikos
pamokoje
„Pučiamieji
instrumentai“.
„Žvaigždutės“ darželyje žiūrėjome muzikinį
spektaklį „Paukščių vestuvės“.

Dailės
mokytoja
Inga
Armanavičiūtė
organizavo konkursą – parodą „Žalčio raštai“
(pasakos „Eglė žalčių karalienė“ motyvais).
Sukurtais darbais mokiniai papuošė mokyklos
erdvės.
Lankydamiesi Kaišiadorių meno mokykloje
susipažinome su įvairiais muzikos instrumentais.
Dailės klasėje mokiniai apžiūrėjo įdomius
muliažus ir gipsinius modelius, aplankė dailės
programos mokinių baigiamųjų darbų parodą.

Kurdami meninius darbus mokiniai lavino
vaizduotę, kantrumą, kruopštumą ir kūrybiškumą,
tobulino estetinį ir meninį skonį bei suvokimą.

Lankydamiesi kitose ugdymo įstaigose,
mokėmės laikytis tinkamo elgesio taisyklių
bendrų veiklų metu, formavome elgesio kultūros
viešose vietose įgūdžius.
Lietuvos Specialiosios Olimpiados
lengvosios atletikos čempionatas
Mokytoja Inga Kisielienė

Gegužės pabaigoje Kazlų Rūdoje vyko
Lietuvos Specialiosios Olimpiados lengvosios
atletikos čempionatas. Šiose sportinėse varžybose
dalyvavo 15 komandų, atvykusių iš visos
Lietuvos.

Iškilminga čempionato atidarymo ceremonija
įvyko
prie
Kazlų
Rūdos
savivaldybės
administracijos pastato, kur buvo uždegtas
simbolinis fakelas, perskaityta atletų priesaika.
Visi dalyviai, kartu su Kazlų Rūdos policijos
komisariato policininkų komanda, kuri nešė
degantį fakelą, bėgo Kazlų Rūdos miesto
gatvėmis, skelbdami čempionato pradžią.
Sportinės varžybos vyko moderniame Kazlų
Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos stadione, kur
netgi lietus nesutrukdė siekti gerų rezultatų.
Mūsų mokyklos komandos sportininkai namo
grįžo su medaliais.

Vaiva B. „Gėlės“
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