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KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS 
 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Duomenys apie mokyklą 2021 m.

 Kazlų  Rūdos  „Saulės“  mokykla  yra  biudžetinė  įstaiga,  vykdanti  intelekto  negalią  turintiems
vaikams ir jaunuoliams priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą ir socialinių įgūdžių ugdymą,
teikianti  švietimo  pagalbą  ir  neformalųjį  švietimą.  Mokykloje,  pagal  individualizuoto  ugdymo
programas,   ugdomi  nežymią,  žymią,  vidutinę,  žymią,   labai  žymią  intelekto  negalią  ir/ar
kompleksinę negalią turintys mokiniai.  Mokykloje randa vietą mokiniai,  kurie dėl savo negalios
negali mokytis bendrojo lavinimo mokyklose, nesusiranda draugų, jaučiasi nesaugiai. 
Klasės  komplektuojamos  laikantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimuose  nustatyto
minimalaus ir maksimalaus mokinių skaičiaus klasėje bei atsižvelgiant į individualius specialiuosius
poreikius,  Pedagoginės  psichologinės  tarnybos  rekomendacijas  (PPT),  maksimaliai  priartinant
ugdymo (-si) aplinką prie mokinio poreikių.  Tai sudaro sąlygas sėkmingam ugdymui-(si). 2021 m.
rugsėjo  1 d.  duomenimis  mokykloje  mokėsi  58 mokiniai.  Mokykloje  sukomplektuota  10 klasių
komplektų  ir  1  priešmokyklinio  ugdymo  grupė.  Visi  vaikai  ugdomi   pagal  individualizuotas
bendrąsias programas. Remiantis  Pedagoginės psichologinės tarnybos pedagoginio psichologinio
vertinimo  išvadomis   50  proc.  mokyklos  mokinių,  nustatytas   didelis  ir  50  proc.  labai  didelis
specialiųjų ugdymosi poreikių lygis. Mokykloje pamokos vyksta viena pamaina. 98 proc. mokinių
turi  kalbėjimo  ir  kalbos  sutrikimus,  50 proc.  mokyklos  mokinių  nustatyta  negalia  dėl  nežymus
intelekto sutrikimo, 49,00 proc. mokinių negalia dėl žymaus intelekto sutrikimo, 6,00 proc. mokinių
negalia dėl žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo, 8,00 proc. mokinių negalia dėl nepatikslinto
intelekto  sutrikimo.   32,00  proc.  mokinių  nustatyta  kompleksinė  negalia  ir  vidutinis  intelekto
sutrikimas. 5,00 proc. mokinių nustatytas įvairiapusis raidos sutrikimas.  Mokykloje mokosi kelių
savivaldybių  mokiniai:  Kazlų  Rūdos  savivaldybės  mokiniai  sudaro  37,00  proc.,  Kalvarijos
savivaldybės  – 22,00 proc., Marijampolės savivaldybės – 26,00 proc., kitų savivaldybių – 15,00
proc. visų mokykloje besimokančių mokinių.  41,00 proc. mokykloje besimokančiųjų mokinių iš
nutolusių savivaldybių, gyvena mokyklos bendrabutyje. Likusiems mokiniams, vykstant į mokyklą
ir  iš  jos,  kiekvieną  dieną  teikiama pavežėjimo paslauga.  Mokinius  lydi  Mokyklos  direktoriaus
įsakymu paskirti atsakingi asmenys. Mokinių skaičius mokykloje kinta nežymiai 2017/2018 m. m. -
68, 2018/2019 m. m. - 64, 2019/2020 m. m.- 68, 2020/2021 m. m. – 65.  
2021  m.  mokykloje  dirbo  52  darbuotojai.  Mokyklos  administracija:  direktorius,   direktoriaus
pavaduotojas  ugdymui  ir  direktoriaus  pavaduotojas  ūkio  reikalams.  Švietimo  pagalbą  teikė
socialinis pedagogas, psichologas, logopedas. Mokinius mokė 16 pedagogų, 2 neformaliojo ugdymo
mokytojai:   5  mokytojai  turi  vyresniojo  mokytojo  kvalifikacinę  kategoriją,  1  metodininko.
Bendrabutyje dirbo 3 auklėtojai. Vidutinis mokytojų, administracijos atstovų bei švietimo pagalbos
specialistų  darbo stažas  Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykloje  sudaro 20 metų,  vidutinis  amžius  49
metai.
Aptarnaujančio  personalo  funkcijas  atliko  ir  paslaugas  teikė:  visuomenės  sveikatos  priežiūros
specialistė,  kompiuterių  priežiūros  specialistas,  4  budėtojai,  5  valytojai,  1  elektrikas,  1  pastatų
priežiūros darbininkas, 1 pagalbinis virtuvės darbininkas, 3 virėjai, 1 rūbų prižiūrėtojas ir siuvėjas, 1
skalbėjas, 1 archyvaras, 1 sandėlininkas, 4 naktinės auklės, 3 vairuotojai, 5 auklėtojo padėjėjai, 6



mokytojo padėjėjai, 1 dietistas,  1 sekretorius, 2 buhalteriai. Aptarnaujančio personalo darbuotojai
atliekantys  savo pareigybines  funkcijas  atitinka  kvalifikacinius  ar  kompetencinius  reikalavimus,
keliamus asmeniui priimtam tas pareigas atlikti.

Mokyklos tikslas – ne tik mokyti mažiau galimybių turintį jaunimą įvairių dalykų pagrindų,
bet ir skatinti atrasti save, ruoštis savarankiškam gyvenimui. Dauguma mokinių gyvena mažuose
miesteliuose ar kaimo vietovėse,  todėl būtent Mokykla yra ta vieta,  kur vaikai  ir jaunuoliai  yra
skatinami plėsti akiratį, pažinti pasaulį, mokytis kalbų, patirti naujų įspūdžių bei įgyti naujų įgūdžių,
įgyti savarankiškam gyvenimui reikalingų įgūdžių. 

Dalyvavimas  įvairiuose  projektuose,  suteikia  galimybę  prisidėti  prie  kokybiško  jaunimo
užimtumo,  leidžia  ugdyti  naujas  socialines  kompetencijas  per  kūrybišką ir  aktyvią  neformaliąją
veiklą. Profesinis bendradarbiavimas sieja Mokyklos mokytojus su kolegomis užsienyje. Pedagogai
dalijasi savo patirtimi,  dalyvauja  Erasmus+ daugiašalių mokyklų partnerysčių bei jaunimo mainų
projektuose. Mokiniams pageidaujant  veikia įvairūs būreliai, kurie finansuojami iš klasės krepšelio
lėšų. 97 proc. mokinių yra įsitraukę į neformaliojo ugdymo veiklą. Neformaliojo vaikų švietimo
veiklos  padeda  pažinti  kitus  ir  įvertinti  savo  galimybes,  atrasti  savyje  dailininką,  aktorių,
sportininką, muzikantą, šokėją arba gerą žmogų. Neformalusis švietimas yra siejamas su bendruoju
ugdymu, tenkina kryptingus mokinių poreikius, sudaro sąlygas augti fiziškai ir psichiškai sveikam,
užtikrina  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turinčių  mokinių  galimybę  integruotis  į  visuomenę.
Neformaliojo vaikų švietimo  poreikiai tiriami, tikslinama ir koreguojama būrelių teikiamų paslaugų
pasiūla  atsižvelgiant  į  kylančius  mokinių  ugdymosi  poreikius.  Mokykla  aktyviai  dalyvauja
Specialiosios olimpiados judėjime, mokiniai yra tapę nugalėtojais ir prizininkais. Vaikai aktyviai
dalyvauja  sportinėje  veikloje,  pasiekę  gerų  rezultatų  įvairių  sporto  šakų  savivaldybės,  miesto,
regiono bei respublikos varžybose. Mokykla priklauso Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, todėl
vyksta daug renginių skirtų vaikų ir bendruomenės narių sveikatos stiprinimui.  
Įgyvendinant  mokyklos  2019-2023  m.  Strateginio  veiklos  plano  tikslus,  mokykla  planingai
įgyvendino 2021 metams išsikeltus tikslus:  
1. Skatinti kiekvieno mokinio asmenybinę ūgtį.
2. Formuoti savitą mokyklos kultūrą, saugią ir palankią mokymosi aplinką.
3. Siekti, kad Mokyklos bendruomenė taptų nuolat besimokančia.

Mokyklos veiklos sričių analizė

Stiprybės
 Diferencijuojamas ir individualizuojamas 

ugdymo procesas, mokiniai  ugdomi 
atsižvelgiant į jų gebėjimus ir galimybes. 

 Mokytojo veiklos planavimas orientuotas į 
kievieno mokinio pažangą.

 Sukurta mokinių individualios pažangos 
stebėjimo ir vertinimo sistemą. 

 Švietimo pagalbą teikia kvalifikuotų 
specialistų komanda.

 Mokytojai, vadovai ir kitas personalas laiku ir
veiksmingai sprendžia su vaiko mokymosi ar 
elgesio problemomis susijusius klausimus. 

 Mokykloje vaikams sudaromos optimalios 
sąlygos atskleisti savo individualumą ir 
kūrybiškumą, sudarant galimybes dalyvauti 
projektinėje ir neformaliojo vaikų švietimo 
veikloje. 

Silpnybės
 Nepakankamai aiškiai ir adekvačiai 

suvokiama įsivertinimo prasmė.
 Dalies mokinių žema elgesio ir bendravimo 

kultūra.
 Aplaidus dalies tėvų požiūris į vaikų 

mokymąsi ir lankomumą. 
 Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas nepilnai
grindžiamas partnerystės principu.
 Nepritaikyta Mokyklos  infrastruktūra 

asmenims turintiems judėjimo negalią.
 Laisvalaikio ir poilsio zonų Mokykloje ir 

bendrabutyje trūkumas.
 Mokykla neturi sporto salės.
 Mokyklos kabinetų ir bendrabučio kambarių 

renovacijos būtinumas.
 Neišnaudotos bendradarbiavimo su tėvais 

galimybės.



 Mokyklos pedagogai  išnaudoja patyriminio 
ugdymo galimybės: organizuojamos 
tikslingos išvykos, pamokos už mokyklos 
ribų. Mokiniai nuolat vyksta į įvairius 
projektus bei stovyklas. 

 Puoselėjamos Mokyklos tradicijos ir 
renginiai. 

 Sukurtas ugdymui(si) palankus 
mikroklimatas, dauguma mokinių  jaučiasi 
saugūs, patenkinti, kad mokosi  Mokykloje.

 Vyksta glaudus bendradarbiavimas su tėvais. 
 Mokyklos vadovybė telkia švietimo įstaigos 

bendruomenę bendriems tikslams 
įgyvendinti, skatina profesinį įsivertinimą, 
refleksiją ir tobulėjimą. 

 Kolegialiu būdu priimami sprendimai, 
skatinama lyderystė.

 Visi pedagoginiai darbuotojai skatinami 
ugdytis lyderystės gebėjimus.

 Pedagogai geba dirbti komandomis jų įnašas į
mokyklos veiklą yra ženklus.

 Pedagogai siekia asmeninio ir profesinio 
tobulėjimo. 

 Vykdoma projektinė veikla.
 Mokytojai daugiau dėmesio pamokose  skyrė 

skaitmeninio  turinio vizualizacijos 
priemonių naudojimui.

 Mokykla nuolat atnaujina ir teikia aktualią 
informaciją apie savo veiklą mokyklos 
tinklapyje www. krsaules.lt ir Facebook 
paskiroje.

 Nepakankamai aktyviai ieškoma Mokyklos 
rėmėjų ir partnerių.

Galimybės
 Atnaujinti mokymosi aplinką ir ugdymo 

priemones.
 Sukurti  palankią aplinką ugdymui(si): 

atnaujinti esamas ir sukurti naujas edukacines
ir poilsio erdves. 

 Kelti mokinių mokymosi motyvaciją. 
 Ieškoti naujų bendradarbiavimo su tėvais 

formų. 
 Stiprinti bendradarbiavimą, aktyviau dalintis 

gerąja patirtimi.
 Stiprinti kolektyvo narių bendruomeniškumą.

Pasinaudojant asmenine atsakomybe, savo 
gebėjimais aktyviau įtraukti kolegas į 
organizuojamą veiklą.

 Gerosios patirties sklaida ne tik miesto, 
šalies, bet ir mokyklos mastu plėtojant 
pagalbą vienas kitam.

 Aktyviai bendradarbiauti mokytojų ir 

Grėsmės
 Švietimo politikos neatitikimas  mokyklos 

lūkesčiams ir siekiams, kai mažėjantis  
mokinių skaičius specialiosiose mokyklose ir 
mokinių integracija į bendrojo ugdymo 
įstaigas gali įtakoti mokyklos struktūrinius 
pertvarkymus.

 Silpnėjanti tėvų pagalba ir dėmesys vaikų 
ugdymui. Tėvų dalyvavimas daugiau 
epizodinis nei nuoseklus, sistemingas, grįstas 
daugiau įtraukimu nei įsitraukimu.

 Tėvų nepasitikėjimas ir netikėjimas siūlomos 
pagalbos nauda, vaikui.

 Nepakankamas mokinių saugumas dėl 
aplinkos veiksnių (nepakankama tėvų 
priežiūra, emigracija, žalingi įpročiai, smurto 
ir patyčių demonstravimas viešojoje erdvėje),
dėl to formuojasi iškreiptas vertybių 
suvokimas, blogėja mokinių adaptacija ir  



auklėtojų kolegijų lygmenyje analizuojant 
darbo kokybę bei priimant sprendimus darbo 
kokybei gerinti. 

  Kompleksiškai, bendradarbiaujant  spręsti 
mokymosi ir elgesio problemas.

 Stiprinti viešuosius ryšius,  formuojant 
palankų Mokyklos įvaizdį.

 Plėsti ugdymo paslaugų spektrą įkuriant 
ikimokyklinio ugdymo grupę.

 Aktyviau  naudotis  programų bei projektų 
teikiamomis galimybėmis.

Mokyklos mikroklimatas.
 Kvalifikuotų mokytojų stygius.

Svarbiausi Mokyklos pasiekimai 2021 metais

Skatindami  kiekvieno mokinio asmenybinę ūgtį: 
1.Sėkmingai  vykdytos  priešmokyklinio,  pradinio,  bendrojo  ir  socialinių  įgūdžių  ugdymo
programos. 
2. Ugdymo planavimas remiasi individualizuoto mokymo kriterijais  ir  lanksčiai  pritaikomas
ugdymo  poreikiams  (jungiamos  pamokos,  integruojami  dalykai,  organizuojama  projektinė
veikla).
3.  Parengti  individualizuoti  ugdymo   bei  švietimo  pagalbos  planai  kiekvienam  mokiniui.
Švietimo pagalbos  planų aptarimas vyksta kartą per mėnesį.  VGK posėdžių metu fiksuojama
kiekvieno mokinio pažanga, analizuojamos probleminės sritys, koreguojami pagalbos tikslai ir
uždaviniai. 
4.Mokinių  pažanga  fiksuojama  asmeninės  pažangos  vertinimo  aplankuose. Nustatyti  ir
apibrėžti objektyvūs vertinimo kriterijai suprantami pedagogams ir mokiniams.
5.Švietimo  pagalba  teikta  vadovaujantis  PPT  rekomendacijomis  bei  parengtu  individualiu
švietimo   pagalbos  planu.  Švietimo  pagalbos  teikimo  plano  peržiūra,  pasiekimų  pažangos
vertinimas bei pagalbos poreikio vertinimas atliekamas du kartus per metus vasario/birželio
mėnesiais.  Švietimo  pagalbos  specialistai  pagal  VPPT išvadas  švietimo  pagalbą  suteikė  ne
mažiau kaip 90 proc. mokinių.
6. Mokyklos VGK analizavo, vertino švietimo pagalbos poreikį. Inicijavo probleminių situacijų
aptarimą ir vertinimą, teikė rekomendacijas jų sprendimui. Rekomendavo pagal individualius
poreikius  taikyti  paveikias  skatinimo  priemones  pažangą  padariusiems  mokiniams.
Išsprendžiamos problemos tenkina 80 proc. bendruomenės narių.  
7. Prevencinė veikla Mokykloje  vykdoma remiantis Socialinių įgūdžių ugdymo prevencinės
veiklos programa.
8. 90 proc. mokinių dalyvavo neformaliojo ugdymo veikloje.
9.  2021 metais  mokykloje  vykdyti  savivaldybės  bei  tarptautiniai   projektai  skirti   mokinių
vasaros  poilsiui,  užimtumui,  išvykoms,  sportui,  sveikatingumu,  žalingų  įpročių  prevencijai,
socialinių  kompetencijų,  sveikatingumo,  bendravimo,  saviraiškos,  pilietiškumo,
savarankiškumo bei socializacijos įgūdžių stiprinimui: 
- Mokiniai ir toliau aktyviai dalyvavo  nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio mokykloje vykdomo
projekto  "Pėstieji trečiadieniai" veiklose. Mokiniai  kartu su auklėtojais, kiekvieną trečiadienį
vyksta  vis  į  naują  vietovę  ir  užsibrėžtą  atstumą,  matuodami  žingsnius  žingsniamačiu,
susipažindami su apylinkėmis ir lankytinais objektais, įveikia pėsčiomis. 
- 2021 metais surengtos penkios vasaros poilsio stovyklos mokiniams. 



- " Vanduo - sveikatos šaltinis" - projektas,  kuriuo skirtas gerinti fizinę ir psichologinę mokinių
sveikatą. Įsigyta įranga mokyklos vandens erdvei, moksleiviai lankėsi baseine.
- Projektas Kazlų  Rūdos  „Saulės“  mokyklos  mokinių  fizinio  aktyvumo  galimybių  plėtra,
suteikė galimybę įsigyti trūkstamos įrangos sporto kabinetui. Įtraukti mokinius į praktinę, fizinį
aktyvumą  skatinančią  veiklą.   Plėsti  fizinį  aktyvumą  įgalinančią  ir  skatinančią  mokyklos
aplinką.
- Socializacijos projekto „Aukštaitijos gamtos ir kultūros lobynai“ vykdymo metu, mokiniai
aplankė ne vieną Aukštaitijos gamtos ir kultūros objektą. 
- Pedagogai tęsė dalyvavimą tarptautiniame Erasmus+ "Let's make SENse of school". Šeštasis
projekto susitikimas vyko Lietuvoje. 
- Pedagogai kartu su mokiniais  startavo tarptautiniame Erasmus+ projekte  „ARTHERA“ ir
lankėsi  Kroatijos  sostinėje  Zagrebe.  Projektas  skirtas  specialiųjų  poreikių  vaikų  meninių
gabumų ugdymui.
- Balandžio mėnesį   pradinių klasių mokiniai įsiliejo į tarptautinio projekto veiklas. Projektas
„Inclusion through sports for children with developmental disabilities“ finansuojamas EEA ir
Norway Grants  Fund for  Regional  Cooperation  fondų.  Projekto  veiklos  vyks  iki   2023 m
gruodžio mėn. Projekto tikslas:  sutrikusios raidos vaikų integracija per sportą.
- 2021 m. birželio 22-28 d. Kazlų Rūdos "Saulės" mokiniai dalyvavo Emil Open žaidynėse „10
European  Youth  Games  for  the  Disabled”  Brno  mieste,  Čekijoje.  Mokyklos  sportininkai
pasiekė puikių rezultatų lengvojoje atletikoje - iškovojo medalius asmeninėse bėgimo rungtyse
bei tapo nugalėtojais bėgdami estafetę 4x100. 
-  Dvi  grupės  mokinių  dalyvavo tarptautiniame Eurolygos remiamame Kauno Žalgirio,  nuo
2013 metų, vykdomame projekte „One Team“. 
10. Aktyviai dalyvavome  savivaldybės ir kitų institucijų inicijuotose projektuose:          
- Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų nuotolinėse fizinio aktyvumo varžybose sporto centro

taurei  laimėti  mokyklos  mokinių  komandą  atstovavo  net  41  moksleivis.  Komanda  finišavo
turėdama 20415 taškų artimiausią varžovą aplenkusi daugiau nei dvigubai ir tapo Kazlų Rūdos
sporto centro didžiosios taurės savininke.
-  Džiaugiamės  galėję  prisidėti  mokinių  darbais  prie  Kazlų  Rūdos  kultūros  centro  projekto
„Velykų medis“. 
-  Klaipėdos "Medeinės" mokyklos organizuojamame konkurse "Mūsų sparnuočiai" mokyklos

mokinys Mindaugas Kiveris savo amžiaus grupėje, laimėjo 2-ąją vietą. 
-  „Spalvoti žodžiai Mamai“, dar vienas tarptautinis projektas skirtas, kuriame dalyvavo mokinių

darbeliai, skirtas  Motinos diena paminėti.
- „Žvaigždučių  Vilties  bėgimas  2021“.  Renginio  iniciatoriai  -  Mažesniųjų  brolių  ordino  Šv.

Kazimiero  provincijos  Klaipėdos  Šv.  Pranciškaus  Asyžiečio  vienuolynas  bei  Klaipėdos
"Medeinės" mokykla.  Bėgimo dalyviai  prisidėjo prie iniciatyvos skirtos palaikyti  ir aukoti
onkologinėmis ligomis sergančius vaikus.

Formuojant savitą mokyklos kultūrą, saugią ir palankią mokymosi aplinką:
1. Mokyklos teritorijoje įrengtas šiuolaikiškas sporto aikštynas.
2. Atnaujinti 3 mokomųjų klasių baldai. 
3. Pakeistos visų mokyklos kabinetų durys.
4. Visos mokyklos klasės  aprūpintos projektoriais, kompiuteriais ir spausdintuvais.
5. rengta edukacinė erdvė „Išmaniosios grindys“. 
6. Sporto kabinetas papildytas naujais sporto treniruokliais ir įranga.
7. Iš  dalies  atnaujinta  technologijų,  multisensorinio,  logopedo,  socialinio  pedagogo

kabinetų įranga ir priemonės. 
8. Įrengtas vandens terapijos kabinetas.
9. Naujai apželdintas takas vedantis link mokyklos įėjimo.   



10. Nepaisant  sudėtingos  situacijos  ir  ribotų  veiklos  galimybių   mokyklos  mokytojai
organizavo ir  pravedė daug išradingų,  įdomių edukacinių veiklų ir  pamokų.  Mokslo
metų  pradžioje  vyko  tradicinėmis  tapusios   mokinių  pilietiškumą  ir  patriotizmą
ugdančios  pamokos  skirtos  svarbiems  valstybei  įvykiams  pagerbi;  artėjantį  pavasarį
pranašavo  triukšmingai  švenčiama  „Užgavėnių  šventė“,  išvarius  žiemą,  laukiama
sugrįžtančių paukščių ir minima „Žemės diena“,  įvairiose veiklose prisiminėme, kodėl
turime saugoti ir branginti Žemę, mokiniai piešė ir netgi mėgino apkabinti Žemės rutulį;
savaitę iki  Velykų vyko daugybė tradicinių renginių mokykloje,  marginti  margučiai;
sugrįžus po Velykų šventėme – Atvelykį;  gegužės 3-oji - Saulės diena ir mokyklos
vardadienis;  tradiciškai  minėjome  „Vaikų  gynimo dieną“,  „Šeimų dieną“,  o  mokslo
metus  užbaigė  ilgai  laukta  „Išleistuvių  šventė“;  naujus  mokslo  metus  pasitinkame
„Mokslo ir žinių švente“;  tradicinė „Rudenėlio šėlsmo“ šventė ir „Sveikatos ir sporto“
dienos, kviečia neliūdėti praėjusios vasaros, pasidžiaugti  pačių, savo mokyklos kiemo
darželyje užaugintomis gerybėmis; neatsiejama mokyklos  tradicija – vėlinių laikotarpio
minėjimas bei apleistų,   nelankomų kapų tvarkymas;  minint  tarptautinę tolerancijos
dieną,  mokiniai  žiūrėjo  filmus,  dalyvavo pokalbiuose-diskusijose  bei  piešė  šių  metų
tolerancijos simbolį - Tolerancijos miestą; mokykloje vykusiose kūrybinės dirbtuvėse
„Mokyklos  simbolis  visada  su  manimi,  ant  marškinėlių,  tekstiliniais  dažais  ir
markeriais,  piešė  mokyklos  simbolį  „Saulę“; žiemos  švenčių  laikotarpis  prasideda
„Advento vakarone“, tęsiamas visos bendruomenės kartu valgoma  „Kūčių vakariene“,
linksmoji  švenčių  dalis   neatsiejama  nuo  „Kalėdų  karnavalo“,  o  šis  laikotarpis
užbaigiamas „Trijų karalių“ švente.

11. Dalyvavimas LSOK sportiniame judėjime neatsiejama mokyklos gyvenimo dalis:
- Mokyklos  mokiniai  dalyvavo,  krepšinio,  futbolo,   lengvosios  atletikos,  badmintono,

asmeninių futbolo žaidimo technikos testų (merginų ir vaikinų), riedučių, baidarių, smiginio,
rudens  kroso,  jojimo,  plaukimo,  vidutinio  intelekto  sutrikimo  atletų  netradicinių  žaidimų
čempionatuose. 

- Specialiosios  olimpiados  Europos  jungtinio  krepšinio  jaunių  turnyras  (Special  Olympics
European  Unified  Youth  Basketball  Tournament“)  LSOK tarptautinis  Erasmus+ projektas
„Special  Olympics  European  Unified  Youth  Basketball  Tournament“  (Specialiosios
olimpiados Europos jungtinio krepšinio jaunių turnyras).

-  „Ypatingos  futbolo  treniruotės  ypatingiems  vaikams“,   vedė  Lietuvos  specialiosios
olimpiados komiteto, masinio futbolo klubo „Hegelmann Litauen“ futbolininkai. 
-  Mokyklos  mokiniai  su  savo  tėveliais  ir  mokytojas,  dalyvavo  Lietuvos  specialiosios

olimpiados  komiteto  organizuotose  Specialiosios  olimpiados  Šeimos sveikatos  forumuose
Palangoje   ir   Druskininkuose.  Šeimos  sveikatos  forumas  (FHF)  skirtas  įtraukti  intelekto
sutrikimą  turinčių  vaikų,  jaunuolių  šeimas  į  specialiosios  olimpiados  judėjimą.  Forume
dalyvavo atletai ir jų šeimos iš Kauno, Šeduvos, Kazlų Rūdos, Kalvarijos sav. 

Siekiant, kad Mokyklos bendruomenė taptų nuolat besimokančia:
1.Mokyklos  VGK  reguliariai  vykdė  mokinių  pasiekimų,  pagalbos  poreikio  vertinimo
aptarimus.  Aptarimų  metu suteikiama metodinė  ir  švietimo pagalba,  kuri  padeda atskleisti
mokinio  gabumus  ir  juos  vystyti. Kiekvieno  mokinio  atvejo  vadyba  įgyvendinama  pagal
priimtinus sprendimus, fiksuojama pažanga.
2.Mokytojai  ir  Švietimo  pagalbos  specialistai  reguliariai,  kartą  per  savaitę,  dalinosi
pastebėjimais  apie   asmeninės  pažangos  ir  pasiekimų  matavimo  sistemos  privalumus  ir
trūkumus. Pristato sėkmės atvejus ir sunkumų atvejus.



3. Reguliariai vyksta individualūs mokinių mokymosi pasiekimų aptarimai, į kuriuos įtraukiami
mokinių  tėvai,  švietimo  pagalbos  specialistai.  Susitikimai  vyksta  ne  rečiau  nei   kartą  per
mėnesį,  jų  metu  aptariami  mokinių  mokymosi  klausimai  ir  priimami  sprendimai  įvairiais
lygmenimis  (direkciniai  pasitarimai,  direktoriaus  pavaduotojų  pokalbiai,  apskritieji  su
mokytojais ir švietimo pagalbos specialistai, Vaiko gerovės komisijos pasitarimai). Kiekvieno
mokinio atvejo vadyba įgyvendinama pagal priimtinus sprendimus, fiksuojama pažanga.
4.Naujai į darbą priimtiems pedagogams skiriamas mokytojas-mentorius, kuris globoja, teikia
informacinę  ir  metodinę  pagalbą pradiniame etape.  Nauji  pedagogai  sėkmingai  vykdo savo
funkcijas.
5.Mokytojai  ir  mokyklos  administracija  planuoja  asmeninio  meistriškumo  augimą  ir  jo
atkakliai  siekia.  Mokytojams suteikiama galimybė tobulinti  kvalifikaciją.  Mokytojai  mokosi
pasinaudodami įvairiomis galimybėmis: savo mokykloje su kolegomis ir iš jų, savarankiškai
namuose, su mokiniais ir iš jų, per informacinius ir socialinius kolegialaus mokymosi tinklus,
kursuose,  seminaruose,  išvykose,  projektuose  ir  kt.  Savo  patirtį  reflektuojant  kolegoms
mokytojų metodinių susirinkimų, pedagogų posėdžių metu.

Sunkumai su kuriais susidūrė Mokykla 2021 metais.
1. Kvalifikuotų pedagogų stygius.
2. Pedagogai per mažai naudojasi galimybėmis dalytis gerąja patirtimi savo iniciatyva. 
3.  Covid-19 pandemijos  metu  galiojantys  ribojimai.  Dėl  prasidėjusios  pandemijos  ir  įvestų
karantino ribojimų grupinei veiklai, atidėjome naujų bendrų poilsio zonų įrengimą mokyklos
patalpose.  
4.  Dėl  lėšų stokos nepavyko pasiekti   visų 2021 metais  numatytų  infrastruktūros  gerinimo
tikslų.

2022 metų tikslų aktualizavimas ir pagrindimas 
 
 Atlikta analizė parodė, kad 2021 m. Mokykloje organizuota ir vykdyta kryptinga,  mokinių
specialiuosius  poreikius  atitinkanti  mokymosi  veikla.  Tinkamai  parinkti  mokymo  metodai,
formos, priemonės suteikė galimybę pasiekti geriausią rezultatą, siekiant asmeninės kiekvieno
mokinio ūgties.  Įvertinus pamokų stebėjimo rezultatus ir juos aptarus metodinėse grupėse, 70
proc. mokytojų naudoja patyriminio ir įtrauktojo mokymo metodus, diferencijuotas užduotis,
kaupia metodinių priemonių banką.  Patyriminio  ugdymo pagrindas yra asmens tobulėjimas,
pasiekiamas  per  asmeniškai  įprasmintą  patirtį  ir  nukreiptas  į  veiklos  procesą.  Tai  galimybė
dalytis  ir  kaupti  patirtį  tyrinėjant,  eksperimentuojant,  išbandant  naujas  veiklos  formas  ir
pažinimo būdus. Šis mokymosi būdas skatina reflektuoti  ir analizuoti  savo patirtį  bei iš jos
mokytis,  kartu  skatina  geriau  pažinti  save  kaip  asmenį,  kaip  besimokantįjį.  Svarbu,  kad
mokymas  gali  būti  pritaikomas  individualioms  besimokančiojo  galimybėms  ir  poreikiams.
Greta  patyriminio  ugdymo  svarbią  vietą  šiuolaikiniame  pasaulyje  užima  inovacijos  ir  šių
metodų panaudojimas SUP vaikų mokymu.  Naujai įsigyta pažangi,  laikmečio reikalavimus
atitinkanti mokymosi įrangą ir priemonės praplečia inovatyvių metodų taikymo galimybes SUP
vaikų mokymui. Ir toliau skatinsime mokytojus diegti inovacijas mokymosi procese. Tikimės,
kad  naujai  atsiveriančios  galimybės  leis   stiprinti  mokinių  pasiekimus,  praplės  galimybes
atskleisti jų galias. Šiais metais didesnį dėmesį skirsime gyvenimo planavimo kompetencijos
ugdymui. Sieksime, kad mūsų mokiniai geriau pažintų save ir savo galimybes, labiau pasitikėtų
savo jėgomis, nebijotų iššūkių ir priimtų  juos kaip naujas mokymosi bei veiklos galimybes,
gebėtų  savarankiškai  priimti  spendimus,  gebėtų  susivaldyti  stresinėse  situacijose,  mokytųsi
konstruktyviai  spręsti  iškilusias  problemas,  ugdytųsi  atsparumą  neigiamoms  įtakoms,
sąmoningai rinktųsi sveiką gyvenimo būdą, gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti su skirtingais
žmonėmis, gerbtų kitą žmogų ir jo nuomonę, suprastų išsilavinimo ir mokymosi vertę, siektų



išsikeltų tikslų. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys, pagal savo poreikius ir išgales, bręstų
kaip  asmenybė,  įgytų  kompetencijų,  būtų  pasirengęs  gyvenimui  ir  darbui  šiuolaikinėje
visuomenėje.   Todėl numatome  ir toliau plėtoti socialinių ir prevencinių programų vykdymą.
Diegti inovacijas ugdymo procese.  
Antrasis   numatytas  tikslas  yra  „Formuoti  savitą mokyklos kultūrą,  saugią ir  palankią
mokymosi  aplinką“,  glaudžiai  susijęs  su  pirmuoju,  nes  patirtimi  grįstų ugdymo  metodų
panaudojimas, ką rodo ir mūsų patirtis, neabejotinai tampa prioritetiniu SUP vaikų mokymui.
Ir toliau šioje srityje keliame sau ambicingus tikslus nukreiptus į mokymosi aplinkos gerinimą.
2022 metais  mokyklos  patalpose  duris  turėtų  atverti  moderni,  patyriminio  ugdymo  tikslus
atliepianti,  Gamtos mokslų ir Meno laboratorija. Planuojame  atnaujinti  trijų mokomųjų klasių
ir trijų bendrabučio kambarių  baldus. Dar vieną klasę  aprūpinti išmaniuoju  ekranu. Įrenti
naują žaidimų aikštelę, šiltnamį ir  edukacijai skirtą erdvę mokyklos kieme. Sieksime, kad būtų
sutvarkytas (išasfaltuotas) mokyklos kiemas ir privažiavimo kelias.  Sieksime, kad mokyklos
pastatas būtų pritaikytas fizinę negalią turintiems asmenims. Tęsime savitų, mokyklos kultūrą
formuojančių ir jau tradiciniais tapusių programų ir renginių vykdymą.
Siekdami   ir  toliau   kurti  bei  plėtoti  bendravimo,  bendradarbiavimo,  mokymosi  kartu  ir
vieniems iš kitų kultūrą  trečiuoju tikslu keliame  „Siekti, kad Mokyklos bendruomenė taptų
nuolat  besimokančia“.  Nuolatinis  profesinis  mokytojo  tobulėjimas  padeda  siekti  realių
pokyčių.   Asmeninį  profesinės  veiklos  įsivertinimą  palaiko  personalo  mokymosi  kultūra
mokykloje:  aukšti  mokytojų  veiklos  lūkesčiai,  pagarba  profesionalumui,  parama  tobulinant
asmeninį meistriškumą Tačiau mokykla išgyvena nuolatinius pokyčius, kuriems įtakos turi ne
tik  išorės,  bet  ir  vidiniai  veiksniai.  Todėl  pereinant  nuo dalyko mokymo prie  visapusiškos
asmenybės ugdymo(si), nebepakanka vieno mokytojo pastangų. Sėkmingos mokyklos veiklos
pamatu  tampa  bendradarbiavimu  grįsti  santykiai,  kurie  aprėpia  įvairiopą  partnerystę.
Bendradarbiavimas  būtinas  ir  reikšmingas  sprendžiant  patyčių,  motyvacijos,  mokyklos
nelankymo, elgesio, mokytojų ir mokinių tarpusavio bendravimo problemas. Todėl labai svarbu
įtraukti  kiekvieną  mokyklos  bendruomenės  narį  į  kokybiškai  naujais  santykiais  grįstos,
kompetencijų ugdymą(si) užtikrinančios mokyklos kaip besimokančios bendruomenės kūrimą.
Sėkmingą  bendradarbiavimą  skatinantys  veiksniai  išreiškiami  kaip  savalaikė  ir  reikalinga
informacija, individualios asmeninės savybės, nuostatos mokinių atžvilgiu bei bendras darbas
kartu.  Sėkmingos  bendradarbiavimo  formos:  tinkamai  organizuojami  pokalbiai,  diskusijos,
disputai, naudojimasis šiuolaikinėmis technologijomis, tyrimai, bendra veikla bei vertinimas.
Bendros  veiklos,  jų  formų,  būdų ir  erdvių  įvairovė,  stiprins  bendruomeniškumą,  šeimos  ir
mokyklos tarpusavio ryšį. 
Steigdami  ikimokyklinio  amžiaus  vaikų grupę specialiųjų  poreikių vaikams,  sieksime plėsti
paslaugų spektrą. Šių paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo
tėvams  (globėjams,  rūpintojams)  kurti  saugią  aplinką,  užtikrinti  gyvenimo,  asmeninių  bei
socialinių  ryšių  kokybę. Vaikų,  kurie  turi  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  ugdymo turinys
formuojamas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa (ją pritaikant) ir atsižvelgiant į
kiekvieno  vaiko  specialiuosius  ugdymosi  poreikius,  pedagoginės  psichologinės  tarnybos
rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių,
sudaromos sąlygos ugdytis pagal jo gebėjimus ir  galias;  ikimokyklinio ugdymo mokytojas
kartu su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, vaiko tėvais (globėjais), kitais
artimaisiais  teikia  reikiamą pagalbą,  stiprindami vaiko motyvaciją ugdytis, tobulėti,  plėtoti
kompetencijas, sumažinti, įveikti arba kompensuoti ugdymo procese kylančius sunkumus.

Veiklos turinys

1. Tikslas. Skatinti kiekvieno mokinio asmenybinę ūgtį.



    1.1. Sukurti ugdymos(si) sąlygas kiekvieno mokinio optimaliems pasiekimams ir nuolatinei
pažangai. 
  1.2. Užtikrinti efektyvų ir savalaikį ugdymosi pagalbos teikimą.
     1.3. Diegti inovacijas ugdymo(si) procese.
 2.  Tikslas. Formuoti savitą mokyklos kultūrą, saugią ir palankią mokymosi aplinką.
     2.1. Kryptingai kurti funkcionalią, dinamišką ugdymosi aplinką.
   2.2. Formuoti bendruomenės kultūrą.
3. Tikslas. Siekti, kad Mokyklos bendruomenė taptų nuolat besimokančia.
    3.1. Skatinti mokymą(sį) ir asmeninį tobulėjimą.
     3.2. Plėtoti partnerystę.
4. Tikslas. Plėsti ugdymo(si) paslaugų spektrą.
4.1.Įsteigti ikimokyklinio ugdymo grupę specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

Eil. 
Nr.

Priemonė, veikla Vykdymo 
laikas

Atsakingi 
asmenys

Priemonės, veiklos įgyvendinimo 
vertinimo kriterijai. Pastabos.

1.Tikslas. Skatinti kiekvieno mokinio asmenybinę ūgtį.
1.1. Sukurti ugdymos(si) sąlygas kiekvieno mokinio optimaliems pasiekimams ir nuolatinei

pažangai.

1.1.1. Veiksmingai ugdyti 
skirtingų ugdymosi 
poreikių turinčius 
mokinius.

Visus metus Mokytojai
VGK

Švietimo
pagalbos

specialistai
Tėvai

Administracija

Parengti individualizuoti ugdymo 
planai kiekvienam mokiniui.
Daugiau nei 80 proc. mokinių 
pripažįsta, kad pamokoje gali 
pasirinkti užduotis pagal 
individualius gebėjimus.
 

1.1.2 Skirtybių suvokimas,
atpažinimas ir 
panaudojimas 
siekiant 
individualios 
ugdytinio pažangos.

Visus metus Klasių vadovai
Švietimo
pagalbos

specialistai
VGK

Padėti mokytojui įžvelgti kiekvieno 
mokinio mokymosi galimybes, kelti 
mokinio pažangą.
Konsultacijų, aptarimų  metu 
teikiama metodinė ir švietimo 
pagalba, kuri padeda atskleisti 
mokinio gabumus ir juos vystyti. 

1.1.3 Stebėti ir fiksuoti 
mokinių pažangą.

Visus metus VGK
Klasių vadovai

Mokytojai

Reguliariai vykdyti švietimo 
pagalbos teikimo planų aptarimas 
vyksta kartą per mėnesį. VGK 
posėdžių metu fiksuojama kiekvieno 
mokinio pažanga, analizuojamos 
probleminės sritys, koreguojami 
pagalbos tikslai ir uždaviniai. 
Užtikrinamas teikiamos pagalbos 
efektyvumas.

1.1.4 Nuolat vykdyti 
smurto, žalingų 
įpročių, sveikatos, 
lytiškumo,  
prevencijos 
programas.

Visus metus Mokytojai
Auklėtojai

Klasių vadovai
Administracija

Švietimo
pagalbos

specialistai

Atnaujintos ir sėkmingai veikia 
prevencinės programos. Mokykloje 
diegiamos programos  apima 
visuminį žinių, gyvenimo įgūdžių, 
nuostatų ir vertybių ugdymą. Yra 
tęstinės.



1.1.5. Stiprinti mokinių 
gebėjimą reflektuoti 
asmeninę pažangą. 

Visus metus Mokytojai
Klasių vadovai

Švietimo
pagalbos

specialistai
Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui 

Reflektavimas padėjo įveikti 
iškylančius mokymosi sunkumus ir 
siekti mokymosi pažangos,  mažėjo 
praleistų ir nepateisintų pamokų 
skaičius (lyginama su praėjusių 
mokslo metų rezultatais (pusmečio, 
metiniai).

1.1.6. Vykdyti ir pagal 
galimybes bei 
poreikius plėsti 
neformaliojo 
ugdymo programas.

Visus metus Administracija
Būrelių vadovai

Į neformaliojo švietimo veiklą 
įsitraukę 90 proc. mokyklos mokinių.

1.1.7 Taikyti paveikias 
skatinimo priemones
mokiniams. 

Visus metus  Mokytojai Nuolat stebima ir vertinama mokinių
pažanga “Šviesoforo sistema“. 
Mokiniai individualiai skatinami už 
padarytą pažangą. 

1.1.8 Mokykloje nuolat 
vykdomi sveikos 
gyvensenos 
propagavimo ir 
prevenciniai 
projektai. 

Visus metus Administracija
Projektų
vadovai

Mokykloje kasmet įvykdomi ne 
mažiau nei  2-3 sveikatingumo ir 
socializacijos projektai.

1.1.9 Ugdyti gyvenimo 
planavimo 
kompetenciją.

Visus metus Mokytojai
Švietimo
pagalbos

specialistai
Auklėtojai

Vykdomas profesinis orientavimas. 
Kasmet surengiamos 2-3 mokinių 
išvykos į įmones, profesinio rengimo
centrus.
Sieksime, kad  mokiniai geriau 
pažintų save ir savo galimybes, 
labiau pasitikėtų savo jėgomis, 
nebijotų iššūkių ir priimtų juos kaip 
naujas mokymosi bei veiklos 
galimybes, gebėtų savarankiškai 
priimti spendimus, gebėtų susivaldyti
stresinėse situacijose, mokytųsi 
konstruktyviai spręsti iškilusias 
problemas, ugdytųsi atsparumą 
neigiamoms įtakoms, sąmoningai 
rinktųsi sveiką gyvenimo būdą, 
gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti 
su skirtingais žmonėmis, gerbtų kitą 
žmogų ir jo nuomonę, suprastų 
išsilavinimo ir mokymosi vertę, 
siektų išsikeltų tikslų.

1.1.10 Stiprinti smurto ir 
patyčių prevencinę 
veiklą mokykloje.

Visus metus VGK
Švietimo
pagalbos

specialistai
Klasių vadovai

Mokykloje vykdoma mokyklos VGK
parengta ir direktoriaus patvirtinta 
Socialinių įgūdžių ugdymo programa
“Pažink save ir kitus“.



Mokytojai
Auklėtojai

Tėvai
I.2. Užtikrinti efektyvų ir savalaikį ugdymosi pagalbos teikimą.

1.2.1 Efektyvinti pagalbos
mokiniui teikimą.

Visus metus VGK 
Klasių vadovai

Švietimo
pagalbos

specialistai

Mokykloje teikiama tikslinga ir 
savalaikė pagalba mokiniams, 
tėvams, mokytojams dėl mokymosi 
sunkumų, bendravimo problemų ar 
elgesio sutrikimų. Lanksčiau ir 
operatyviau reaguojama į pokyčius.

1.2.2 Parengti ir patvirtinti
kiekvienam 
mokiniui individualų
Švietimo pagalbos 
teikimo planą.

Visus metus VGK
Švietimo
pagalbos

specialistai
Klasių

auklėtojai
Administracija

Tėvai

Švietimo pagalba organizuojama 
remiantis PPT rekomendacijomis. 
Švietimo pagalba teikiama 
vadovaujantis parengtu individualiu 
Švietimo pagalbos planu.

1.2.3 Organizuoti 
mokiniams 
individualias, 
grupines 
konsultacijas. 

Visus metus Švietimo
pagalbos

specialistai 

Švietimo pagalbos specialistai pagal 
VPPT išvadas suteikė ne mažiau 
kaip 90 proc. mokinių pagalbą. 
Pagal poreikius organizuojamos 
konsultacijos. 85 proc. mokinių, 
lankiusių konsultacijas, pasiekė 
asmeninę pažangą. Mokinių 
apklausos duomenys parodė, kad ne 
mažiau kaip 85 proc. pripažįsta, kad 
atsižvelgiama į jų individualius 
gebėjimus ir poreikius.

1.2.4 Inicijuoti 
probleminių 
situacijų aptarimą ir 
vertinimą. 

Visus metus Klasių vadovai
VGK

Įvertinama esama situacija, 
aptariamos mokinio elgesio ir 
mokymosi problemos, numatomi 
būdai joms spręsti, aptariamos ir 
įvertinamos pagalbos galimybės.

1.2.5 Stiprinti naujai į 
mokyklą 
atvykstančių 
mokinių stebėseną, 
plėsti pagalbos 
galimybes.

Visus metus VGK
Klasių vadovai

Švietimo
pagalbos

specialistai

Švietimo pagalba organizuojama 
remiantis PPT rekomendacijomis. 
Mokiniai stebimi, fiksuojama jų 
pažanga. Esant poreikiui 
sustiprinamas švietimo pagalbos 
specialistų dėmesys naujai 
atvykusiam mokiniui.
Teikiamos rekomendacijos  
mokytojams. 

1.3. Diegti inovacijas ugdymo procese.
1.3.1. Organizuoti 

edukacinius  
renginius: akcijas, 
talkas, varžybas, 
parodas ir kitus 
renginius, ugdančius

Visus metus Mokytojai
Švietimo
pagalbos

specialistai
Klasių vadovai
Administracija

Vykstantys renginiai orientuoti į 
įvairias kompetencijas ir edukacinį 
kryptingumą. Atlikta analizė, kokios 
kompetencijos buvo ugdomos, 
renginių edukacinis kryptingumas ir 
kuriai mokinių daliai. Siektina 



kultūrinę brandą, 
pilietiškumą, 
socialinius įgūdžius, 
saviraišką, 
gebėjimus ir 
polinkius. 

VGK
VSPS

Mokytojai

reikšme – kasmet į renginių 
organizavimą įtraukiama ne mažiau 
kaip 50 proc. mokinių.  Mokiniai turi
ypatingų asmeninių mokymosi bei 
kitų veiklų – projektų, renginių, 
pilietinių iniciatyvų, savanorystės 
veiklos ir kt.,  konkursų – pasiekimų 
(darbų ir kūrinių, gebėjimų, 
laimėjimų). Visa informacija 
viešinama mokyklos tinklapyje 
www.krsaules.lt ir Facebook 
paskiroje. 

1.3.2 IKT integravimas 
ugdymo procese

Visus metus Mokytojai
Administracija

IKT panaudojimo skaičius 
kiekvienoje klasėje per savaitę – ne 
mažiau kaip 2 kartai. Planšečių 
panaudojimo skaičius per savaitę – 
ne mažiau 1 kartas. 

1.3.3 Plėsti mokymąsi be 
sienų: mokymasis 
virtualioje aplinkoje,
mokymasis už 
klasės ribų, 
mokymasis už 
mokyklos ribų. 

Visus metus Mokytojai
Klasių vadovai

Mokymo procese taikomi 
patyriminio ir įtrauktojo mokymo(si)
metodai.  Dėstomą medžiagą galima 
pritaikyti realiame mokinio 
gyvenime, Mokiniai aktyviai 
veikdami, aiškindamiesi ir darydami 
išvadas siekia individualios 
pažangos, kuri fiksuojama ir 
matuojama pagal atnaujintus 
vertinimo aprašus. 

1.3.4 STEAM elementų 
taikymas pamokose

Visus metus Mokytojai STEAM elementus taikys bent 2 
kartus per savaitę. STEAM -
integralus, į kompleksišką tikrovės 
reiškinių pažinimą, pritaikymą ir 
problemų sprendimą orientuotas 
mokymo metodas.

1.3.5 Panaudoti 
edukacines erdves 
mokymo(si) 
procesui: teorijos 
pritaikymui 
praktikoje, 
tyrinėjimui ir 
kitokiam 
mokymuisi, 
sveikatos stiprinimui
ir kt.

Visus metus Mokytojai
Administracija

Mokytojai pritaikys bet 1 kartą per 
mėnesį mokymosi be sienų formą. 
Išnaudos mokyklos sukurtas erdves 
arba ieškos erdvių už mokyklos ribų.
Mokymosi be sienų forma bus 
įtraukta į mokytojų veiklos 
planavimo dokumentus.

1.3.6 Konkursai,  miesto 
renginiai.

Visus metus Mokytojai
Administracija

Mokiniai per metus dalyvauja bent 
2-4 renginiuose. Plėtojamos 
bendradarbiavimo galimybės, auga 
kultūrinė patirtis. Didėja mokinių 
motyvacija.

1.3.7 Organizuoti Visus metus Mokytojai Vykstantys renginiai orientuoti į 

http://www.krsaules.lt/


edukacinius  
renginius: akcijas, 
talkas, varžybas, 
parodas ir kiti 
renginiai, ugdantys 
kultūrinę brandą, 
pilietiškumą, 
socialinius įgūdžius, 
saviraišką, 
gebėjimus ir 
polinkius. 

Švietimo
pagalbos

specialistai
Klasių vadovai
Administracija

VGK
VSPS

Mokytojai

įvairias kompetencijas ir edukacinį 
kryptingumą. Atlikta analizė, kokios 
kompetencijos buvo ugdomos, 
renginių edukacinis kryptingumas ir 
kuriai mokinių daliai.    Siektina 
reikšme – kasmet į renginių 
organizavimą įtraukiama ne mažiau 
kaip 50 proc. mokinių.  Mokiniai turi
ypatingų asmeninių mokymosi bei 
kitų veiklų – projektų, renginių, 
pilietinių iniciatyvų, savanorystės 
veiklos ir kt.,  konkursų – pasiekimų 
(darbų ir kūrinių, gebėjimų, 
laimėjimų). Visa informacija 
viešinama mokyklos tinklapyje 
www.krsaules.lt ir Facebook 
paskiroje. 

2. Tikslas. Formuoti savitą mokyklos kultūrą, saugią ir palankią mokymosi aplinką.
2.1. Kryptingai kurti funkcionalią, dinamišką ugdymosi aplinką.

2.1.1 Plėsti mokyklos 
vidaus erdvių 
pritaikymą 
edukacinei veiklai.

Visus metus Administracija
Mokytojai

Mokyklos patalpose atsirado naujų, 
edukacinei veiklai pritaikytų erdvių. 
Prasiplės ugdymo galimybės ir 
kokybė.

Įrengti Gamtos 
mokslų ir Menų 
laboratoriją.

Visus metus Administracija Mokyklos 3 aukšte  įrengta  nauja 
edukacinė mokomoji erdvė Gamtos 
mokslų ir Menų laboratorija. 
Prasiplės ugdymo galimybės ir 
kokybė.

Modernizuoti 
mokyklos klases.

Visus metus Administracija
Mokytojai

Pakeisti 3 mokomųjų klasių baldus. 
Pagerės mokinių ugdymo(si) 
sąlygos.

Modernizuoti 
bendrabučio 
kambarius.

Visus metus Administracija
Auklėtojai

Pakeisti 3 bendrabučio kambarių 
baldus. Pagerės mokinių gyvenimo  
sąlygos.

Atnaujinti švietimo 
pagalbos specialistų 
kabinetų įrangą ir 
priemones.

Visus metus Administracija Prasiplės švietimo pagalbos teikimo 
galimybės. Įsigyta įrangą leis 
pagerinti teikiamų  paslaugų apimtys
ir  kokybė.

2.1.2 Plėsti mokyklos 
lauko  erdvių 
pritaikymą 
edukacinei veiklai.

Visus metus Administracija Mokyklos lauko teritorijoje atsirado 
naujų, edukacinei veiklai pritaikytų 
erdvių. Prasiplės mokinių veiklos ir 
mokymo(si)galimybės.

Įrengti šiltnamį. Visus metus Administracija Mokyklos lauko teritorijoje bus 
pastatytas šiltnamis. Prasiplės 
mokinių veiklos ir 
mokymo(si)galimybės.

Įrengti žaidimų 
aikštelę.

Visus metus Administracija Mokyklos lauko teritorijoje bus 
įrengta nauja žaidimų aikštelė. 
Prasiplės mokinių užimtumo ir 
veiklos galimybės.

http://www.krsaules.lt/


2.2.  Formuoti bendruomenės kultūrą.
2.2.1. Organizuoti 

renginius savo 
klasėse ir dalyvauti 
mokyklos bei 
miestelio 
renginiuose bei 
talkinti juos ruošiant.

Visus metus Klasių vadovai Pagerėjusi bendravimo ir 
bendradarbiavimo kultūra, ugdoma 
tautinė ir pilietinė savimonė, 
atsakomybė,  prasmingas 
laisvalaikis.

2.2.2 Organizuoti 
renginius ir/ar 
išvykas skatinančius 
pagarbius santykius.

Visus metus Administracija Organizuoti ne mažiau kaip 3 
renginiai ir/ar išvykos mokyklos 
bendruomenei.

2.2.3 Mokyklą 
reprezentuojančių 
priemonių kūrimas/ 
atnaujinimas.

Visus metus Darbo grupės
Administracija

Išleisti leidiniai, lankstinukai, 
bloknotai, tušinukai su Mokyklos 
simbolika, straipsniai spaudoje, 
išorinės reprezentacijos priemonės ir 
t.t.

2.2.4 Dalytis patirtimi 
stebint ir vertinant 
mokinio asmeninę 
pažangą ir 
pasiekimus. 

Visus metus Metodinės
grupės

Mokytojų
metodinis

būrelis
Švietimo
pagalbos

specialistai
VGK

Administracija

Kiekvienas mokytojas ir švietimo 
pagalbos specialistas remdamasis 
savo mokinių pažangos ir pasiekimų 
analize įvardija 2 sėkmės ir  2 
nesėkmės.
Mokytojai ir Švietimo pagalbos 
specialistai dalinosi pastebėjimais 
apie  asmeninės pažangos ir 
pasiekimų matavimo sistemos 
privalumus ir trūkumus.  Pristato 
sėkmės atvejus ir sunkumų atvejus.
 Surasti sprendimai kilusioms 
problemoms spręsti. 

2.2.5 Stiprinti klasės 
vadovų 
bendradarbiavimą su
šeima.

Visus metus Klasių vadovai
Socialinis 
pedagogas

Reguliariai vyksta individualūs 
mokinių mokymosi pasiekimų 
aptarimai, į kuriuos įtraukiami 
mokinių tėvai, švietimo pagalbos 
specialistai. 

2.2.6 Reguliariai 
organizuoti 
mokytojų, pagalbos 
specialistų, tėvų, 
administracijos 
konstruktyvias 
diskusijas apie 
mokinių mokymosi 
sėkmes ir problemas 
siekiant padėti vieni 
kitiems. 

Visus metus Administracija
Klasių

auklėtojai
VGK
Tėvas

Švietimo
pagalbos

specialistai

Susitikimai vyksta ne rečiau nei  
kartą per mėnesį, jų metu aptariami 
mokinių mokymosi klausimai ir 
priimami sprendimai įvairiais 
lygmenimis (direkciniai pasitarimai, 
direktoriaus pavaduotojų pokalbiai, 
apskritieji su mokytojais ir švietimo 
pagalbos specialistais, Vaiko gerovės
komisijos pasitarimai). Kiekvieno 
mokinio atvejo vadyba 
įgyvendinama pagal priimtinus 
sprendimus, fiksuojama pažanga. 

2.2.7 Teikti metodinę ir 
kita reikalingą 
pagalbą naujai į 

Visus metus Administracija
VGK

Švietimo

Naujai į darbą priimtiems 
pedagogams skiriamas mokytojas-
mentorius, kuris globoja, teikia 



kolektyvą 
įsiliejantiems 
pedagogams.

pagalbos
specialistai

informacinę ir metodinę pagalbą 
pradiniame etape. Nauji pedagogai 
sėkmingai vykdo savo funkcijas. 

3. Tikslas. Siekti, kad Mokyklos bendruomenė taptų nuolat besimokančia.
 3.1. Skatinti mokymą(sį) ir asmeninį tobulėjimą

3.1.1 Surengti 
mokomuosius 
seminarus 
mokytojams ir 
bendruomenei 
aktualia tematika.

Visus metus Administracija
VGK

Seminarai mokykloje rengiami ne 
rečiau kaip kartą per metus. Vykusių 
renginių turinys ir kokybė atitiko 90 
proc. bendruomenės lūkesčius.

3.1.2 Surengti 
mokytojams išvyka į
Lenkijos Malborko  
autistų ugdymo 
centrą.

2022 m. Administracija Mokytojai patobulino asmenines ir 
profesines kompetencijas.

3.1.3 Reflektuoti savo 
darbo indėlį į 
mokinių pažangą, 
bendruomenės 
veiklą, asmeninį 
tobulėjimą. 

 2022 m. Mokytojai
Švietimo
pagalbos

specialistai
Klasių vadovai

 Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymo
klausimais

Kiekvienas pedagoginis darbuotojas 
analizuoja savo darbo indėlį į 
mokinių pažangą, bendruomenės 
veiklą bei asmeninį tobulėjimą. 
Refleksiją einamųjų mokslo metų 
birželio mėnesį pateikia mokyklos 
direktoriui.

3.1.4 Mokytojai  tobulina 
bendrąsias ir 
specialiąsias 
kompetencijas 
savišvietos būdu 
ir/ar dalyvaujant 
mokyklos, kaip 
besimokančios 
bendruomenės 
veikloje.

Visus metus Mokytojai
Administracija

VGK
Mokytojų

metodinė grupė

Mokytojai ir mokyklos 
administracija planuoja asmeninio 
meistriškumo augimą ir jo atkakliai 
siekia. Mokytojams suteikiama 
galimybė tobulinti kvalifikaciją. 
Mokytojai mokosi pasinaudodami 
įvairiomis galimybėmis: savo 
mokykloje su kolegomis ir iš jų, 
savarankiškai namuose, su mokiniais
ir iš jų, per informacinius ir 
socialinius kolegialaus mokymosi 
tinklus, kursuose, seminaruose, 
išvykose, projektuose ir kt. Savo 
patirtį reflektuojant kolegoms 
mokytojų metodinių susirinkimų, 
pedagogų posėdžių metu.

3.1.5 Plėtoti mokytojų 
metodinio būrelio 
veiklą.

Visus metus Mokytojai Metodinio būrelio susitikimai 
aktualiomis temomis rengiami ne 
rečiau nei 1 kartą per mėnesį.

3.2. Plėtoti partnerystę.    
3.2.1  Rengti, teikti ir 

įgyvendinti 
projektus.

Visus metus Administracija
Mokytojai

Darbo grupė
„Projektų

Pateiktų finansavimą gauti projektų 
paraiškų skaičius. Siektina reikšmė –
ne mažiau kaip 5.
Įgyvendintų projektų skaičius: a) 



rengimas,
vystymas“

finansuojamų ne mokyklos lėšomis 
– ne mažiau kaip 4;
b) mokyklos ribose – ne mažiau kai 
3.
Mokinių, dalyvaujančių veiklose, 
dalis (procentai) per metus ne 
mažiau kaip 50 proc.

3.2.2 Tęsti dalyvavimą 
tarptautiniame 
ERASMUS+ 
projekte ARTHERA.

2022 m. Projekto
vadovai ir
dalyviai

Dalyvavimas projekte prisidėjo prie 
mokytojų ir mokinių kultūrinių 
kompetencijų stiprinimo.  

3.2.3 Tęsti dalyvavimą 
„Inclusion through 
sports for children 
with developmental 
disabilities“ 
projekte.

Visus metus Mokytojai Projekto tikslas:  sutrikusios raidos 
vaikų integracija per sportą.

3.2.4 Tęsti dalyvavimą 
„One Team“ 
projekte.

2022 m. Administracija Mokiniai įgauna įgūdžių reikalingų 
sėkmingai  integracijai į visuomenę.

3.2.5 Tęsti dalyvavimą 
LSOK veikloje

2022 m. Administracija
Mokytojai

Mokiniams suteikiama galimybė 
užsiiminėti fizine veikla, pagal 
galimybes sportuoti ir žaisti įvairius 
aktyvius žaidimus.

3.2.6 Plėsti rėmėjų 
paieškas.

Visus metus Direktorius
Darbo grupė

„Projektų
rengimas,
vystymas“

Pritrauktos rėmėjų lėšos.

4. Tikslas. Plėsti ugdymo(si) paslaugų spektrą.
4.1.Įsteigti ikimokyklinio ugdymo grupę specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

4.1.1 Ikimokyklinio 
ugdymo paslaugų 
vaikams turintiems 
specialiųjų ugdymosi
poreikių (SUP) 
nustatymas. 

2022 m. Administracija
Darbo grupė
Kazlų Rūdos
savivaldybė

Nustatytas priešmokyklinio ugdymo 
ir kompleksiškai teikiamų paslaugų 
vaikams SUP ir jų tėvams 
(globėjams) poreikis.

4.1.2 Mokyklos įstatų 
keitimas.

2022 m. Administracija
Darbo grupė
Kazlų Rūdos
savivaldybė

Pakeisti mokyklos įstatai. 
Ikimokyklinio ugdymo teikimo 
galimybė įtvirtinta mokyklos 
įstatuose.

4.1.3 Esamų sąlygų, 
išteklių ir galimybių 
įvertinimas.

2022 m.  Administracija
Darbo grupė 
Kazlų Rūdos
savivaldybė

Sudarytas poreikių ir galimybių 
aprašas.

4.1.4 Mokyklos patalpų 
pritaikymas 
ikimokyklinio 

2022 m. Administracija
Darbo grupė

Patalpos pritaikytos ikimokyklinio 
amžiaus vaikų turinčių SUP ugdymui
ir poreikiams.



amžiaus vaikų 
poreikiams.

4.1.5 Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų 
turinčių SUP grupės 
sudarymas.

2022 m. Administracija Sudaryta mišri ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
turinčių SUP grupė. 

4.1.6 Vykdoma 
ikimokyklinio 
ugdymo veikla SUP 
vaikams. 

2022 m. Administracija
Auklėtoja

VGK

Vykdoma veikla atitinka poreikius. 

Atsiskaitymo ir visuomenės informavimo tvarka

Atsiskaitoma etapais  Mokytojų  taryboje,  Mokyklos  taryboje,  visuotiniuose  tėvų susirinkimuose,
steigėjui  ir  visuomenei.  Atsakingi  už  tam tikras  veiklos  sritis  (VGK nariai,  švietimo  pagalbos
specialistai, sveikatos priežiūros specialistas, tarybų, darbo grupių, komisijų pirmininkai, projektų
vadovai)  rengia  metines  savo  veiklos  programas,  analizuoja  savo  veiklą,  apibendrina,  pateikia
ataskaitas ir numato veiklos tobulinimą ir perspektyvas. Metinės veiklos programos įgyvendinimą
kontroliuoja mokyklos direktorius. Programos įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas
ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Metinis veiklos planas skelbiamas ir viešai
prieinamas mokyklos tinklapyje www.krsaulės.lt. 

PRITARTA 
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokytojų
tarybos 2022 m. vasario 14 d. posėdžio  nutarimu. 
Protokolo Nr. 1

http://www.xn--krsauls-y8a.lt/

