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Mokyklos  steigėjas  Kazlų  Rūdos  savivaldybė.  Mokykloje  mokosi  67  sutrikusio  intelekto
mokiniai.  Mokiniai  ugdomi  pagal  individualizuotas  priešmokyklinio,  pradinio  ir  bendrojo  ugdymo
programas. 

1. Rezultatai 1.2. Pasiekimai ir pažanga. 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga. Mokykloje vyksta
mokinio  individualios  pažangos  vertinimo,  fiksavimo  tobulinimas.  Vykdoma  kiekvieno  mokinio
individualios pažangos stebėsena. Ne rečiau du kartus per metus, pagal nustatytus kriterijus, aptariama
ir  fiksuojama  kiekvieno  mokinio  pažanga,  analizuojamos  probleminės  sritys,  reikalui  esant
koreguojami  pagalbos  tikslai  ir  uždaviniai.  Asmeninė  pažanga  aptariama  vykdant  trišalį  pokalbį.
Mokinių individualiai pažangai skiriamas didelis dėmesys. Mokinių individualią pažangą mokytojai
aptaria VGK posėdžiuose, Mokytojų tarybos posėdžiuose. Tėvams pateikiami individualios pažangos
vertinimai.
2.  Ugdymas(is)  ir  mokinių patirtys  2.1.  Ugdymo(si)  planavimas 2.1.3.  Orientavimasis į  mokinių
poreikius. Mokykloje sudaromos sąlygos atsiskleisti individualiems mokinių gebėjimams, tenkinant
specialiuosius  poreikius.  Parengiami  individualizuoti  ugdymo  planai  kiekvienam  mokiniui  bei
individualus  Švietimo  pagalbos  planas.  Švietimo  pagalba  organizuojama  remiantis  PPT
rekomendacijomis. 
Dauguma mokinių (67 procentai)  teigia,  kad pamokoje gali  pasirinkti  užduotis  pagal  individualius
gebėjimus  (įsivertinimo  ir  pažangos  anketų  duomenys).  Veiksmingai  ugdomi  skirtingų  ugdymosi
poreikių turintys mokiniai. 
2.  Ugdymas(is)  ir  mokinių  patirtys  2.2.2.  Ugdymo(si)  organizavimas.  Klasės  valdymas.
Inicijuojamas probleminių  situacijų  aptarimas ir  vertinimas.  VGK pasėdžiuose  aptariamos mokinio
elgesio ir  mokymosi problemos, numatomi būdai,  joms spręsti,  aptariamos ir  įvertinamos pagalbos
mokiniui ir  jo šeimai galimybės. Patobulinta pozityvaus elgesio skatinimo programa „Šviesoforas“.
Teikiamos kokybiškos  konsultavimo ir  švietimo pagalbos  paslaugos.  Konsultacijų,  aptarimų,  VGK
posėdžių  metu  teikiama  savalaikė  metodinė  ir  švietimo  pagalba.  Mokinių  skirtybių  suvokimas,
atpažinimas siekiant individualios ugdytinio pažangos. Atpažįstami mokinių poreikiai ir užtikrinama
reikiama pagalba, kad būtų galima užtikrinti efektyvią intervenciją įveikiant mokymosi ir socializacijos
kliūtis. Tobulinamas mokytojų, mokinių tėvų, švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimas. 
2.  Ugdymas(is)  ir  mokinių  patirtys  2.3.2.  Ugdymas  mokyklos  gyvenimu.  Darbinga  tvarka.
Mokykloje  vykdoma  mokyklos  VGK  parengta  pritaikyta  mokyklos  mokiniams  Socialinių  įgūdžių
ugdymo  programa  „Pažink  save  ir  kitus“.  Mokyklos  darbuotojai  dalyvavo  mokymuose  Smurto  ir
patyčių tematika. Užfiksavus smurto ar patyčių atvejį,  nedelsiant analizuojamos priežastys,  reikalui
esant koreguojama prevencinė veikla ir priemonės. 
3. Ugdymo(si) aplinkos 3.2. Mokymasis be sienų 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje. Mokymo procese
taikomi  patyriminio  mokymo(si)  metodai.  Mokiniai  aktyviai  veikdami,  aiškindamiesi  ir  darydami
išvadas  siekia  individualios  pažangos,  kuri  fiksuojama  ir  matuojama  pagal  atnaujintus  vertinimo
aprašus. Praplėstas mokymąsis be sienų: mokymasis virtualioje aplinkoje, mokymasis už klasės ribų,
mokymasis  už  mokyklos  ribų.  Mokykloje  vyksta  mokymosi  erdvių  ir  priemonių  modernizavimas.
Didelis dėmesys buvo skirtas mokinių vasaros stovykloms.
3. Ugdymo(si) aplinkos. 3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka. 3.1.1. Įranga ir priemonės. Įvairovė.
Atnaujinta IKT klasė.  Nupirkta nauja įranga.  Atnaujintos 2 klasės:  įsigyti  nauji  baldai,  reikalingos
priemonės ugdymui. 



3.  Ugdymo(si)  aplinkos  3.1.2.  Pastatas  ir  jo  aplinka.  Ergonomiškumas.  Įrengta  nauja  rūbinė
mokiniams.  Praplėstas  mokyklos  lauko  erdvių  pritaikymas  edukacinei  veiklai.  Įgyvendintas  IKEA
paramos  fondo  lėšomis  finansuotas  projektas  „Lauko  aikštelės  įrengimas  mokyklos  teritorijoje“.
Ugdymo  aplinkos  gerinimas.  Įrengus  žaidimų  aikšteles,  kurios  atitinka  teisės  aktų  reikalavimus,
mokiniams sudarytos sąlygos daugiau ir intensyviau sportuoti lauke. Įrengta sertifikuota vaikų žaidimų
aikštelė.  Sumontuotos  naujos  sertifikuotos  supynės,  įrengta  smėlio  dėžė.  Sumontuotas  pandusas
neįgaliesiems, įrengta Saulės fotovoltinė elektrinė. 
3.  Ugdymo(si)  aplinkos  3.2.2.  Mokymasis  virtualioje  aplinkoje.  Įvairiapusiškumas.  Mokykla
dalyvavo  3  tarptautiniuose  projektuose.  Dviejų  buvo  inciatorė-koordinatorė  ir  gavo  finansavimą
programos „Erasmus+“ projektams bei Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų finansuojamas projektui „Aš
tai  galiu padaryti“.  Mokykla dalyvauja savivaldybės ir  šalies projektinėje veikloje.   Bendruomenės
nariai rengė paraiškas ir įgyvendino miesto, šalies ir tarptautinius projektus. Iš viso: 5 projektai, 3 iš jų
tarptautiniai.  Aktyvinamas  bendradarbiavimas  su  socialiniais  partneriais.  Sukurti  nauji  socialiniai
santykiai su tarptautinių projektų partneriais bei rėmėjais. 
4.  Lyderystė  ir  vadyba.  4.  1.  Veiklos  planavimas  ir  organizavimas.  4.1.1.  Perspektyva  ir
bendruomenės susitarimai.  Optimalus išteklių paskirstymas.  Mokyklos žmogiškųjų ir  materialinių
išteklių  paskirstymas.  Materialiniai  ištekliai  skirti  mokinių  ugdymosi  aplinkai  gerinti:  atnaujintos
klasės, nupirktos interaktyvios grindys bei interaktyvūs ekranai.
4.3.2.  Nuolatinis  profesinis  tobulėjimas.  Mokyklos  švietimo  pagalbos  specialistai  parengė  dvi
kvalifikacijos tobulinimo ilgalaikes programas: 
1.  „Mokytojo  padėjėjo  vaidmuo  įgyvendinant  įtraukųjį  ugdymą“.  Tinkamai  apmokyti  mokytojo
padėjėjai  gali  suteikti  papildomas  galimybes  klasėje,  papildančias  mokytojo  darbą.  Mokytojų
padėjėjams  suteikti  jų  darbui  reikalingų  kompetencijų  ir  įgūdžių. Mokyklos  personalas  teikia
kvalifikacijos tobulinimo paslaugas regiono pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams. Programos
registracijos Nr. 211001409.
2.  „Įstaigos  pedagogų  kompetencijų  plėtotė  ruošiantis  įgyvendinti  įtraukųjį  ugdymą“,  siekiant
mokytojams  suteikti  jų  darbui  reikalingų  kompetencijų  ir  įgūdžių,  parengta  mokytojų  ir  kitų
pedagoginių  darbuotojų  mokymo  programa.  Programa  skirta  pedagogams,  dirbantiems  su  vaikais,
jaunuoliais,  turinčiais  specialiųjų  ugdymosi  poreikių.  Mokymų  metu  mokytojai  įgijo  žinių  kaip
pagerinti  ugdymo(si)  procesą,  kad  galėtų  atliepti  skirtingus  ugdytinių  poreikius.  Programos
registracijos Nr. 211001408.
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