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KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS 

 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

Duomenys apie mokyklą 2022 m. 

Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla yra biudžetinė įstaiga,  kurios tikslas yra ugdyti sutrikusio intelekto vaikus, užtikrinant geras bei
saugias  mokinių  ugdymo(si)  ir  gyvenimo  sąlygas.  Mokykla  yra  atvira  naujovėms  ir  visuomenei,  formuojanti  teigiamą  požiūrį  į
neįgaliuosius,  teikianti  specialųjį  pradinį,  pagrindinį  ir  socialinių  įgūdžių  ugdymą  sutrikusio  intelekto  vaikams,  sudaranti  galimybę
neformaliajam švietimui, sportinei veiklai, tenkinanti ugdytinių saviraiškos ir užimtumo poreikius, stiprinanti jų sveikatą, mokanti įveikti
sunkumus. 

Mokyklos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto mokymo lėšų ugdymui ir tikslinės dotacijos švietimo įstaigų ugdymo aplinkos
gerinimui bei Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimui. Mokykla gauna papildomų lėšų už paslaugas, iš
projektų, rėmėjų.

Klasės komplektuojamos laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatyto minimalaus ir maksimalaus mokinių
skaičiaus klasėje bei atsižvelgiant į individualius specialiuosius mokinių poreikius, Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas
(PPT), maksimaliai priartinant ugdymo(si) aplinką prie mokinio poreikių. Tai sudaro sąlygas sėkmingam ugdymui(si).

Mokinių skaičius mokykloje kinta nežymiai: 2017-2018 m. m.-68 mokiniai; 2018-2019 m. m.-64 mokiniai; 2019-2020 m.m.-68
mokiniai, 2020-2021 m.m.-65 mokiniai, 2021-2022 m.m.- 63 mokiniai. 

Mokykloje yra 9 klasių komplektai ir 1 priešmokyklinio ugdymo klasė. Visi vaikai ugdomi  pagal individualizuotas Bendrąsias
ugdymo 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, 33, 9
proc. mokinių negalia dėl žymaus intelekto sutrikimo, 7,3 proc. mokinių negalia dėl žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo, 8,8 proc.
mokinių negalia dėl nepatikslinto intelekto sutrikimo.  20,58 proc. mokinių patiria mokymosi sunkumų dėl nepalankių aplinkos veiksnių,
26, 47 proc. mokinių nustatyta kompleksinė negalia, 7,3 mokinių  elgesio, 4,41 proc. aktyvumo, 5,8 proc. emocijų spektro sutrikimai. 

Vienas mokinys, turintis įvairiapusį raidos sutrikimą mokomas namuose. Šiuo metu Mokykloje ugdomi  ir švietimo pagalbą gauna
šių  savivaldybių  mokiniai:  Kazlų  Rūdos  savivaldybės-38  proc.  mokinių;  Marijampolės  savivaldybės-19  proc.  mokinių;  Kalvarijos
savivaldybės-22 proc. mokinių; kitų savivaldybių-21 proc. mokinių. 

Mokyklos bendrabutyje gyvena 29 mokiniai.  Po pamokų su jais dirba 2 auklėtojai,  turintys pedagoginį išsilavinimą, auklėtojo
padėjėjas, naktimis pamainomis budi 4 naktinės auklės. Likusiems mokiniams, vykstant į mokyklą ir iš jos, kiekvieną dieną teikiama



pavėžėjimo paslauga. Mokinius lydi Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi asmenys. Taip pat mokiniams Mokykloje teikiama
maitinimo paslauga, maistas ruošiamas mokyklos virtuvėje. Esant poreikiui sudaromas individualus valgiaraštis.  

2022 m. mokykloje dirbo 57 darbuotojai. Mokyklos administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus
pavaduotojas ūkio reikalams. Švietimo pagalbą teikė socialinis pedagogas, psichologas, logopedas ir  specialusis pedagogas. Mokinius
mokė 15 pedagogų, 2 neformaliojo švietimo mokytojai: 5 mokytojai turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 1-metodininko. Nuo
2022 m. rugsėjo mėn. specialistų komandą papildė kvalifikuotas kineziterapeutas. Vidutinis mokytojų, administracijos atstovų bei švietimo
pagalbos specialistų darbo stažas Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykloje yra 20 metų, vidutinis amžius-50 metų.

Aptarnaujančio  personalo  funkcijas  atliko  ir  paslaugas  teikė:  bibliotekos  vedėja,  visuomenės  sveikatos  priežiūros  specialistė,
kompiuterių priežiūros specialistas, 4 budėtojai, 5 valytojai, 1 elektrikas/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, 1 auklėtojo padėjėjas, 6
mokytojo padėjėjai, 1 dietistas, 1 sekretorius, 2 buhalteriai. Aptarnaujančio personalo darbuotojai atliekantys savo pareigybines funkcijas
atitinka kvalifikacinius reikalavimus keliamus asmeniui priimtam tas pareigas atlikti.

Mokykla nuolat plečia  teikiamų paslaugų spektrą. Nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio mokykloje įsteigta priešmokyklinio ugdymo
klasė raidos sutrikimų turintiems vaikams. Nuo 2021 metų liepos mėnesio, Mokyklos patalpose įsikūrė ir paslaugas teikia Kazlų Rūdos
Neįgaliųjų sporto klubo įsteigtas 15 vietų Vaikų dienos socialinės priežiūros centras. Dienos centrą lanko ir teikiamomis paslaugomis
naudojasi kasdien į mokyklą važinėjantys mokiniai. Dauguma dienos centrą lankančių mokinių yra pradinukai, jiems pamokos baigiasi
pirmoje dienos pusėje. Dienos centras suteikia mokiniams galimybę ilgesnį laiką praleisti saugoje mokyklos aplinkoje, užsiimti įvairia
lavinančia veikla, paruošti pamokas. 

Centras  paslaugas  teikia  ir  mokinių  atostogų  metu.  Mokinių  tėvai  noriai  naudojasi  teikiama  paslauga,  džiaugiasi  suteikiama
galimybe. Dalis tėvelių tuo metu gali dirbti. 

Mokykla, gavusi Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos pritarimą, teikia paraišką ir siekia tapti  Regioniniu specialiojo ugdymo centru.
Jeigu Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla taptų Specialiojo ugdymo regioniniu konsultaciniu centru teiktų konsultacinę pagalbą savivaldybės
teritorijoje veikiančioms Mokykloms. Sutelkta specialistų komandą konsultuos, dalinsis patirtimi ir naujausiais darbo metodais įvairiomis
formomis (mobilios komandos konsultacija Mokykloje, konsultacija Regioniniame centre, nuotolinė konsultacija ir kt.) priskirto regiono
Mokyklas dėl tinkamų įtraukiojo ugdymo(si) sąlygų sukūrimo Mokykloje; tobulintų Mokyklų vadovų, pedagoginių darbuotojų ir mokytojų
padėjėjų kompetencijas, skleistų įtraukiojo ugdymo organizavimo būdus, metodus, priemonių taikymo Mokiniams praktiką ir inovacijas
priskirto regiono Mokyklose; ugdytų Regioniniame centre mokinius, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčius didelius ar labai didelius
specialiuosius ugdymosi poreikius.

Mokyklos pedagoginis personalas, kartu su mokyklos švietimo pagalbos specialistais, mokinio  šeimos nariais analizuoja vaiko
(šeimos) problemas, poreikius ir kartu ieško veiksmingų sprendimų būdų, bendradarbiauja su šeimai priskirtais socialiniais darbuotojais,
atskirais atvejais su šeimos gydytojais. Kazlų Rūdos „Saulės“ mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai nuolat dalijasi savo patirtimi,
organizuoja seminarus, konferencijas, konsultuoja savivaldybės ir regiono mokyklas ir mokytojus, švietimo pagalbos, įtraukiojo ugdymo
klausimais. 



Mokyklos mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai parengė dvi 40 valandų trukmės ilgalaikes pedagogų ir mokytojų padėjėjų
akredituotas programas. „Įstaigos pedagogų kompetencijų plėtotė ruošiantis įgyvendinti įtraukųjį ugdymą“. Programos registracijos Nr.
211001408. Programa skirta pedagogams, dirbantiems su vaikais, jaunuoliais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokymų metu
mokytojai  įgys  žinių,  kaip  pagerinti  ugdymo(si)  procesą,  kad  galėtų  atliepti  skirtingus  ugdytinių  poreikius.  Pedagogai  gebės  kurti
pokyčiams palankią ugdymo(si) aplinką, kurioje specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys jausis saugus ir pasitikintis savimi bei
kitais.  Siekiant  mokytojų  padėjėjams  suteikti  jų  darbui  reikalingų  kompetencijų  ir  įgūdžių,  Mokyklos  švietimo  pagalbos  specialistai
parengė  mokytojų padėjėjų mokymo programą „Mokytojo padėjėjo vaidmuo įgyvendinant įtraukųjį ugdymą“. Programos registracijos Nr.
211001409. Tinkamai apmokyti mokytojo padėjėjai gali suteikti papildomas galimybes klasėje, papildančias mokytojo darbą. 

Mokykla yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su visomis savivaldybės mokyklomis dėl konsultavimo, dalijimosi priemonėmis
bei turimas ištekliais. Mokyklos specialistai nuolat dalinasi savo patirtimi, konsultuoja savivaldybės ir regiono mokyklų mokytojus, tėvus
dėl individualizuotų ugdymo programų rengimo, specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, aplinkos pritaikymo, mokymo metodų parinkimo ir
taikymo, įtraukiojo ugdymo klausimais. 

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. Nuo 2018 metų Mokykla dalyvauja  Erasmus+ daugiašalių mokyklų partnerysčių bei jaunimo
mainų projektuose.

Kazlų  Rūdos  „Saulės“  mokykla  2017-2022 m.  dalyvavo ES projekte  „Mokyklų  aprūpinimas  gamtos  ir  technologinių  mokslų
priemonėmis“ (projekto  kodas  Nr.  09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame  pagal 2014-2020  metų  Europos  Sąjungos  fondų
investicijų veiksmų programą. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto tikslas-didinti bendrojo ugdymo
įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys-modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto metu
mokykla aprūpinta informacinių technologijų įranga. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo,
šių dalykų ugdymo kokybės, padidino mokyklos veiklos efektyvumą. 

Mokiniams pageidaujant veikia įvairūs būreliai. 95 proc. mokinių yra įsitraukę į neformaliojo švietimo 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  kintančius  mokinių ugdymosi
poreikius. 

Mokykla  aktyviai  dalyvauja   Lietuvos  specialiosios  olimpiados  komiteto  veikloje.  Mokiniai  yra  tapę  specialiosios  olimpiados
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 2022 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.
 Specialiąją pagalbą teikia kvalifikuotas kineziterapeutas.
 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. 

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

 Mokykla turi mokiniams skirtų specialiųjų mokymo ir techninės 
pagalbos priemonių.

  Ugdymo priemonių įsigijimas, baldų ir kitos įrangos atnaujinimas 
yra mokyklos prioritetinė sritis.

 Puoselėjamos Mokyklos tradicijos ir renginiai. 
 Sukurtas ugdymui(si) palankus mikroklimatas, dauguma mokinių  

jaučiasi saugūs, patenkinti, kad mokosi  Mokykloje.
 Vyksta glaudus bendradarbiavimas su tėvais. 

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,  dažnai  bendradarbiavimas  vyksta
mokyklos iniciatyva.
 Mokyklos   vidaus  erdvės,  lauko  infrastruktūra  nevisiškai

pritaikyta asmenims turintiems judėjimo negalią.
  Trūksta laisvalaikio ir poilsio zonų Mokykloje ir bendrabutyje.
 Mokykla neturi sporto salės.
 Dalis  vidaus  patalpose  esančios  įrangos  ir   baldų  reikalauja
atnaujinimo.
 Nerenovuotas mokyklos pastatas. 
 Nerenovuotos  Mokyklos  vidaus  erdvės  (pagal  galimybes

vykdomas tik kosmetinis remontas).
 Nepakankamai aktyviai ieškoma Mokyklos rėmėjų ir partnerių.



 Mokyklos vadovybė telkia švietimo įstaigos bendruomenę 
bendriems tikslams įgyvendinti, skatina profesinį įsivertinimą, 
refleksiją ir tobulėjimą. 

 Kolegialiu būdu priimami sprendimai, skatinama lyderystė.
 Pedagogai geba dirbti komandomis jų įnašas į mokyklos veiklą yra

ženklus.
 Pedagogai siekia asmeninio ir profesinio tobulėjimo. 
 Vykdoma aktyvi projektinė veikla.
 Pedagoginis personalas dalinasi  patirtimi, konsultuoja kitas 

mokyklas, tėvus, mokytojus.
 Mokytojai daugiau dėmesio pamokose  skyrė skaitmeninio  turinio

vizualizacijos priemonių naudojimui.
 95 proc. Mokyklos mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo 

veikloje.
 Mokykla nuolat atnaujina ir teikia aktualią informaciją apie savo 

veiklą mokyklos tinklapyje www.krsaules.lt ir Facebook 
paskyroje.

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, metodinę, konsultacinę veiklą, 

aktyviau dalintis gerąja patirtimi.
 Plėsti ugdymo paslaugų spektrą įkuriant ikimokyklinio ugdymo 

grupę.
 Tapti Specialiojo ugdymo regioniniu konsultaciniu centru,  teikti 

konsultacinę pagalbą priskirtų savivaldybių teritorijoje 
veikiančioms Mokykloms.

 Stiprinti kolektyvo narių bendruomeniškumą. 
 Aktyviai bendradarbiauti mokytojų ir auklėtojų kolegijų 

lygmenyje analizuojant darbo kokybę bei priimant sprendimus 
darbo kokybei gerinti. 

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 Mokyklos mikroklimatas.

 Kvalifikuotų mokytojų, mokytojų padėjėjų stygius.

http://www.krsaules.lt/


  Kompleksiškai, bendradarbiaujant spręsti mokymosi ir elgesio 
problemas.

 Stiprinti viešuosius ryšius, formuojant palankų Mokyklos įvaizdį.
 Aktyviau naudotis programų bei projektų teikiamomis 

galimybėmis.

Svarbiausi Mokyklos pasiekimai 2022 metais

Skatindami  kiekvieno mokinio asmenybinę ūgtį: 
1.Sėkmingai  vykdytos  individualizuotos,  kiekvienam mokiniui  parengtos  priešmokyklinio,  pradinio,  pagrindinio  ir  socialinių  įgūdžių
ugdymo programos. 
2.Ugdymo planavimas remiasi  individualizuoto mokymo kriterijais  ir  lanksčiai  pritaikomas ugdymo poreikiams (jungiamos pamokos,
integruojami dalykai, organizuojama projektinė veikla, mokymas vyksta ir už mokyklos ribų).
3. Parengti  švietimo pagalbos planai kiekvienam mokiniui. Švietimo pagalba mokiniams aptariama kartą per mėnesį. VGK posėdžių metu
fiksuojama kiekvieno mokinio pažanga, analizuojamos probleminės sritys, koreguojami pagalbos tikslai ir uždaviniai. 
4.Švietimo pagalba teikta vadovaujantis PPT rekomendacijomis bei kiekvienam mokiniui 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 PPT išvadas švietimo pagalbą suteikė 90 proc. mokinių.
5.Mokinių pažanga fiksuojama asmeninės pažangos vertinimo aplankuose. Nustatyti ir apibrėžti objektyvūs vertinimo kriterijai suprantami
pedagogams ir mokiniams
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 „Pažink save“.
8. 95 proc. mokinių dalyvavo neformaliojo švietimo veikloje.
9.Mokykloje  2022 metais  vykdyti  Kazlų  Rūdos savivaldybės  bei  tarptautiniai  projektai,  skirti   mokinių  vasaros  poilsiui,  užimtumui,
išvykoms,  sportui,  sveikatingumui,  žalingų  įpročių  prevencijai,  socialinių  kompetencijų,  sveikatingumo,  bendravimo,  saviraiškos,
pilietiškumo, savarankiškumo bei socializacijos įgūdžių stiprinimui: 

Mokykloje nuolat vykdoma sveikatingumo veikla. Mokykla jau dešimt metų priklauso Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. 2022
metais  tęsiant  pradėtą  veiklą  vyko  daugybė  sveikatingumo renginių.  Kiekvieną  penktadienio  rytą  Kazlų  Rūdos  „Saulės“  mokykloje
pradedame su mankšta,  kuri  ne tik skatina mokinių bei  mokyklos darbuotojų fizinį  aktyvumą, bet  suteikia energijos dienai  ir  gerina
nuotaiką. Edukacinių užsiėmimų metu su  mokiniais  diskutuojame apie sveiką ir subalansuotą mitybą, vandens svarbą, asmens higieną,
rankų ir burnos higieną, žalingus įpročius. 2021 metais vykdant Kazlų Rūdos savivaldybės finansuotą sveikatingumo projektą „Vanduo-



sveikatos šaltinis“ įsigijome įrangą mokyklos vandens erdvei. Atlikdami pėdų masažą vonelėse, lankydamiesi plaukimo baseine reguliariai
stiprinome mokinių sveikatą, gerinome bendrą mokinių savijautą. 

Projekto Heath Impact Grant programos veiklų metu, Mokyklos bendruomenė dalyvauja miesto bibliotekoje organizuojamuose
užsiėmimuose: susipažino su sveikos mitybos principais, vaistažolių nauda sveikatai, dalyvauja mankštos užsiėmimuose. 

2021-2022 mokslo metais Mokykloje vykdytas projektas „Pėsčiųjų trečiadieniai“. Per šį laikotarpį, kartu su  auklėtojais, kiekvieną
trečiadienį žygių dalyviai, pėsčiomis ir matuodami žingsniamačiu, įveikė ne vieną šimtą kilometrų,  aplankė daugybę vietovių, susipažino
su apylinkėmis, išbandė savo jėgas, prasmingai leido laisvalaikį, stiprino draugystę ir pasitikėjimą vienas kitu, mokėsi prisitaikyti ir įveikti
sunkumus, nugalėti nuovargį, geriau pažino vieni kitus. 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos finansuoto 2022 metų vaikų socializacijos projekto, skirto mokinių socialinių įgūdžių
ugdymui ir stiprinimui, mokiniai vyko į Aukštaitijos nacionalinį parką, Gamtos mokyklą. Dvi grupės mokinių,  apsistoję kelioms dienoms,
aplankė ne vieną Aukštaitijos gamtos ir kultūros objektą ir patys turėjo pasirūpinti savo poreikiais. 
Vykdami į Vilnių traukiniais, mokiniai susipažino su keleivių vežimu geležinkeliais. Sužinojo, kaip įsigyti kelionės bilietą, rasti tinkamą
traukinį bei kaip elgtis traukinyje, geležinkelio stotyje. 

Pedagogai, kartu su mokiniais, tęsdami  tarptautinio Erasmus+ projekto  „ARTHERA“ veiklas  dalyvavo mobilumuose, kurie vyko:
Turkijoje,  Manisos, Italijoje,  Ortonos, Ispanijoje,  Sagunto, Estijoje,  Tartu  miestuose.   Rugsėjo mėnesio viduryje,  šio projekto dalyvių
susitikimas vyko ir Lietuvoje. Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla sulaukė svečių iš Ispanijos, Italijos, Turkijos, Kroatijos ir Estijos. Visą
savaitę vykdydami Erasmus+ projekto „ARTHERA“ veiklas, siekėme užsibrėžtų tikslų. Vienas iš jų-suburti visų šalių dalyvių specialiųjų
ugdymosi poreikių mokinius į bendrus meninio pobūdžio užsiėmimus. 

Projektas ARTHERA skatina aktyvų visos Mokyklos bendruomenės įsitraukimą į meninę veiklą. Meninio pobūdžio užsiėmimai
vyko visus metus. Edukacija "Paslaptingoji arfa" supažindino mokinius su arfos atsiradimo istorija, mokiniai išgirdo jos skambesį, patys
gaminosi  arfas  ir  jomis  grojo.  Prieš  Velykas  Mokykloje  vyko  velykinių  margučių  marginimo  edukacija.  Dažydami  spalvotu  vašku
kiaušinius, mokiniai tobulino piešimo įgūdžius. Sportinių šokių klubo "Efektas" treneris Nerijus Kimbirauskas visus įsuko į šokio sūkurį.
Edukacijos "Modelino kūrybinės dirbtuvės" metu vaikai susipažino su polimeriniu moliu ir jo panaudojimo galimybėmis. Edukacijos metu
vaikai pasitelkę savo kūrybiškumą gamino unikalius meninius dirbinius ant metalinių šaukštelių ir šakučių. Bendradarbiaujant su Rimvydo
Žigaičio menų mokykla, nuolat vyksta meniniai užsiėmimai. Šios mokyklos edukacinėse dirbtuvėse mokiniai išbandė daugybę technikų,
tyrinėjo spalvas, jų poveikį, simbolius, dainavo, šoko, improvizavo. 

Pirmomis spalio dienomis mokyklos jaunimas, kartu su mokyklos pedagogais dalyvavo tarptautiniame Lietuvos-Lenkijos jaunimo
mainų fondo finansuotame projekte „Bendra praeitis,  bendri  reikalai“ ir  savaitę  viešėjo Lenkijos,  Zakopanės mieste.  Jaunimo mainai
suteikia galimybę mažiau galimybių turintiems jaunuoliams saugiai išvykti į kitą šalį, susipažinti su jos kultūra, istorija, kalba, susirasti
naujų draugų. 

Keturi Mokyklos mokiniai dalyvavo tęstiniame Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo, jau dešimt metų organizuojamame  „One Team“
projekte. „One Team“ projekto pagrindinė misija-ugdymas per krepšinio žaidimą. Vykdant programą ne tik žaidžiamas krepšinis, įvairūs
komandiniai žaidimai, bet ir kalbama jaunuoliams aktualiomis temomis. Pirmiausiai skiepijamas poreikis nuolat kelti sau tikslus, planuoti
ir juos įvykdyti. 



Mokyklos mokiniai tęsė dalyvavimą tarptautinio projekto “Inclusion through sports for children with developmental disabilities“
(Raidos sutrikimą turinčių vaikų integracija  per  sportą),  finansuojamo EEA ir  Norway Grants  Fund for  Regional  Cooperation fondų
veiklose.  2022 04 27 dieną, Klaipėdoje vyko šio projekto renginys Klaipėdos futbolo sporto mokykloje.  Atletai dalyvavo judriosiose
estafetėse su futbolo elementais, šoko šokį,, Zumba“.  Birželio 13 d. Kaune BC „Žalgirio“ Krepšinio akademijoje vyko Norway Grant
projekto  „Įtraukimas  per  sportą  vaikams  turintiems  sutrikusį  vystymąsi“  sporto  šventė  -  krepšinio  treniruotė,  kurią  vedė  Krepšinio
akademijos trenerė Rimantė Gotautė. Mūsų Mokyklos atletai ir partneriai su džiaugsmu dalyvavo šventėje, atliko įvairias užduotis su
krepšinio kamuoliais, o po treniruotės dar laukė iškyla ir pramogos Kauno Santakos parke. Vasarą mūsų Mokyklos  jaunieji sportininkai
dalyvavo  šio projekto vasaros sporto krepšinio treniruotėse. Rugsėjo 22 d.  vyko futbolo treniruoė  su FC Hegelman futbolininkais.
Lapkričio 30 d. Kaune, Lietuvos krepšinio namuose vyko Norway Grant projekto „Įtraukimas per sportą vaikams turintiems sutrikusį
vystymąsi“ šeimų forumas. Klausėme lektorių paskaitas apie vaikų mitybą ir burnos higieną, aplankėme Krepšinio namų ekspoziciją.
Gruodžio 22 dieną Kazlų Rūdos sporto centre vyko Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos organizuotas renginys „Norway Grant“ projekto
Kalėdinis krepšinio turnyras, vaikai dalyvavo estafetėse ir krepšinio 3x3 varžybose. 

2022 m. gegužės 19-20 dienomis Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos ir Gelgaudiškio „Šaltinio specialiojo ugdymo centro“ jungtinė
komanda  „Lietuva  (Suvalkija)“,  dalyvavo  Europos  jungtinio  futbolo  taurės  turnyre,  kuris  vyko  Druskininkuose.  Rungtyniavome  su
komandomis iš Ukrainos, Estijos, Lietuvos (Aukštaitija). Po atkaklios kovos su pratęsimu ir baudiniais iškovojome trečios vietos medalius
ir taurę. 

2022 metų birželio 9 -12 d. Lietuvos specialiosios olimpiados futbolo rinktinė dalyvavo tarptautiniame SO futbolo turnyre Estijoje,
Viljandi  mieste.  Mūsų Mokyklą  Lietuvos  specialiosios  olimpiados  futbolo  rinktinėje  atstovavo Lukas  Kupčinskas.  Turnyre  dalyvavo
komandos iš  Latvijos,  Vengrijos,  Kroatijos,  Azerbaidžano,  Lietuvos,  Belgijos,  Danijos  ir  trys  Estijos  komandos.  Suskaičiavus taškus
Lietuvos komanda pateko į finalą su Azerbaidžano komanda. Finale teko pripažinti priešininkų pranašumą. Iškovota 2 vieta. 

Jau antri metai iš eilės, mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo  Emil Open žaidynėse „11 European Youth Games for the Disabled”
Brno mieste, Čekijoje.  Šiais metais vėl stebėjome neįtikėtinus sportininkų pasirodymus, išbandėme naujas sporto šakas bei dalyvavote
gausioje papildomų užsiėmimų programoje, susipažinome su Čekijos Moravijos kraštu. 

Aktyviai dalyvavome  savivaldybės, kitų ir mūsų mokyklos mokytojų  inicijuotose akcijose ir projektuose. Mokyklos bendruomenė
džiaugiasi dalyvaudama Kazlų Rūdos kultūros centro organizuojamoje akcijoje-parodoje "Širdys plakančios Laisve". 

Prisijungėme prie Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 22-ą kartą organizuojamo bėgimo, skirto Kovo 11-jai paminėti  ,,Iš
praeities į dabartį“. 

Mokyklos mokinių muzikos ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Odetos Gerulienės dalyvavo 9-ajame Respublikiniame
neįgaliųjų muzikos festivalyje „Meno sūkurys“. 

Mūsų mokyklos pedagogės organizavo Respublikinę specialiųjų poreikių turinčių mokinių virtualią parodą "Paveikslėlis-dovana
mamai", skirtą motinos dienai paminėti. Prie šios iniciatyvos prisidėjo  ir dalyvavo mokiniai iš 30 mokyklų. 

Tradiciškai, birželio 1 d.  minėjome „Vaikų gynimo dieną“.  Ta proga Mokyklos mokiniai dalyvavo Kazlų Rūdos kultūros centro
organizuojamoje šventėje. Mokiniai su didžiuliu susižavėjimu, kartais net sulaikydami kvėpavimą, stebėjo Šakių cirko artistų pasirodymus,
kai kurie išdrįso sudalyvauti ir po pasirodymų organizuojamose veiklose. 



Gruodžio 14 dieną šokių būrelį lankantys mokiniai dalyvavo šokių konkurse. Tikslas-suteikti mokiniams galimybę plėtoti raiškos
gebėjimus, įgyti naujos estetinės patirties, susipažinti su sportinių-pramoginių šokių varžybų tradicijomis. Šventiškai pasipuošę mokiniai
tapo tikrais šokėjais ir vadovaujami vadovo Nerijaus Kimbirausko parodė užsiėmimų metu išmoktus šokių žingsnelius. Šokėjai nudžiugino
dviem šokiais: elegantišku valsu ir džiaugsmingu čia-čia-čia bei sušoko du nuotaikingus laisvalaikio šokius. Komisija atsakingai ir aukštais
balais įvertino konkurso dalyvių artistiškumą ir sugebėjimus. Visi konkurso dalyviai apdovanoti medaliais ir rėmėjų dovanomis. 

Jau daugiau nei 10 metų, prieš Kalėdas, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos mokiniai sveikina
mūsų Mokyklos bendruomenę su artėjančiomis šventėmis,  dovanodami savo rankomis kurtus  suvenyrus ir  skanėstus,  savo šypsenas,
širdžių šilumą, dainas, linkėjimus. 

Formuojant savitą mokyklos kultūrą, saugią ir palankią mokymosi aplinką:
1.Mokykla turi higienos normas ir teisės aktų reikalavimus atitinkančią mokymosi ir darbo aplinką.
2.Mokykla nuolat siekia atnaujinti vidaus patalpų interjerą, baldus. 2022 m. pavyko:
- atnaujinti trijų bendrabučio kambarių ir bendrų poilsio erdvių, vienos klasės ir iš dalies dviejų mokomųjų klasių aplinką ir baldus. 
- pirmajame mokyklos aukšte įrengtas keltuvas judėjimo negalią turintiems asmenims.
3.  Nuolat  puoselėjamos ir  atnaujinamos mokyklos  lauko erdvės.  Minint  mokyklos  60-ies  metų jubiliejų  Mokyklos  kieme pasodintas
vaismedžių sodas.
4.2022 metais  Mokyklos mokytojai organizavo ir pravedė daug išradingų, įdomių ir jau tradicija tapusių edukacinių veiklų ir pamokų
Mokykloje ir už jos ribų. 

Mokslo metų pradžioje tradiciškai vyko  mokinių pilietiškumą ir patriotizmą ugdantys renginiai ir teminės pamokos skirtos sausio
13 dienos įvykiams  ir  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Jautriai reaguodami į šiandienos įvykius, mes dar stipriau
vertiname tai, ką turime-LAISVĘ. Laisvę šokti, dainuoti, kurti. 

Mokykloje  startavo  Lietuvių  kalbos  dienų  renginių  ciklas:  siekiant  stiprinti  lietuvių  kalbos  prestižą,  mokymosi  motyvaciją,
mokyklos bibliotekoje mokiniai buvo supažindinami su Martyno Mažvydo „Katekizmu“, minėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dieną, meilę savo šaliai ir gimtajai kalbai, visų klasių mokiniai, su savo mokytojais, paruošė ir pristatė plakatus apie žymiausius lietuvių
rašytojus, poetus ir jų kūrybą. Minint Tarptautinę vaikų knygos dieną mokykloje mokiniai pasinėrė į lietuvių liaudies pasakų lobynus. Ne
tik skaitė, bet ir iliustravo savo skaitytus kūrinius bei rašė jų ištraukas dailyraščiu. 

Plečiant mokinių istorines žinias vykome į J. Basanavičiaus tėviškę, Ožkabalių kaime. Edukacija  “Keptuvėj čirška, burnoj tirpsta"
nukėlė  ir  supažindino  mokinius  su  XIX-XX a.  sandūros  Sūduvos  valstiečių  maisto  gaminimo  ypatumais,  sužinojo  iš  ko  maišomas
blendinys. Blynus ragavome su įvairiais dažiniais. O jų visa gausybė! Antroji edukacija "Vargo mokykla". Mokiniai dalyvavo pamokoje
suvalkietiškoje troboje-stuboje. Pamokos metu inscenizuojama autentiška XIX a. slaptos lietuviškos mokyklos aplinka, pasakojama apie
spaudos draudimo laikus, daraktorių mokyklas, kurios netikėtai buvo tikrinamos žandarų. 

Artėjantį pavasarį pranašavo ne tik triukšmingai švenčiama „Užgavėnių šventė“ bet ir Mokyklos palanges nukloję loveliai su gėlių
ir įvairių daržovių sėjinukais. 



Savaitę  iki  Velykų  vyko  daugybė  tradicinių  renginių  mokykloje,  marginti  margučiai.  Gražią,  saulėtą  popietę,  mokiniai  su
mokytojais išėjo į žygį. Susikūrę laužą miške, išbandė natūralius kiaušinių marginimo būdus, naudodami miške surinktas žoleles, lapelius,
žieves ir svogūnų lukštus. Vėliau vyko margučių stiprumo varžybos ir kiti smagūs žaidimai gamtoje. 

Rengiant  patyrimų grįstas  pamokas  už  mokyklos  ribų,  Mokyklos  mokiniai  lankėsi  ekologiniame ūkyje  "Daržo bitės",  šeimos
Kristiano alpakų ūkyje. Tai nuostabi edukacinė erdvė vaikų gamtamokslinės ir ekologinės kultūros ugdymui, žmogaus ir gamtos ryšio
stiprinimui. 

Dalyvaudami  Kazlų Rūdos PGT atvirų durų renginyje Ugniagesių globėjo, šv. Florijono dienai paminėti mokiniai susipažino su
ugniagesių gelbėtojų apranga, naudojama įranga, prevencinėmis priemonėmis, darbo specifika. Ugniagesiai pademonstravo, kaip greitai ir
saugiai užgesinti kilusį gaisrą virtuvėje, kaip reikia užgesinti degantį žmogų. 

Gegužės 3-ąją  pasaulyje  minima Saulės  ir  kartu Mokyklos vardo diena.  Ta proga mokiniai  grojo,  dainavo,  piešė kreidelėmis
Mokyklos kieme ant takų ir dalyvavo sportinėse rungtyse, vaišinosi "Saulės" pyragais. 

Mokykla 2022 metais minėjo 60-ies metų jubiliejų. Į šventę sugužėjo didžiulis būrys draugų, bičiulių, bendražygių, buvusių ir
neatsiejamų bendruomenės narių būrys. 

 Mokslo metų pabaigą vainikavo „Paskutinio skambučio šventė“.  Apie mokyklą baigusius mokinius primins pavasarį ir vasarą
žiedais besidabinantys rožių krūmai, kuriuos atminimui pasodino abiturientai. 

Naujus  mokslo metus pasitikome  „Mokslo ir žinių švente“, džiaugėmės susitikimu ir su džiaugsmu pasitikome naujus mūsų
bendruomenės narius. 

Įveikus  vasaros  ilgesį,  džiaugėmės  rudens  gėrybėmis,  spaudėme moliūgų  sultis,  kepėme moliūgų  blynus,  džiovinome sėklas,
tvarkėme Mokyklos aplinką, iš gražiausių rudens žiedų kūrėme rudenines puokštes, paveikslus, mokiniai dalyvavo viktorinoje  "Rudens
taku". 

Neatsiejama mokyklos  tradicija  – vėlinių laikotarpio minėjimas bei  apleistų,   nelankomų kapų tvarkymas.  Minint  tarptautinę
tolerancijos dieną, mokiniai žiūrėjo filmus, dalyvavo pokalbiuose-diskusijose. 

5,6 klasės mokiniai Kazlų Rūdos savivaldybės istorijos mokėsi Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centre. 
Žiemos švenčių laikotarpis tradiciškai prasidėjo „Advento vakarone“. Mokykloje lankėsi Kazlų Rūdos parapijos klebonas, mokiniai

liejo advento žvakeles, kurias užsidegs namuose per Kūčių vakarienę savo šeimoje. Advento laikotarpis neatsiejamas nuo tradicija tapusio
kūčiukų kepimo ir imbierinių meduolių kepimo mokykloje bei kartu valgomos  „Kūčių vakarienės“. Visą šį laikotarpį vainikavo linksmoji
švenčių dalis „Kalėdų karnavalas su Kalėdų seneliu“.   
5.Dalyvavimas LSOK sportiniame judėjime neatsiejama Mokyklos gyvenimo dalis:

2022  metais  Mokyklos  mokiniai  dalyvavo  Specialiosios  Olimpiados  organizuojamose  sporto  renginiuose.  2022  metais  vyko
slidinėjimo ir sniegbridžių čempionatas Ignalinoje. Vilniuje vykusiame Olimpiniame festivalyje 2022 pristatėme sniegbridžių sportą.

Sausio 11-13 dienomis Ignalinoje vyko LSOK slidinėjimo rinktinės mokomoji treniruočių stovykla. Puikiai paruoštose Ignalinos
trasose atletai tobulino slidinėjimo techniką, ugdė ištvermę. Toliau vyksta pasiruošimas Pasaulio žiemos žaidynėms. Mūsų atletai dalyvavo
LSOK jungtinio  krepšinio, vidutinio intelekto sutrikimo atletų krepšinio čempinate ir  testų varžybose, LSOK merginų 3x3 krepšinio
varžybose Panevėžyje. LSOK jaunučių ir jaunių plaukimo čempionate Klaipėdoje. Lietuvos SO 2022 pavasario futbolo vaikinų (7x7) ir



merginų (3x3) čempionate, skirtame Europos SO futbolo savaitei paminėt ir rudens futbolo 7x7(vaikinai) ir 3x3(merginos) čempionate.
Mokyklos futbolo komanda dalyvavo II-osiose atvirose Kauno miesto specialiosios olimpiados žaidynėse, skirtose Sauliaus Survilos vardui
atminti.  Kauno Futbolo akademijoje vyko futbolo testai ir futbolo 5x5 varžybos. Lengvosios atletikos čempionate Šeduvoje, smiginio
varžybose Utenoje, rudens kroso Kazlų Rūdoje, baidarių irklavimo varžybose Marijampolės irklavimo bazėje, badmintono čempionate
Pabradėje. Mūsų sportininkus lydėjo sėkmė, tapo varžybų nugalėtojais. 

Minint  Dauno sindromo dieną, išreiškiant palaikymą bei toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų šeimoms, Mokyklos
mokinai aktyviai dalyvavo LSOK surengtame 2022 m. žymaus intelekto sutrikimo nuotolinių dėlionių dėliojimo čempionate. Vienas iš šio
renginio tikslų buvo skatinti žymios negalios asmenis aktyviai dalyvauti kūrybinėje veikloje, skatinti įdomų ir konstruktyvų bendravimą ir
bendradarbiavimą. 

Kazlų  Rūdos  „Saulės“  mokykloje  vyko  Specialiosios  olimpiados  Šeimos sveikatos  forumas-šeimos  šventė,  kurį  organizuoja
Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas ir Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla. Šis forumas skirtas įtraukti intelekto sutrikimą turinčių
vaikų, jaunuolių šeimas į specialiosios olimpiados judėjimą. 

Birželio 14 dieną mūsų Mokyklos komanda vyko į Gelgaudiškio specialiojo ugdymo centrą, į LSOK turizmo festivalį. Tradiciniu
tapęs  turizmo  festivalis  šiais  metais  buvo  skirtas  Gedulo  ir  Vilties  dienai  atminti.  Nuotaikingai  keliaudami  jaunieji  turistai  pasiekė
pagrindinį žygio tikslą-kryžių, pastatytą atminti žuvusiems Pakalniškių kaimo išminuotojams. Simbolines atminimo žvakeles uždegė ne tik
žuvusiems, bet ir tiems Lietuvos gyventojams, kurie 1941 metų birželio 14 dieną patyrė Sovietų Sąjungos masinius trėmimus į Sibirą. 

Rugsėjo 13 d. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos ugdytiniai bei jų šeimų nariai
nuotaikingai  startavo  Lietuvos  specialiosios  olimpiados  renginyje  „Šeimų  forumas“.  Renginio  tikslas-formuoti  sveikos,  aktyvios
gyvensenos įpročius ypatingiems vaikams. Pirmiausiai organizatorės sukvietė visus renginio dalyvius prie Gelgaudiškio dvaro rūmų, kur
vyko bendra visuotinė mankšta. 

Jau tradicine tampanti  LSOK Vasaros sporto ir sveikatinimo stovykla  Pervalkoje, vasaros pradžioje, suteikia puikias sąlygas ir
galimybę jaunuoliams sportuoti, ilsėtis bei susipažinti su Kuršių Nerijos edukacinėmis erdvėmis, kultūriniu paveldu. Į stovyklą atvyko
sportininkai iš Šeduvos, Kauno, Gelgaudiškio, Joniškio ir 10 mūsų mokyklos mokinių. Daug maudynių, geros nuotaikos, juoko. Vyko
sportinės veiklos, žygiai ir judrūs žaidimai pajūryje. 

Mokyklos mokinys Justas Stumburevičius ir  komandos treneris Gintaras Arminas bei LSOK programų direktorė ir komandos
vadovė Daiva Dabrilienė atstovavo mokyklos ir šalies garbę Specialiosios olimpiados Europos jungtinio krepšinio jaunių turnyre Italijoje.
Lietuvos rinktinė laimėjo aukso medalius ir tapo Europos čempionais. 

6.Siekiant, kad Mokyklos bendruomenė taptų nuolat besimokančia:
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.

Mokytojai ir Švietimo pagalbos specialistai reguliariai, kartą per savaitę, dalinosi pastebėjimais apie mokinių asmeninės pažangos ir
pasiekimų fiksavimo sistemos privalumus ir trūkumus. Pristato sėkmės  sunkumų atvejus. 



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,  pasitarimai  su  mokytojais  ir  švietimo  pagalbos  specialistai,  Vaiko  gerovės  komisijos
pasitarimai). Kiekvieno mokinio atvejo vadyba įgyvendinama pagal priimtinus sprendimus, fiksuojama pažanga. 

Naujai  į  darbą  priimtiems pedagogams skiriamas  mokytojas-mentorius,  kuris  globoja,  teikia  informacinę  ir  metodinę  pagalbą
pradiniame etape. Nauji pedagogai sėkmingai vykdo savo funkcijas. 

Mokykla turi patirties konsultuojant kitas mokyklas, kitų mokyklų mokinius. Per 2022 m. mokyklos specialistai  konsultavo ir
pateikė rekomendacijas 13 kitų mokyklų mokiniams, jų tėvams, mokytojams (VGK 2022 m. protokolai Nr. 4,5,6). 

Mokytojams  suteikiama  galimybė  tobulinti  kvalifikaciją.  Mokytojai  mokosi  pasinaudodami  įvairiomis  galimybėmis:  savo
mokykloje su kolegomis ir  iš  jų,  savarankiškai,  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. Informacija apie dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo renginiuose fiksuojama ir kaupiama asmeninėse pedagogų bylose. 

Balandžio  19  d,  ARTHERA pakvietę  mokyklos  bendruomenę  į  seminarą:  „Muzikos  terapijos  metodų  taikymas  įtraukiajame
ugdymo procese  įgyjant  socialines,  asmenines,  kultūrines  kompetencijas  specialiųjų  poreikių  turintiems vaikams".  Jį  vedė  specialioji
pedagogė - ekspertė, Lietuvos muzikos terapijos asociacijos narė Ilona Papečkytė. Mūsų pedagogai pasisėmė neįkainuojamų žinių ir liko
sužavėti, kiek daug gali muzika. 

2022 m. spalio 31 d.  mūsų mokyklos mokytojai dalyvavo seminare „Simegrafijos meno taikymas pamokose specialiųjų poreikių
mokiniams“, kurį vedė Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos mokytoja Džiuginta Žvingilienė. Programos esmė-mokytojams suteikti žinių apie
simegrafijos meną, parodyti galimybę šia meninio ugdymo forma pagyvinti, papildyti bei pagerinti dailės pamokas ir neformalaus švietimo
užsiėmimus, popamokinę veiklą. 

Gruodžio mėnesį visi mokykloje dirbantys darbuotojai dalyvavo nuotoliniuose mokymuose ir išlaikė kvalifikacinį testą „Smurtas ir
priekabiavimas: pavojus, prevencijos priemonės, darbuotojų teisės ir pareigos“(programos kodas ES-DKP-SP). 

Mokyklos pedagogai rengia ir įgyvendina kompetencijų tobulinimo programas ir organizuoja gerosios patirties sklaidos seminarus
kitų mokyklų pedagoginiams darbuotojams. 

2022 m. Mokyklos mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai parengė dvi 40 valandų trukmės ilgalaikes pedagogų ir mokytojų
padėjėjų  akredituotas  programas.  „Įstaigos  pedagogų  kompetencijų  plėtotė  ruošiantis  įgyvendinti  įtraukųjį  ugdymą“.  Programos
registracijos  Nr.  211001408.  Programa  skirta  pedagogams,  dirbantiems  su  vaikais,  jaunuoliais,  turinčiais  specialiuosius  ugdymosi
poreikius.  Mokymų metu  mokytojai  įgys  žinių  kaip  pagerinti  ugdymo(si)  procesą,  kad  galėtų  atliepti  skirtingus  ugdytinių  poreikius.
Pedagogai gebės kurti pokyčiams palankią ugdymo(si) aplinką, kurioje specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys jausis saugus ir
pasitikintis  savimi bei  kitais.  Siekiant mokytojų padėjėjams suteikti  jų darbui reikalingų kompetencijų ir  įgūdžių,  Mokyklos švietimo
pagalbos  specialistai  parengė   mokytojų  padėjėjų  mokymo programą  „Mokytojo  padėjėjo  vaidmuo  įgyvendinant  įtraukųjį  ugdymą“.
Programos registracijos Nr. 211001409. Tinkamai apmokyti mokytojo padėjėjai gali suteikti papildomas galimybes klasėje, papildančias
mokytojo darbą. 



2022 m. rugsėjo 20 d. ARTHERA projekto vykdymo Lietuvoje metu surengta Tarptautinė konferencija „Meninio ugdymo metodų
taikymo  galimybės  ugdant  mokinius,  turinčius  specialiuosius  ugdymo  (-si)  poreikius“.  Konferencijos  metu  dalyviai  susipažino  su
“Erasmus”  projekte  dalyvaujančių  šalių  patirtimi,  kaip  integruoti  meninę  veiklą  ugdant  specialiųjų  poreikių  vaikų  socialines  ir
komunikacines kompetencijas. 

2022 m. gruodžio 15 d. mokykloje vyko seminaras "Tradicinių ir interaktyvių metodų integracija specialiųjų poreikių mokinių
kalbinių ir pažintinių gebėjimų ugdymo procese", skirtas Kazlų Rūdos savivaldybės įvairių mokyklų pedagogams, mokytojų padėjėjams,
švietimo  pagalbos  specialistams.  Seminarą  vedė  Kazlų  Rūdos  "Saulės"  mokyklos  specialiosios  klasės  mokytoja  Ligita  Cvilikaitė  ir
specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Janina Simanavičienė.

Sunkumai su kuriais susidūrė Mokykla 2022 metais.
1.Kvalifikuotų pedagogų ir mokytojų padėjėjų stygius.
2.Pedagogai per mažai naudojasi galimybėmis dalytis gerąja patirtimi savo iniciatyva. 
3.Dėl lėšų stokos nepavyko pasiekti visų 2022 metais numatytų infrastruktūros gerinimo tikslų.
4.Švietimo politikos neatitikimas  mokyklos lūkesčiams ir siekiams, kai mažėjantis  mokinių skaičius specialiosiose mokyklose ir mokinių 
integracija į bendrojo ugdymo įstaigas sukelia sunkumų pritraukiant mokinius į ugdymo įstaigą.
5.Nepavyko įsteigti ikimokyklinio ugdymo grupės raidos sutrikimų turintiems vaikams. 

2023 metų tikslų aktualizavimas ir pagrindimas 

 Atlikta analizė parodė,  kad 2022 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 įtraukiojo
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
mokymui.  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  dviejų 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. 

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 vien mokytojo pastangų. Sėkmingos Mokyklos veiklos pamatu tampa
bendradarbiavimu  grįsti  santykiai,  kurie  aprėpia  įvairią  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. 

Metodinės  konsultacinės  veiklos  plėtra  2023  metais  bus  prioritetinė.  Kazlų  Rūdos  „Saulės“  mokyklos  mokytojai  ir  švietimo
pagalbos specialistai toliau dalinsis savo patirtimi, organizuos seminarus, konferencijas, konsultuos savivaldybės ir regiono mokyklas,
mokytojus, švietimo pagalbos, įtraukiojo ugdymo ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais. 

Siekiant  plėsti  ugdymo(si)  paslaugų spektrą  sieksime įsteigti  ikimokyklinio  amžiaus  vaikų grupę raidos  sutrikimų  turintiems
vaikams. 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. 

Mokykla, gavusi Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos pritarimą, teikia paraišką ir siekia tapti  Regioniniu specialiojo ugdymo centru.
Jeigu Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla  taptų Specialiojo ugdymo regioniniu konsultaciniu centru teiktų konsultacinę pagalbą priskirtų
savivaldybių  teritorijoje  veikiančioms  Mokykloms.  Sutelkta  specialistų  komandą  konsultuos,  dalinsis  patirtimi  ir  naujausiais  darbo
metodais įvairiomis formomis (mobilios komandos konsultacija Mokykloje, konsultacija Regioniniame centre, nuotolinė konsultacija ir kt.)
priskirto  regiono Mokyklas  dėl  tinkamų įtraukiojo  ugdymo(si)  sąlygų sukūrimo Mokykloje;  tobulintų  Mokyklų  vadovų,  pedagoginių
darbuotojų ir mokytojų padėjėjų kompetencijas, skleistų įtraukiojo ugdymo organizavimo būdus, metodus, priemonių taikymo Mokiniams
praktiką ir inovacijas priskirto regiono Mokyklose; ugdytų Regioniniame centre mokinius, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčius didelius
ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius.

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. Įtraukiojo ugdymo principų taikymas ugdymo 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.
3.3. Stiprinti metodinę, konsultacinę veiklą.
4. Tikslas. Plėsti ugdymo(si) paslaugų spektrą.
4.1.Įsteigti ikimokyklinio ugdymo grupę specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 
4.2. Įsteigti Regioninį konsultacinį specialiojo ugdymo centrą.

Eil. 
Nr.

Priemonė, veikla Vykdym
o laikas

Atsakingi asmenys Priemonės, veiklos įgyvendinimo vertinimo kriterijai. Pastabos.

1.Tikslas. Skatinti kiekvieno mokinio asmenybinę ūgtį.



Sukurti ugdymos(si) sąlygas kiekvieno mokinio optimaliems pasiekimams ir nuolatinei pažangai.
1.1.1. Veiksmingai ugdyti 

skirtingų ugdymosi 
poreikių turinčius 
mokinius.

2023 m. Mokytojai
VGK
Švietimo pagalbos 
specialistai
Tėvai
Administracija

Mokiniai ugdomi pagal individualizuotas priešmokyklinio, pradinio ir 
bendrojo ugdymo programas. 
Aplinka ir mokymo metodai atitinka individualius kiekvieno mokinio 
poreikius. Daugiau nei 85 proc. mokinių pripažįsta, kad pamokoje gali 
pasirinkti užduotis pagal individualius gebėjimus.

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

2023 m. Klasių vadovai
Švietimo pagalbos 
specialistai
VGK

Atpažinti mokinių poreikį gauti pagalbą (neskiriant didžiausio dėmesio 
sutrikimams), kad būtų galima užtikrinti efektyvią intervenciją įveikiant 
mokymosi kliūtis. 
Konsultacijų, aptarimų, VGK posėdžių metu teikiama metodinė ir 
švietimo pagalba, kuri padeda atskleisti mokinio gabumus ir juos 
vystyti. 
Mokinio pažanga fiksuojama individualios pažangos aplanke.

1.1.3 Stebėti ir fiksuoti 
mokinių pažangą.

2023 m. VGK
Klasių vadovai
Mokytojai

Ne rečiau nei du kartus per metus, pagal nustatytus kriterijus aptariama 
ir fiksuojama kiekvieno mokinio pažanga, analizuojamos probleminės 
sritys, reikalui esant koreguojami pagalbos tikslai ir uždaviniai. 

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

2023 m. Mokytojai
Auklėtojai
Klasių vadovai
Administracija
Švietimo pagalbos 
specialistai

Mokykloje diegiamos programos  apima visuminį žinių, gyvenimo 
įgūdžių, nuostatų ir vertybių ugdymą. Programos yra tęstinės. 
Programos nuolat atnaujinamos atsižvelgiant į gyvenimo aktualijas. 

1.1.5. Stiprinti mokinių 
gebėjimą reflektuoti 
asmeninę pažangą. 

2023 m. 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 

2023 m. Administracija
Būrelių vadovai

Mokiniams užtikrinama galimybė dalyvauti neformaliojo ugdymo 
veiklose(sudaromi palankūs šiai veiklai pavežėjimo srautai, pamokų 
tvarkaraščiai ir pan.) 



ugdymo programas. Neformaliojo švietimo veiklą atitinka  mokinių poreikius.
Nuolat ieškoma naujų veiklos galimybių.
Į neformalią veiklą yra įsitraukę 90 proc. mokyklos mokinių. 

1.1.7 Taikyti paveikias 
skatinimo priemones 
mokiniams. 

2023 m.  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. 

2023 m. Administracija
Projektų vadovai

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

1.1.9 Ugdyti gyvenimo 
planavimo 
kompetenciją.

2023 m. Mokytojai
Švietimo pagalbos 
specialistai
Auklėtojai
KR PPT

Vykdomas profesinis orientavimas. Kasmet surengiamos 2-3 mokinių 
išvykos į įmones, profesinio rengimo centrus.
Bendradarbiavimas su  KR PPT karjeros planavimo specialistais.

1.1.10 Stiprinti smurto ir 
patyčių prevencinę 
veiklą mokykloje.

2023 m. VGK
Švietimo pagalbos 
specialistai
Klasių vadovai
Mokytojai
Auklėtojai
Tėvai

Mokykloje vykdoma mokyklos VGK parengta ir direktoriaus patvirtinta 
Socialinių įgūdžių ugdymo programa “Pažink save ir kitus“.
Patvirtinta ir veikia Smurto ir  patyčiu prevencijos tvarka mokykloje.
Mokyklos darbuotojai bent kartą per metus dalyvauja mokymuose 
Smurto ir patyčių tematika.
Užfiksavus Smurto ar patyčių atvejį, nedelsiant analizuojamos 
priežastys, reikalui esant koreguojama prevencinė veikla ir priemonės.
Mokykloje nuolat stebima, fiksuojama ir vertinama dinamika.
Kartą per metus atliekamas Smurto ir patyčių situacijos mokykloje. Su 
atlikto vertinimo rezultatais supažindinama mokyklos bendruomenė. 
Atsižvelgiant į atlikto vertinimo rezultatus koreguojama prevencinė 
veikla ir priemonės.

1.2.Užtikrinti efektyvų ir savalaikį ugdymosi pagalbos teikimą.
1.2.1 Efektyvinti pagalbos 

mokiniui teikimą.
2023 m. VGK 

Klasių vadovai
Švietimo pagalbos 
specialistai
Tėvai

Kiekvienam mokyklos mokiniui, atsižvelgiant į PPT rekomendacijas ir 
individualų poreikį, mokyklos VGK skiria švietimo pagalbą.
Kiekvienam mokiniui parengtas ir patvirtintas  individualios Švietimo 
pagalbos teikimo planas.
Ne rečiau nei du kartus per metus, pagal nustatytus kriterijus aptariama 



Administracija ir fiksuojama kiekvieno mokinio pažanga, analizuojamos probleminės 
sritys, reikalui esant koreguojami pagalbos tikslai ir uždaviniai.
Mokyklos švietimo pagalbos specialistai konsultuoja mokytojus, tėvus 
dėl mokymosi sunkumų, bendravimo problemų ar elgesio sutrikimų. 
Pagalbos tikslai, apimtys, problematiką fiksuojama švietimo pagalbos 
specialistų dokumentuose.

1.2.2 Organizuoti mokiniams 
individualias, grupines 
konsultacijas. 

2023 m. Švietimo pagalbos 
specialistai 

Švietimo pagalba teikiama vadovaujantis kiekvienam mokiniui parengtu
ir patvirtintu  individualios Švietimo pagalbos teikimo planu.
Pagalbos tikslai, apimtys, problematiką fiksuojama švietimo pagalbos 
specialistų dokumentuose.
Užtikrinta ir teikiama neatidėliotina pagalba krizinėse situacijose, 
smurto ir patyčių atvejais.

1.2.3 Inicijuoti probleminių 
situacijų aptarimą ir 
vertinimą. 

2023 m. Klasių vadovai
VGK

Mokyklos VGK aptaria ir įvertinta probleminę situaciją. 
Pateikia rekomendacijas, numato būdus joms spręsti. Stebi ir fiksuoja 
pokytį. Reikalui esant koreguoja pagalbos galimybes.

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

2023 m. VGK
Klasių vadovai
Švietimo pagalbos 
specialistai

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

1.3. Įtraukiojo ugdymo principų taikymas ugdymo procese.
1.3.1. Skatinti veiksmingą 

visų mokinių galimybių
plėtrą ir savo ugdymosi 
potencialo realizavimą. 

2023 m. Mokytojai 
 Švietimo pagalbos 
specialistai 
Klasių vadovai
Administracija 
VGK
VSPS
Mokytojai

Mokykla sudaro (ugdymo proceso planavimas, pavežėjimas, aplinkos 
pritaikymas, neformalus ugdymas, maitinimas ir t.t)  sąlygas visiems 
ugdytiniams mokytis, dalyvauti socialinėje veikloje bei ugdymo procese.
 Mokykla užtikrina galimybes parinkti vaikui tinkamiausius ugdymo 
metodus ir būdus. 
Ugdymo įstaigoje vyrauja teigiamas mikroklimatas.

1.3.2 Įtraukiojo ugdymo 
technologijos.

2023 m. Mokytojai
Administracija

Mokyklos mokytojai yra susipažinę  su naujais mokymo metodais ir 
kartu su tradicinio ugdymo metodais taiko aktyvaus ugdymo, IKT , 
didaktinius, pažintinius žaidimus savo ugdymo procese.

1.3.3 Plėsti mokymąsi be 
sienų: mokymasis 

2023 m. Mokytojai
Klasių vadovai

Mokytojai, bent  kartą per mėnesį pritaikys mokymosi be sienų formą. 
Išnaudos mokyklos sukurtas erdves arba ieškos erdvių už mokyklos ribų.



virtualioje aplinkoje, 
mokymasis už klasės 
ribų, mokymasis už 
mokyklos ribų. 

Mokymosi be sienų forma bus įtraukta į mokytojų veiklos planavimo 
dokumentus.
Mokykloje ir už jos ribų vykstantys renginiai, išvykos orientuoti į 
įvairias kompetencijas ir edukacinį kryptingumą.
Visa informacija viešinama mokyklos tinklapyje www.krsaules.lt ir 
Facebook paskiroje.

1.3.4 IKT taikymas 2023 m. Mokytojai
Klasių vadovai
Švietimo pagalbos 
specialistai

Kiekviena mokyklos klasė yra aprūpinta IKT įranga ir prieiga prie 
interneto.
Organizuojant ugdymo procesą, taikomos įvairios technologijos,  
padedančios ir didinančios  vaikų galimybes dalyvauti ugdyme, bei 
skatina vaikų mokymosi motyvaciją.
Taikomi interaktyvūs  informacinių technologijų elementai: 
multimedija, kompiuterinis modeliavimas, edukaciniai online žaidimai.
Pritaikomi  įvairūs online kontrolės ir įsivertinimo būdai: kompiuteriniai
testai,  žaidimai su keliais atsakymo variantais, kompiuterinės užduotis 
su savarankiško pasitikrinimo galimybę.
IKT panaudojimo skaičius kiekvienoje klasėje per savaitę – ne mažiau 
kaip 3 kartai.

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: 
įrengti Gamtos mokslų 
ir Menų laboratoriją.

2023 m. Administracija
Mokytojai

Mokyklos patalpose įrengta Gamtos mokslų ir Menų laboratorija.
Taikant įvairius aktyviuosius mokymo metodus, ugdymo procesas tampa
įdomesnis, vaikas gali aktyviai dalyvauti ugdymo procese o tai 
motyvuoja vaikus ugdytis, ugdo kūrybiškumą, garantuoja mokymosi 
integralumą ir saviraišką.

Modernizuoti mokyklos
klases.

2023 m. Administracija
Mokytojai

Pakeisti 2 mokomųjų klasių baldus. Pagerės mokinių ugdymo(si) 
sąlygos.

Modernizuoti  
bendrabučio kambarius.

2023 m. Administracija
Auklėtojai

 Modernizuoti likusius bendrabučio kambarius. Pagerės mokinių 
gyvenimo  sąlygos.

Atnaujinti švietimo 
pagalbos specialistų 

2023 m. Administracija Prasiplės švietimo pagalbos teikimo galimybės. Įsigyta įrangą leis 
pagerinti teikiamų  paslaugų apimtys ir  kokybė.



kabinetų įrangą ir 
priemones.

2.1.2 Plėsti mokyklos lauko  
erdvių pritaikymą 
edukacinei veiklai.

2023 m. Administracija Mokyklos lauko teritorijoje atsirado naujų, edukacinei veiklai pritaikytų 
erdvių. Prasiplės mokinių veiklos ir mokymo(si)galimybės.

Įrengti šiltnamį. 2023 m. Administracija Mokyklos lauko teritorijoje bus pastatytas šiltnamis. Prasiplės mokinių 
veiklos ir mokymo(si)galimybės.

2.2.  Formuoti bendruomenės kultūrą.
2.2.1. Mokyklos tradicijų 

puoselėjimas.
2023 m. Klasių vadovai Toliau puoselėjami ir  organizuojami visi tradiciniais tapę klasės, 

mokyklos bei miesto renginiai.

2.2.2 Organizuoti renginius 
ir/ar išvykas 
skatinančius pagarbius 
santykius.

2023 m. Administracija Organizuoti ne mažiau kaip 3 renginiai ir/ar išvykos visos mokyklos 
bendruomenei.

2.2.3 Mokyklą 
reprezentuojančių 
priemonių kūrimas/ 
atnaujinimas.

2023 m. 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. 

2023 m. 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.

2.2.5 Stiprinti klasės vadovų 
bendradarbiavimą su 
šeima.

2023 m. 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 

2023 m. Administracija
Klasių auklėtojai
VGK
Tėvas

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



konstruktyvias 
diskusijas apie mokinių 
mokymosi sėkmes ir 
problemas siekiant 
padėti vieni kitiems. 

Švietimo pagalbos 
specialistai

komisijos pasitarimai). Kiekvieno mokinio atvejo vadyba įgyvendinama 
pagal priimtinus sprendimus, fiksuojama pažanga. 

2.2.7 Teikti metodinę ir kita 
reikalingą pagalbą 
naujai į kolektyvą 
įsiliejantiems 
pedagogams.

2023 m. Administracija
VGK
Švietimo pagalbos 
specialistai

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

2023 m. Administracija
VGK

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

3.1.2 Skatinti mokytojus 
dalyvauti 
tarptautiniuose 
projektuose. 

2023 m. Administracija
Mokytojai

Dalyvavimas projektuose vizituose Europos šalyse didins pedagogų 
informuotumą ir supratimą apie kitas kultūras ir šalis, ugdys toleranciją 
bei Europos pilietiškumo ir tapatybės jausmą, didins tarpkultūrinę 
kompetenciją. Tai sudarys sąlygas sėkmingai įtraukiojo  ugdymo 
plėtotei: inovatyvių, interaktyvių, integruotų, individualizuotų mokymo 
idėjų bei metodų įsisavinimą bei diegimą, siekiant sukurti palankesnes 
ugdymo (-si) aplinkas, efektyviau tenkinti mokinių individualius 
poreikius, skatinti mokinių motyvaciją mokytis, didinti toleranciją bei 
sudaryti sąlygas patyčių prevencijai.

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

2023 m. Mokytojai
Švietimo pagalbos 
specialistai
Klasių vadovai
 Direktorius
Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymo 
klausimais

Kiekvienas pedagoginis darbuotojas analizuoja savo darbo indėlį į 
mokinių pažangą. 
Mokslo metų gale pagal numatytus kriterijus vertinama kiekvieno 
mokinio pažanga ir rengiama ataskaita. 

3.1.4 Mokytojai  tobulina 2023 m. Mokytojai Mokytojams suteikiama galimybė tobulinti kvalifikaciją 



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

Administracija
VGK
Mokytojų metodinė 
grupė

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.

2023 m. 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.
2023 m. Administracija

Mokytojai
“

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

2023 m. Projekto 
koordinatorius

Meninių priemonių panaudojimas specialiųjų poreikių mokini ugdymui.

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

2023 m. Mokytojai Sutrikusios raidos vaikų integracija per sportą.

3.2.4 Tęsti dalyvavimą 
LSOK veikloje

2023 m. Administracija
Mokytojai

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

3.2.5 Plėsti rėmėjų paieškas. 2023 m. Administracija 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. 

2023 m. Administracija
Darbo grupė
Kazlų Rūdos 
savivaldybė

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

4.1.2 Mokyklos įstatų 
keitimas.

2023 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.

2023 m. Administracija
Darbo grupė 
Kazlų Rūdos 
savivaldybė

Sudarytas poreikių ir galimybių aprašas.

4.1.4 Mokyklos patalpų 
pritaikymas 
ikimokyklinio amžiaus 
vaikų poreikiams.

2023 m. Administracija
Darbo grupė

Patalpos pritaikytos ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių SUP ugdymui
ir poreikiams.

4.1.5 Ikimokyklinio amžiaus 
vaikų turinčių SUP 
grupės sudarymas.

2023 m. Administracija Sudaryta  ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių SUP grupė. 

4.1.6 Vykdoma 
ikimokyklinio ugdymo 
veikla SUP vaikams. 

2023 m. Administracija
Auklėtoja
VGK

Vykdoma veikla atitinka poreikius. 

4.2. Įsteigti regioninį konsultacinį specialiojo ugdymo centrą.
4.2.1 Įsteigti regioninį 

konsultacinį specialiojo 
ugdymo centrą.

2023 m. Administracija Vykdoma veikla atitinka regiono poreikius. Parengiamieji darbai. 

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 2023 m. vasario 21 d. posėdžio  nutarimu. 
Protokolo Nr. 1

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

