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SEIMAS 2020-UOSIUS 
METUS  PASKELBĖ 
MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ 
METAIS
Mokykloms buvo įteikti Lietuvos 
Respublikos Seimo Pirmininko 
Viktoro Pranckiečio ir Šilutės rajono 
savivaldybės mero Vytauto 
Laurinaičio pasirašyti atminimo 
raštai, skelbiantys Mokyklų 
bendruomenių metus.

Vienas iš svarbiausių Mokyklų 
bendruomenių metų tikslų – stiprinti 
mokyklų bendruomenių 
savarankiškumą, skatinti visuomenę 
prisidėti prie palankios emocinės 
aplinkos kūrimo mokyklose.
     
Kiekvieną dieną  mokyklos 
bendruomenės gyvenimą kuria aktyviai 
jame dalyvaujantys  mokiniai, 
geranoriški tėvai, profesionalūs 
mokytojai, mokyklos administracija, kiti  
darbuotojai.  

Mokyklos tradicijos, bendros veiklos 
istorija, šilti ir pagarbūs santykiai  
puoselėja  svarbiausią vertybę – visų 
mūsų  bendradarbiavimą vardan geros 
mokyklos vizijos įgyvendinimo.

Kolegiškas  ir neformalus  mokyklos  
bendruomenės gyvenimas  padeda 
plėtoti demokratijos procesus, kurti 
dialogą tarp mokyklos bendruomenės 
grupių, taip ugdant mokinių bendrąsias  
kompetencijas, gerinant akademinius 
pasiekimus, didinant mokytojų 

pasitenkinimą darbu bei užtikrinant 
saugią ir pozityvią emocinę mokyklos 
aplinką.
                
Šilutės rajono savivaldybės mokyklų 
bendruomenes jungia pasidalinta 
atsakomybė ir bendradarbiavimas vaiko 
sėkmei - užsimezgę ir plėtojami mokyklų 
tarpusavio partnerystės ryšiai, bendri 
projektai, kūrybingos ir visuomeniškos 
rajono mokinių savivaldos iniciatyvos  
bei idėjos, mokyklų ir kultūros įstaigų, 
įmonių bei organizacijų edukacijos  ir 
akcijos. 

Mokyklų bendruomenių dėka tampa 
gyva idėja „Kur vanduo ir žmonės 
kuria veržlų gyvenimą“.

2020 metais  Šilutės rajono 
savivaldybėje veikia: 
5 gimnazijos, 
1 jaunimo ir suaugusiųjų mokymo 
centras, 
8 pagrindinės mokyklos, 
1 specialioji mokykla, 
1 pradinė mokykla,
1 darželis-mokykla, 
7 ikimokyklinės įstaigos, 
2 formalųjį švietimą papildančios 
meno ir sporto mokyklos, 
Švietimo pagalbos tarnyba. 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros skyriaus
vedėja Dainora Butvydienė 



2020 m., minėdami Mokyklų 
bendruomenių metus, telkėme gimnazijos 
bendruomenę, įtraukdami mokinius, 
tėvus, mokytojus bei kitus gimnazijos 
darbuotojus į nuoseklią ir aktyvią veiklą 
gimnazijoje. Kūrėme dialogą tarp atskirų 
bendruomenės narių ar grupių, siekėme 
užtikrinti saugią ir pozityvią emocinę 
aplinką, pagrįstą visų gimnazijos 
bendruomenės narių pasitikėjimu ir 
bendradarbiavimu, ugdėme visų 
bendruomenės narių bendrąsias 
kompetencijas.

Šiems tikslams pasiekti buvo inicijuotos įvairios 
veiklos. Bet pradžioje buvo išdiskutuotas ir parengtas 
Mokyklos bendruomenių metams skirtas renginių 
planas ,,Šilutės pirmosios gimnazijos bendruomenės 
veiklos 2020 m.“. Per visus metus numatėme rengti 
diskusijas, gimnazijos projektus, mokomąsias 
šventes, kitus renginius, skirtus šiems metams.

Kitas renginys, kuris sujungia mokinius, mokytojus bei 
mokinių šeimos narius, yra ,,Šimtadienis“. Jame 
gausiai lankosi mokinių šeimų nariai, nes visiems 
smalsu sužinoti, ko išmoko, ką patyrė, kuo gali 
pasidžiaugti mūsų abiturientai. Šiemet prie šventės 
prisijungė krepšinio klubo „Šilutė“ sportininkai.

Be anksčiau išvardytų renginių, paveikūs ir gimnazijos 
bendruomenę telkiantys buvo gimnazijoje vykdomi 
projektai: ,,O tuo metu mano giminėje“, ,,Žydų kultūra 
ir pasiekimai“.
Projektas ,,O tuo metu mano giminėje“ subūrė lietuvių 
kalbos, istorijos, informacinių technologijų mokytojus, 
II klasių mokinius, jų tėvus, senelius. Mokiniai gilinosi 
net į 4 kartų savo giminės istoriją, kartu su savo tėvais 
ir seneliais ieškojo giminės autentiškų istorijų, siejo jas 
su pagrindiniais XX a. istorijos įvykiais. II-IV klasių 
mokiniai mokėsi suvokti XX a. visuomenės istoriją per 
savo bei bendramokslių giminės patirtis. Jie suprato, 
kad jų pačių, jų tėvų, bendraklasių, senelių, prosenelių 
praeitis ir patirtis yra XX a. pasaulio ir Lietuvos istorijos 
dalis.

Gimnazijos projektas „Žydų kultūra ir pasiekimai“ taip 
pat galėjo įvykti tik bendradarbiaujant visai bendruo-
menei, nes projekto veiklų įvairovė reikalavo didžiulio 
susitelkimo. Čia buvo ir pamokos apie holokaustą, ir 
LR užsienio reikalų ministerijos bei Lietuvos žydų 
bendruomenės paroda ,,Vienas amžius iš septynių“, ir 
VDU dėstytojo paskaita ,,Žydų kultūra ir pasiekimai“, ir  
visos gimnazijos mokinių ir mokytojų išvyka į Klaipė-
dos Žvejų kultūros rūmus žiūrėti spektaklio „Smuiki-
ninkas ant stogo“. Šis spektaklis - ne tik projekto „Žydų 
kultūra ir pasiekimai“ baigiamoji dalis, bet ir gimnazi-
jos tradicijos bei kultūrinio prusinimo programos tąsa, 
kurią inicijavo ir palaiko mokinių tėvai.

Mūsų gimnazijos 
bendruomenėje svarbų 
vaidmenį atlieka ir 
mokinių savivalda 
,,SAVI“. Savivaldos 
renginiai apjungia visą 
gimnazijos bendruo-
menę. Toks renginys, 
jungiantis visą 
bendruomenę, buvo 
,,Pyragų dieną“. 
Kūrėme gerumo ir 
pasidalinimo stebuklą - 
gimnazijoje šeštą kartą 
vykusioje ,,Pyragų 
dienos” šventėje 
gardžiavomės 
bendruomenės keptais 
kepiniais, o surinktus 

Visą gruodžio mėnesį gimnazijoje vyko įvairios 
Gerumo akcijos, kurios apjungė ir subūrė visą gimnazi-
jos bendruomenę geriems darbams. Vieni lankė vaikų 
darželius, kiti dalyvavo miesto vykdomuose labdaros 
renginiuose bei aukojo organizacijoms, kurios suteikia 
gerumo tiems, kuriuos pamirštame. Visi raginome 
vieni kitus kalėdiniu laikotarpiu prisiminti kitus, 
dalintis savo gerumu. O visa gimnazijos bendruomenė 
gerumu, kūrybiškumu dalinomės kalėdiniame 
renginyje ,,Grožio ir kultūringo elgesio diena laukiant 
Kalėdų stebuklo“.

Šilutės
pirmoji

gimnazija

Plano rengimo momentai

,,Pyragų diena“

Mes už sveiką gyvenimo būdą

Pranešimai tema „O tuo metu mano giminėje“
sudomino visus

Lietuvos žydų bendruomenės paroda
„Vienas amžius iš septynių“

Kalėdinio renginio akimirka

Vasario 16-osios šventė gimnazijoje visada vienija ir 
apjungia visą gimnazijos bendruomenę. Šiais metais 
šventė vyko taip: mokiniai parengė radijo laidą apie 
Vasario 16-osios reikšmę Lietuvos istorijai, dalyvavo 
,,Nacionalinės ekspedicijos" pristatymuose, paskaitoje 
,,Pilietiškumo reikšmė mūsų saugumui", edukaciniuo-
se užsiėmimuose ,,Aš - Lietuvos pilietis", ,,Senųjų 
odinių dirbinių edukacija", projekto ,,O tuo metu 
mano giminėje" pristatyme. Abiturientai dalyvavo 
fizinio aktyvumo pamokoje, kurią vedė Šilutės 
krepšininkai. Visi šie renginiai – graži gimnazijos ir 
miesto visuomenės jungtis.

Mūsų abiturientai paruošė miestui gražią dovaną 
Vasario 16-osios proga – teatralizuotą pasirodymą 
,,Nepriklausomybės akto pasirašymas“. Visi 
abiturientai vaikinai dalyvavo režisuojant pasirodymą 
bei įsijungė į šio teatralizuoto pasirodymo aptarimą.  
Autentiška apranga pasirūpino mokinių tėvai ir 
mokytojai. Liaudies šokių grupės „Atlaja“ šokėjai 
dovanojo smagius šokius. Buvo gera jaustis savo 
gimnazijos nariu ir miesto visuomenės dalimi, kartu su 
visais giedoti Lietuvos himną.

Edukaciniuose užsiėmimuose ,,Aš - Lietuvos pilietis" 
rašėme įsipareigojimus Lietuvai

Įgyvendinus 
Mokyklų bendruo-
menių metų 
veiklas, gimnazi-
jos  bendruomenė 
tapo aktyvesnė, 
per saviraišką 
buvo atskleisti 
kūrybiniai, 
meniniai gebėji-
mai, sustiprintas 
bendruomenišku-
mo jausmas.

Gimnazijos liaudies 
šokių kolektyvas ,,Atlaja“

pinigus skyrėme gyvūnų globos namams. Šis tradicinis 
projektas ugdo mokinių kulinarinius gebėjimus, 
verslumą, atjautą silpnesniems.

Direktorė Laima Spirgienė



ŠILUTĖS VYDŪNO 
GIMNAZIJOS 
BENDRUOMENĖ – 
BESIMOKANTI, 
KARTU VEIKIANTI 
MOKYKLOJE,
RAJONE, ŠALYJE IR 
PASAULYJE Direktorė Marina Stirbienė



Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos vizija „Per lucem 
ad veritatem“ visiems deklaruoja, kad ŠVIESA ir 
TIESA turėtų lydėti kiekvieną, kuris pasirenka 
ugdytis mūsų bendruomenėje. Mokinys, 
ateidamas iš mažos bendruomenės, kuri 
vadinasi šeima, atsineša savo vertybes, 
tradicijas ir nuostatas į gimnaziją. Mokytojams 
jas tenka atpažinti, puoselėti ir turtinti, bet be 
tėvų pagalbos čia būtų sudėtinga. Todėl tėvų 
nuomonė mums būtina, dažnai su jais 
kalbamės, ieškome jų patarimo, laukiame 
pagalbos edukacinėse veiklose, kartu kuriame ir 
įgyvendiname bendrus projektus. Vienas iš 
pavyzdžių - tarptautinis projektas „Klasė be 
sienų“, vykdomas kartu su „Saulys foundation“ 
fondu (JAV). Projektas skirtas ne tik mokinių 
mokslinei-tiriamajai veiklai, bet ir fiziniam 
aktyvumui lavinti.
Gimnazijos bendruomeniškumą stiprinti padeda 
ir aktyvi pedagoginės bendruomenės veikla. 
Besimokančių mokyklų tinklo, kuris apjungia 
penkias mokyklas, veikloje dalyvaujame nuo 
2012 metų. Kasmet gimnazijoje organizuojamos 
respublikinės metodinės bei dalykinės 
konferencijos.
Šilutės rajono strateginiu renginiu tapo 
gimnazijos akcija „Mes už šviesą“. Glaudžiai 
bendradarbiaujant su Švėkšnos seniūnija ši 
akcija tapo žinoma visoje Lietuvoje. Paramos 
mokiniams akciją „Padėkime tiems, kurių 
nelanko Kalėdų  senelis“ gimnazija su Švėkšnos 
seniūnija kaip partneriai organizuoja jau 22 
metus. Kasmet gimnazijoje vykdomi 
tarptautiniai, nacionaliniai ir mokykliniai 
projektai, kuriuose dalyvauja visa akademinė 
bendruomenė.
Švėkšnos „Saulės” gimnazijos darbo patirtis 
rodo, kad bendruomeniška mokykla gali būti tik Direktorė Dalia Dirgėlienė

Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, 2019 m. sulaukusi 100-mečio

ŠVĖKŠNOS
„SAULĖS“

GIMNAZIJA

tokia, kuri atvira naujovėms, kurioje bendrus 
sąlyčio taškus randa mokytojų ir tėvų nuomonė, 
kurioje vykdoma bendra veikla, įtraukiant ne tik 
Švėkšnos miestelio bendruomenę, bet ir rajono 
bei respublikos švietimo įstaigas ir kitas 
organizacijas.
Švėkšnos „Saulės“ gimnazija. Galbūt 
aplinkiniams šis pavadinimas skambėtų kaip 
paprasčiausias mokyklos vardas, tačiau mums 
jis skamba kitaip. Per tuos metus, kol čia 
mokėmės,  mes  šioje  gimnazijoje  radome  savo  
antruosius namus. Kartais net pradėdavome 
painioti savo gimnazijos pavadinimą su namų 
adresu, kai kas nors mūsų paklausdavo
„Kur gyveni?“ Keista, tiesa? Tačiau taip jau yra, 
kai mokykla tampa svarbia gyvenimo dalimi. 
Mokykloje mes užaugame kaip asmenybės, kad 
pasiektumėme aukštumų ir išmoktumėme eiti 
gyvenimo keliu. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija 
mums apšviečia gyvenimo kelią dar labiau, nes 
jos spinduliai lydi mus visą gyvenimą. Nuoširdūs 
ir padedantys mokytojai ir darbuotojai. Jauki 
aplinka, atmosfera ir daug prisiminimų. Tai 
mūsų gimnazija. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija.

Modesta Buliolytė, XC laidos abiturientė

1947 m. ir 2020 m. laidos, per Paskutinį skambutį 
pasipuošusios tautiniais drabužiais. Ši tradicija gyvuoja 
nuo 1945 m. Prieš keletą metų atsirado nauja tradicija – 

nusifotografuoti ant Parakaunyčios kalno, prie tremti-
niams ir Lietuvos vardo 1000-mečiui skirto paminklo.

Direktorė Dalia Dirgėlienė su meno fondo „Saulys 
foundation” įkūrėjais Viktorija ir Vaciu Šauliais prie 

mokyklos šimtmečiui skirto meninio projekto
 „Mano šimtametė mokykla”

Gimnazijos šimtmečio medžius sodino ir Švėkšnos 
bendruomenė, ir garbūs svečiai

Bendradarbiavimas su Klaipėdos universitetu padeda 
mokiniams įgyti akademinių žinių ir vykdyti mokslinę 

tiriamąją veiklą moderniose universiteto laboratorijose

Mokslinės konferencijos tradiciškai sukviečia ne tik 
Švėkšnos „Saulės” gimnazijos, bet ir kitų gimnazijų 

mokinius bei mokytojus prasmingai akademinei veiklai



Vainuto gimnazija,
1606-2020 metais Viešpaties

Jei nuo Žemaitijos atvažiuosi, tau teks tankius 
miškus pereiti. Nepaklysk, eik vis pakalnėn ir 
pakalnėn... Jei nuo Šilo karčemos tektų 
kumbrinti, jau nuo kalno iš tolo pamatysi 
tvenkinį, pilną išmintingų baltakaklių paukščių, 
apsižvalgęs regėsi didžiai šviečiant bokštus 
Švento Jono bažnyčios. Jei nuo Didžiosios 
Lietuvos keliausi, teks perbristi Lazduoną ir įlipti 
į Lazduonėnų piliakalnį. Nuo prūsų žygiuojant 
didžius karjerus teks įveikti, kopdams per  
Akmeniškių piliakalnį žiūrėk, kad šliūkšt 
nepaslystum, žlakt neišvirstum ir tabalai bir bir 
nuo skardžio nenudardėtum, nors ir nedidelis 
apačioj upelis, bet tektų gerokai kojas sušlapti, o 
gal brabrakšt ir šonus susikulti. Jei iš praeities 
atvyktum, tai turėtum didžiai peržergti ( jei kojas 
ilgas turi) arba pasiraitojęs kelnes, susiradęs kur 
seklesnę vietą, perbristi upę Utą – Vainuto 
krikštamote vadinamą. Jei iš ateities užsuktum, 
gali būti sunku Žemaitijos pasienį be paso 
įveikti.
Taip eidami iš visų pusių nusileisit į daubą. 
Gelmėj pakalnės susitiksit sankryžoj priešais 
bažnyčią. Nuo sankryžos pasukęs Didžiosios 
Lietuvos pusėn ant kalvelės išvysit šviesulį – 
gimnaziją Vainuto. Nepasididžiuok, užsuk. Vaikų 
čia sutiksi nuo trejų iki devyniolikos metų, o 
panorėjęs įgysi ikimokyklinį, priešmokyklinį, 
pradinį, pagrindinį ir vidurinį mokslą. Patys 
šeimininkai razumni, tai ir savo vaikus to moko. 
Ne vienas iš šių namų Lietuvos parapijoj savo 
šviesą skleidžia, bet ir už jos ribų.

a. a. Jolita Auksoriūtė - Mikolaitienė

Suvažiavo svečių būrys – nebeužsidarė durys

Žydi mergelės kaip roželės

Nuoširdžiai 
Vainuto gimnazijos bendruomenės vardu 

direktorė Laima Barakauskienė

Visų sutarimas kalnus nuverčia

Prigūžėjo gimnazija šeimynų: kad kojeles pajudintų, sveikatos įgautų

Mes – Lietuvos šalelės vaikai



Žemaičių Naumiesčio gimnazija - atvira 
kaitai, patraukli savo istorinio miestelio 
ir aplinkinių gyvenviečių 
bendruomenėms ugdymosi įstaiga, kuri 
įsikūrusi prie pat Vanagių piliakalnio. 
Šusties, Šelmens, Lendros vandenys 
plačiai neša garsą apie ugdytinių 
pasiekimus. 

Gimnazijos mokinių, gimnazistų, mokytojų, 
tėvų, socialinių partnerių 
bendradarbiavimas kuria saugią bei įvairią 
ugdymosi aplinką. Netradicinės pamokos, 
projektinė veikla, edukacinės išvykos, 
konkursai, varžybos, akcijos, patyriminės 
veiklos, tradicinės šventės ir kultūriniai 
renginiai – užtikrina ugdymo programų 
įgyvendinimą. 

Mokykla neturi būti pasirengimas 
gyvenimui, mokykla turi būti gyvenimas 
(E.G. Chabardas) – tai yra mūsų kredo.

Kultūriniai renginiai - susitikimas su LR Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu

Projektinė veikla - Erasmus+Ka1 projektas “Už klasės ribų”

Kultūriniai renginiai - Vaižganto metams skirtas regioninis renginys

Varžybos - sveikatingumo diena

Tradicinės šventės - Gimnazijos garbė

Akcijos - Pyragų diena

Patyriminė veikla

Gimnazijos vardu Vilma Bartušienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktorės pareigas



ISTORIJA
1949 m. įkurta Šilutės suaugusiųjų 
gimnazija, kuri veikė iki 1953 m.
1953 m. įstaiga pavadinta Šilutės darbo 
jaunimo vidurine mokykla.
1963 m. prie vakarinės (pamaininės) 
vidurinės mokyklos buvo įkurtas 
neakivaizdinis mokymosi skyrius. Skyriui 
vadovavo R. Dobranskienė. Tais pačiais 
metais pradėti steigti konsultaciniai punktai 
prie kaimo vidurinių ir aštuonmečių 
mokyklų (iš viso mokėsi 2348 mokiniai).
1972 m. įkurta savarankiška Šilutės rajono 
neakivaizdinė vidurinė mokykla. Mokykloje 
mokėsi 2413 mokinių.
1991 m. neakivaizdinė vidurinė mokykla 
reorganizuota į suaugusiųjų vidurinę 
mokyklą. Joje galėjo mokytis 18 m. ir 

MISIJA 
Švietimo įstaiga, sudaranti sąlygas 
mokytis paaugliams, atstatant jų 
mokymosi motyvaciją, bei suaugusiems 
pagal bendrąsias ir neformaliojo ugdymo 
programas, tenkinanti ugdymo(si) 
poreikius.

Centras vykdo suaugusiųjų 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programas, pagrindinio (jaunimo 
klasių) ir neformaliojo ugdymo 
programas.
Jaunimo klasių mokiniai mokėsi 
grupinio mokymosi formos 
kasdieniu, suaugusiųjų – 
neakivaizdiniu mokymo proceso 
organizavimo būdu.

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų 
mokymo centras vienintelis Šilutės 
rajono savivaldybėje organizuoja ir 
vykdo valstybinės kalbos 
mokėjimo ir Lietuvos Respublikos 
konstitucijos pagrindų egzaminus, 
taip pat vykdo pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimą ir 
mokyklinius brandos egzaminus.

Plečiant neformaliojo ugdymo 
programų pasiūlą ir įvairovę nuo 
2017 m. pradėjo veikti Šilutės 
Trečiojo amžiaus universitetas 
(TAU), kurio veikloje 2019/2020 m. 
m. dalyvavo 211 klausytojų. 
Universitete veikia Sveikos 
gyvensenos, bei Kultūros ir dvasinio 
tobulėjimo fakultetai.

Akimirka iš 2019/2020 m.m.
jaunimo klasių ugdymo proceso

Brandos atestatų įteikimo šventė
suaugusiųjų klasių mokiniams 2019 m.

Šilutės Trečiojo amžiaus universiteto eisena
Šilutės miesto šventėje 2018 m.

Direktorius Marius Surplys

Paskaita „Piktnaudžiavimo vaistais pavojai"
Šilutės Trečiojo amžiaus universiteto studentams

vyresni žmonės, siekiantys įgyti vidurinį 
išsilavinimą.
1991 m. jau veikė suaugusiųjų vidurinė 
mokykla K. Kalinausko gatvėje Nr. 8 
esančiame pastate.
1993 m. visoje Respublikoje kuriantis 
jaunimo mokykloms, prie Šilutės 
suaugusiųjų vidurinės mokyklos buvo 
įsteigtos jaunimo klasės. Jos skirtos 
neturintiems mokymosi motyvacijos arba 
dėl kitų priežasčių nelankantiems bendrojo 
lavinimo mokyklų 12-16 metų paaugliams.
1997 m. rajono tarybos sprendimu mokykla 
buvo reorganizuota į dvi savarankiškas 
mokymo įstaigas: Jaunimo mokyklą ir 
Suaugusiųjų mokymo centrą.
2006 m. Šilutės jaunimo mokyklą prijungus 
prie Šilutės suaugusiųjų mokymo centro, 
atidarytas Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų 
mokymo centras. Jis duris jaunimo klasių ir 
suaugusiesiems mokiniams atvėrė Liepų g. 
16 esančiose patalpose.
2017 m. centras persikėlė į patalpas esančias 
K.Kalinausko g. 10 (trečias aukštas).
2019/2020 m.m.  Centre mokėsi 148 
mokiniai (31 mokiniai jaunimo klasėse ir 117 
mokiniai suaugusiųjų klasėse), veikė 9 klasių 
komplektai, dirbo 18 mokytojų, socialinis 
pedagogas ir bibliotekininkas.



KAS MAN YRA 
MOKYKLOS 
BENDRUOMENĖ
IR KADA 
AŠ JAUČIUOSI 
ESANTIS MOKYKLOS 
BENDRUOMENĖS 
DALIMI?

Kai vėl grįžtu į mokyklą
atvesdamas mokytis savo vaiką...

Kai didžiuojuosi tuo, kuo esu,
kur mokausi ir kur gyvenu...

Kai jaučiu, kad esu laukiamas ir man
mokyklos durys nuolat atviros...

Kai dalinuosi su kitais
mokyklinėmis patirtimis...

Kai ne tik dirbu, kad visiems būtų patogiau,
švariau mokytis ir dirbti, bet kartu

su visais ir keliauju...

Kai galiu kartu juokauti ir juoktis
net ir tada, kai labai sunku...

 ...ieškant sprendimų kartu su socialiniais
partneriais ir susiburiant į pačias

netikėčiausias komandas...

Kai vyresni man padeda pažinti pasaulį...

Kai suprantu ir mane supranta,
kalbamės visi ta pačia kalba, dalyvauju su 

visais kartu sprendžiant problemas... Direktorė Asta Gužauskienė



MOKYKLA ISTORIJOS 
VINGIUOSE... 
Pasak istorinių šaltinių, mokyklos savo kelią 
pradėjo 1750 m. Iki antrojo pasaulinio karo 
Saugose mokoma lietuvių ir vokiečių 
kalbomis. Po karo mūsų krašte likus mažai 
gyventojų mokykla pradėjo veikti tik 1946 m. 
1956 m. Saugose jau veikė vidurinė mokykla. 
1959-1960 m. į gyvenimą išleidžiami pirmieji 
11 abiturientų. XX a. 7-ame ir 8-ame 
dešimtmečiuose mokyklos mokinių skaičius 
viršydavo septynis šimtus. 1998 metais 
rugpjūčio mėnesį profesoriui Domui Kaunui 
pasiūlius mokyklai suteiktas „Aušros“ 
leidėjo ir pirmojo redaktoriaus Jurgio Mikšo 
vardas. 2008 m. vidurinė mokykla 
pertvarkyta į pagrindinę. 2017 rugsėjo 1 d. 
prijungtas Saugų vaikų darželis. 
Išeinantys sugrįžti kasmet kviečiami 
mokyklos himno žodžiais: Drauge, sugrįžki 
čia vėlei, žinok, tavęs laukia nušvitus mūsų 
mokykla.

BENDRUOMENĖ DABAR... 
Šiuo metu mūsų bendruomenės narių 
skaičius kuklus, bet mums gera kartu... Gera 
mokytis, dirbti, patirti, šokti, dainuoti, kurti, 
svajoti – gyventi bendruomenėje. 
Ir nei vienas čia neliks nepastebėtas, nes 
nuo 2017 m. aktyviausi bendruomenės 
nariai pagerbiami už ypatingus nuopelnus 
apdovanojimų šventėje „Aušros“ pakylėti. 
Slaptu balsavimu kasmet išrenkami 
nominantai: šauniausias mokytojas, 
mokinys, mokyklos darbuotojas ir tėvų 
atstovas. 
Smagu, kai bendruomenėje tavęs 
neapleidžia jausmas, kurį norisi išsakyti 
Justino Marcinkevičiaus žodžiais: 

Tai nuo tavęs čia taip šviesu, 
nuo žodžio šitaip pasakyto. 
Nuo pagalvojimo balsu:
turbūt ne dėl savęs esu - 
esu turbūt dėl ko nors kito. 

JURGIO MIKŠO 
PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kasmet Šeimos šventes sutinkame kartu

Langų puošimas - žinutė bendruomenei
apie artėjančią šventę

Mokyklos vardo krikštatėvis Domas Kaunas
apdovanojimų šventėje „Aušros pakylėti“

Pradedame mokslo metus Sveikatą stiprinančioje mokykloje sportuoja visi

Advento vakaras

Direktorė Jurgita Lidžiuvienė

Tradicinė šventė - Kaziuko mugė



JUKNAIČIŲ
PAGRINDINĖ
MOKYKLA

Juknaičiuose 
pradinė mokykla įsteigta 1761 m. ir veikė iki 
1950 m. 
Iki 1961 m. septynmetė, 1979 m. – 
aštuonmetė. 
Nuo 1979 m. - vidurinė mokykla, kuri 2001 
m. tapo pagrindine mokykla.

Lopšelis-darželis „Giliukas“ prijungtas prie 
mokyklos 1994 m.

VAKAR

ŠIANDIEN
MOKYKLOS FILOSOFIJA
„Pasaulyje mums skirta tiek daug... Tik 
turėkime akis tai pamatyti, širdį — 
pamilti ir rankas — viską apglėbti“.

B.L. Montgomery

Mokykloje mokosi 127 mokiniai: 
1-4 klasėse – 56, 5-10 klasėse – 71. 
Klasių komplektų skaičius – 9:
1-4 kl.– 4, 5-10 kl. - 5. Ikimokyklinėse 
grupėse – 56 vaikai, dirba 5 mokytojai. 
Mokykloje dirba 24 mokytojai:
1 mokytojas ekspertas, 7 mokytojai 
metodininkai, 12 vyr. mokytojų, 4 mokytojai.

Mokykloje nuo 2007 m. pasirinkta ir 
įgyvendinama etnokultūros kryptis. 
Tradicija tapo organizuojami rajono 
mokyklų chorų ir folklorų festivaliai.

Ikimokyklinėse grupėse vaikams ugdoma 
meilė gamtai, menui ir žmogui.

Ugdomas pilietiškumas ir pagarba tautos 
tradicijoms.

Tikslingos edukacinės erdvės padeda ugdyti 
asmenybes.

Mokykla sėkmingai dalyvauja                                   
tarptautiniuose projektuose.

Mokiniai vertina netradicines pamokas, 
kurios skatina mokymosi motyvaciją.

Didelis dėmesys skiriamas mokinių fiziniam 
ugdymui.

Direktorė Violeta Šimelionienė



KATYČIŲ
PAGRINDINĖ

MOKYKLA

Katyčių mokykla yra viena 
seniausių Klaipėdos krašte, 
įsteigta 1745 metais. 
Nuo tada gyvuoja  ir mokyklos 
bendruomenė.  
Bėgant metams, mokyklos 
statusas keitėsi ne kartą. 
Veikė pradinės mokyklos, 
progimnazija, 
septynmetė mokykla, 
internatinė mokykla, 
aštuonmetė mokykla, vidurinė 
mokykla ir nuo 2001 metų - 
pagrindinė.

Mokykloje direktoriai dažnai keitėsi. Ilgiausiai išdirbę 
mokykloje: J. Jankus ir dabartinis direktorius 
A. Plaipa. 

Didelį pėdsaką palieka bendruomenės istorijoje ir čia 
dirbę ir dirbantys mokytojai: chorvedė V. Gečienė, jos 
vadovaujami chorai buvo garsūs rajone ir dalyvavo 
respublikinėje dainų šventėje. Kultūros namų 
darbuotojas  L. Olberkis vadovavo mokyklos pučia-
mųjų orkestrui ir garsino mokyklą įvairiuose rengi-
niuose. 

Puikūs mūsų mokyklos pasiekimai sporte, mokiniai 
nuolat dalyvauja Lietuvos mokyklų žaidynėse, 
krepšinio, kvadrato, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 
varžybose ir tampa prizininkais. Jiems jau daugelį 
metų sėkmingai vadovauja mokytojai Danutė ir 
Algirdas Plaipos. Ir dabar buvę mokiniai renkasi į 
kasmet organizuojamas sporto varžybas.  
Mokyklos interjerą ir aplinką kuria ir formuoja 
mokytojai B. Vitkauskienė ir A. Valaitis, daug gražių 
dalykų padaro mokyklos darbuotojas A. Burma.  
Istorijos mokytojas ir bibliotekininkė Algimantas ir 
Vanda Valaičiai savo namuose įkūrė etnografinį 
kampelį. Šioje erdvėje vyko ir vyksta ne vienas 
mokyklos bendruomenės, tarpautinis ir rajono 
renginys. 

Mokykloje ir bendruomenės namuose 
organizuojama daug puikių renginių, kuriems 
programą padeda ruošti lietuvių kalbos mokytoja 
R. Jonaitienė, muzikos mokytoja D. Kriščiūnienė, 
pradinių klasių mokytoja V. Gečaitė.   
Mokyklos vardą garsina tarptautiniai projektai, 
kuriuos nuo 2013 metų, vykdo socialinė pedagogė I. 
Stankevičiūtė, V. Šarkauskienė. Joms didelę pagalbą 
teikia sekretorė J. Bendžienė, ūkvedys R. Gruzdys. 
Mokinių tėvai, šeimos nariai įsijungia į šias veiklas. 

Mokykloje vyksta daug renginių, projektų, seminarų, 
koncertų, parodų. Ir visa tai daro žmonės, dirbantys 
joje arba vienokiu ar kitokiu būdu su ja susiję. 

Aplankyta daug šalių. Išliko neišdildomi įspūdžiai ir 
prisiminimai. Išsakytas tėvų ir mokinių dėkingumas. 
 Mokyklos bendruomenės įvaizdį kuria pavaduotoja 
ugdymui D. Švenčionienė, mokomųjų dalykų 
metodikos grupės pirmininkė D. Pielikienė, 
geografijos mokytoja M. Lukošaitienė, pradinių klasių 
mokytojos V. Vindžigelskienė, V. Nevardauskienė 
mokytoja D. Jokšienė.

Naujoji mokykla iškilo 1978 metais. Senosios ir 
naujosios mokyklos pastatus jungia ąžuolų alėja, 
kurią 1980 m. pasodino ХI laidos abiturientai su 
klasės vadovu P. Plaipa  
Katyčių vidurinę mokyklą baigė 32 abiturientų laidos. 
L. Olberkytė baigė mokyklą aukso medaliu,
D. Kačinaitė – sidabro medaliu, B. Briedytė ir 
S. Bytautaitė baigė mokyklą su pagyrimu.  

Mokytojas J. Gedvila 1973 m. pastatė koplytstulpį 
prie senosios mokyklos.  Mokytojas P. Plaipa ruošė 
mokinius respublikinėms turistinėms varžyboms. Jis 
1997 m. įkūrė ir mokyklos muziejų, kuriam toliau 
vadovauja mokytoja Ž. Vaicekauskienė. Čia visada 
renkasi baigusių mokyklą mokinių laidos. 

Ilgamečiai mūsų mokyklos mokytojai: 
G. Viktoravičienė, 
S. Morkūnienė, 
A. Margevičius, 
S. Žėkienė, 
J. Jakštienė, 
O.Pečiulienė, 
T. Pečiulis, 
A. Rukštelienė.

Tai jau istorija, o mes kuriame mokyklos 
bendruomenės tąsą. 

Mokykloje dirba daug aktyvių ir iniciatyvių mokytojų 
ir jų padėjėjų. Labai gilios muzikos tradicijos 
mokykloje. Mokytojos I. Žėkienė ir V. Gečaitė ne kartą 
dalyvavo „Dainų dainelės“ konkurse ir laimėjo 
prizines vietas. 

Direktorius Algirdas Plaipa



MOKYKLOS BENDRUOMENĖ 
NEDIDELĖ, VISI VIENI KITUS 
GERAI PAŽĮSTA. VYRAUJA 
NUOŠIRDUS BENDRAVIMAS, 
PUOSELĖJAMI PAGARBŪS IR 
ŠILTI SANTYKIAI TARP VISŲ 
BENDRUOMENĖS NARIŲ – 
MOKINIŲ, PEDAGOGŲ, TĖVŲ 
BEI VIETOS BENDRUOMENĖS. 

Tai lemia mokinių gerą savijautą 

mokykloje, turi įtakos mikroklimato 

kokybei ir mokymosi rezultatams. 

Skatinama, kad pagarba vienas kitam 

taptų norma, stengiamasi kurti mielą, 

jaukią atmosferą, todėl planuojant 

mokyklos veiklą visada didelis dėmesys 

skiriamas gero emocinio klimato 

puoselėjimui. Emocinis klimatas – 

vienas svarbiausių ugdymo procesą ir 

mokymosi rezultatų kokybę lemiančių 

veiksnių.
Direktorė Liucija Jasevičienė



Kaip gyvena, dirba, veikia Vilkyčių 
pagrindinė mokykla kaip 
bendruomenė?
Bendruomenę kuria žmonės. Mokyklos 
bendruomenę sudaro: mokytojai, mokiniai, 
mokinių tėvai ir kitas aptarnaujantis 
personalas.
Mūsų bendruomenės dėka yra įkurtos net 
trys ikimokyklinio ugdymo grupės, kurios 
aktyviai įsilieja į mokyklos gyvenimą, 
dalyvauja bendruose renginiuose, akcijose, 
kuria savo tradicijas, tokias kaip rudenėlio, 
pavasario, sporto šventės. Kaimo 
bendruomenės šventėse mažieji nuolatiniai 
dalyviai, kurie džiugina visą gyvenvietę savo 
pasirodymais vasaros metu.

Mokykla turi būti atvira 
kiekvienam jos nariui
Mūsų mokyklos bendruomenė stengiasi 
bendradarbiauti įvairiais klausimais. Itin 
svarbu viešinti pasiektus rezultatus, 
nustatant kiekvieno ugdytinio pažangą, 
teigiamus pokyčius.
Svarbu, kad bendruomenės nariai būtų laisvi, 
galėtų atskleisti save ir būtų galimybės 
visiems priimti sprendimus. Mokykloje 
mokyklos administracija stengiasi ugdyti 
lyderius, mokytojai klasėse ugdo savivaldą. 
Tik veikloje galima pažinti vienas kitą.

Įvairių veiklų metu išryškėja 
lyderystė 
Visi dalyviai yra pastebimi, apdovanojami. 
Mūsų mokyklos bendruomenėje yra tikima, 
kad pavyks. Tai matydami tėvai taip pat 
įsitraukia į veiklas – ypač darželio ir pradinių 
klasių. Mokykloje patys vaikai ir jų tėveliai 
siūlo idėjas ir jas padeda įgyvendinti, taip 
sukurtos lauko edukacinės erdvės.
Mokiniai jaučiasi bendruomenės 
dalimi, lengviau prisitaiko, jaučiasi saugūs, 
ypač padeda švietimo pagalbos mokiniui 

specialistai (socialinis pedagogas, 
psichologas, specialusis pedagogas 
mokytojo padėjėjai ir kiti).
Mūsų mokykla ugdo laisvą, kartu 
įsipareigojantį bendruomenės pilietį, kuris 
savarankiškai mąsto ir mokosi kūrybiškai 
dirbti. Mokyklos patalpose kuriamos 
edukacinės erdvės atspindi vaikų nuotaikas 
ir idėjas, vaikai jas kurdami gali patirti ir 
prisiliesti prie įvairių kūrybinių medžiagų, 
susikurti sau patrauklią aplinką.
Mokykloje labai mėgstamos įvairios 
varžybos, įvairūs kūrybinės saviraiškos 
būreliai. Per šias veiklas mokyklos 
bendruomenė tobulėja, suranda įvairias 
bendravimo formas.

Direktorė Inga KirkickienėDirektorė Inga Kirkickienė



MOKYKLOS ISTORIJA
1974 metais Šilutėje pastatyta nauja 3-oji 
vidurinė mokykla. Pirmaisiais metais mokykloje 
mokėsi 1245 mokiniai, dirbo 51 mokytojas.
Nuo 1974 iki 1990 metų mokyklai vadovavo 
Vaclovas Stankus. Nuo 1990 iki šiol mokyklos 
vadovo pareigas eina Audrius Astasevičius.
1978 m. įvestas sustiprintas matematikos 
mokymas, kuris buvo ugdymo programoje 
teikiamas iki  2000 m.
Nuo 1994 m., įsteigus atskirą pradinę mokyklą, 
ugdomi 5 – 12 klasių mokiniai.
1994 m. mokyklai suteiktas Mažosios Lietuvos 
kultūros ir politikos veikėjo Martyno Jankaus 
vardas.
2001 m., vykdant švietimo reformą ir mokyklų 
optimizacijos programą, mokykla reorganizuota į 
pagrindinį išsilavinimą teikiančią mokyklą, 
kurioje ugdomi 5-10 klasių mokiniai.
2015 m. mokykloje vėl pradėtas teikti pradinis 
ugdymas.
2016 metų rugsėjo 1 d., reorganizavus 
Traksėdžių pagrindinę mokyklą, ji tapo Šilutės 
Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 
Traksėdžių progimnazijos skyriumi.

BENDRUOMENĖ
2019-2020 m. m. 1-10 klasėse mokosi 752 
mokiniai. Traksėdžių skyriuje – ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klasėse ugdomi 
90 vaikų.  
Iš viso mokykloje ir skyriuje mokosi 842 
mokiniai. Juos ugdo virš 80 pedagogų - 
imokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai, mokytojai, neformalaus ugdymo 
būrelių vadovai, klasių vadovai, socialiniai 
pedagogai, logopedai, psichologas, specialusis 
pedagogas, bibliotekininkai, visuomenės 
sveikatos specialistas, mokytojo padėjėjai.

UGDYMO SĄLYGOS
2012-2016 metais, įvykdžius energetinę pastato 
renovaciją, suremontavus aplinkas, atnaujintos 
mokymo klasės, kabinetai, bendro naudojimo 
patalpos.
Įrengtas informacinis centras, šiuolaikinė 
integruota (išmanioji) klasė, biblioteka.
Kūno kultūros pamokoms ir laisvalaikiui - sporto 
ir aktų salės, sporto aikštynas su daugiafunkcine 
sporto aikštele. 

Organizuojami neformalaus ugdymo užsiėmimai: 
mokykloje veikia 21 neformalaus ugdymo būreliai, 
studijos, klubai: sporto, choreografijos būreliai, 
muzikos (popchoras, choras, instrumentinė 
estrados studija, dainos ir gitaros studija), saugaus 
eismo būrelis, folkloro ansamblis, ekologijos, 
šaškių, šachmatų, istorikų klubai, sveikos 
gyvensenos, informacinių technologijų, 
technologijų, rankdarbių būreliai, dailės, grafikos, 
lėlių teatro, dramos studijos.

PROJEKTINĖ VEIKLA
Mokykla vykdo tarptautinius, respublikinius ir 
mokyklinius projektus. 2020 m. dalyvauja 
tarptautiniuose projektuose:
 „Įrašyta į akmenį“ (Written in Stone)
Partneriai: Čekija (koordinatorius), Lietuva, 
Ispanija, Jungtinė Karalystė, Rumunija, Turkija, 
Italija.   
„Atverkite duris į skaitmeninį pasaulį: web 2.0 
įrankiai“
Partneriai: Turkija (koordinatorius), Lietuva, 
Graikija, Rumunija, Lenkija.
„Mūsų gyvenimo istorijos“ (Stories of our life).
Partneriai: Danijos (Haastrup Freeschool), 
Grenlandijos (Tasiilaq School).
Pradinių klasių mokiniai dalyvauja tarptautiniame 
Baltijos jūros projekte.

SOCIALINIAI IR PROJEKTINĖS 
VEIKLOS PARTNERIAI
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais - 
veiksminga veiklos sritis, siekiant gerų ugdymo 
rezultatų, praturtinančią vaikų veiklas, skatinančią 
kurti, bendrauti. Mokyklos dalyvavimas 
projektuose, akcijose, sudaro sąlygas turiningam ir 
prasmingam bendradarbiavimui bei praturtina 
daugumos mokinių formalųjį ir neformalųjį 
ugdymą. 

PASIEKIMAI IR DALYVAVIMAS OLIMPIADOSE, 
KONKURSUOSE, VIKTORINOSE, SPORTO 
VARŽYBOSE, RENGINIUOSE
Kiekvienais metais nemažas būrys mokinių tampa 
rajono olimpiadų, konkursų laureatais, 
prizininkais. Kolektyviniuose konkursuose, 
varžybose, viktorinose mokyklos komandos tampa 
laureatais ar užima prizines vietas. 2019 metais 
Mokyklos pradinių klasių komanda iškovojo I vietą 
Nacionaliniame pradinių klasių mokinių konkurse 
„Šviesoforas“.

Direktorius Audrius Astasevičius



1962-iais metais Šilutės 
miesto centre, Liaudies 
mokyklos patalpose, 
statytose 1900 m., įkuriama 
Šilutės aštuonmetė mokykla 
(dabar meno mokykla). 
Po 14 metų ji pavadinama Šilutės 4-ąja 
vidurine mokykla. 1979 m. išleista I-oji 
abiturientų laida.

Suburiama darni ir darbšti bendruomenė. 
Augant mokinių skaičiui, 1981-ųjų metų 
Rugsėjo 1-ąją teko švęsti naujoje mokykloje 
- erdviame trijų aukštų pastate Žalgirio 
gatvėje. Mokyklos duris pravėrė per 
tūkstantį 1-11 klasių moksleivių.

1981 m. mokykla perkeliama į 
naują pastatą Žalgirio g. 16 
Nauja mokykla – naujas gyvenimas. 
Mokykloje pradėtas dėstyti sustiprintas 
fizikos kursas. Mokyklos direktoriaus Albino 
Endzino ir direktoriaus pavaduotojo 
ugdymui Stasio Blinkevičiaus iniciatyva 
buvo užmegzti ryšiai su Vilniaus Universiteto 
fizikos fakulteto dėstytojais bei studentais. 
11-os metų mokyklos ir Vilniaus universiteto 
bendradarbiavimas įnešė naujų „vėjų“.  
Mokykloje vyko Fizikų dienos, pamokas 
vedė universiteto dėstytojai ir studentai. 
Visa tai lėmė, kad mokykla pasirinko 
tiksliųjų mokslų kryptį. 
1982 metais mokykloje pradėjęs dirbti 
fizikos mokytojas Arūnas Plikšnys dar labiau 
sustiprino ryšius tarp mokyklos ir 
universiteto. 1983 m. mokykloje imta 
organizuoti Pavasario šventes, kurios 
prasidėdavo ir prasideda mokyklos 
bendruomenės bei svečių eisena Šilutės 
miesto gatvėmis. Šventės renginiai tęsiasi 
visą savaitę.

1989 metais mokykloje įrengiama pirmoji 
Šilutės rajone IBM kompiuterių klasė. Šios 
klasės vadove tapo mokytoja Tatjana 
Balvočienė. Mokykloje buvo pradėtas 
dėstyti sustiprintas informatikos kursas. 
Mokyklos mokiniai garsindavo Šilutės 
miesto ir mokyklos vardą šalies, rajono 
olimpiadose, konkursuose. 
2001-aisiais metais mokykla išleido 25-ąją, 
paskutiniąją, abiturientų laidą. Per 25-erius 
vidurinės mokyklos gyvavimo metus į 
gyvenimą išlydėta daugiau nei 1500 
abiturientų.
Tais pačiais metais Šilutės 4-oji vidurinė 
mokykla Šilutės rajono savivaldybės  
tarybos sprendimu reorganizuojama į 
Šilutės Pamario pagrindinę mokyklą, kurioje 
mokosi 1-10 klasių mokiniai. Nors pasikeitė 
struktūra ir pavadinimas, bet ugdymo tikslai 
nepakito. Ir toliau didžiausias dėmesys 
skiriamas žmogui, jo visapusiškam ugdymui. 
2017 metais prie Šilutės Pamario 
pagrindinės mokyklos prijungiamas Rusnės 
progimnazijos skyrius. 

1993 metų Pavasario šventė

2018 metų Pavasario šventė

2013 metų Pavasario šventės renginys „Protų mūšis“ 

Direktorius Jonas Bendžius



Mūsų mokykla puoselėja ir kuria savo 
tradicijas. Kiekvienais metais mokykloje 
vyksta tradicinės šventės ir renginiai, kurių 
metu į mokyklą atvyksta socialiniai 
partneriai, ugdytinių tėvai ir globėjai, 
rėmėjai ir buvę mokiniai.

Stengiamės išlaikyti savo unikalumą ir 
siekiame išsaugoti tradicijas, neformalaus 
ugdymo būrelis „Stintapūkis“ kiekvienais 
metais dalyvauja adventiniame renginyje 
„Giesmių giesmelė“.

Mokyklos bendruomenė deda visas 
pastangas, siekdama integruoti mūsų 
įstaigos mokinius socialiniame gyvenime, 
todėl organizuojame netradicines pamokas 
ir integruotas veiklas, dalyvaujame 
įvairiuose kūrybiniuose projektuose. 
Lavinamųjų klasių mokiniai dalyvauja 
respublikiniame projekte, kuria „Žaidimų 
lauką“.

Mokymą siejame su realiu gyvenimu ir 
ugdytinių patirtimi, organizuojamos 
edukacinės pamokos išplečia mokinių 
pasaulėžiūrą, skatina domėtis istorija, krašto 
įžymybėmis. Vyresniųjų specialiųjų klasių 
mokiniai lankėsi Lietuvos aviacijos 
muziejuje

 Mokyklą jungia atsidavusi darbui kūrybinga 
ir nuoširdi bendruomenė, kuri kartu ne tik 
dirba, siekia bendrų tikslų, bet ir dalinasi 
šventinėmis akimirkomis

Rusnės specialioji mokykla  
įkurta 1952 m. rugsėjo 1 d. 
Mokyklos bendruomenę sudaro 54 
darbuotojai, iš jų 23 pedagogai (mokytojai ir 
auklėtojai), 4 pagalbos mokiniui specialistai 
ir kiti darbuotojai, 56 mokiniai. Yra 7 klasių 
komplektai: 3 lavinamosios klasės,  3 
specialiosios klasės ir 1 socialinių įgūdžių 
ugdymo klasė. Mokykloje mokoma pagal 
specialiojo pradinio, specialiojo pagrindinio, 
socialinių įgūdžių bei neformaliojo ugdymo 
programas. Mokiniams sudarytos sąlygos 
poreikius tenkinti dailės terapijoje, teatro 
studijoje, sportuojant, kuriant dirbinius iš 
odos, muzikuojant.  
Baigę mokyklą ugdytiniai savo mokslus 
tęsia profesinėse mokyklose arba laiką 
leidžia neįgaliųjų dienos centre.
Rusnės specialioji mokykla – įstaiga, kuri 
užtikrina palankiausias ugdymosi sąlygas 
specialiųjų poreikių vaikams rajone ir 
sėkmingai rengia kiekvieną ugdytinį 
integracijai visuomenėje. 
Mokyklos Misija - teikti bendrąjį 
išsilavinimą sutrikusio intelekto bei 
kompleksinę negalią turintiems mokiniams 
nuo 7 iki 21 metų, kurti saugią aplinką ir 
palankias ugdymo(si) sąlygas. 
Mūsų tikslas - užtikrinti ugdymo kokybę 
atliepiant mokinių poreikius, mokymosi 
patirtį ir galias. Sukurti sveiką ir saugią 
ugdymo(si) aplinką.

RUSNĖS
SPECIALIOJI

MOKYKLA

Mokyklos gimtadienio šventė

Giesmių giesmelė

Žaidimų laukas

Mokslo ir žinių diena

 Edukacinė pamoka Lietuvos aviacijos muziejuje

Direktorius Romualdas Blechertas



ŽIBŲ PRADINĖ MOKYKLA, 
kurioje formuojasi tvirti, 
pasitikėjimu grįsti santykiai 
tarp jos narių – vaikų ir 
suaugusių. 
Tokie santykiai yra pagrindas sėkmingai 
vaiko raidai ir mokymuisi. Skatindama 
bendruomeniškumą, tapdama traukos vieta 
visai šeimai, mokykla gali atlikti dar 
svarbesnį vaidmenį sėkmingos vaiko 
socializacijos ir ugdymo procese.

Mokslo metų pradžios ir pabaigos šventės Šilutės 
Žibų pradinėje mokykloje – ypatingos dienos visiems 
bendruomenės nariams. Čia kasmet vyksta 
įspūdingos šventės, kurių metu dalyviais tampa 
mokiniai, mokytojai, mokyklos administracija, 
mokinių tėvai, seneliai.  Švenčių metu apsilanko 
pasakų veikėjai, atidunda Mokslo traukinys... 
Rudens pradžioje visoje Europoje vyksta daugiau 
kaip 300 renginių, skirtų Europos judėjimo savaitei. 
Mūsų mokyklos bendruomenė kasmet prisijungia 
prie organizuojamų renginių ir dalyvauja Europos 
judėjimo savaitės bėgime. 
Visa mūsų mokyklos bendruomenė aktyviai 
dalyvauja renginyje „Gera rūpintis draugu“. Tai 
renginys - akcija, kuri skirta Pasaulinei gyvūnų dienai Šukuosenų konkursas 

Choreografinis spektaklis

Šeimų sporto šventė

Direktorė Elena Šarkienė

Mokslo metų pradžios šventė

paminėti. Jos metu mokykloje vyksta įvairūs 
bendruomeniniai renginiai, kuriais visi skatinami 
susimąstyti apie gyvūnijos apsaugą ir priežiūrą, 
gyvūnų teises, atkreipiamas dėmesys į opias gyvūnų 
problemas, netinkamą elgesį su jais. Akcijos metu 
mokinių tėvai, seneliai, mokyklos mokytojai, 
administracija paremia gyvūnų prieglaudą „Binada“. 
Kasmet, atėjus spalvingam rudeniui mokyklos 
bendruomenės nariai kviečiami dalyvauti parodoje, 
kur kuriamos įvairios būtybės iš rudens gėrybių. O 
artėjant Šv. Kalėdoms mokyklos mokiniai, mokytojai, 
tėveliai  kuria stilizuotas eglutes, nykštukus, sniego 
senius, angelus...  
Kai mokinys mato tėvus, dalyvaujančius mokyklos, 
klasės gyvenime, bendradarbiaujančius su klasės 
mokytoja, mokymasis jam teikia daugiau džiaugsmo, 
stiprėja motyvacija. Todėl mokinių tėveliai nuolat 
kviečiami pravesti pamokas, pasidalinti savo 
žiniomis, pomėgiais, patirtimi. Visi kartu puošiame ir 
dekoruojame mokyklos erdves, vykstame į 
ekskursijas, lankomės mokinių tėvelių darbovietėse...
Kiekvienais metais mokyklos bendruomenė aktyviai 
dalyvauja rengiant kalendorines šventes, ruošiant 
vaidinimus. Tėvai, seneliai savanoriškai pasisiūlo 
pasiūti kostiumus vaidinimui, gaminti dekoracijas, 
parengti scenarijų. 

Mūsų mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja 
respublikinėje akcijoje „Dainuojanti klasė, 
dainuojanti mokykla“. Su šia dainų akcija mokykloje 
buvo pradėtas, jau tradicija tapęs, dainos mylėtojų 
pavasario koncertas „Pro atvirą langą į platų 
pasaulį...“. Renginio metu mokiniai dainuoja įvairias 
dainas. Jų pasiklausyti  susirenka visa mokyklos 
bendruomenė. 
Viena gražiausių tradicijų mūsų mokykloje yra 
mokslo metų pabaigoje švenčiama šeimos šventė 
„Abėcėlė“. Šventės metu pirmokai šoka, dainuoja, 
deklamuoja... Jiems įteikiamas pirmoko 
pažymėjimas. Šventės metu pirmokai, talkinant 
tėveliams, rengia vaidinimą, kurio metu pasveikina 
mamas ir tėvelius su artėjančia Motinos ir Tėvo diena.  
Nuo 2010 m. mokykloje rengiami meninės raiškos 
projektai, kurie suburia ne tik esamus mokyklos 
bendruomenės narius, bet ir būsimus bei buvusius. 
Projekto dalyviai – mūsų mokyklos mokiniai, rajono 
darželių, pagrindinių mokyklų ir gimnazijų 
auklėtiniai, jų mokytojai. Mokinių tėvai padeda ruošti 
dekoracijas, yra aktyvūs žiūrovai.
Ketvirtokų išleistuvių vakaras, skirtas ketvirtokams, 
jų mokytojams, tėveliams. Šios šventės metu 
ketvirtokai atsisveikina su mokykla. Jiems iškilmingai 
įteikiamas pirmas svarbus jų darbo įvertinimas - 
pradinės mokyklos baigimo pažymėjimas. 
Atsisveikindami su mokykla mokiniai ir jų tėveliai 
prie mokyklos sodina medelį.
Kiekvieną pavasarį visi kviečiami į Šilutės Žibų 
pradinę mokyklą stebėti vis naujo choreografinio 
spektaklio, kurį kuria ketvirtokai.  Tai labai sena graži 
tradicija, kuri patinka visai mokyklos bendruomenei.  
Mokiniai, padedami tėvelių, šokio ir klasės mokytojų 
noriai kuria vaidmenis spektaklyje. Besibaigiant 
mokslo metams visi su malonumu stebime spektaklį, 
kuris yra maloni mokslo metų užbaigimo kūrybinė 
veikla.
„Šeimų sporto šventė“ - tradicinė mokyklos 
bendruomenės šventė (žr. Nr.6), kuri rengiama nuo 
2015 metų. Kasmet, pavasarį,  kviečiami mokyklos 
mokiniai, jų šeimos nariai burtis į komandas ir 
dalyvauti estafečių rungtyse. Rungtis rengia 
mokyklos mokytojai kartu su mokinių grupe. 

„Tavo meilę įpinsiu tau į kasas“ – taip vadinosi 
šukuosenų konkursas, kurį inicijavo mokyklos 
savivaldos klubo nariai ir jų vadovė. Šiame konkurse 
dalyvavo visa mokyklos bendruomenė. Mokiniai tapo 
modeliais, o jų šeimos nariai, kūrė įmantrias 
šukuosenas.

 Kalendorinė šventė-viktorina „Kalėdų belaukian“

Meninės raiškos projektas

Žibų spinduliukų šventė

Komandą sudaro trys vienos šeimos nariai. Teisėjai 
– mokyklos mokytojų komanda. Visi kiti – aktyvūs 
sirgaliai. Varžybas stebi – seneliai, tetos, dėdės, 
broliukai ir sesutės. Sirgaliai atsineša plakatus, 
palaiko savo komandą, o po rungtynių vyksta 
apdovanojimai ir draugiška fotosesija.
„Žibų spinduliukai“ - tradicinė mokyklos šventė, į 
kurią susirenka mokiniai, mokyklos meno 
kolektyvai, mokytojai, mokinių tėveliai, močiutės ir 
seneliai, broliukai ir sesutės, mokyklos 
administracija, aptarnaujantis personalas, 
kviestiniai svečiai, pagalbos mokiniui specialistai, - 
visi, kurie dalyvauja mokyklos gyvenime. Į šventę 
visi kviečiami pasidžiaugti mokslo metų 
laimėjimais, pasiekimais, gerais ir gražiais darbais, 
padėkoti, įvertinti ir paskatinti labiausiai prie 
mokyklos vardo garsinimo prisidėjusius 
bendruomenės narius.



ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO 
MOKYKLA—DARŽELIS – 
įstaiga, ugdanti mažuosius 
naumiestiškius, savo veikloje 
puoselėjanti 
bendruomeniškumą. 

Mūsų bendruomenės tikslas – stiprinti 
mokyklos–darželio ir namų partnerystę bei 
teikti visokeriopą pagalbą, siekiant užtikrinti 
kokybišką ugdymą(si).

Mokyklos–darželio bendruomenė: 
ugdytiniai, tėvai, darbuotojai. Didžiuojamės 
tvirta ir draugiška bendruomene, jų 
pasiekimais.

Mokyklos–darželio bendruomenės veiklos 
pamatas – bendradarbiavimu grįsti 
santykiai. Tėvai nuolat informuojami ir 
skatinami dalyvauti nustatant geriausius 
būdus siekti vaiko mokymosi pažangos.  

Bendradarbiaujama su socialiniais 
partneriais: Meno mokykla, šokių studija 
„Kubana“, Dailės studija, Šilutės r. l/d 
„Gintarėlis“, „Senjorų Eldoradu“, Žemaičių 
Naumiesčio gimnazija, Žemaičių krašto 
etnokultūros centru, miestelio biblioteka, 
seniūnija, bažnyčia ir kt.

Rengiami tradiciniai mokyklos–darželio 
bendruomenės renginiai: Europos judrioji 
savaitė, Kaziuko mugė, Atvelykio šventė, 
Kalėdinės popietės vaikams, paminėtos 
Konstitucijos, Mokytojo, Tolerancijos, Gyvūnų 
dienos, Europos atliekų mažinimo savaitė, 
įgyvendinami trumpalaikiai, ilgalaikiai 
mokyklos–darželio projektai.

Skiepijant žmogiškąsias vertybes, 
mokyklos–darželio bendruomenė dalyvauja 
akcijose, susijusiose su pagalba kitiems, 
užuojauta ir empatija, prevencija: 
„Solidarumo bėgimas“, „Atmintis gyva, nes 
liudija“, „Nevėluok į mokyklą“, veiksmo 
savaitė „Be Patyčių“, „Spalvotos kojinės“ 
ir kt.
Mokyklos–darželio bendruomenė aktyviai 
dalyvauja rajono meninės raiškos 

Mokykla – darželis atšventė 25 metų sukaktį

projektuose. 
Dalyvauta respublikinėje SUP mokinių 
kūrybinių darbų parodoje „Praeities, 
dabarties ir ateities transportas“, 
respublikiniame kūrybiniame projekte „Mano 
superherojus“, tarptautiniame projekte 
„Draugystės pynė“, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 
darbų parodose „Ir močiutė, ir mama, 
pasidžiaugs mana skara“, „Šeimos fotosesija 
vaiko akimis“, „Šeima – mažas pasaulis 
sukurtas su meile“, „Mūsų mažieji 
sparnuotieji draugai“, „Kuriame pilį 
Gediminui“, „Baltasis Angelas“, 
respublikinėje vaikų konferencijoje „Lietuvos 
vaikų balsas“

Mokyklos–darželio bendruomenė laimėjo 
Švietimo mainų paramos fondo projektą 
„Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“ 
sporto inventoriui ir įrangai įsigyti.
Aktyviai įgyvendinamas projektas „Mokyklų 
aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų 
priemonėmis“.

Sudaromos sąlygos nuolatinei kūrybinei  
bendruomenės lyderystės plėtrai. 
Bendruomenė telkiama remiantis 
demokratinio ugdymo principais. 
Bendruomenė, vykdydama susiplanuotą 
pokytį, įtraukia visus narius: ugdytinius, 
tėvus, pedagogus. Tada pokyčiai vyksta 
sparčiai keliomis kryptimis vienu metu. 
Skatinama prasmingai derinti įvairių interesų 
grupių idėjas ir veikimą.

Mes, bendruomenė, esame partneriai ir 
įsipareigojame kurti bei išsaugoti saugią bei 
svetingą mokymosi aplinką, kurioje, 
visapusiškos pagarbos atmosferoje, galėtų 
nevaržomai atsiskleisti kiekvieno 
potencialas. Ugdome suvokimą, kad visi 
mokyklos–darželio bendruomenės nariai turi 
lygias teises ir yra vienodai svarbūs.

Mokyklos-darželio bendruomenės vardu
 direktorė Zofija Lydekienė



MOKYKLOS ISTORIJA 
1956 metais spalio 21 dieną, sportą mylinčius 
vaikus į pirmąsias gimnastikos, lengvosios 
atletikos ir tinklinio treniruotes pakvietė nauja 
mokykla – Šilutės vaikų ir jaunimo sporto 
mokykla. Per sekančius 7 metus mokyklos 
lengvaatlečiai ne kartą tapo respublikinės 
moksleivių spartakiados čempionais ir 
prizininkais, gerino rajono ir respublikos 
rekordus. Krepšininkų aukščiausias pasiekimas 
– 1963 metais antroji vieta respublikinėje 
moksleivių spartakiadoje (pralaimėta tik Kauno 
miesto komandai). Nuo 1961 – 1970 metų veikė 
laisvųjų imtynių skyrius, o 1971 metais 
atidarytas futbolo skyrius. Tuo metu veikė trys 
skyriai: lengvosios atletikos, krepšinio ir futbolo. 
Nuo 2004 metų sporto mokyklai ima vadovauti 
A. Lileikis. 2006 metais mokyklą lankė 436 
mokiniai. Dirbo 18 trenerių. Buvo kultivuojamos 
7 sporto šakos: lengvoji atletika, sunkioji 
atletika, irklavimas, boksas, krepšinis, futbolas, 
rankų lenkimas.
2020 metais Šilutės sporto mokykloje 
organizuota sportine veikla, pagal 9-ių sporto 
šakų ugdymo programas užsiiminėja 320 
įvairaus amžiaus rajono mokinių.

MOKYKLOS OLIMPIEČIAI
Buvusi  Šilutės sporto mokyklos auklėtinė  
lengvaatletė Laimutė Baikauskaitė, 1988  metų 
Seulo olimpinėse žaidynėse 800 m bėgime 
iškovojo sidabro medalį. Jos treneris M. 
Urmulevičius. 
L. Baikauskaitės Seule pagerintas Lietuvos 
1500 m bėgimo rekordas – jau tris dešimtmečius 
neįkandamas mūsų šalies eikliausioms 
bėgikėms.

Šilutės sporto mokykloje išugdytas krepšininkas 
Mindaugas Timinskas (treneris Steponas 
Kairys) 1995 m. tapo Europos vicečempionu, bei 
Europos čempionu su Lietuvos jaunimo rinktine 
1996 m., o 2000 m. Olimpinėse žaidynėse 
(Sidnėjus, Australija) tapo III vietos laimėtoju ir 
pasidabino bronzos medaliu.
Geriausias Šilutės boksininkas Evaldas 
Petrauskas 10 metų  treniravęsis pas sporto 
mokyklos trenerį Vincą Murauską, 2012 m. 
vasaros olimpines žaidynes (Londone) svorio 
kategorijoje iki 60 kg. laimėjo bronzos medalį. Iš 
Traksėdžių kilęs sportininkas  2009 Europos 
jaunimo čempionate (Ščecinas) iškovojo auksą; 
2010  Pasaulio jaunimo čempionate (Baku) 
sidabrą, o 2010 m. Jaunimo olimpinėse 
žaidynėse (Singapūras) auksą.

MOKYKLOS VEIKLA IR 
PERGALĖS
2020 metais mokykloje buvo sukomplektuota  
28 mokomosios grupės, daugiau nei 300 
sportininkų,  su kuriais dirbo 16 trenerių – 
sporto mokytojų. Buvo mokoma pagal  devynių  
sporto šakų mokymo programas,  iš kurių 7 
olimpinės – strateginės sporto šakos: krepšinis, 
lengvoji atletika, sunkioji atletika, baidarių ir 
kanojų irklavimas, boksas, stalo tenisas, dziudo 
ir dvi neolimpinės sporto šakos: rankų lenkimas 
bei žirginis sportas. Mokykla  ne tik ugdo savo 
auklėtinius, bet ir koordinuoja viso rajono 
mokinių sportą. Šilutės sporto mokykla 
organizuoja ir vykdo rajono bendrojo ugdymo 
mokyklų mokiniams krepšinio, gatvės krepšinio, 
futbolo, lengvosios atletikos rudens ir pavasario 
krosus, estafetes, l.a. keturkovės, stalo teniso, 
tinklinio, „Drąsūs Stiprūs Vikrūs“, kvadrato, 
bokso, sunkiosios atletikos, baidarių irklavimo, 
virvės traukimo, tinklinio, svarsčių kilnojimo 
varžybas. Mokyklos mokiniai ir pedagogai 
dalyvauja įvairiuose miesto renginiuose. 
Mokyklos auklėtiniai dalyvauja įvairiuose 
nacionalinės reikšmės (respublikinės) ir 
tarptautinėse varžybose. Puikių pergalių 
pasiekia  mokyklos boksininkai, lengvaatlečiai, 
dziudo imtynininkai ir kitų sporto šakų atstovai. 
Džiugino krepšininkų rezultatai Lietuvos 
moksleivių krepšinio lygos (MKL) čempionate. 
Respublikinių varžybų įvairaus amžiaus grupėse, 
visų mokyklos sporto šakų auklėtiniai kasmet 
iškovoja virš 100 įvairių spalvų medalius, yra 
kviečiami į respublikos rinktines, kur gina 
Lietuvos garbę.

Dziudo mažieji imtynininkai

Irklavimo treniruotė

Jodinėjimo treniruotė

Šilutės sporto mokyklos
lengvaatlečiai ir bendruomenė
Kovo 11-osios bėgime 2020 m.

Mažieji Šilutės sporto mokyklos krepšininkai
stebėjo LKL varžybas Neptūnas - Žalgiris.

Po rungtynių įsiamžino ir su dviem 
Žalgirio krepšininkais

Sunkiosios atletikos sportininkai
Kalėdinio turnyro apdovanojimuose

Direktorius Aivaras Lileikis



ŠILUTĖS MENO MOKYKLA - ATVIRA 
VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS, NORINTIEMS 
ATSKLEISTI IR PUOSELĖTI SAVO 
KŪRYBINES GALIAS, KURTI IR TOBULĖTI. 
Mokyklos gyvavimo pradžioje, vaikai, 
norintys muzikuoti, buvo pakviesti mokytis 
groti įvairiais instrumentais. Vėliau buvo 
įkurti muzikos skyriai Pagėgiuose, Kintuose 
ir Juknaičiuose. 1990 m. jaunų, talentingų 
dailės mokytojų iniciatyva muzikos 
mokykloje įsteigtas dailės skyrius. 1991 m. į 
menininkų bendruomenę įsilieja ir šokį 
mylintys vaikai – įkurtas choreografijos 
skyrius ir mokyklai suteikiamas Meno 
mokyklos pavadinimas. 
Mūsų, Šilutės meno mokykla, augusi, siekusi 
pažangos kartu su miestu, dabar yra 
įsikūrusi pačiame miesto centre ir siekia būti 
svarbiu rajono kultūros, švietimo ir meno 
sklaidos židiniu. Šiuo metu mokyklos 
bendruomenė – daugiau kaip 590 mokinių, 
besimokančių pagal muzikos, dailės ir šokio 
ugdymo programas bei 38 pedagogai – savo 
srities profesionalai, gebantys atpažinti 
jaunuosius talentus, suteikiantys žinių, 
puoselėjantys meilę menams. Mokykla turi 
dailės ir muzikos klases Kintuose, 
Švėkšnoje, bei dailės klasę Žemaičių 
Naumiestyje.

Aktyvi mokyklos bendruomenė nuolat vykdo 
bendruomeniškumą skatinančius projektus, per 
metus surengdama daugiau nei 100 renginių 
mokykloje, mieste, rajone. Dailės skyriaus 
mokiniai kartu su iniciatyviais mokytojais, kuriant 
menines instaliacijas, puošiančias miesto erdves, 
prisideda prie gimtojo miesto erdvių savitumo, 
išskirtinumo kūrimo ir nuolat puikiai įvertinami 
piešinių konkursuose Lietuvoje, Latvijoje, Suomijoje, 
Lenkijoje. Mokyklos bendruomenė stiprėja ir 
vykdydama bendrus projektus su partneriais 
Islandijoje, Švedijoje, Estijoje, Latvijoje. Kartu su AB 
,,Šilutės baldai“, dailės skyriaus mokiniai, mokytojai, 
tėveliai sukūrė 500 metrų ilgio Šilutės miesto metraštį 
ant įmonės sienos, 2020 m. pristatytas išskirtinis 
Lietuvoje ir Europoje projektas ,,Šilutės sekretai“, 
kuris netradiciškai pasakoja miesto istoriją.

Šilutės meno mokyklos mokiniai ir jų tėveliai, 
mokytojai aktyviai dalyvauja kultūriniame 
bendruomenės gyvenime, pasinaudodama dar 
viena galimybe –  per muziką suburti 
bendruomenę ir skatinti dialogą tarp atlikėjų ir 
klausytojų. Tai koncertų, festivalių, parodų 
organizavimas įvairiose erdvėse – Šilutės H. Šojaus 
muziejuje, F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, rajono 
švietimo, gydymo įstaigose. Mokykloje, telkiant 
bendruomenę, socialinius partnerius nuolat 
organizuojami jau tradiciniais tapę, mūsų 
bendruomenę suburiantys renginiai. Mokyklą garsina 
tokie kolektyvai, kaip daugkartinis tarptautinių 
pučiamųjų instrumentų čempionato Grand Prix 
laimėtojas, pučiamųjų instrumentų orkestras 
,,Pamarys“, šokių grupė ,,Pamarietė“, tautinių 
instrumentų, styginių instrumentų orkestrai, jaunių ir 
jaunučių chorai. Muzikuodami šiuose kolektyvuose 
jaunieji atlikėjai ne tik mokosi bendradarbiauti, 
susidraugauja, nuolat dalyvauja Respublikinėse 
Dainų šventėse, bet ir garsina pamario kraštą, 
dalyvaudami nacionaliniuose, tarptautiniuose 
konkursuose. Šiandien mokykla didžiuojasi, kad jos 
auklėtiniai nuolat džiugina prizinėmis vietomis B. 
Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų, J. Pakalnio 
pučiamųjų instrumentų, J. Švedo tautinių 
instrumentų, TV konkurso ,,Dainų dainelė“, 
konkursuose. Aktyvų šokėjų dalyvavimą konkursuose 
,,Emocijų banga“, ,,Baltic amber“ vainikuoja laimėti 
aukščiausi apdovanojimai. Džiugu, kad gabiausius 
mokyklos mokinius globoja M. Rostropovičiaus 
labdaros ir paramos, M. Sogny ,,SOS TALENTS“ 
fondai.

ŠILUTĖS
MENO
MOKYKLA

Šilutės meno mokyklos vardu
direktorė Daiva Pielikienė

Baigiamųjų darbų pristatymas

Projektas „Šilutės siena“

Instaliacija Šyšos upėje

Instaliacija „Gulbės“ Šyšos upėje
Pučiamųjų intstrumentų orketras

„Pamarys“ir šokių grupė „Pamarietė“

Eisena miesto šventėje



Šilutės miesto 
pietvakariniame mikrorajone, 
kartais dar vadinamu 
Lakštingalų rajonu, 
Kęstučio g. 1986 metais buvo 
pastatytas 12 grupių 
lopšelis–darželis, kuris buvo 
pavadintas Lietuvos aukso 
vardu – „Gintarėlis“ 
Tuo metu veikė 4 lopšelio grupės ir 8 darželio 
grupės.
1993 metais liepos 1 dieną lopšelis–darželis buvo 
reorganizuotas į darželį–mokyklą ir tapo 
katalikiškosios pakraipos darželiu-mokykla, o 2003 
metais darželis–mokykla vėl buvo reorganizuotas į 
lopšelį-darželį. Šiuo metu Šilutės lopšelis–darželis 
„Gintarėlis“ turi 12 grupių. Įstaigą lanko 214 vaikų.
Šilutės lopšelis–darželis „Gintarėlis“ – tai 
demokratiškai organizuota, bendražmogiškomis 
vertybėmis bei krikščioniškosios pedagogikos 
patirtimi, savo veiklą ir gyvenimą grindžianti saugi, 
besimokanti bendruomenė, užtikrinanti aukštą 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
ugdymo kokybę. 

Įstaigos vizija - tapti saugiu, atviru naujovėms 
darželiu, teikiančiu kokybišką ugdymą 
šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje 
modernioje aplinkoje, kurioje profesionalių 
mokytojų ir tėvų glaudaus bendradarbiavimo 
dėka, ugdomas sveikas, orus, pilietiškas žmogus.

Įstaigos misija - teikti kokybiškas ir kvalifikuotas 
ikimokyklinio/priešmokyklinio visapusiško 
ugdymo(si) paslaugas.

Lopšelyje–darželyje „Gintarėlis“ vaikų 
ugdymas grindžiamas krikščioniškosios 
pedagogikos principais, laiduojančiais vaiko 
asmenybės vystymą(si), paremtą dvasinėmis ir 
moralinėmis vertybėmis. 
Darželyje organizuojamos „Gerumo valandėlės“, 
yra įrengti tikybos edukaciniai religiniai kampeliai.
Lopšelyje–darželyje teikiamas ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas 
vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo 
programą „Mažoj širdelėj daug gerumo telpa“, 
humanistinę ugdymo programą „Auginu gyvybės 
medį“, programines gaires „Po tėviškės dangumi“. 
Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal 
bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) 
programą, VšĮ „Vaiko labui“ tarptautinės 
prevencijos programą „Zipio draugai“. Programų 
pagalba, laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, 
ugdomas aktyvus, žingeidus, savimi ir savo 
gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo 
motyvaciją turintis vaikas.

Lopšelyje–darželyje vaikas – pats 
svarbiausias asmuo, kuriam sudarytos 
visos sąlygos augti, skleistis, tobulėti. 
Kiekvienas priimamas kaip asmenybė, 
garantuojamos teisės ir pareigos augti 
sveikam, būti mylimam ir jaustis 
vertingam. 

Įstaigoje - jauki, ugdanti ir skatinanti kūrybiškai 
veikti vaiką aplinka, kurią kuria visa įstaigos 
bendruomenė: vadovai, mokytojai, vaikai ir tėvai.

Darželis atviras visuomenei, vietos bendruomenei. 
Bendradarbiaujame su institucijomis 
besirūpinančiomis vaiko gerove; miesto, rajono, 
regiono ir šalies ugdymo įstaigomis; kultūros ir 
meno centrais; mokslo bei mokytojų kvalifikacijos 
kėlimu besirūpinančiomis įstaigomis; tėvais, vietos 
bendruomene.
Bendraujant ir bendradarbiaujant su ugdytinių 
šeimomis, kuriama bendruomenė, įstaigos kultūra, 
vertybės, tradicijos, užtikrinama ugdymo tąsa ir 
kokybė. Bendradarbiavimas grindžiamas 
tarpusavio pasitikėjimu ir konfidencialumu, aktyvia 
partneryste ir atsakomybe, pagarba vienas kito 
poreikiams bei interesams. Turime ir tradicinius 
renginius (Advento renginiai, „Kūčių rytmetys“, 
“Rudenėlio šventė“, „Šeimos dienos renginys“, 
rudens ir kalėdinio laikotarpio parodėlės ir kt.), 
projektus (tarptautinis socialinis projektas 
„Kamštelių vajus“, aplinkosaugos projektas „Mes 
rūšiuojam“ ir kt.), į kuriuos aktyviai įsijungia visa 
įstaigos bendruomenė.

Parengė Šilutės l./d. „Gintarėlis“ 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Aistė Jonušienė



Šilutės lopšelio–darželio 
„RAUDONKEPURAITĖ“ 
bendruomenėje gyvena ir 
savo dieneles spalvina: 
207 vaikai, 21 pedagoginis ir 
26 nepedagoginiai 
darbuotojai ir virš 370 
ugdytinių tėvų 
    
Mažosios Lietuvos vakarinėje dalyje, kur Šyša suka 
kilpą pro saulėtą šilą, kur miestas pasipuošęs 
autentiškais statiniais, ypatinga žaluma, pavasario 
potvyniais, stintomis ir rūkytais karšiais 
kvepiančiomis Kuršių mariomis – unikaliame 
Šilutės miesto sode, jau 54 metus, krykštauja, 
žaidžia, auga miesto ir rajono ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikai, kur 
gerumo sparnus ištiesia mokytojai...  
„Raudonkepuraitės“ pilies pasaka – atvira vaiko 
svajonių pasauliui, pilna raiškos ir saviraiškos 
galimybių, kur formuojasi pilietinės ir 
bendražmogiškosios vertybės, kur mažasis 
Žmogus patiria pažinimo džiaugsmą. 

Siekiame į vaiką orientuoto ugdymosi – moderni 
aplinka + kompetentingi pedagogai, padedantys 
„pagauti” vaikams sėkmę + aktyvi šeima, 
įsijungianti į grupės ir įstaigos gyvenimą.

Garantuojame džiugų ir įdomų gyvenimą 
vaikams, pilną pažinimo džiaugsmo bei kūrybinės 
raiškos bei atsakymus į visus vaikams ir tėvams 
(globėjams) rūpimus klausimus.

Prioritetinės sritys:
• kokybiškų paslaugų teikimas vaikui, šeimai;
• partnerystės metodo skatinimas;
• saugi ir sveika gyvensena, ekologinis ugdymas;
• individualizuotas ugdymas ir programų dermė;
• etnokultūrinių ir pilietinių vertybinių nuostatų 
formavimas. 

L A I S V I ,  L I N K S M I ,  S V E I K I  V A I K A I !
Bėgantis laikas įsuka metų ratą  kurie padovanoja 
aibes atradimų, pažinimo džiaugsmo, nuotykių ir 
įvairių emocijų mažiesiems mūsų lietuvaičiams...  

Nuo 2003 m., kas antri metai – mūsų 
organizuojamas festivalis „Virš marių saulelė, o 
širdy – giesmelė“, į Rusnės žvejo sodybą sukviečia  
virš: 120 vaikų, 60 pedagogų, 150 tėvelių...

Tarptautinė pilietinė akcija „Žemė – gyvybės 
planeta“ – Šokis Žemei...

Vykdomi gamtosauginiai projektai: „Mes 
rūšiuojam“, „Pasodink rudenį, džiaugsies 
pavasarį“, laimėtas šiltnamis „Vitaminų kalnelis“ 
– auginame daržoves...

Daug gali mažylių rankelės... Per metus dalyvauta 
12 respublikos, 7 rajono kūrybinės raiškos 
konkursuose, renginiuose. Laimėtos prizinės 
vietos, įvertinta padėkomis.

Tėvelių savanorystė: žaidimų, knygelių skaitymo 
valandėlės... 

Direktorė Zenutė Nausėdienė



MUMS SVARBU, KAD 
VAIKAS TOBULĖTŲ 
KIEKVIENĄ DIENĄ!

Šilutės lopšelis–darželis 
„PUŠELĖ“ gyvuoja nuo 
1977 m. kovo 15 d.
Lopšelio–darželio „Pušelė” išskirtinumas –  
etnokultūrinio ugdymo kryptis, kur 
gyvenimo ciklas sukasi pagal rėdos ratą. 
Puoselėjant savo krašto tradicijas, rengiami 
etnomuzikiniai vaidinimai, viktorinos, 
teminės savaitės, kalendorinės, tautinės 
šventės, vaikų ir tėvų spektakliai, aplinkos 
tvarkymo talkos ir kt. 
Jau tradiciniais tapo etnokultūriniai 
renginiai „Piemenėliai virsta kūlio – 
Sekminės“, „Šv. Martins tvartelius uždaro“, 
bendruomenės šventė ,,Pabūkime kartu“. 
Kiekvienais metais gegužės mėnesį įstaigos 
visa bendruomenė pamini Tarptautinę 
šeimos šventę Šilutės Evangelikų liuteronų 

IŠ PAŠAUKIMO DIRBANTYS 
ŽMONĖS KURIA STEBUKLUS
Lopšelyje–darželyje dirba nuoširdūs, 
norintys tobulėti, aktyvūs, atsidavę savo 
darbui, aukštos kvalifikacijos, įvairaus 
amžiaus, skirtingų kompetencijų ir 
gyvenimo patirties turintys pedagogai.

BENDRADARBIAUDAMI GALIME 
DARYTI TAI, KAS MŪSŲ VAIKAMS 
GERIAUSIA
Lopšelis–darželis bendradarbiauja su Šilutės 
H. Šojaus dvaru–muziejumi, F. Bajoraičio 
viešąja biblioteka, Šilutės rajono 
mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo 
įstaigomis, Kauno Valdorfo darželiu 
,,Šaltinėlis“, Kauno lopšeliu–darželiu 
„Vaikystė“, Klaipėdos lopšeliu—darželiu 
,,Traukinukas“, Klaipėdos r. Kretingalės vaikų 
lopšeliu-darželiu.  

Kartu bendradarbiaudami atrandame, 
sukuriame ir patiriame džiugias akimirkas 
būdami visi kartu.

bažnyčioje. Sukurtas „Pamarės kalendorius 
mažiems ir dideliems“. Parengta  etninės 
kultūros ugdymo programa „Pažinki 
Pamario kraštą“.

Didžiuojamės aktyvia vaikų ir pedagogų 
folkloro ansamblio „Žuvininkai“ veikla, kur  
vaikučiai ir pedagogai puošiasi lietuvininkų 
etnografiniais rūbais, groja autentiškomis 
kuršių kanklėmis bei pristato Pamario 
krašto kultūrines programėles, tokias kaip 
„Rykaun vaikai pamarės“, „Žiuvininkai mes 
maži“, „Aušt pavasarėlio“.

Lopšelio–darželio „Pušelė“ veiklos 
prioritetas yra vaikų sveikatos stiprinimas. 
Vaikai šoka ir sportuoja choreografijos ir 
sporto salėje, mažojo futbolo bei mažojo 
krepšinio aikštelėse lauke. 

Nuo 2008 m. lopšelis–darželis yra Lietuvos 
ikimokyklinių įstaigų asociacijos ,,Sveikatos 
želmenėliai“ narys. Lopšelio–darželio 
bendruomenė yra aktyvi, įgyvendinant 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programą 
,,Darni mokykla“. 
Mokytojai daug dėmesio skiria ekologiškam 
vaikų gyvenimo būdo bei gamtosauginių 
įgūdžių formavimui. 

Direktorė Živilė Šveikauskienė



LOPŠELIS–DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ 
ĮKURTAS 1975 M. SPALIO 28 D. 
Jį lankyti pradėjo 62 vaikai. Po ketverių 
metų buvo įkurta specialiojo ugdymo grupė 
vaikams su kalbėjimo ir kalbos sutrikimais. 
Ši grupė veikia iki šiol. Atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę atsivėrė naujos galimybės 
tobulintis ir plėsti savo veiklą. 1993 m. 
darželyje įsteigta mišraus amžiaus vaikų 
grupė, taikanti Valdorfo pedagogikos 
metodiką, kuri iki tol sėkmingai buvo 
vystoma Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje bei 
kitose šalyse. 
Šiuo metu įstaigą lanko 184 vaikai, veikia 11 
grupių. Įstaigoje dirba 48 darbuotojai, tarp 
kurių vienas dirba nuo darželio įsteigimo 
pradžios.

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS

„ŽIBUTĖ“

Vaikų ugdymas organizuojamas remiantis 
įstaigos pedagogų sukurta ikimokyklinio 
ugdymo programa „Vaikystės pieva“,  
priešmokyklinio ugdymo bendrąja 
programa bei sveikatos stiprinimo 
programa „Sveikatos karuselė“. 
Grupėse sukurta sveika, saugi ir jauki 
edukacinė aplinka, padedanti tenkinti 
individualius, fizinius, protinius, 
pažintinius, emocinius vaikų poreikius. 

Įstaigoje teikiamos logopedo, socialinio 
pedagogo, specialiojo pedagogo, judesio 
korekcijos mokytojo, psichologo paslaugos.
Lopšelis–darželis formuoja sveikos 
gyvensenos įgūdžius, skatina bendruomenę 
telktis bendram tikslui – sveikatos 
stiprinimui. Visiems svarbu rūpintis vaikų 
sveikata, suteikti šeimoms žinių ir kartu 
kurti sveikatai palankią lopšelio–darželio 
fizinę ir psichosocialinę aplinką. Įstaiga eilę 
metų nuosekliai ėjo sveikatinimo procesų 
plėtotės,  bendruomenės įtraukimo į šiuos 
procesus keliu. 

Nuo 1997 m. –  priklauso Respublikinei 
ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai 
„Sveikatos želmenėliai“. 

Siekiant kvalifikuotos švietimo pagalbos 
teikimą šeimai plėtojami bendradarbiavimo 
santykiai tarp lopšelio–darželio, šeimų ir 
socialinių partnerių. Siekiama 
bendruomenės narių tarpusavio supratimo, 
bendradarbiavimo. Nuolat organizuojami 
tradiciniai renginiai, talkos, atvirų durų 
dienos, „Rudens padėkos diena“ visai 
darželio bendruomenei. Taip pat kas dvejus 
metus organizuojama rajoninė sporto 
šventė šeimų dienai paminėti „Aš, tėtis ir 
mama – sportiška šeima“.

Nuo 2010 m. –  respublikiniam projektui 
„Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies 
mokyklose”, sveikatą stiprinančių mokyklų 
tinklui „Sveika mokykla“. Dalyvauja 
sveikatą stiprinančių mokyklų projektuose, 
projekto „Sveikatiada“ iššūkiuose. 
Įstaigoje įrengti mini smėlio ir vandens 
baseinėliai pėdų masažui, sveikatingumo 
takas, lauko futbolo aikštynas. 

Pagarba ir meilė kiekvienam vaikui, jo 
asmenybės visapusiška sklaida, 
lankstus požiūris į vaiko poreikių 
tenkinimą bei sveikatos stiprinimas – 
išlieka vienu pagrindiniu mūsų įstaigos 
tikslu nuo pat lopšelio–darželio veiklos 
pradžios.

Taip prasidėjo darželio istorija

Rieda ratai rateliukai...

Vaikai muziejuje

Rudens padėkos šventė su darželio šeima

Direktorė Raimonda Jaruškevičienė



ŠILUTĖS LOPŠELIO–DARŽELIO 
,,ĄŽUOLIUKAS“ BENDRUOMENĖ KURIA 
ATVIRĄ IR LANKSČIĄ IKIMOKYKLINIO IR 
PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 
UGDYMO PASLAUGŲ SISTEMĄ, KURIOJE 
PRIPAŽĮSTAMI KIEKVIENO VAIKO 
GEBĖJIMAI IR POREIKIAI, PLĖTOJA 
KOKYBIŠKAS ŠVIETIMO PAGALBOS 
TEIKIMO GALIMYBES VAIKAMS IR JŲ 
ŠEIMOMS. 
Ugdome vaikus, turinčius įvairių gebėjimų, 
galimybių, poreikių ir negalių. Didžiuojamės 
lopšelio–darželio bendruomenės įvairove, 
nes tai nėra silpnybė, o atvirkščiai – 
stiprybė.

Įgyvendiname individualią ikimokyklinio 
ugdymo(si) programą ,,Takeliu į pažinimo 
džiaugsmą“, bendrąją priešmokyklinio 
ugdymo programą ir tarptautinę socialinių 
įgūdžių ugdymo ir emocinių sunkumų 
įveikimo gebėjimų programą „Zipio 
draugai“.
Esame pripažinti sveikatą stiprinančia 
mokykla ir įgyvendiname sveikatos 
stiprinimo programą ,,Mažais žingsneliais 
sveikatos link“. Dalyvaujame 
nacionaliniame projekte „veikatiada“, 
iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. 
Organizuojame masines mankštas
„Sportuot kartu – labai smagu“, masinius 
ėjimus/bėgimus „Mažoji mylia“, sporto 
žaidynes „Mažieji futbolistai“, „Sniego 
diena“. Prisidedame prie gamtos 
išsaugojimo ir ekologinio ugdymo nuostatų 
plėtojimo. Įsirengėme fotovoltines Saulės 
jėgaines.

Mūsų siekis – pasiekti kiekvieno ugdytinio 
maksimalios sėkmės pagal jo galias, 
organizuojant aktyvų įtraukųjį ugdymą(si), 
pritaikant ugdymo turinį ir aplinką, teikiant 

veiksmingą pagalbą šeimoms. Vaikams, 
turintiems SUP, teikiame švietimo pagalbą – 
specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, 
logopedo, socialinio pedagogo, psichologo, 
judesio korekcijos mokytojo, masažuotojo 
paslaugas. Kartu su ugdytinių tėvais, 
pedagogais, pagalbos mokiniui 
specialistais, dalyvaujame tarptautiniame 
tėvų ir pedagogų projekte „Vaiko kelias į 
gražią kalbą“. Įgyvendiname tęstinį 
projektą „Džiuginti pasaulį galime visi ir 
kiekvienas“, kurio metu įprastos raidos ir 
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
vaikams sudaroma galimybė bendravimui ir 
bendradarbiavimui tarpusavyje ir su 
kitomis rajono ugdymo įstaigomis, 
vertybinių nuostatų ugdymui(si) inovatyvių 
meninės raiškos veiklų metu, socialinio 
patyrimo plėtojimui.

Sėkmingai įgyvendiname ugdytinių tėvų 
į(si)traukimą į lopšelio–darželio 
bendruomenės valdymą – skatiname tėvų 
savanorišką veiklą, kuriant ugdančiąją 
aplinką, organizuojant šeimų kūrybines 
dirbtuves, bendras vaikų, tėvų ir pedagogų 
ekskursijas ir edukacines išvykas, 
dalyvaujant ugdomojoje veikloje, rengiant 
diskusijas su tėvais dėl ugdymo aplinkos 
gerinimo, edukacines valandas tėvams, 
kurių metu tėvai vieni kitiems veda 
paskaitas vaikų ugdymo klausimais. 

Kiekvienais metais organizuojame 
bendruomenės šventes, skirtas 
Tarptautinei Šeimos dienai pažymėti. 
Šeimos šventės nepaprastos, ypatingos – 
tai renginiai, kuriuose nebūna žiūrovų. 
Juose visi – vaikai, tėvai, pedagogai, kiti 
įstaigos darbuotojai – tampa dalyviais: 
šoka, dainuoja, vaidina, ruošia kostiumus. Ir 

Šilutės lopšelio–darželio
„Ąžuoliukas“ bendruomenės vardu

direktorė Daiva Mikulskytė

visose šventėse – „Vaikystės spindulėlio 
šalyje“, „Linksmybės Žaliojoje pievelėje“, 
„Kaip jūreivis Šilutės miesto ieškojo“, „Ant 
marių krantelio“, „Debesų pilyje“, „Kaip 
Boružėlė Laimės ieškojo“ mus lydėjo gera 
nuotaika, vaikiškų balsų klegesys, plačios 
tėvelių šypsenos ir supratimas, kad nieko 
nėra geriau už laiką paleistą kartu.

Šilutės lopšelis–darželis ,,Ąžuoliukas“ – 
tai asmenybės brandinimo ir tobulėjimo 
namai, kuriuose kaupiamas teigiamas 
socialinis patyrimas, kuriama palanki 
emocinio bendravimo ir bendradarbiavimo 
erdvė, ugdomos kūrybiškumo, atsakingumo, 
pasitikėjimo savimi ir sveikos gyvensenos 
nuostatos.



ŠIE METAI BUVO NAUJŲ 
IDĖJŲ IR IŠŠŪKIŲ METAI, 
KURIE DAR KARTĄ ĮRODĖ, KAD MŪSŲ 
BENDRUOMENĘ TELKIA IR VIENIJA 
VEIKSNIAI PAREMTI BENDRAVIMO IR 
BENDRADARBIAVIMO KULTŪRA, 
SUSITARIMAIS, STIPRINA SĄVEIKĄ TARP 
VAIKO, TĖVŲ IR DARŽELIO DARBUOTOJŲ, 
SIEKIANT PAGRINDINIO TIKSLO –   
NAUDINGO MOKYMOSI,  VAISINGOS 
PARTNERYSTĖS.
Mūsų mažutė ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo bendruomenė yra 
mikromodelis visuomenės, kurioje siekiama 
vaikų gyvenimo kokybės kiekvienam 
bendruomenės nariui prisiimant tam tikrą 
atsakomybę ir pareigas. 

Žengiame koja kojon su mada. Sodiname, auginame ir 
laistome savo darželio kieme obelaites, kriaušes. 

Tikimės gero derliaus 

Kiekvieną pavasarį buriamės į bendruomenės šventę 
„Mes viena didelė šeima“

Inovatyvus rajono renginys „Valgykim sveikiau“

Smagu vaikams talkinti auginant
savo ekologiškas daržoves  

„Šeimų mokyklėlė“ vaikams ir tėvams naujai 
pradedantiems lankyti darželį  

Bendruomenės talka darželio vidiniame kiemelyje

Esame stipri bendruomenė savo 
tradicijomis, kurios tęsiamos ir kuriamos 
kasmet, kasdien, kurios telkia ir vienija: 
renginiai, šventės, pramogos, popietės, 
vakaronės, išvykos, ekskursijos, talkos, 
darbų parodos.  
BENDRI RENGINIAI SUARTINA NE TIK 
PEDAGOGUS SU TĖVAIS, BET IR TĖVAI 
NORIAI BENDRAUJA TARPUSAVYJE, 
VAIKAI MATO POZITYVŲ 
BENDRADARBIAVIMO PAVYZDĮ IR TAIP 
MOKOSI DŽIAUGTIS BUVIMU KARTU, 
VYSTO IR UGDO(SI) SOCIALINĮ 
JAUSMĄ.

Švenčiame pasaulines, valstybines šventes, 
gebame kurti, vaidinti, organizuoti 
renginius.
Mokyklų bendruomenių metai buvo kitokie, 
nes gyvenome paskelbto COVID 19 
pandemijos, karantino metu, tai pakoregavo 
mūsų planus, teko keisti renginius, 

Visa ko pradžia yra ten, toli vaikystėje, kur 
žmogus pirmą kartą supranta, kad 
pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo 
rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti 
nuo skausmo, prievartos. 

J. Marcinkevičius

Parengė direktorė Stasė Viršilienė,
pavaduotoja ugdymui Reda Jakienė

pramogas, mokytis ir bendrauti, ir ugdymą 
organizuoti nuotoliniu būdu, nes 
ikimokyklinės institucijos pagrindinė veikla 
ir yra bendruomenės ugdymas ir 
ugdymą(sis).
Mokyklos bendruomenę vienija bendros 
vertybinės nuostatos, apibrėžti ugdymo 
tikslai, kurių siekiama ne tik per mokamąją 
veiklą, bet ir per bendrus renginius, per 
bendrą visų mokyklos bendruomenės narių 
gyvenimą. 
PUIKUS JAUSMAS, KAD PRIKLAUSAI 
BENDRUOMENEI, KURIAI ESI 
REIKALINGAS, LAUKIAMAS, SVARBUS.
Gražiai partnerystei reikalingi ir susitarimai.



ŠVĖKŠNOS 
LOPŠELIO-DARŽELIO ISTORIJOS 
KELIAIS
Pirmasis darželis Švėkšnoje buvo įkurtas 
1939m. gegužės mėnesį. Bažnyčiai 
priklausančiame pastate Veiviržėnų g. iš 
Kauno Pažaislio vienuolyno atvykusios seserys 
Kazimierietės atidarė vieną mišraus amžiaus 
grupę. 

Darželis sunkiai, bet veikė ir karo metais. Po 
karo darželis veikė, bet savo patalpų neturėjo, 
todėl buvo kilnojamas iš vieno namo į kitą. 
Smarkiai padidėjus vaikų skaičiui, apie 1960 
m. jam atiduodamas dviejų aukštų namas 
dabartinėje Dariaus ir Girėno g., bet greitai ir 
čia vaikų grupės buvo perpildytos. Pagaliau 
1989 m. liepos 3 d. darželis galėjo persikelti į 
naują tipinį pastatą, išaugusį dvaro sode prie 
Evangelikų bažnyčios ir galintį sutalpinti 140 
vaikų. 
Šiame pastate esame ir dabar. Per tą laiką tiek 
grupių skaičius, tiek darbuotojai keitėsi ir kito, 
nesikeičia tik skardus vaikų klegesys... 
Džiaugiamės, kad esame reikalingi.

Prie 88 vaikų ugdymo – saugios ir sveikos 
gyvensenos, ekologinio ugdymo, 
etnokultūrinių ir pilietinių vertybinių nuostatų 
formavimo, edukacinių erdvių kūrimo ir kitų 
paslaugų teikimo prisideda 20 šioje įstaigoje 
dirbančių darbuotojų.

ĮSTAIGOS VERTYBĖS
Pagarba vaikui, šeimai, gyvybei, tautinėms 
tradicijoms. Šeima ir darželis bendromis 
pastangomis kuria atmosferą, palankiausią vaiko 
ugdymui. Svarbiausia yra žmonės kalbantys tėvų ir 
protėvių tarme – kalba, gyvenantys tėvų ir protėvių 
žemėje ir išlaikantys tėvų ir protėvių papročius.                                                                                                                        
Kartu su tėvais organizuojame ir dalyvaujame 
renginiuose: „Tuo skrynelie pasakėlė“, „Virš marių 
saulelė, o širdy – giesmelė“, „Smalsučių atradimai“, 
„Nupinsiu advento vainiką“.

BENDRUOMENIŠKUMAS, 
IŠRADINGUMAS IR 
INICIATYVUMAS
Puoselėjant vertybines nuostatas, elgesio 
kultūrą, žadinant kūrybiškumą, ugdant drąsą ir 
pasitikėjimą savimi kartu su tėvais esame 
aktyvūs festivalių, konkursų, švenčių, akcijų, 
projektų dalyviai. Lopšelio–darželio vaikams 
sudarytos optimalios sąlygos individualumui ir 
kūrybiškumui ugdyti.
Bendradarbiaujant su miestelio bendruomene – 
Švėkšnos seniūnija, tradicinių amatų centru, 
biblioteka, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, dailės 
mokykla, aktyviai dalyvaujame įvairiuose renginiuose 
ir iniciatyvose: „Mes už šviesą“, „Iš vaikystės ateina 
Šv. Kalėdos“, „Duonos Šventė“, „Šeimos diena“, „Aš 
tėtis ir mama sportiška šeima“, „Mūsų Saulei – 100“, 
„Skambėk, vaikystės varpeli“.

ATVIRUMAS POKYČIAMS, 
MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ 
NUOSTATA
Nuolatinis mokymasis yra neišvengiama šių laikų 
kasdienybė. Mokymasis vyksta nuolat. Jis padeda 
prisitaikyti prie kintančios aplinkos.                                                                          
Dalyvavimas trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose 
tarptautiniuose, respublikiniuose projektuose:  
• Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės 
sveikatingumo „First step towards fealthy life“ 
(„Pirmas žingsnis sveikesnio gyvenimo link“) ,                                                                                                                               
• „Užauginkime Ronaldo Lietuvai",
• „Lietuvos mažųjų žaidynės“,                                                                                                                                                                                                              

UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS IR 
UGDYMO APLINKOS 
MODERNIZAVIMAS
Ugdymo procesą organizuojame atsižvelgiant į 
Švėkšnos miestelio ypatumus, sockultūrinę terpę 
kurioje mes užaugome, į vaikų amžių ir jų tėvų 
poreikius. 
Įgyvendinamos programos: įstaigos ikimokyklinio 
ugdymo „Skleiskis, pumpurėli, po saulutės delnu“, 
„Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“, 
tarptautinė vaikų socializacijos „Zipio draugai“, 
respublikinė universali prevencinė „EBRU“ - skirta 
emocinių socialinių kompetencijų ugdymui per 
šeimos modulį, socialinio – emocinio ugdymo 
„Kimochis“.

VAIKŲ SVEIKATOS SAUGOJIMAS IR 
STIPRINIMAS
Sveikatos ugdymas yra sveikatos stiprinimo 
pagrindas. Gera sveikata savaime neateina. Tam 
reikia valios, pastangų, tėvų ir pedagogų rūpesčio, 
bei kruopštaus, sistemingo ir nuoseklaus darbo. 
Įstaigoje sukurta saugi ir sveika edukacinė aplinka, 
užtikrinanti vaiko saugumą, tausojanti sveikatą, 
skatinanti vaikų saviraišką. Tai leidžia pagerinti 
ugdymo proceso kokybę, plėtoti ir tobulinti 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
kompetencijas, siekti gerų ugdymo(si) rezultatų.          
Visos bendruomenės pastangomis sukurta: futbolo, 
krepšinio, įvairios vaikų žaidimų aikštelės, 
sveikatingumo takas, pažinimo klombas, vaistažolių 
sodelis, Metų malūnas, paukščių lesyklėlių kampelis, 
laužavietė, pavėsinė...

Lopšelio-darželio bendruomenės vardu 
direktorė Rita Bagdonienė

• Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikis projektas 
„Futboliukas“,                                                                                                                                                            
• „Žmogus tėvynėn tenuein per širdį“, teigiamai įtakoja 
ugdymo procesą, glaudžiau suburdami grupės 
kolektyvą bei šeimų narius bendram ugdymo tikslui 
pasiekti. Keičiantis idėjomis, patirtimi, 
bendradarbiaujant su kitų miestų, šalių įstaigų 
kolegomis plečiasi įstaigos bendruomenės akiratis, 
atsiranda platesnės galimybės savo kūrybinių idėjų 
realizavimui, profesiniam tobulėjimui, bei formuoti 
patrauklų įstaigos įvaizdį.  Gautos lėšos padeda 
tobulinti ir kurti naujas ugdymo edukacines erdves.

Siekiame, kad kiekviena vaiko diena, 
praleista mūsų ugdymo įstaigoje, būtų 

emociškai saugi, įdomi ir savita, suteikianti 
žinių, skatinanti rūpintis savo sveikata, 

mokanti pajusti gamtos grožį.



Švietimo darbuotojų spartakiadoje

Palangos tilto sakmė...
Laikas kolektyviniam poilsiui ir pokalbiams

Palaikome ryšius su mokytojais senjorais – 
kviečiame visus susitikti Rugsėjo 1-ąją

Kuriame tradiciją – mokytojų dialogą su
mokytojais ekspertais su rubrika

„Prie žinių versmės. Prestižinės mokyklos link“

Profesinio, tobulėjimo, praktinės, patyriminės veiklos

Rajono švietimo įstaigų bendruomenes 
telkiame bendrauti ir bendradarbiauti, 
kviečiame dalyvauti konstruktyviame 
dialoge ieškant sprendimo ir rezultato.

AUGINDAMI KITUS, 
BENDRADARBIAUDAMI AUGAME 
IR PATYS – VISI DRAUGE GALIME 
DAUGIAU NEI PO VIENĄ!
 Draugiškame pokalbyje auga tiesos ir 
gėrio daigai – mokiniai optimaliausiu keliu 
vedami į Žinių pasaulį. Tobulėti kartu – 
dviguba prasmė! Dialoge, tolerantiškoje 
diskusijoje išsikristalizuoja racionaliausios 
mintys, gyvenimo virsmo esmė, kartu 
baigiami gyvenimo universitetai.

Bendradarbiaujame su visos respublikos pedagogais, 
kultūros darbuotojais – keitimasis kolegialiąja 
patirtimi brandina veiklos rezultatus. Teikiame 
kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, profesiniam 
tobulėjimui reikalingą pedagoginę psichologinę, 
informacinę, ekspertinę, konsultacinę pagalbą, 
skatiname ir remiame švietimo įstaigų tobulinimo(si) 
procesus, skleidžiame gerąją patirtį.

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba atvira kaitai 
ir partnerystei, kviečiame apsilankyti internetinėje 
svetainėje adresu www.sptsilute.lt
Esame pasiruošę padėti kiekvienam, jei kilo ugdymo 
klausimų. Kuriame iniciatyvas, ieškome naujų darbo 
formų, NAUJO, betarpiško santykio su žmogumi, 
ieškome nuoširdaus dialogo įvairiose ugdymo 
situacijose. Išspręsdami jas, įveikdami susikalbėjimo 
barjerus, turtėjame žiniomis, gebėjimais, įgyjame vis 
daugiau įgūdžių ir kompetencijų. Džiaugiamės šiltais, 
draugiškais kolektyvo santykiais. Kolektyvas darnus 
ne tik dirbdamas, bet ir laisvalaikiu, taip pat 
kūrybiškoje veikloje su savo ir kitų rajonų 
bendruomenėmis.

ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOJE 
TEIKIAMOS PASLAUGOS:
• Organizuojame kultūros ir švietimo bendruomenių 
profesinio tobulėjimo veiklą: rengiame ilgalaikes 
kvalifikacijos tobulinimo programas, seminarus, 
konferencijas, paskaitas ir kt.
• Dalyvaujame projektų rengimo ir vykdymo veikloje.
• Organizuojame ir koordinuojame Šilutės rajono 
mokytojų tarpdalykinės kolegialiosios patirties 
mainus ir sklaidą, teikiame kitą reikalingą pagalbą 
pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms: 
apskritieji stalai, teminės diskusijos ar praktinės 
veiklos, atviros pamokos, gerosios patirties 
mokyklos, inovacijų apžvalgos, kūrybinės dirbtuvės, 
pedagogų svetainės, parodos, konkursai, 
pedagoginiai užsiėmimai (renginiai, skaitymai), 
konferencijos, konsultacijos, anotacijos, publikacijos, 
rekomendacijos, edukacinė, ekspertinė, tiriamoji 
veikla ir kt.
• Pedagoginės psichologinės pagalbos specialistų 
komanda įvairių gebėjimų mokiniams atlieka asmens 
pedagoginių 
psichologinių gebėjimų 
vertinimą; teikia 
individualias specialisto 
(logopedo, psichologo, 
specialiojo pedagogo) 
konsultacijas; veda 
psichologo konsultacijas 
mokinių grupėms; veda 
grupinius užsiėmimus 
pagal parengtas ir 
patvirtintas programas, 
atlieka įstaigos 
mikroklimato bei 1 ir 5 
klasių mokinių 
adaptacijos ugdymo 
įstaigoje tyrimus pagal 
ugdymo įstaigų poreikius. 
Mokinių tėvams veda 
bendravimo su vaikais 
tobulinimo kursus;  
vykdo švietėjišką veiklą: 
paskaitas mokiniams, 
tėvams ir pedagogams 

aktualiais asmens elgesio ugdymo bei problemų 
šalinimo klausimais; kartu su ugdymo įstaigų 
švietimo pagalbos specialistais (logopedas, 
socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, 
psichologas, Vaiko gerovės komisija) aptaria, 
analizuoja atvejo situacijas ieškant sprendimo; 
veda supervizijas.

• Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikis projektas 
„Futboliukas“,                                                                                                                                                            
• „Žmogus tėvynėn tenuein per širdį“, teigiamai įtakoja 
ugdymo procesą, glaudžiau suburdami grupės 
kolektyvą bei šeimų narius bendram ugdymo tikslui 
pasiekti. Keičiantis idėjomis, patirtimi, 
bendradarbiaujant su kitų miestų, šalių įstaigų 
kolegomis plečiasi įstaigos bendruomenės akiratis, 
atsiranda platesnės galimybės savo kūrybinių idėjų 
realizavimui, profesiniam tobulėjimui, bei formuoti 
patrauklų įstaigos įvaizdį.  Gautos lėšos padeda 
tobulinti ir kurti naujas ugdymo edukacines erdves.

Direktorė Judita Blinkevičienė


