
Skaitiniai tėvams 

 Balsių pagrindinės mokyklos laikraščio ,,O ką ?!” priedas 
  

 2015 m.  gegužė    Nr 28 

    Gegužė – šeimos mėnuo. Vaikai -  ta šeimos dalis, kuri neišduoda, neteisia ir nesvarsto, kuri tiki savo šei-
ma lyg tvirtove. Jie negalvoja, kur ir kaip būtų geriau – kartu ar atskirai. Jiems šeima – savaime suprantamas ir 
nesvarstytinas klausimas.  
Ta proga raginame naujai įsiklausyti į A.P.Witham žodžius: 
 
„STABTELĖK su savo vaiku, kai kiti skuba aplink.  
VAIKŠČIOK su savo vaiku, kai kiti vien tik bėga.  
KALBĖK su savo vaiku, kai kiti geriau šaukia.  
KLAUSYKIS vaiko, kai kiti apsimeta užsiėmę.  
JUOKIS su savo vaiku, kai kiti žiūri piktai.  
ŽAISK su vaiku, kai kiti patys nori būti linksminami.  
PAGIRK savo vaiką, kai kiti mato tik prasižengimus.  
MOKYKIS iš savo vaiko, kai kiti yra praradę žinių poreikį.  
SVAJOK su savo vaiku, kai kiti tapo labai ciniški.  
SKAITYK su savo vaiku, kai kiti pirmenybę teikia televizoriui.  
MELSKIS su savo vaiku, kai kiti yra praradę tikėjimą.  
ATSIPRAŠYK savo vaiko, kai kiti apsimeta neklystančiais.  
DRAUSMINK savo vaiką, kai kiti nesugeba nustatyti apribojimų.  
APKABINK savo vaiką, kai kiti neįvertina prisilietimo jėgos“.  

2014/2015 m. m. pasiekimai 
     Baigiantis mokslo metams, noriu pasidžiaugti mokyklos pasiekimais. 

 Vis daugiau mokinių supranta mokymosi svarbą: I pusmetį net  24 pradinukai ir 19 5-10 kl. mokinių baigė gerai. 
Antrą pusmetį: 22 pradinukai  ir 18 vyresniukų. 

Šauniai rajoninėse olimpiadose pasirodė mūsų mokyklos mokiniai: chemijos olimpiadoje dešimtokas Donatas 
Pekelis užėmė I vietą, istor ijos ir  geografijos olimpiadose dešimtokas Justas Juodženis - I vietas, Marius Dzvinka 
gamtos mokslų – biologijos,  4-8 kl. matematikos olimpiadose - I vietas, Panevėžio krašto 5-9 kl. jaunųjų matematikų 21-
ojoje olimpiadoje II vietą. Chemijos olimpiadoje dešimtokas  Kęstutis Talmontas užėmė II vietą, 4-8 kl. matematikos 
olimpiadoje šeštokas Mindaugas Dzvinka - III vietą. Technologijų olimpiadoje devintokai Deimantė Mikšytė ir Marius 
Mitrikas buvo treti. 

Sėkmingai užbaigėme ,,Kūrybinių partnerysčių“ projektą. Mūsų projekto vykdymas aprašytas knygoje, 
kuri 2015 m. pasieks visas respublikos mokyklas. Mokytoja Dijana su kitų mokyklų KP projekto kuratoriais buvo stažuo-
tėje Švedijoje, o direktorės pavaduotoja Virginija – Anglijoje. 

Beveik visi mokiniai, remiami Vilniuje esančios UAB ,,Baltisches house“, išmoko plaukti Šiaulių ,,Delfino“ ba-
seine. 

Metai buvo gausūs išvykų, ekskursijų (o gal pamokų netradicinėse erdvėse; tai lėmė ir mokyklinio autobuso ga-
vimas): 3 išvykos į spektaklius Šiauliuose ir Panevėžyje, proforientavimo tikslais į Joniškį, Šiaulių PRC, padariusių pa-
žangą mokinių išvykos į kino teatrą Šiauliuose, 9-10 kl. mokinių išvyka į filmą ,,Mes dainuosim“, 7 kl. mokinių išvyka į 
Pakruojo PK ir ,,Pakruojo vandentiekį“, tėvų išvyka į Naisius, 5-6 kl. mokinių ir jų tėvų išvyka į Vilnių, 5-10 kl. mo-
kinių ekskursija po Zarasų kraštą. 

Netradicinės pamokos mokykloje: ,,Sfer inis kinas“, ,,Nariuotakojai mokykloje“, muzikos pamoka su daininin-
ke J.Leitaite, dvasingumo pamoka su dekanu R.Čekavičiumi, savęs pažinimo pamoka su psichologu E.Gubinu, saugaus 
eismo pamoka su Pakruojo PK autoinspektoriais. 

Toliau  riedėjo ,,Sniego gniūžtė“: organizuotos stovyklėlės rudenį ir pavasarį, vykta į stovyklą Kriukuose, susitik-
ta su judėjimo koordinatoriumi Džeku Irwinu, vyko mokymai mūsų mokykloje. 

Džiugino robotikos būrelio, šachmatininkų, futbolininkų ir kt. laimėjimai už mokyklos ribų. 
Finansinius metus baigėme beveik be kreditorinių įsiskolinimų. Mūsų mokyklos 2014 metų biudžetas buvo 

897,1 tūkst. Lt ugdymui ir 447,4 tūkst. Lt ūkio išlaidoms. 
Praturtėjo mokyklos materialinė bazė: gavome mokyklinį autobusą, nupirkome kėdes aktų salei, daugia-

funkcinį įrenginį, kompiuterį projektorių, pagerintos mokymosi sąlygos pradinių klasių korpuse – uždengtas stogas, sure-
montuotas katilas, baigti rengti langų užtemdymai visuose kabinetuose. 

                                                               Direktorė Jadvyga Šliurpienė 



Kelionių įspūdžiai 
Šiais mokslo metais dvi  mokytojos lankėsi  stažuotėse užsienyje. Kokie jų įspūdžiai, kokios išmin-

ties įgijo, ką naujo sužinojo, paklausėme mokytojos Dijanos Ušinskaitės ir direktorės pavaduotojos ugdymui Vir-
ginijos Tumėnienės. 

Dijana Ušinskaitė: „Į mokytojų stažuotę, skirtą susipažinti su „Kūrybinių partnerysčių“ programos 
įgyvendinimu mokyklose Stokholme, vyko šešiolika mokytojų iš Lietuvos. Džiaugiuosi, kad kartu su jais ir aš 
galėjau susipažinti su Švedijos švietimo sistema. Visos penkios dienos buvo labai užimtos: pabuvojome 
Stokholmo švietimo centre, Švedijos karališkoje baleto mokykloje,  istorijos muziejuje (pristatė edukacines veik-
las), Mittiprickteatern  teatre (jie kuria spektaklius, išanalizavę konkrečios mokyklos problemas, vėliau juos vai-
dina bendruomenei) bei penkiose mokyklose. Švietimas mokyklose yra nemokamas, tai reiškia: vadovėliai, pra-
tybos, sąsiuviniai, popierius, pieštukai, ekskursijos ir kt. yra nemokami. Taip pat sužavėjo maitinimo sistema, t.y. 
maitinimas visiems vaikams nemokamas, ką ir kiek vaikai valgys, renkasi patys. Stažuotės metu daug laiko sky-
rėme dienos refleksijai, mąstėme, kokias idėjas galėtume parsivežti į savo mokyklą.  Tikiuosi, kad kada nors ir 
Lietuvos mokyklos bus panašios į Švedijos, turtingos priemonių, technikos, klasėse dirbs po kelis mokytojų pa-
dėjėjus, visi spinduliuos gera nuotaika...“ 

Virginija Tumėnienė: „Man pasisekė, kad pakliuvau į mokytojų grupę, kuri vyko į Jungtinę Kar-
lystę. Lankėmės Njukastlo miesto geriausiose mokyklose, bendravome su mokytojais, mokyklų administracijo-
mis, stebėjome pamokas. Kas nustebino? Be abejo, pirmiausia gerokai turtingesnė mokyklų įranga, priemonių 
gausa. Tačiau ne tik tai. Patyrėme daug geranoriškumo, noro pasidalinti, papasakoti, perduoti. Parsivežiau daug 
minčių, kaip organizuoti pamoką, kaip ją įvertinti, kaip stebėti mokinio pažangą.  Smagu buvo stebėti, kaip  e-
mocionaliai mokytojai bendrauja su savo mokiniais, kaip jie pastebi ir giria už menkiausią pažangą. Įdomi pasi-
rodė ir mintis užduoti namų darbus visai šeimai: kartu su vaiku atlikti, aprašyti gamtinius eksperimentus ar pro-
jektus. Pagalvojau, kad tai būtų puiki proga ir mūsų vaikams kartu su tėveliais ne tik kai ką išmokti, bet ir puikiai 
praleisti laiką kartu, pabendrauti, pažinti vieniems kitus.  
Dar vienas dalykas, nustebinęs mokytojus iš Lietuvos, - mokinių ir mokytojų ramybė, vaikų drausmingumas. Nė 
vienoje mokykloje nesutikome bėgančių ir rėkiančių vaikų. Nors klasės gana didelės, pamokoje vyrauja ramybė, 

Tėvų aktyve 
Kaip ir kasmet metų pra-

džioje buvo suburtas tėvų aktyvas. 
Susibūrę į pirmą susirinkimą tėvai  ne 
tik išgirdo, kas planuojama daryti 
mokykloje 2014/2015 m. m., bet ir 
išsakė savo pageidavimus. 

Mamos pageidavo ekskursi-
jos, tėvų ir vaikų vakaronės, sporto 
šventės. Pasiūlymai buvo įtraukti į 
mokyklos veiklos planą. 

Kovo mėnesį pradinių kla-
sių mokytojos organizavo ,,Kartų va-
karonę“, kurioje vaikai, tėvai ir sene-
liai linksmai leido laiką atlikdami 
įvairiausias užduotis, močiutės prista-
tė savo rankdarbių parodėles.  

Balandį didžiulis kultūros 
mecenato R. Karbauskio atsiųstas 
autobusas nuvežė tėvus į Naisius, kur 

miela gidė parodė Baltų dievybių par-
ką, Z. Gėlės literatūros muziejų, istori-
jos muziejų, žirgyną, statomą areną. 
Pamatėme, tas vietas, kur filmuoja-
ma ,,Naisių vasara“. 

Gegužės mėnesį šeimos bu-
vo pakviestas į sporto šventę. Joje jė-
gas išbandė atlikdamos net 12 ne tik 
vikrumo, bet ir taiklumo, greitos reak-
cijos reikalaujančių užduočių. 

Gegužės mėnesį vėl susibū-
rusiam tėvų aktyvui buvo pristatyta 
besibaigiančių mokslo metų veikla, 
išklausyta tėvų nuomonė. Buvo išsa-
kyta mintis, kad į renginių tėvams or-
ganizavimą reikėtų labiau įsitraukti 
tėvams. Kadangi mokykla dabar turi 
autobusiuką, kitais metais nuvežti tė-
vus į „Naisių vasaros“ teatro spektaklį. 
Tėvai išsakė nuomonę, kad konsultaci-

nės dienos, tėvų susirinkimai galėtų 
vykti ketvirtadieniais, o ne penktadie-
niais, informaciją apie organizuoja-
mus renginius tėvams pateikti anks-
čiau. Buvo išsakytas lūkestis dėl mo-
kyklinių uniformų, aptarta kai kurių 
būrelių veiklos kokybė. Pageidauta 
įrengti krepšinio aikštelę, suorgani-
zuoti šeimų „Protų mūšį“. 

Tėvų pageidavimai, nuomo-
nė bus išanalizuota planuojant 
2015/2016 m.m.  veiklą rugpjūčio 
mėnesį, stengiamasi į ją atsižvelgti.  

                  
Direktorė Jadvyga Šliurpienė 

Klasės auklėtojo tribūna 
      Atrodo tiek nesenai rašiau, kaip jaučiuosi gavusi 
penktokus. O jau prabėgo šešeri metai. Atrodo, kaip viena 
diena. O buvo visko: ir gerų, ir blogų dienų... bet gerų die-
nų buvo daugiau.  
 Visus tuos šešerius metus stengiausi, kad klasėje 
būtų artimi ir šilti santykiai. Auklėtinius drąsinau geru žo-
džiu, šiltu žvilgsniu. Mokiau būti draugiškais, pasitikėti 
savimi, siekti užsibrėžto tikslo.  
 Išskirti nė vieno  nenoriu, apie kiekvieną galiu pa-
sakyti tik gerus žodžius. Man su jais buvo gera, linksma. 
 Savo auklėtiniams norėčiau palinkėti turėti savo 
tikslą, kantriai siekti jo ir judėti pirmyn, nugalėti visus sunkumus. Jūsų ateitis  jūsų rankose. 
                                                                                                                      10 klasės auklėtoja Audra Svidrienė 



Mokymosi kokybės analizė 
 
Šiais mokslo metais, 

atliekant mokyklos veiklos įsivertini-
mą, buvo gilinamasi į mokymosi ko-
kybę. Analizavome rodiklius moky-
mosi motyvacija, mokėjimas mokytis 
ir mokymasis bendradarbiaujant. Pa-
teikiu keletą analizės teiginių. 

Apie mokinių moky-
mosi motyvaciją pirmiausia pak-
lausėme mokytojų. Pusė mokytojų 
mano, kad dauguma vaikų nori moky-
tis - yra aktyvūs per pamokas, daly-
vauja aiškinantis naują temą, greitai 
įsitraukia į darbą, kiti mokytojai gal-
voja, jog tokių mokinių yra mažiau 
nei pusė, ypač vyresnėse klasėse.  7 
mokytojai (41%) mano, kad iki 60% 
mokinių stropiai atlieka namų darbus, 
6 mokytojų nuomone, stropiai atlieka 
namų užduotis daugiau nei 60% ug-
dytinių.   

Motyvai mokytis stip-
rinami rengiant įvairius projektus, 
organizuojant akademinio tipo rengi-
nius, atliekant kūrybinius darbus, da-
lyvaujant įvairiuose konkursuose, 
olimpiadose. 2013/2014 m.m. įteikta 
padėka 71 mokiniui už dalyvavimą 
užmokykliniuose renginiuose. Per 
2012/2013 m.m. mokykloje vyko 6 
dalykiniai popamokiniai renginiai, 
2013/2014 m.m. – 4 renginiai. 

Mokymosi motyvaciją 
veikia  moksleivių skatinimo sistema 
– tokiai minčiai pritaria apie 65% 

mokinių. 33,6% mūsų auklėtinių ma-
no, kad mokiniai mokosi patys dėl 
savęs, todėl jokios skatinimo sistemos 
jų neveikia. Pradinukus labiausiai 
skatina gerai mokytis auklėtojos pa-
gyrimai, 5-8 kl. – išvyka į kino teatrą, 
9 kl. norėtų stipendijų, 10 kl. - padėkų 
ir auklėtojos pagyrimų. 

Siūloma gerinant mo-
kymosi motyvaciją diskutuoti dėl mo-
kymosi trimestrais, stende garsinti ne 
tik gerai besimokančius ar sportinin-
kus, bet ir dainininkus, skaitytojus, 
dailininkus ir pnš., stropiau sekti tėvų 
prisijungimus prie elektr. dienyno, 
organizuoti asmeninio mokinių lenk-
tyniavimo konkursą ir kt. 

Mokėjimą mokytis 
dauguma mokytojų įvertino patenki-
namai.  Dauguma mokytojų mano, 
kad 50 – 80% mokinių geba savaran-
kiškai atlikti užduotis per pamokas ir 
namuose, kad 60 - 80%  mokinių ge-
ba savarankiškai susirasti reikiamos ir 
papildomos informacijos bei ja pasi-
naudoti. 95% mokinių žino informaci-
jos šaltinius (internetas, knygos, mo-
kytojų pagalba, tėvai, klasiokai). 
 Per pastarąjį mėnesį informaciniais 
šaltiniais naudojosi dauguma moki-
nių, nesinaudojo 12 (10%). Mokytojai 
per savo dalyko pamokas skatina mo-
kinius savarankiškai atlikti užduotis.  
 Domėjomės, kiek mokinių 
geba pritaikyti žinias per to paties ar 
kito dalyko pamokas. Tai sugeba apie 
pusė mokinių. Vidutiniškai 22 moki-

niams reikia nuolatinės pagalbos 
(23,4%). 
 Siūloma daugiau vykdyti mi-
ni projektų gabiems arba norintiems 
mokiniams, dažniau skirti papildomas 
užduotis, į klausimą atsakyti klausi-
mu, neskubėti aiškinti, leisti įsigilinti 
pačiam vaikui ir kt. 

Mokymosi bendradarbiaujant 
populiariausia forma – darbas grupė-
se. Jis nėra dažnas pamokose. Patinka 
dirbti grupėse 50% mokinių, 21 mo-
kiniui (18,1%) patinka dirbti indivi-
dualiai. Mokytojai pasitelkia moki-
nius padėti vienas kitam mokytis, 
siekti tikslo: darytina išvada, kad mo-
kiniai, turintys tam tikrų gebėjimų, 
padeda kitiems, yra mokytojų pagal-
bininkai apie 20% pamokų. 
 Buvo siūloma vietoj kai kurių 
modulių skirti valandas projektinėms 
grupėms dirbti visus metus ir parody-
ti rezultatą, papildyti vertinimo siste-
mą vertinimu už grupinį darbą ir kt. 
 Išdiskutuoti pasiūlymai bus 
įtraukti į kitų mokslo metų veiklos 
planą ir vykdomi. 
            Direktorė  Jadvyga Šliurpienė 

Kaip mokykla dirbs ateinančius dvejus metus? 
 Prieš atsistatydindamas Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis dar suspėjo patvirtinti naujuosius Ug-
dymo planus, kurie reglamentuoja, kaip ateinančius dvejus metus mokyklose bus įgyvendinamas ugdymas. Ką naujo 
yra numačiusi Švietimo ir mokslo ministerija? 
 Pirmoji naujiena – pailgėję mokslo metai. Jeigu iki šiol pradinukai ir penktokai mokydavosi 32 savaites, o 6-
10 klasių mokiniai -34 savaites, tai kitais mokslo metais pradinukams teks eiti į mokyklą 34 savaites, o 5-10 klasių 
mokiniams -35 savaites. Beje dar kitais, 2016-2017 mokslo metais, visoms klasėms prisidės dar po vieną savaitę. Pa-
mokos baigsis birželio viduryje. Vietoj anksčiau turėtų 10 dienų papildomų atostogų pradinukai ir penktokai beturės 
jų 5 dienas.   
 Daug dėmesio Ugdymo plane skiriama mokymosi pasiekimų gerinimo ir pagalbos mokiniams teikimo klausi-
mams. Mokykla privalės sudaryti priemonių planą, paskirti asmenį, atsakingą už jų įgyvendinimą.  Organizuojant ug-
dymą ir pagalbą mokiniui, rekomenduojama labai atsižvelgti į tarptautinių, nacionalinių tyrimų ir standartizuotų testų 
rezultatus.  
 Sureikšminta ir socialinė-pilietinė veikla mokykloje. Kaip ir anksčiau, ji yra privaloma 5-10 klasių moki-
niams. Atsižvelgiant į mokinių amžių, šiai veiklai rekomenduojama skirti nuo 5 iki 20 valandų per metus. Mokykloje 
dėl to dar reikės diskutuoti ir susitarti.  
 Ugdymo planas rekomenduoja iki 10% dalykui skirtų pamokų organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar 
kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne mokyklos aplinkoje. Tai įgyvendinti bus gana sudėtinga, kadangi   kitų vie-
tų, kur galėtų vykti pamokos, mūsų aplinkoje nėra daug, o išvežti kur nors mokinius taip pat nėra didelės galimybės.  
 Dar viena Ugdymo plano naujiena – reglamentuotas mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas. Tėvai skatinami 
sukurti mokymuisi tinkamą aplinką namuose, savo pagrįstais lūkesčiais motyvuoti vaiką mokytis, padėti vaikams mo-
kytis namuose.  
 Kad mokykla galėtų sėkmingai pradėti naujus mokslo metus, mokyklos Ugdymo plano rengimo grupė turės 
padirbėti jau pasibaigus mokslo metams, birželio mėnesį. 

 
Direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Tumėnienė 

 



Paraginkime vaikus tausoti maistą 
 2010 m. Balsių mokykloje buvo pradėtos įgyvendinti Europos remia-
mos 2 programos,  skirtos pradinių klasių vaikams ,,Pienas vaikams“ 
ir ,,Vaisiai mokykloms“. Pagal jas kiekvienam pradinukui mokykloje nemoka-
mai duodama pieno produktų ir vaisių. Programos turi daug nuostatų ir taisyk-
lių, kurių negalima nesilaikyti, todėl dalinamos paramos asortimentas nėra pla-
tus. Vaikai gauna jogurtą arba varškės sūrelį ,,Dobilas“, kurie yra ekologiški ir 
be jokių priedų. Jie nėra labai skanūs, bet tikrai sveiki ir naudingi mūsų vai-

kams, ypatingai  augančiam vaikui. Pati esu valgyklos vyr. virėja, todėl matau, kad dalis vaikų jų nevalgo arba 
atiduoda kitiems vaikams, dalis tiesiog išmeta lauke ar į šiukšlių dėžę. Žinoma, yra dalis šaunuolių,  kurie tikrai 
suvalgo, o, jeigu nenori, tai neša namo savo šeimos nariams. Labai norėčiau tėvelius paskatinti savo vaikus pa-
mokyti, kad jeigu vaikas nenori ar jam neskanu, tai tegu neša jogurtą ar sūrelį namo. Juk tiek jogurtą, tiek varš-
kės sūrėlį  galima daug kur panaudoti, kad ir į namie kepamą pyragą įdėti. Tada ir mokyklos kiemas bus švares-
nis, ir jūsų vaikas tikrai džiaugsis naminiu mamos pagamintu pyragu.  
 Programos ,,Vaisiai mokykloms“ duodamais vaisiais ar sultimis vaikai tikrai labai džiaugiasi, juos  noriai 
valgo ir geria, tad po mokyklos kiemą mėto daug rečiau. 

Mokyklos vyr. virėja Jolanta Mickevičiūtė 

 
D ė k o j a m e 

 
              Nuoširdžiai dėkojame Rūtai Kvederienei už pagalbą ruošiantis 
kalėdiniam vaidinimui: už karnavalinių kostiumų pasiuvimą, vaikų ap-
rengimą ir kt.  
               Ačiū Rūtai Kvederienei, Ingai Jedošinai, Ingai Gabrilavičiūtei, 
Linai Daubarienei, Neringai Starkutei, Sauliui Dailidzionoks, Vytautui 
Barbuškai, Stanislovui Baltrušaičiui, lydėjusiems vaikus į baseiną.   
                                                                         
                                                             
                                                                   Mokyklos bendruomenė 

 

Laikraščio  priedo redaktorė - direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Tumėnienė. 
Maketuotoja - bibliotekininkė Audra Svidrienė. 

Tiražas 150 egzempliorių. 

Standartizuotų testų rezultatai jau pasiekė mokyklą 
  
 Jau trečius metus mokykloje ketvirtokai ir aštuntokai, baigiantis mokslo metams, rašo Standartizuotus tes-
tus. Tai nacionalinio egzaminų centro paruošti testai, atitinkantys Bendrųjų programų reikalavimus. Mokyklos 
juos gali vykdyti arba ne, tačiau jau antrus metus testuose dalyvauja visos Pakruojo savivaldybės mokyklos. Dvi 
savaites mokykla gyveno testų šurmuliu, kadangi jų kiekvienais metais vis daugėja. Šiais metais prie jau buvusių 
matematikos, lietuvių kalbos testų prisidėjo gamtos mokslų testai ir ketvirtokams, ir aštuntokams. Praėjusiais me-
tais buvęs istorijos testas šiais metais virto socialinių mokslų testu, apjungiančiu istoriją ir geografiją kartu.  
 Kaip sekėsi mūsų mokyklos ketvirtokams ir aštuntokams šiais mokslo metais? Ketvirtokai pradžiugino 
mus savo lietuvių kalbos (skaitymo ir rašymo) rezultatais. Jie panašūs ir vos geresni už respublikos kaimo mo-
kyklų rezultatų vidurkį. Matematikos ir pasaulio pažinimo rezultatai vos vos prastesni už respublikos vidurkį, bet 
jie pakankamai geri, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir galimybes. Stipri ir darbšti aštunta klasė pradžiugino 
dar labiau. Visų dalykų pasiekimai didesni už kaimo mokyklų vidurkį, o kai kurių dalykų – net už miestų gimna-
zijų ir vidurinių mokyklų pasiektus rezultatus. Mokytojams svarbu žinoti, kad būsimieji devintokai, pereidami 
mokytis į pagrindinio ugdymo antrąją pakopą (9-10 kl.), turi gerus visų dalykų pagrindus. Tai teikia vilties, kad 
moksleiviai ir toliau taip stropiai ir atsakingai mokysis bei pagrindinį išsilavinimą pasieks su gerais ir labai gerais 
rezultatais.  
                                                                                             Direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Tumėnienė 
 



VISADA BŪK  SAUGUS! 
 
      Artėja vasaros atostogos. Nuostabus poilsio ir pramogų metas.  Norėčiau paraginti tėvelius priminti savo vai-
kams, kad poilsiaudami, pramogaudami nepamirštų  saugaus elgesio kelyje, prie vandens, o ypač važinėjant dvi-
račiais taisyklių. Norėčiau dar kartą jas priminti: 
 
- Važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems 
atitinkamą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų 
asmenims.  
- Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu.  
-Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai 
šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų. 
- Važiuodamas važiuojamąja dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspin-
dinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas.  
-Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos švie-
sos žibintas, o dviračio gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę lie-
menę su šviesą atspindinčiais elementais. 
- Dviračio vairuotojas iki 18 metų, važiuodamas  keliu, privalo būti užsidėjęs ir užsisegęs dviratininko šalmą.  
- Važiuoti dviračiu leidžiama tik dviračių takais arba dviračių juostomis, o kur jų nėra, – tam tinkamu  kelkraš-
čiu pagal eismo kryptį. 
 
Dviračių vairuotojams draudžiama: 
              - važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai; 
              - važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo; 
              - vežti keleivius, jeigu nėra įrengtų specialių sėdėjimo vietų; 
              -važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones; 
              - važiuoti pėsčiųjų perėjomis.  

                   

              Saugių jums atostogų!                                                                  Mokytojas 

Sigitas KLovas 

 

 Patikrinkime vaikų dantis 
Pakruojo vaikų konsultacijos slaugytoja informavo, jog medicininė pažyma moksleiviui, skirta pris-

tatyti mokymo įstaigai, be odontologo ar dantų higienisto parašo negalioja. Dantų patikrą atlikti galima Pakruojo 
rajono pirminės sveikatos priežiūros centre. Dėl patikros reikia kreiptis į vaikų konsultaciją. Ten registruojami 
vaikai pas odontologą ar burnos higienistę Lijaną Drupienę. Jei bus reikalingas gydymas, bus registruojama pas 
gydytoją odontologą. Burnos higienistė dirba trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais, atostogaus nuo lie-
pos 1 iki liepos 17d. ir vieną rugpjūčio savaitę. Pirmadieniais dirba vienas odontologas, antradieniais - du. Tėvai 
raginami nelaukti vasaros pabaigos, neaiškūs odontologų atostogų grafikai. Registruotis ir pasiteirauti galite šiais 
telefonais: vaikų konsultacija- 8 421 69048, dantų gydymo kabinetas 8 421 69047, poliklinikos registratūra 8 421 
69046.          
                                                                                                                                        Soc. pedagogė L. Šukienė   

  Nepamirškime pasirūpinti vaiko sveikatos pažyma 
         
          Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos mokiniai turi pasitikrinti sveikatą ir mokyklai pateikti vaiko sveikatos pažy-
mėjimą (forma Nr. 027-1/a). Profilaktiškai tikrintis sveikatą turi visi vaikai iki 18 metų. Išduotas vaiko sveikatos pažymėji-
mas galioja visus metus.  
         Šeimos gydytojas patikrina ir įvertina vaiko ūgį, svorį, kūno masės indeksą, kraujo spaudimą, regą, klausą, kraujota-
kos, kvėpavimo, odos ir kitų organų bei jų sistemų funkcinę būklę. Radus pakitimų vaikas siunčiamas pas atitinkamos sri-
ties specialistą konsultacijai arba tyrimams.  
         Rugsėjo mėnesį pedagogai iš mokyklos sveikatos priežiūros specialisto gauna informaciją apie mokinio fizinio ugdy-
mo grupę, sveikatos grupę ir rekomendacijas, jei mokinys turi sveikatos sutrikimų: dėl mitybos, fizinio krūvio, regos, aler-
genų ir t.t.  
        Gerbiamieji Tėveliai, nuveskite savo vaikus pas šeimos gydytoją, nes pedagogai privalo žinoti jūsų vaiko sveikatos 
būklę, kad prireikus, galėtų suteikti reikiamą pagalbą. Raginčiau kuo anksčiau kreiptis į gydytojus, kad, baigiantis vasarai, 
nesusidarytų didelės eilės vaikų konsultacijoje. Tuo pačiu noriu informuoti, kad jau aišku, jog gydytoja Gudienė atostogau-
ja nuo birželio 19 iki liepos 20 d. Kitų gydytojų atostogų grafikas kol kas nėra aiškus.     
                                                                                                     
                                                                                                   Visuomenės sveikatos biuro specialistė  Simona Gelžinienė 


