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Svarbiausi 2012/2013 mokslo metų darbai ir problemos 

Mus džiugina: 

1. Dalyvavimas projekte ,,Kuriame Respubliką“: mokykla – viena iš 12 geriausiai įvertintų respublikoje 
mokyklų (apie tai plačiau kitame puslapyje). 

2. 8 klasės dalyvavimas ,,Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Rezultatas – pakitęs mikroklimatas klasėje ir 
atnaujintas skaityklos interjeras (apie projektą plačiau kitame puslapyje). 

3. Masinis vaikų dalyvavimas konkurse ,,Vaikų velykėlės 2013“ (mokykla – viena iš 5 mokyklų respub-
likoje, apdovanotų nemokama ekskursija po Naisius ir daţasvydţiu). 

4. Aktyvi profesinio informavimo veikla (9-10 kl. išvyka į AB ,,Dolomitas“, susitikimas su antstolio pa-
dėjėju M.Ušinsku, išvyka į Klaipėdos policijos mokyklą, susitikimas su darbo birţos atstove,  išvyka į Šiaulių 
PRC ir kt. ). 

5. Išskirtiniai renginiai, vienas iš jų - Dvasingumo diena mokykloje: rekolekcijos ir „Naisių vasaros“ te-
atro spektaklis ,,Pasaka apie Dievo vaikelį“. 

6. Dalyvavimas projektuose ,,Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros švietimo įstaigose dir-
bančių specialiųjų pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ ir ,,Švietimo paslaugų siste-
mos didinimas spec. poreikių mokiniams ir švietimo pagalbos specialistams Pakruojo ir Pasvalio rajonuose“. 

7. Aktyvus mokytojų kvalifikacijų kėlimas ir patirties sklaida. 

8. Organizuota 5 dienų stovykla mūsų ir bendradarbiaujančių mokyklų mokiniams. 

9. ,,Rotary“ klubas padovanojo Lego robotus – atsirado nauja įdomi veikla gabiems vaikams. 

10. Pagražinta mokyklos aplinka. Mokykla buvo pristatyta respublikinei apžiūrai ir apdovanota už aplin-
kos tvarkymą. 

Mus liūdina: 

      1. Ne visada geras mokinių ir tėvų požiūris į mokymąsi, namų darbų atlikimą, į vaiko karjeros planavi-
mą. 

      2. Visų mokyklos siūlomų galimybių nepanaudojimas vaikų lavėjimui. 

      3. Mėginta atgaivinti, bet užgesusi ,,Sniego gniūžtė“. 

      4. Negauti Švietimo ministerijos žadėti planšetiniai kompiuteriai penktokams. 

           Dar tebejaučiant pavasario švelnumą, išvešėjusi žaluma jau skelbia vasaros  pradžią. 
Gamtoje tarp metų laikų  griežtos ribos nėra. Tai mes, atvertę paskutinį pavasario kalendoriaus 
lapelį, žengiame  vasaros  taku. Nesvarbu kokia ta vasara – ji atskuba palaukėmis, miškais, suža-
vėdama savo paslaptingu lengvumu ir nuplasnoja į praeitį, palikdama išgyvenimus, įspūdingus 
prisiminimus. 

 Galvojant apie vasarą, vieniems sapnuojasi malonumai, gal net pasipuikavimas svečioj 
šaly, o kitiems pakanka svajonių, susijusių su įprastine, lietuviška  aplinka.  

 Linkime, kad pasvėrę savo galimybes ir suvokdami savo sielos troškimus, surastumėte 
tinkamiausius  sprendimus ir visa esybe pajustumėte vasaros dosnumą.  

2012/2013 m.m. mokyklos taryboje 
Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai: mokytojai Audra Svidrienė, Daina  Dzvinkienė, Aušra Juciuvienė, tėvai  Daiva 

Beinorienė, Danguolė Špakauskienė, Rasa Svidrienė,  mokiniai  Inora Punytė,  Miranda Povilionytė,  Justas Juodženis. 
Susirinkimuose pritarėme mokyklos direktorės Jadvygos Šliurpienės pristatytoms biudžeto sąmatos įvykdymo 

ataskaitoms, svarstėme direktorės pateiktą biudžeto sąmatos 2013 metams projektą. Siūlėme narius į mokyklos atestacijos 
komisiją, pritarėme mokinių elgesio taisyklių papildymui, svarstėme, kokius vadovėlius pirkti. Tam iš mokinio krepšelio skir-
ta 5 tūkstančiai litų.   

Šiuo metu tarybos nariai renka parašus iš mokyklos bendruomenės narių, kad būtų skirtas finansavimas mokyklos 
pagrindinio pastato koridorių langų pakeitimui. 

Mokyklos taryba dar turėtų rinktis birželio mėnesį, kad aprobuotų kitų mokslo metų ugdymo plano projektą. 
Mokyklos tarybos pirmininkė Daina Dzvinkienė 



Baigėsi projektas ,,Kūrybinės partnerystės“, o gal ir nesibaigė?.. 

„Kūrybinės partnerystės“ – tai Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirta programa. Jos tikslas – pra-

plėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą. Šių tikslų siekiama suku-

riant sąlygas mokyklų ir kūrėjų - menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjų bei mokslininkų - bendradar-

biavimui. 

    

 Rudenį startavęs, geguţę baigė-

si ,,Kūrybinių partnerysčių“ projektas aštun-

tokams ,,Šiltesni santykiai – jaukesnė klasė“: 

klasės – skaityklos interjero kūrimas vienijant 

klasę. Projekto idėja – vardan bendro tikslo 

suvienyti klasę veiklai, kurioje kiekvienas 

rastų uţsiėmimą sau.  

 Iki Kalėdų keletą uţsiėmimų vedė kū-

rybos agentė Ilzė Butkutė. Jų metu vaikai 

stengėsi labiau paţinti save, draugus, ieškojo idėjos bendrai veiklai. Vasarį su vaikais susitiko kurianti praktikė, 

dizainerė Aurelija Slapikaitė – Jurkonė. Dizainerė aštuntokus supaţindino su dizainerio, architekto specialybėmis, 

vaikai statė aukščiausią bokštą iš ţurnalų. Daug pastangų, kūrybos ir kruopštumo prireikė kuriant kėdes iš kartono, 

vėliau jos rado vietą klasėje. Vienos tiko  dekoracijoms, kitos poilsio kampeliui skaitykloje. Ypač aštuntokams pa-

tiko perdaţyti knygų lentynas.  

Projekto veiklą uţbaigėme iškyla etnocentre, kur ne tik ţaidėme, bet ruošėmės  projekto pristatymui mo-

kyklos bendruomenei. Penktadienį (geguţės 10 d.) visus pakvietėme į aktų salę, parodėme keletą pristatymų apie 

projekto veiklą, ţaidėme. Vėliau, perkirpę raudoną kaspiną, susirinkome į naujai įrengtą mūsų klasę – skaityklą. 

Kiekviena klasė taip pat prisidėjo prie skaityklos interjero kūrimo, atnešė po gėlę.  

Projektas vaikams labai patiko, dauguma jų norėtų, kad tęstųsi ir kitais metais. 

          Projektą kuruojanti mokytoja Dijana Ušinskaitė 

Tėvų aktyvo susirinkimas 

Geguţės 17 d. vykusiame tėvų aktyvo susirinkime mokyklos direktorė Jadvyga Šliurpienė pristatė 

svarbiausius 2012/2013 m. m. pasiekimus ir problemas. 

 Tėvai išsakė savo poţiūrį į mokyklos veiklos organizavimą: išreiškė lūkestį, kad ir kitais metais mokykla 

dalyvaus “Kūrybinių partnerysčių” projekte, pradinių klasių mokinių mamos pasidţiausgė anglų k. mokytojos dar-

bu; kelta elektroninio dienyno pildymo problema – kartais per vėlai uţpildomas elektroninis dienynas, tad tėvai ir 

vaikai nemato tos dienos namų darbų; būsimų penktokų tėvai nuogąstavo  dėl per maţos penktokų globos atėjus į 

“didţiąją” mokyklą.  

 Direktorė patikino, kad į lūkesčius bus atsiţvelgta organizuojant darbą kitais mokslo metais.  

Gerb. Tėveliai ar Globėjai, 

 primename, kad iki rugsėjo 1 d. visi vaikai privalo pasitikrinti sveikatą. 

 Informuojame, kad sugrieţtinti vaiko sveikatos profilaktinio patikrinimo mokyklai reikala-

vimai. Nuo šių metų privaloma pasitikrinti dantis. Kad nebūtų gaištamas Jūsų brangus laikas, 

profilaktinį  vaiko sveikatos patikrinimą pradėkite nuo vizito pas odontologą ar burnos higienis-

tą. Jei vyksite į privatų odontologo kabinetą, prašykite paţymos apie vaiko dantų būklę.  

 Nepasitikrinus dantų, nebus išduota Forma 0.27-1/-a (vaiko sveikatos pažymėjimas), 

kurį privalote pristatyti mokyklai. 

Mokyklų visuomenės sveikatos specialistė Alanta Medinskienė 



Klasės auklėtojo tribūna 

Palydint “laikinuosius”  auklėtinius 

Netikėtai, prieš pat Rugsėjo pirmąją, gavau auklėjamąją klasę. Dešimtokus.  

Laikinai. Mėnesiui.  

Ką galima nuveikti per mėnesį? Sutvarkyti būtiniausią dokumentaciją, paskambinti 
dešimtokų tėvams, kad jie turėtų mano telefono numerį, ir tiek. 

Nenorėjau įvedinėti savo tvarkos, vaikai stengėsi derintis prie manęs, aš prie jų. Kam pyktis, juk tik mė-
nuo... 

Tas mėnuo išsitęsė iki mokslo metų pabaigos. Per tą laiką jūs, dešimtokai, mane išmokėte įvardinti blogus 
dalykus, sakyti tai, kas jums nelabai malonu. Ţinokit, ir man būdavo nemalonu. 

Per tą laiką turėjau progą vaikus paţinti geriau. Dabar tikrai atrodote kitokie nei pirmomis dienomis. 

Pasirodo, Greta geba graţiai skaityti eiles; Neringa – geriausiai iš mokyklos merginų ţaisti šachmatais; Dei-
vidas –  beveik nesiruošęs, pasakoti anglų kalbos temas; Miranda – kurti scenarijus trumpiems pasirodymams; 
Viktorija – kruopščiai atlikti jai patikėtą darbą ( juk ne vieną pamoką prasėdėjai kabinete ant spintų, kad papuoš-
tum sienas sniegu ); Rytis – padėti bet kam ir bet kur; Deimantė – mintis ir jausmus reikšti ne ţodţiais, o šokiu ir 
vaidinimu;  Mečislovas – ginti savo nuomonę visais klausimais. Tiesa, kartais siūlydavau taip grieţtai jos neginti, 
kai niekas ir taip neprieštarauja. 

Tai mane maloniai stebino.  

Linkiu visiems dešimtokams toliau mokytis. Linkiu, kad naujuosiuose kolektyvuose jūsų gerosios savy-
bės ,,imtų viršų “. Sėkmės.                                                                                  

                   ,, Laikinoji “ auklėtoja Daina Dzvinkienė 

Pirmosios mokytojos linkėjimai 

Praėjo penkeri metai, kai pirmą kartą skambutis sukvietė jus į mokyklą. Prisimenu jus maţyčius, 

išsigandusius, neramius. Visi atėjote į platų ir ne iki galo suvokiamą pasaulį. Bet laikas greitai prabėgo. Šiandien 

jau skaičiuojame paskutines minutes pradinėje mokykloje. Atmintyje iškyla išgyventos dţiaugsmo ir liūdesio aki-

mirkos, juk buvome lyg viena darni šeima. 

Gaila, kad vos suspėję vieni kitus paţinti, jau turime išsiskirti. Uţ lango vasara, kurios laukiate, juk 

pagaliau baigsite pradinę mokyklą! Taigi, mielieji ketvirtokai, noriu palinkėti jums gero kelio ir sėkmingo skry-

dţio į 5 klasę. Jūs visada būsite mano vaikai! 

                                                                                                                Ketvirtokų mokytoja G. Vilkienė 

Veiklos įsivertinimo rezultatai 

Sausio-balandţio mėnesiais darbo grupė vykdė dviejų tarpusavyje susijusių mokyklos veiklos rodik-

lių ,,Klasių mikroklimatas“ ir ,,Mokinių asmenybės ir socialinė raida“ įsivertinimą. Buvo duota anketa 5-10 klasių 

mokiniams ir klasių vadovams. 

Iš jos rezultatų paaiškėjo, kad dauguma 5-10 klasių mokinių savo klasėje jaučiasi gerai ar labai gerai, turi 

klasėje nors vieną draugą. Tačiau kiekvienoje klasėje yra 1-3 vaikai nepritampantys prie klasės kolektyvo, net, 

kai kurių vaikų nuomone, nepageidautini. Išaiškėjo, kad klasės vadovai dar labai reikalingi sprendţiant konflik-

tus, nes dauguma mokinių taikiai jų spręsti nemoka. 

Dauguma devintokų įvardija 5 ir daugiau klasės veiklų, maţiausiai aktyviai gyveno penktokai. Vaikams 

klasėse patinka įvairios veiklos: nuo keitimosi dovanėlėmis iki ruošimosi renginiams. Mokiniai norėtų dar dau-

giau ekskursijų, ţiburėlių, bemiegės nakties, įvairiausių ţaidimų, stovyklų...  Buvo aiškintasi, koks mokinių po-

žiūris į gerai besimokančius ir mokymosi problemų turinčius vaikus. Paaiškėjo, kad dauguma mokinių teigiamai 

žiūri į ,,moksliukus“, patys norėtų, kad jų nuotraukos būtų garbės lentoje. Daugelis vaikų teigiamai žiūri ir į mo-

kytojo padėjėjo, spec. pedagogo pagalbą pamokoje, tik apie pusė šeštokų ir aštuntokų linkę su mokymosi nesėk-

mėmis susidoroti patys. 

Dauguma visų klasių mokinių (maţiau tik penktokai) jaučiasi prisidėję prie klasės ir mokyklos gyvenimo 

(organizuoja renginius, dalyvauja projektuose, lanko būrelius...). 

 Įdomu, kad vaikai save vertina gerai ar labai gerai (mokytojai mano dažnu atveju šiek tiek kitaip) ir pasi-

genda pasidţiaugimo jų gerais darbais, pasiekimais. 

 Aptarus anketas, padaryta išvada, kad klasių vadovų, mokytojų dėka dauguma 5-10 klasių mokinių klasėse 

jaučiasi gerai, turi sąlygas augti kaip asmenybės. Numatytos kelios priemonės, padėsiančios klasių mikroklimatą 

dar labiau pagerinti. 

                                                                                                                             Mokyklos direktorė  Jadvyga Šliurpienė  



Balsių etnocentras kyla naujam gyvenimui 

 Mūsų mokykla baigia vykdyti projektą „Balsių kaimo etnocentro sodybos turtinimas ir geresnis pritaikymas 

kultūrinėms reikmėms“. 

  Balsių moksleiviai savo projekto metu buvo numatę sutvarkyti Balsių etnocentro sodybos ūkinį pastatą. Dar 

rudenį jie išnešė pastate buvusius šiaudus, kitokias šiukšles, šepečiais nuvalė akmenines sienas, skalda išlygino 

pastato vidaus pagrindą. Padedami savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Justino Jasiukaičio, ga-

vome mašiną skaldos. Mokyklos techninio personalo darbuotojai, panaudoję projekte gautas medţiagas, atliko dar-

bus, kurie buvo ne mokinių jėgoms: sutvarkė pastato langus, duris, atnaujino elektros instaliaciją. Rezultatas nuste-

bino pačius mokinius – taip tapo jauku buvusiame apleistame pastate. Čia, moksleivių manymu, šiltuoju metų lai-

ku galėtų vykti mokyklos ir vietos bendruomenės kultūriniai bei edukaciniai renginiai. Beje, vienas tokių jau įvy-

ko. Tai projekto rezultatų pristatymas Balsių kaimo gyventojams. Mokiniai ūkiniame pastate surengė koncertą, 

papasakojo apie projekto vykdymą, padėkojo visiems, palaikiusiems projekto idėją.  

 Dar vienas darbų, kurie buvo numatyti įgyvendinant projektą, etnocentro klėtelėje esančios buities rakandų 

ekspozicijos papildymas senoviniais daiktais. Mokiniams buvo svarbu ne tik surinkti senovinių daiktų kolekciją, 

bet ir teisingai tuos daiktus aprašyti, remiantis kraštotyriniam eksponatui keliamais reikalavimais. Su pastaraisiais 

vaikus supaţindino Pakruojo savivaldybės kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Marytė Vaitie-

kūnienė. Taip atsirado naujai surinktų eksponatų aprašų aplankas. Visi naujieji eksponatai buvo „įkurdinti“ etno-

centro buities rakandų ekspozicijoje.  

 Dirbant etnocentre, mokiniams kilo idėja pakviesti ir kitus mokinius uţsukti į etnocentrą, pasidomėti ekspo-

zicija, pasiklausyti pasakojimų apie Balsių kaimą, etnocentro sodybą. Taip atsirado jaunųjų gidų grupė, pasiruošusi 

etnocentre pravesti maţą ekskursiją. Gidų grupės birţelio mėnesį laukia labai atsakingas momentas – etnocentre 

vyksianti tarptautinė stovykla, kurioje laukiama apie 100 dalyvių iš savos ir kitų mokyklų, su kuriomis draugauja 

Balsių pagrindinė mokykla. Stovyklos metu vyks  didysis projekto rezultatų pristatymas, dalyvaujant ir kitoms ra-

jono mokykloms - projekto „Kuriame Respubliką“ dalyvėms.  

 Projekto dalyvių grupė, apmąstydama projekto rezultatus, pripaţino, kad ši veikla buvo vertinga ne tik mate-

rialine išraiška – sutvarkytu pastatu. Tapome atsakingesni, išmokome vertinti ir tausoti kitų kartų palikimą, didţiu-

ojamės galėję būti naudingi savo mokyklai ir savo kaimui. 

Mokyklos projekto koordinatorė Virginija Tumėnienė 

Laikraščio  priedo redaktorė - direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Tumėnienė. 

Maketuotoja - bibliotekininkė Audra Svidrienė.   Tiraţas 150 egzempliorių. 

Klausiate – atsakome 

Sulaukėme ne vienos mamos klausimo dėl moksleivių darbo prie mokyklos vasaros atostogų metu. Paprašėme 
pakomentuoti mokyklos direktorės Jadvygos Šliurpienės: 

 „Moksleivių darbas tvarkant mokyklos aplinką vasaros atostogų metu yra sena mokyklos tradicija. Šiai ini-
ciatyvai yra pritarta mokyklos taryboje, kurią sudaro mokytojų, tėvų ir moksleivių atstovai. Pagal bendrą susitari-
mą kiekvienas 5-9 klasės moksleivis per vasarą prie mokyklos turi padirbėti vieną savaitę po keletą valandų. Vai-
kams tikrai nėra duodami darbai, neatitinkantys jų jėgų ar keliantys pavojų sveikatai. Savaitę, kurią norėtų dirbti, 
vaikas gali pasirinkti pats, tačiau, išeinant atostogų, jis turi būti užsirašęs į vasaros darbų registravimo žurnalą pas 
mokyklos sekretorę.  

 Yra buvę metų, kada vaikams prie mokyklos dirbti nereikėdavo. Tuomet turėdavome  moksleivių grupę, ku-
rie būdavo įdarbinami per darbo biržą ir dirbdavo po mėnesį kiekvieną dieną gaudami už tai atlyginimą. Šiais me-
tais tokių darbininkų neturime.  

INFORMUOJAME 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino naujas etninės kultūros ir sveikatos ugdymo bendrąsias 
programas, kurias mokykla privalo pradėti įgyvendinti nuo naujų mokslo metų pradžios. 

 Pagrindinio ugdymo koncentre etninės kultūros programa bus įgyvendinama per pasirenkamuosius dalykus, t.y., 5, 7 
ir 9 klasėse pusę metų vaikai bus mokomi etninės kultūros. Sveikatos ugdymo programa pradinio ir pagrindinio ugdymo 
koncentruose bus įtraukiama į giminingų dalykų turinį. Taip pat bus organizuojama įvairi popamokinė veikla, susijusi su 
sveikatos ugdymu. 


