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ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

 

Vilniaus Šilo mokykla savo veiklą organizuoja remiantis Lietuvos Respublokos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių 

konvencija, Vaiko gerovės politikos koncepcija. Vaikų ugdymas grindžiamas edukacinėmis naujovėmis, bendrakultūrinėmis vertybėmis, specialiosios 

pedagogikos srities  naujovėmis. Ugdymo procese vadovaujamasi Lietuvos, Europos ir pasaulio pedagoginėmis nuostatomis. Aktyviai veikia VGK 

specialistų komanda, kuri padeda vaikui laiduoti kokybišką pradinį, pagrindinį ugdymą bei socialinių įgūdžių lavinimą, kartu užtikrinant reikalingos 

švietimo pagalbos teikimą. 

Vilniaus Šilo mokykloje 2020-2021 m. m. sukomplektuota 21 specialiojo ugdymo klasių (pradinio, pagrindinio is SĮ ugdymo klasės) ir 1 

ikimokyklinė - priešmokyklinė grupė. Įstaigą lanko 165 vaikai. Mokyklą lanko vaikai su intelekto, kalbos ir kalbėjimo, įvairiapusiais raidos, judesio ir 

padėties bei kompleksiniais sutrikimais ar negaliomis. Įstaigoje dirba 34 pedagogai - klasių, neformaliojo švietimo ar dalyko mokytojai, 21 popietinis 

auklėtojas, 10 logopedų - specialiųjų pedagogų, 1 ergoterapeutė, 2 kineziterapeutai, 1 meno terapeutė, 2 masažistai, 37 mokytojų-auklėtojų padėjėjai, ir 

kiti darbuotojai. Po pamokų veikia neformaliojo švietimo užsiėmimai, kuriuose mokiniai lavina smulkiosios motorikos, koordinacijos, meninės, sceninės 

raiškos, skaitymo ir kitus įgūdžius. 

 

 Misija 

 

Teikti kokybišką ikimokyklinio ugdymo individualizuotą programą, individualizuotą priešmokyklinio ugdymo programą, individualizuotas 

pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programas glaudžiai bendradarbiaujant pedagogams, švietimo 

pagalbos specialistams, tėvams, mokiniams ir socialiniams partneriams, ugdyti dorą, savarankiką asmenybę, gebančią sėkmingai socializuotis bei 

integruotis sparčiai besikeičiančioje visuomenėje. 

 

Vizija 

 

Motyvuota, nuolat besimokanti, atvira iššūkiams ir naujovėms, aktyvi ir glaudžiai bendradarbiaujanti, visiems bendruomenės nariams atvira erdvė. 

Mokyklos siekis – vaikai, pasiruošiantys lankyti mokyklą; mokiniai, noriai lankantys mokyklą ir įsitraukiantys į mokymąsi ir kitas veiklas; 

tėvai/globėjai/rūpintojai, aktyviai dalyvaujantys vaikų mokymęsi ir patys besimokantys; bendruomenė, palaikanti ir kurianti mokymąsi. 

 

Prioritetai 

 

1. Profesinių ir asmeninių kompetencijų tobulinimas, įgyvendinant šiuolaikinį integruoto ugdymo turinį, atitinkantį mokinių individualius 

poreikius. 

2. Mokyklos pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų komandinio darbo plėtra. 

3. Mokyklos bendruomenės telkimas, siekiant palankaus emocinio mikroklimato įgyvendinant įtraukties principą ugdymo procese. 
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Pedagogo kvalifikacinė kategorija Vyresniojo pedagogo kvalifikacinė kategorija Pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija 

21 24 10 

 

Įstaigos savitumas 

 

Vilniaus Šilo mokykla įsikūrusi ramioje vietoje - vaizdingame Valakampių pušyne. Ši aplinka sudaro sąlygas organizuoti veiklas už klasės ir 

mokyklos ribų, taip pat teigiamai veikia mokinių savijautą ir sveikatą. 

Siekiant aukštesnės ugdymo kokybės bei mokomosios medžiagos nuoseklumo, mokykla dirba pagal teminio integruoto ugdymo principus, 

siekiama pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų komandinio darbo. 

Kiekvienais metais organizuojamos išvažiuojamosios klasės (trukmė nuo 3 iki 5 dienų), t.y. 2019 m. buvo organizuota „Jūros klasė“ Baltijos 

pajūryje, bei „Miško klasė“ Molėtų rajone.  

Mokykloje įgyvendinamas turiningas neformalus švietimas (kasmet ne mažiau nei 10 skirtingų užsiėmimų), kuris gerokai praturtinamas 

bendradrabiaujant su socialiniais partneriais, pvz. „Vikingų kaimas“, „Arno Kauno golfo klubas“, „Šiuolaikinio šokio teatru „Dansema“, Šokio 

informacijos centru, „Raudonosios nosys“ ir pan.  

Mokykla inicijuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą ne tik šalies, bet ir tarptautiniu lygmeniu (Erasmus+ projektai), siekdama mokinių socialinės 

integracijos, personalo atvirumo ir mokymosi iš kolegų gerosios patirties.  

Siekdami profesinių ir asmeninių kompetencijų tobulinimo bei papildomo finansavimo kvalifikacijos kėlimo renginiams, mokinių veikloms, 

įgyvendiname tarptautinius projektus, pvz. Erasmus+, Nordplus Junior. 2019 m. lapkričio 13 d. Vilniaus Šilo mokyklos bendruomenei buvo įteiktas 

apdovanojimas už Kokybiškiausią programos „Erasmus+“ socialinės įtraukties projektą įgyvendinimą („I AM PROSPEROUS“).  

Atsižvelgiant į tėvų/globėjų/rūpintojų poreikius mokinių atostogų metu vykdomas vaikų užimtumas. 

Vilniaus Šilo mokykla puoselėja savo individualumą, išskirtinumą, mokosi konstruktyviai dirbti su kitomis organizacijomis, siekia kuo aukštesnės 

mokyklos kultūros, bendruomenės dialogo bei kokybiškai reprezentuoti įstaigos pasiekimus šalies ir tarptautiniu mastu.  

 

  MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ  

 

Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės 

Ugdymo turinys  Individualizuotos ugdymo 

programos, pamokų, 

individualizuoti papildomų 

užsiėmimų ir neformaliojo 

švietimo tvarkaraščiai atitinka 

skirtingus mokinių poreikius ir 

gebėjimus bei galimybes.  

Vadovėliai ir kitos 

mokymo(si) priemonės nėra 

pritaikytos vaikams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, todėl 

pačiam mokytojui reikia 

kurti pritaikytą ugdymo 

turinį. 

Siekti dar didesnio peagogų, 

švietimo pagalbos specialistų 

bendradarbiavimo, dalijantis 

parengtomis individualiomis 

užduotimis, gerąja patirtimi. 

Labai didelės laiko sąnaudos 

rengiant individualizuotas 

priemones ir užduotis. 

Labai didelės kanceliarinių 

priemonių sąnaudos ir 

(popieriaus, spausdintuvo dažų 

ir pan.) išlaidos (kopijavimo 

aparatų nuoma). 
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Sudarytos galimybės naudotis 

naujausiais vadovėliais, 

pratybų sąsiuviniais, 

papildomų užduočių 

sąsiuviniais bei kita metodine 

literatūra ugdymo procese. 

Gausūs bibliotekos 

pedagoginės ir metodinės 

literatūros ištekliai. 

Sudarytos geros techninės 

galimybės naudoti IKT 

ugdymo procese.  

Mokykloje diegiamas teminis  

integruotas ugdymas. 

Mokymo(si) 

pasiekimai 

Pakankamai geri mokinių 

socialiniai įgūdžiai, kurie 

leidžia sėkmingai integruotis į 

visuomenę. 

Kai kurių ugdytinių prasta 

psichinė ir fizinė sveikata, 

bejėgiškumas, menka 

visuomenės tolerancija bei 

nepakankamas tėvų 

bendradarbiavimas su 

mokykla, riboja  galimybes 

sėkmingai integracijai. 

Visos ugdymo komandos 

narių įvairiapusis 

domėjimasis specialiojo 

ugdymo naujovėmis bei jų 

pritaikymas dirbant su didelių 

ir labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais 

vaikais. 

Dėl mokinių sveikatos 

sutrikimų kyla sunkumų 

vertinant realius vaikų 

gebėjimus,  ugdymosi 

galimybes. 

Mokymasis ir 

ugdymas 

Pamokos organizuojamos 

įvairiomis formomis: 

išvažiuojamosios klasės, 

ekskursijos, išvykos, 

edukaciniai užsiėmimai ar 

pamokėlės, projektinė veikla. 

Ugdomosios veiklos formų 

individualizavimas ir įvairovė 

mokinių aktyvumui skatinti.  

Įvairių šiuolaikinių 

technologijų ir programų 

pritaikymas ugdymo procese. 

Mokinių individualiems 

gebėjimams pritaikytų 

specialiųjų ugdymo (si) 

priemonių, mokomųjų 

programų trūkumas.  

Žmogiškųjų išteklių 

trūkumas, nepritaikytos 

mokyklos patalpos ir/arba jų 

trukdymas riboja pedagogų 

idėjų įgyvendinimą 

organizuojant mokinių 

užimtumą. 

Nepkankamas ugdymo 

tęstinumo užtikrinimas 

namuose.  

Padėjėjų kaita trikdo klasės 

komandinį darbą, kas įtakoja 

mokymo ir ugdymo kokybę. 

Ir toliau siekti glaudaus 

bendradarbiavimo su kitomis 

institucijomis, 

tėvais/rūpintojais/globėjais, 

socialiniais partneriais, 

rėmėjais. 

Baigusiems individualizuotą 

pagrindinio ar socialinių 

įgūdžių programą ribotos 

galimybės pritaikyti įgytas 

žinias ir įgūdžius, nes 

visuomenė nepasirengusi 

priimti jaunuolius, turinčius 

SUP. 
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Komandos narių empatijos 

ryšio stiprinimas su kiekvienu 

vaiku. 

Sudaromos sąlygos tobulinti 

asmenines ir profesines 

kompetencijas visam 

mokyklos personalui. 

Pagalba 

moksleiviams 

Teikiama švietimo specialistų 

pagalba. 

Mokykloje organizuojamas 

turiningas neformalusis 

švietimas, atliepia 

individualius mokinių 

poreikius.  

Vasaros vaikų užimtumo 

programos organizavimas, 

budinčiųjų grupių 

organizvimas mokinių atostogų 

metu, nakvojimo paslaugos 

teikimas didelė pagalba 

tėvams/globėjams/rūpintojams 

įsilieti į darbo rinką.  

Vaiko ugdymo klausimų 

/problemų aptarimas ir  

sprendimas pasitelkiant  

specialistų ir 

tėvų/globėjų/rūpintojų 

komandinį darbą. 

Glaudesnio mokyklos 

pedagogų bei švietimo 

pagalbos specialistų bei 

tėvų/globėjų/rūpintojų 

glaudaus bendradarbiavimo 

tarpusavyje siekimas, 

aptariant ugdymo proceso 

problemas ir trūkumus.  

Siekti glaudesnio ir 

nuoseklaus bendradarbiavimo 

su 

tėvais/globėjais/rūpintojais. 

Diegti integruoto ugdymo 

modelį, kurio metu 

mokiniams sudaroma 

galimybė tas pačias žinias 

pakartoti per įvairius 

mokomuosius dalykus. 

Ne visi mokinių tėvai dalyvauja 

mokyklos bendruomenės 

gyvenime. Dalyvavimas 

epizodiškas, negrindžiamas 

partnerystės ryšiais. 

Mokyklos 

etosas 

(mokyklos 

kultūra, 

bendruomenė ir 

savivalda, 

ryšiai)  

Mokyklos darbo formos kuria 

mokyklos savitumo, jos veiklos 

bei siekių tęstinumo ir 

priklausymo bendruomenei 

jausmą.  

Mokyklos veikla pagrįsta 

sąžiningumo, teisingumo bei 

lygių galimybių principais. 

Veikia pagalbos teikimo 

Epizodiškas tėvų 

dalyvavimas bendruomenės 

gyvenime.  

Bendruomenės narių 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo principai 

nėra visada pastovūs. 

Tėvų dalyvavimo mokyklos 

veikloje sistemingas ir 

nuoseklus aktyvinimas, 

inicijuojant įvairias formas, 

programas, projektus. 

Mokyklos ryšių su švietimo ir 

kitomis institucijomis 

plėtimas.  

Dėl COVID-19 pandemijos, 

darbo karantino laikotarpiu 

padidėjusi atskirtis, nepalanki 

psichologinė atmosfera, 

saugumo stoka ir nerimas dėl 

ateities.  
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sistema mokyklos 

bendruomenės nariams. 

Bendruomenės nariai 

didžiuojasi savo mokykla. 

Ištekliai Aukštas mokyklos reitingas 

neįgalių vaikų ugdymo srityje. 

Mokyklos bendruomenės 

dalyvavimas planuojant 

mokyklos veiklą.  

Komandinio darbo tradicijų 

plėtojimas.  

Mokyklos bendruomenės 

dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose. 

 

Nepakankami finansiniai 

ištekliai (nepilnai pritaikytos 

mokyklos patalpos ir 

kiemas). 

Materialinės bazės 

stiprinimas ieškant papildomų 

lėšų.  

Valstybės ir savivaldybės 

skiriamas finansavimas tik 

minimaliai tenkina mokyklos 

plėtros poreikius.  

 

 

 

SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI PRAĖJUSIAIS MOKSLO METAIS: 

 

Siekiama diegti mentorytės KOLEGA – KOLEGAI idėjas mokykloje, pvz. 2019-2020 m.:  

  - I. Grigonienė nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 21 d. laikotarpiu Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos Muzikos fakulteto jungtinės Muzikos terapijos magistrantūros studijų 2 kurso studentės Mintautės Sudžiūtės atliekamos tiriamosios 

praktikos Šilo mokykloje praktikos vadovas. 

 - R. Bagdonavičienė projekto “Renkuosi mokyti – mokykla kaitai” RM mokytojo A. A. Markevič mentorė, dalyvavo MTC mentorystės 

mokymuose. 

 - Mokytojų metodinės grupės nariai mokslo metų eigoje rengė metodines priemones. Parengtų priemonių pristatymas ir aptarimas atidėtas dėl 

COVID-19 pandemijos. 

 

Metodinės grupės nariai skaitė pranešimus įstaigos, šalies, užsienio pedagogams: 

 

1. R. Bagdonavičienė: 

 2019 m. lapkričio 23 d. skaitė  pranešimą "Mokymo medžiagos pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių". Pranešimas 

skaitytas Vilniaus Šilo mokykloje projekto "Renkuosi mokyti - mokyklų kaitai" dalyviams. 

 2019 m. gruodžio 30 d. gerosios patirties sklaida Šilo mokykloje. Skaitytas pranešimas " Integruoto ugdymo galimybės specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams. Patirtinis mokymasis". 
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 2020 m. balandžio 7 d. nuotoliniuose mokymuose “Nuotolinis ugdymas vaikams, turintiems SUP: strategija, organizacija, konkretūs pamokų 

pavyzdžiai  skaitytas pranešimas “Nuotolinio ugdymo vyresnių klasių mokiniams, turintiems SUP, konkretūs pamokų, mokomosios medžiagos 

pavyzdžiai”. 

2. 2019 m. gruodžio 30 d. J. Klimkienė, A. Petuchovienė, I. Radžiūnienė, A. Stulgaitienė mokyklos pedagogams skaitė pranešimą 

ERASMUS+KA101 PROJEKTAS ,,Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių-mokymasis nežino ribų” gerosios patirties sklaida”.  

3. 2020 m. kovo 7 d. G. Šimkienė skaitė pranešimą šalies pedagogams "Nuotolinio ugdymas vaikams, turintiems SUP: "Nuotolinio ugdymo 

pradinių klasių mokiniams, turintiems SUP, konkretūs pamokų, mokomosios medžiagos pavyzdžiai". 

4. 2020 m. balandžio 7 d. E. Urbanavičienė, V. Maziukienė skaitė pranešimą švietimo pagalba seminare ,,Nuotolinio ugdymo galimybės specialiųjų 

poreikių mokiniams" (nuotolinis seminaras ZOOM platformoje). 

5. 2020 m. balandžio 29 d. J. Klimkienė, A. Petuchovienė, I. Radžiūnienė skaitė pranešimus nuotoliniame seminare „Specialiųjų poreikių mokinių, 

turinčių intelekto sutrikimą,  nuotolinis ugdymas:  iššūkiai, galimybės ir patirtys“. 

6. V. Kančauskas skaitė pranešimą tarptautinės Retų ligų dienos 2020 renginyje, Vilniuje. Pranešimo tema: ,,Vektorinės tapybos taikymas ugdant 

specialiųjų poreikių vaikų kūrybiškumą ir meninę pajautą". 

7. A. Stulgaitienė skaitė pranešimą Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vadovams ,,Ikimokyklinės grupės vaikams, turintiems SUP, nuotolinio 

ugdymo veiklų, mokomosios medžiagos pavyzdžiai". 

8.  2019 m. lapkričio 23 d. O. Guogienė skaitė pranešimą "Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinių įgūdžių ugdymas" renginyje 

"Renkuosi mokyti - mokyklų kaitai". 

 9. 2020 m. sausio 3 d. D. Aukštuolienė skaitė pranešimas mokyklos bendruomenei "Autistiškų vaikų ir paauglių santykiai ir lytinis ugdymas". 

 10. V. Maziukienė vedė seminarus: 

  2019 m. rugsėjo 21 d. seminaras  „Vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimų” Baltarusija. 

  2019 m. lapkričio 22 d. pranešimas „Autizmo spektro sutrikimai. Struktūruotas ugdymas (priemonėmis, metodais). „Renkuosi mokyti“ 

mokytojams Vilnius. 

  2019 m. lapkričio 29 d. Vilniaus „Žiburio“pradinės mokyklos mokytojams seminaras „Perspektyvos ugdant autizmo spektro vaikus“. 

  2019 m. gruodžio 2 d. Vilniaus „Žiburio“pradinės mokyklos mokytojams seminaras „Perspektyvos ugdant autizmo spektro vaikus“. 

  2019 m. gruodžio 7 d. seminaras „Struktūruota aplinka ir vizualinė pagalba”. Mažeikių autizmo asociacija „Lietaus vaikai”. 

  2020 m. vasario 20 d. praktiniai mokymai „Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų (ASS), ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (pradinėse 

klasėse)” Vilnius.   

  2020 m. balandžio 7 d. Švietimo pagalba. Seminaras ,,Nuotolinio ugdymo galimybės specialiųjų poreikių mokiniams. 

 11. J. Jaraminienė skaitė pranešimą “Emocijų ir elgesio koregavimas taikant bendradarbiavimo su tėvais priemonę “Mano dienoraštis” projekto 

“Renkuosi mokyti-mokyklų kaita!” dalyviams. 
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Mokytojų metodinės grupės nariai aktyviai dalyvavo  tarptautiniuose projektuose, rengė ir įgyvendino projektus mokykloje: 

  

1. ERASMUS +KA229 (Nr.2019-1-TR-KA229-074476_2) projektas ,,Students with special needs are similar with art therapy” (I. Grigonienė, I. 

Radžiūnienė, G. Žadeika, S. Leonavičius, S. Ptašinskij, R. Juškėnienė, A. Navickienė, J. Okunevičienė, J. Mažeikienė, D. Aukščiūnienė, K. Matulionytė, 

D. Važgėlienė, V. Kančiauskas). 

2. ERASMUS +KA201 projektas ,,Start learning box” (E. Urbanavičienė, S. Bajerčiūtė, A. Stulgaitienė, V. Maziukienė, G. Šimkienė, R. 

Bagdonavičienė, K. Matulionytė, I. Grigonienė, A. Šešetas, D. Vaitmonė, I. Aukštuolytė). 

3. Mokyklos pokyčio projekto "Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant efektyvaus įtraukiojo ugdymo praktikos realizavimo" 

vykdymas (Renkuosi mokyti - mokyklų kaitai! projekto dalis) - 2019/20 m.m. (G. Šimkienė, R. Bagdonavičienė, V. Maziukienė, J. Martinova, S. 

Bajerčiūtė, A. Stulgaitienė, A. A. Markevič, E. Urbanavičienė). 

4. ERASMUS+KA101 PROJEKTAS ,,Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių-mokymasis nežino ribų” (J. Klimkienė, A. Stulgaitienė, A. 

Petuchovienė, I. Radžiūnienė).  

5. 2020 m. sausio 31 d. pateikta Nordplus Junior projekto paraiška. Gautas finansavimas. Projekto pavadinimas „Building my future“ (Kuriu savo 

ateitį) (I. Radžiūnienė, O. Guogienė). 

6. 2019 – 2021 m. ilgalaikis projektas, finansuojamas rėmėjų lėšomis ATENTION AUTISM. (J. Klimkienė, V. Maziukienė, O. Guogienė, J. 

Jaraminienė, G. Šimkienė, I. Radžiūnienė, K. Matulionytė, A. Kolpakova). 

 7. 2019 m. spalio mėn. mokykloje vyko tęstinis projektas ,,Užsiauginkime drugelį”. 

 8. 2019 m. rugsėjo IV savaitę - spalio IV savaitę  vyko projektas „Rudens spalvos, kurį organizavo ir įgyvendino: A. Kriaučiūnienė, V. Bobinienė, 

I. Grigonienė, A. Navickienė. 

 9. A. Stulgaitienė parengė įgyvendino Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą ,,Mokomės gamtoje“. 

 10. D.Važgėlienė, R. Buivydavičienė organizavo mokinių užimtumo vasaros stovykloje projektą. 

 11. V. Maziukienė rengė: 

  - ,,Augimas” specialistams ir tėvams, kurie sprendžia autizmo ir brendimo klausimus. Viena iš redaktorių. 

  - LAA "Lietaus vaikai", LASUC Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius ir Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus 

bendrija "Pagava" pristatė bendrą projektą, skirta gestams kaip vienam iš alternatyvios ir augmentinės komunikacijos būdų. Kūrybinės komandos narė. 

 12. Vilniaus Šilo mokyklos pedagogai vasario 23 – 27 d. organizavo stovyklą „Medžio bitės“. Stovyklos tikslas – novatoriškas integruotas ugdymas 

už mokyklos ribų, siekiant vaikų socializacijos ir integracijos. 

 

Mokslo metų eigoje organizuotos Respublikinės ugdytinių darbų, piešinių parodos. Mokytojų metodinės grupės nariai kartu su savo 

auklėtiniais dalyvavo tarptautinėse, respublikinėse vaikų piešinių parodose, konkursuose, sportiniuose renginiuose: 

 

1. 2019 m. spalio 25 d. J. Jaraminienė, V. Jelenskienė organizavo ir dalyvavo Vilniaus miesto specialiųjų ugdymo įstaigų klasių mokinių 

gamtamokslinėje viktorinoje „Ką žinau apie gamtą“. 
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 2. 2019 m. gruodžio 9 d. – 2020 m. sausio 2 d. I. Radžiūnienė, J. Klimkienė, A. Petuchovienė organizavo ir paruošė mokinius respublikinei SUP 

turinčių mokinių kūrybinių darbų parodai „Kalėdinis burbulas“, Vilniaus savivaldybėje. 

 3. 2019 m. lapkričio 25 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. J. Klimkienė, A. Petuchovienė paruošė mokinius dalyvavimui Tarptautiniame kūrybinių darbų 

parodoje ,,Draugystės pynė“. 

 4. 2019 m. lapkričio 25 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. A. Petuchovienė,  A. Kriaučiūnienė, B. Žilinskienė, A. Marcinkevičienė paruošė mokinius 

dalyvavimui Respublikinėje  parodoje „Piešiu gyvenimą”, kurią organizavo Tauragės rajono. Skaudvilės specialioji mokykla. 

 5. D. Važgelienė organizavo parodą „Žiemos pasaka“ mokyklos erdvėse. 

 6. 2020 m. vasario 28 d. I. Radžiūnienė paruošė mokinius dalyvavimui tarptautiniame projekte „Velykų papročiai“. 

7. 2020 m. kovo 2 d. I. Radžiūnienė, A. Petuchovienė paruošė mokinius tarptautiniam dailės konkursui „Mano kraštas. Medžiai“, kurį organizavo 

Torunės neformaliojo ugdymo centras. 

 8. 2020 balandžio mėn. J. Klimkienė, A. Petuchovienė, R. Kanajeva, I. Radžiūnienė organizavo ir paruošė mokinius respublikinei SUP turinčių 

mokinių kūrybinių darbų parodai „Gražutis margutis“. 

 9. 2020 m. gegužės 25 d. I. Radžiūnienė paruošė mokinius dalyvavimui Vilniaus saugaus miesto centro konkurse „Mano sveiko maisto lėkštė“. 

 10. J. Jaraminienė su klasės mokiniais dalyvavo Vilniaus Perkūno Rotary klubo labdaringame vaikų su negalia piešinių aukcione. 

 

Pedagogai, atsižvelgdami į metų laiką, keitė klasių, grupių sensorinę aplinką. Visi mokytojų metodinės grupės nariai aktyviai įsijungė 

organizuojamas šventes, renginius, gamino dekoracijas, kostiumus, bei kitas, renginiams reikalingas priemones. 

    

1. 2020 m. vasario 11 d. I. Radžiūnienė vykdė bendras veiklas su Sietuvos progimnazijos mokiniais, Sietuvos progimnazijoje. 

2. Iki 2020 m. kovo 16 d. mokykloje vyko visi mokytojų metodinės grupės plane numatyti renginiai: 

  

Organizuotas renginys Data Organizatoriai, dalyviai 

Rugsėjo 1 – osios renginys 2019-09-02 Direktorės pavaduotoja ugdymui, 

I. Grigonienė 

Sveikatinimo ir sporto dienos: 

Rudens žygis 

2019-09-26 

  

Sporto mokytojai 

Rudens šventė 2019 – 10 – 03 J. Klimkienė, A. Petuchovienė,  

A. Nakraševičius, I. Grigonienė 

 ,,Draugystės žygis“ su bičiuliais iš Vilniaus Sietuvos 

progimnazijos ir Gedimino Technikos universiteto 

inžinerijos licėjaus 

2019-10-25   
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Draugystės žygis kartu su „RENKUOSI MOKYTI – 

MOKYKLŲ KAITAI“ PROJEKTU. 

2019-11-04 A. Nakraševičius, V. Maziukienė 

Tolerancijos savaitė 

Lapkričio 11 – 15 d. 

2019-11-14 

  

D. Aukštuolienė 

R. Buividavičienė 

Šiaurės šalių literatūros diena Lapkričio 11-17 dienomis 2019-11-15 D. Važgelienė 

Žibintų šventė (Šv. Martyno dienai paminėti) 2019-11-21 I. Grigonienė,  

A. Nekraševičius 

Kalėdų belaukiant. Adventas 2019-11-28 I. Grigonienė,  

A. Nakraševičius 

Šv. Kalėdų renginys 2019-12-19 A. Kriaučiūnienė, I. Grigonienė, 

A. Nakraševičius 

A. Navickienė, D. Važgelienė 

Atmintis gyva, nes liudija 2020-01-13 Klasių vadovai (pilietiškumo ugdymo pamokos 

klasėse) 

Kūrybinis renginys ,,Muzikinė pasaka – Pirštinė" 2019-12-18 

2020-01-24 

I. Grigonienė, O. Guogienė 

Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena 2020-02-13 O. Guogienė, I. Grigonienė 

Užgavėnės 2020-02-25 V. Maziukienė, V. Bobinienė, G. Šimkienė,  

I. Grigonienė, A. Nakraševičius, A. Navickienė 

Kaziuko mugė 2020-03-05 

  

B. Žilinskienė, E. Tamošiūnienė,  

R. Buividavičienė 

Laisvės žygis, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai 

paminėti 

2020-03-05 A. Nakraševičius, klasių vadovai 

Savaitė be patyčių  2020 2020-03-19 D. Aukštuolienė, R. Buividavičienė 
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Kovo 16 – 20 d. I. Aukštuolytė, D. Aukščiūnienė 

Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“ 2020 m. kovo mėn. D. Aukštuolienė, R. Buividavičienė 

Parodos „Mokykla 2019 „ Litexpo rūmuose aplankymo 

organizavimas 

  D. Važgėlienė 

          

3. 2020 m. balandžio 20 d. mokyklos pedagogai J. Klimkienė, J. Jaraminienė, A. Navickienė, I. Radžiūnienė dalyvavo pokalbyje su žurnaliste E. 

Kulvietiene apie nuotolinį mokymą Vilnius Šilo mokykloje. Interviu straipsniui. Straipsnis patalpintas mokyklos internetinėje svetainėje.  

4. 2020 m. birželio mėn. mokytojas A. A. Markevič dalinosi gerąja pedagogine patirtimi - straipsnis apie nuotolinį specialųjų ugdymą žurnale 

"Lietaus vaikai". 

 5. V. Maziukienės parengė straipsnius žurnale „Lietaus vaikai”, temomis: 

„Vizualinė komunikacija ugdymo įstaigoje: individualios ir grupinės dienotvarkės”.  

„Kas yra TEACCH terapinė ugdymo programa?”. 

 6. V. Kančauskas sukūrė filmukus apie įsimintinas mokyklos gyvenimo akimirkas: 

 ,,Draugystės žygis. Vilniaus Šilo mokykla kartu su VGTU inžinerijos licėjumi ir Vilniaus Sietuvos progimnazija 2019“. 

 ,,Kalėdos 2019 Vilniaus Šilo mokykla“. 

 ,,Išvyka į dinozaurų parką“. 

 ,,Vasario 16-oji“. 

 ,,Laukiame Jūsų“. 

 7. Nuo kovo 16 d. organizuotas nuotolinis ugdymas už kurio organizavimą ir sklandų įgyvendinimą atsakinga pavaduotoja ugdymui S. Bajerčiūtė. 

 8. Auklėtojai kartu su mokiniais dalyvavo kitų mokyklų organizuojamuose piešinių ir įvairių darbelių konkursuose, parodose. Taip pat rengė 

mokykloje įvairias mokinių darbelių parodas. 

 9. Auklėtojų metodinės grupės nariai aktyviai įsijungė į organizuojamas šventes, renginius, gamino dekoracijas, kostiumus, bei kitas, renginiams 

reikalingas priemones. Dėl 2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje paskelbto karantino dalis suplanuotų renginių neįvyko. 

 10. Pedagogai tobulino savo kvalifikaciją  įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, dalinosi įgytomis žiniomis su kolegomis. Pedagogai 

elektroniniame dienyne pildo skyrių ,,Kita veikla“, kurioje įrašo informaciją apie kvalifikacijos tobulinimo renginius, už kuriuos atsiskaito administracijai 

metinio pokalbio metu. 

 

Ugdymo materialinės bazės gerinimas:  

 

Siekiant kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(si)/mokymo(si) 2019 metais įrengtos naujos ugdymosi erdvės, t.y. multisensorikos, kineziterapijos, 

psichologo, dailės terapijos, 7 švietimo pagalbos kabinetai,  „Attention autism“ metodikos kambarys. Įsigijome 3 kompiuterius ir tikslingai ugdymo 
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procese naudojame 4 ekranus. Nupirktas 1 planšetinis kompiuteris  kurčiojo mokinio raštingumo ugdymui ir komunikacijai. Modernios belaidės 

kolonėlės naudojamos terapinių užsiėmimų bei neformalaus švietimo metu. 

Nupirkti nauji pritaikyti baldai (suolai, stalai, spintos) ir atnaujintos 3 klasės. 

Mokyklos bibliotekos fondai papildyti vadovėliais, pratybomis, vaikų ir pedagogine literatūra. 

 

Aplinkos gerinimas: 

 

Pateiktas ir laimėtas Vilniaus m. savivaldybės Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas mokyklos edukacinėms erdvėms įrengti. 

Savivaldybės lėšomis ir mokyklos bendruomenės pastangomis įrengtas gamtamokslinės-edukacinės erdvės, pažintinis takas. Savivaldybės visuomenės 

aplinkosauginio švietimo programos ,,Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo“ projektų konkurse ,,Vilniaus miesto savivaldybės įmonių 

ir įstaigų žalioji aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“ Vilniaus Šilo mokyklai paskirta I vieta įvairaus tipo mokyklų grupėje. 

Demontuota 3 pavėsinių asbesto danga. Pavėsinės atnaujintos padengus nauja, nekenkminga sveikatai danga. Rėmėjų dovanotais dažais atnaujintos 

pavėsinės, suoliukai ir kt. kiemo įrenginiai.  

Suremontuotos ir pritaikytos neįgaliesiems vaikams 2 klasės ir san. mazgas. Nupirkti ir įrengti 3 modernūs keltuvai fizinę negalią turintiems 

mokiniams tualetuose. Įrengtas miegamasis-poilsio kambarys. Suremontuoti logopedo, soc. pedagogo ir psichologo kabinetai. Suremontuota ir  

praplatinta fojė, 2 pagrindiniai koridoriai, pakeista elektros instaliacija.  

Pritaikytas neįgaliųjų vežimėliams mokyklinis autobusiukas, įrengtas kondicionierius. 

Įdiegtas elektroninis mokyklos skambutis, pritaikytas psichikos negalią turintiems vaikams. 

Rėmėjų lėšomis įrengti lauko muzikos instrumentų klasė (7000 eur), įsigytos sūpynės vaikams, pritaikytos neįgaliojo važimėliams (3000 eur). 

 

Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė mokykla praėjusiais mokslo metais: 

 

1. Dėl patalpų trūkumo negalime įrengti mokinių „Ramybės‘ kambario, personalo darbo kambarių, skirti patalpas socialiniams partneriams, kurie, 

tėvų/globėjų rūpintojų prašymu, teikia individualius užsiėmimus mokyklos mokiniams (pvz. ABA terapija). 

2. Mokykloje nėra sporto aikštyno, todėl mokiniams nesudaromos tinkamos sąlygos fizinei veiklai. Teikta ES Sporto rėmimo fondo paraiška lauko 

sporto aikštynui, tačiau dotacija nebuvo skirta.   

3. Kasmet nesuderintos vaikų pavėžėjimo paslaugos su vaiko gerove (labai anksti ryte vaikas paimamas iš namų, atvežamas į 1-os pamokos pabaigą, 

ilga kelionė). 
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TIKSLAI IR UŽDAVINIAI ATEINANTIEMS MOKSLO METAMS: 

 

Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai 
Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1.Organizuoti 

kokybišką 

ugdymą, 

atitinkantį 

mokinių 

individualius 

poreikius 

 

Koordinuotas pedagogų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų darbas. 

 

Komandinio darbo 

skatinimas.  

 

Mokslo 

metų 

bėgyje 

- 

Vaiko gerovės 

komisija, 

Metodinė 

taryba, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

 

Vaiko gerovės 

komisija, 

Metodinė 

taryba, klasių 

vadovai. 

 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkiui, soc. 

pedagogai. 

Veiksmingas ir individualius 

vaiko poreikius atitinkantis 

veiklų/pamokų tvarkaraštis. 

Parengtos 

individualizuotos ugdymo 

programos pagal dalykinio 

integruoto  ugdymo 

principus ir atitinkančios 

realius vaiko gebėjimus. 

Individualizuotų ugdymo 

programų, būdų, metodų 

parinkimas, aptarimas, jų 

sklaida, aprobavimas Vaiko 

gerovės komisijoje. 

Visos mokyklos klasės dirbs 

pagal integruoto dalykinio 

ugdymo principus 

 

Reguliarūs (kas savaitę ir 

esant poreikiui) pedagogų 

(mokytojų ir auklėtojų) bei 

švietimo pagalbos specialistų 

susirinkimai integruoto 

ugdymo klausimus aptarti. 

Atviras, dalykiškas, 

paremtas pasitikėjimu 

bendradarbiavimas su 

mokinių 

tėvais/globėjais/rūpintojais 

numatant vaikų 

individualių ugdymo 

programų apimtį, tikslus ir 

uždavinius. 

Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais. 

Konsultacinių dienų 

mokykloje organizavimas 

tėvams/globėjams/rūpintojams 

su pedagogais bei švietimo 

pagalbos specialistais 

mažiausiai 2 kartus per 

mokslo metus. 

 

Organizuotas bent vienas 

seminaras, mokymai aktualia 

auklėjimo tema mokinių 

tėvams/globėjams/ 

rūpintojams (pvz. mitybos 

sutrikimų, brendimo ir 

lytiškumo klausimais ir pan.). 
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Sudarytos sąlygos 

kiekvienam mokiniui 

plėtoti jo gebėjimus 

neformalaus švietimo 

užsiėmimuose. 

Neformalaus ugdymo 

užsiėmimai. 

Skirtingi, įvairios pakraipos 

neformalaus švietimo 

užsiėmimai, kurie atitinka 

vaikų poreikius ir gebėjimus. 

 

Neformalaus švietimo 

užsiėmimų turinys susijęs su 

mokyklos projektine veikla 

(pvz. Erasmus+ KA229) 

Skatinti fizinį aktyvumą, 

formuoti sveikatos 

saugojimo įgūdžius ir 

sveikos gyvensenos 

įpročius. 

Mokinių skatinimas aktyviai 

fizinei veiklai. Užduočių 

individualizavimas pagal 

mokinių fizines galias. 

Didesnis fizinis aktyvumas ir 

fizinis pajėgumas formuoja 

elementarius motorikos 

įgūdžius. 

Mokinių pavėžėjimo 

paslaugos pakankamos 

kokybės ir suderintos su 

mokinių gerove. 

Glaudus bendravimas su 

mokinių 

tėvais/globėjais/rūpintojais, 

siekiant suderinti vaiko 

sveikatai ir gerovei palankius 

pavėžėjimo maršrutus. 

 

Dalykiškas 

bendradarbiavimas su VšĮ 

„Vilties akimirka“ ir 

Vilniaus m. savivaldybės 

Švietimo aplinkos skyriumi, 

siekiant aukštesnės mokinių 

pavėžėjimo paslaugos 

kokybės. 

Mokinių poreikius 

atliepiantys, suderinti 

pavėžėjimo maršrutai. 

 

 

 

 

VšĮ „Vilties akimirkos”, 

Vilniaus m. savivaldybės 

Švietimo aplinkos skyriumi ir 

mokyklos atsakingų 

darbuotojų dalykiškas 

bendradarbiavimas, kurio 

tikslas – kokybiška mokinių 

pavėžėjimo paslauga. 

2. Kurti 

palankų 

emocinį 

mikroklimatą 

mokykloje, 

Sukurta pasitikėjimo ir 

pagarbos atmosfera 

kolektyve 

Gerosios patirties sklaida, 

bendradarbiavimas.Personalo 

patirties panaudojimas, 

pradedančiųjų dirbti 

mentorystė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikiama kokybiška 

psichologinė pagalba 

mokyklos personalui ir 

įgyvendintos rekomendacijos 

vadovams pagal   Vilniaus m. 
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kuris įtakos 

mokinių  

socialinę ir 

psichologinę 

raidą, jų 

fizinę 

sveikatą ir 

ugdymo 

proceso 

kokybę. 

 

 

 

Mokslo 

metų 

bėgyje 

 

 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

1.2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

 

 

 

 

Mokyklos 

bendruomenės 

nariai 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro tęstinį 

psichikos sveikatos 

kompetencijų stiprinimo 

veiklos projektą (LR SAM 

2019 m. balandžio 30 d. Įsak. 

Nr. V-523). 

 

Organizuoti individualūs 

pokalbiai: 100%  su 

pedagogais bei švietimo 

pagalbos specialistais ir bent 

su 50% su kitu mokyklos 

personalu. 

 

Sukurta mokyklos tradicija -  

bent 2 neformalūs renginiai 

mokyklos darbuotojams (pvz. 

mokyklos darbuotojų vaikų 

Kalėdinis renginys, bendros 

išvykos ir pan.). 

Aukštesnė 

bendradarbiavimo kultūra. 

Profesinis bendravimas ir 

bendradarbiavimas, 

motyvacijos stiprinimas. 

 

Vykdomas glaudus 

bendradarbiavimas su 

mokyklos psichologu. 

 

Dalyvavimas bendruomenės 

projektuose, programose. 

Kiekvienas jaunas pedagogas, 

švietimo pagalbos specialistas 

turi savo veiksmingą 

mentorių. 

 

Visi mokyklos projektai, 

renginiai (100%) 

organizuojami komandinio 

darbo principu. 

3. Mokyklos 

pedagogų ir 

švietimo 

Kvalifikacijos tobulinimas 

mokykloje ir už jos ribų. 

 

Suteikti galimybę 

pedagogams nuolat tobulinti 

kvalifikaciją, plečiant 

Mokslo 

metų 

bėgyje 

 
Direktoriaus 

pavaduotojos 

Ne mažiau nei 80% pedagogų 

dalyvaus kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose bent 5 
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pagalbos 

specialistų 

kompetencijų 

plėtra. 

 

kultūrinį akiratį ir atrandant 

įvairesnį pedagoginių 

funkcijų spektrą. 

 

Pristatyti kursų, seminarų 

metu įgytas žinias metodinių  

grupių pasitarimuose,  

bendruose pedagogų 

susirinkimuose. 

ugdymui, 

pedagogai. 

dienas per mokslo metus 

Lietuvos ir/ar Europos 

įstaigose 

 

Mokyklos vadovų, pedagogų, 

švietimo pagalbos specialistų 

jėgomis  organizuojama darbo 

stebėjimo praktika bei 

mokymai Kolega-Kolegai 

bent 2 kartus per metus. 

 

Erasmus+ programos 

projektuose dalyvaus bent 

70% visų mokyklos 

pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų. 

Tęsiamas 

bendradarbiavimas su 

kitomis švietimo 

įstaigomis, siekiant įgyti 

įtraukiojo ugdymo 

patirties. 

Projektų įgyvendinimas. Įgyvendinant MTC projekto 

„Renkuosi mokyti – mokyklos 

kaitai“ veiklos planą, 

organizuoti ne mažiau nei 10 

įtraukiojo ugdymo veiklų su 

Vilniaus „Sietuvos“ ir VGTU 

inžinierijos licėjaus 

bendruomenėmis. 

 

Organizuoti bent 2 įtraukiojo 

ugdymo gerosios patirties 

sklaidos renginiai 

Tobulinti pedagogų 

kompetencijas, naudojant 

IKT ugdymo procese. 

Personalo kompiuterinio 

raštingumo tobulinimas. 

 

4. Saugios, 

pritaikytos 

neįgaliesiems, 

Atnaujinti  kabinetus, 

grupes, klases. 

 

 

 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, tėvų ir 

Administracija 

Palankios darbinės aplinkos 

sukūrimas. 
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atitinkančios 

higienos 

reikalavimus 

ugdymosi 

aplinkos 

kūrimas. 

Modernizuoti ugdymą, 

aprūpinant mokyklą 

šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis. 

 

Lauko edukacinių ir fizinio 

aktyvumo erdvių plėtimas. 

 

Specialistų aprūpinimas IKT, 

šiuolaikinėmis metodinėmis 

priemonėmis. 

 

 

rėmėjų 

parama, 

savivaldybės 

finansavimas 

Ugdymo turinys patrauklus 

mokiniams 

 

Ugdoma aplinkai ir gamtai 

draugiška jaunoji karta ir 

grąžinama mokyklos aplinka. 

 

Socialinių, pažintinių, 

darbinių įgūdžių,  gebėjimų 

tobulinimas.  
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