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MOKYKLOS įkūrėja 1991 m.      

direktorė  LIDA KERŠIENĖ, 

,,Papartis“ nuo 1994-09-22   



Mokyklos  filosofija: 
Visi mes esam iš 
vaikystės -

visi trokštame  
surasti savo 
paparčio žiedą. 
Ieškokime 
jo mokyklos  suole, 
bendrystėje, 
žaidimų aikštelėje...



Mokyklos vizija –
moderni ir puoselėjanti tradicijas mokykla, kurioje 

didžiausia stiprybė – pasitikėjimas žmogumi ir 

patirties sklaida. Mokykla – atsinaujinanti, 

garantuojanti ugdymo sėkmę per atnaujinto ugdymo 

turinio kompetencijas.  

. 

,,Gyvenu gerai...”



DIDŽIULĖ BESIMOKANTI 
BENDRUOMENĖ, 
AUKŠTO LYGIO PAGALBOS SPECIALISTŲ KOMANDA
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mokiniai pedag. darb.

personalas mokinių tėvai



,,Paparčio“ išskirtinumai:

Uniformos: 

Dėvėtų mugė vyks

nuo birželio 6d. 

mokykloje, 

Naujų primatavimai  -

Birželio 10d., penkt., 9.00-11.00 mokykloje 

(,,Tometa“, Technikos 18 S, tel. 865635783)



„Laikas kartu”

Visų klasių mokiniai 
dalyvauja socialinio 
emocinio ugdymo 
prevencinės programos 
,,Laikas kartu“ 
kassavaitiniuose 
užsiėmimuose – pastovus 
laikas tvarkaraštyje



Visi ugdytiniai nemokamai nuo spalio iki gegužės 
mėnesio dalyvauja ,,Vaisių ir daržovių bei pieno 
ir pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo 
įstaigose“ programoje:
• pienas, sūris, jogurtas – 9 kartus per mėn., 
• obuoliai, morkos, obuolių sultys – 1 kartą per 

sav. 



Ugdymas per kompetencijas

Skaitmeninė kompetencija ugdoma integruotai:

• Šešiose klasėse hibridinė įranga,  interaktyvios 
lentos.

• Nuo 2021 m. ugdyme naudojama apie 100 
planšečių.

• 8 mokytojai dalyvauja    

ilgalaikėje programoje 

,,Technologijų vedliai“ 

(gautos stipendijos).



Pažinimo kompetencijoms ugdyti 
pritaikytos EMA, 

laboratorijų, muzikos,
anglų kalbos, dailės –

tikybos klasės, 
logopedo kabinetas,
sporto ir aktų salės, 

Laisvalaikio grupė, 
bibliotekėlė, valgykla,

kudo salė.



Mokykla  yra SEUA narė, 
prisijungusi prie tarptautinio projekto: ,,Socioemocinių

gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“, 

klasių bendruomenės dalyvauja SEU ,,Draugiško dramblio 

olimpiadose“ 

(socialinė – emocinė kompetencija)



Sveikos gyvensenos 
kompetencija: 

Mokykla nuo 2015 m. yra sveikatą stiprinančių 

mokyklų respublikinio tinklo narė, 

kasmet vykdoma II klasių mokinių mokymo 

plaukti programa, 

nuo 2019 m. – ,,Darnios 

mokyklos“ tinklo narė, 

populiarios direktorės taurės

kvadrato varžybos.



NETRADICINIS UGDYMAS VYKSTA PER :

Mokinių geros savijautos užtikrinimo programas, 

Kultūros paso edukacines programas, 

,,Papartiados“ ir ,,Darnios mokyklos“ projektines veiklas, 

bei bendradarbiaujant su socialiniais partneriais: 

,,Vaivorykšte“, ,,Tuku“, 

J. Urbšio, M. Mažvydo, Atžalyno progimnazijomis, kita.



Integracija ir šiuolaikiškumas

• Mokomasi muziejuose, parkuose, internete ir  

,,Dainavos“ baseine.

• Planšetės ugdymo procese.



Mokymosi priemonės

Šiuolaikiški ,,Taip“ vadovėlių rinkiniai: lietuvių k., 
matematikai, pasaulio paž.
Alternatyvūs integruoti ,,Vaivorykštės“ bei ,,ŠOK“ serijos vadovėliai gabesniems ar 
silpnesniems pirmokams.

Nauji anglų k. vadovėliai „Kid‘s box“ 

EMA elektroninė mokymosi aplinka, 

Eduka platforma.



MOKINIAI RENKASI NEMOKAMUS BŪRELIUS –

PAŽINIMO, KULTŪRINĖ, KŪRYBIŠKUMO KOMPETENCIJOS:
,,Smalsučių laboratorija“, 

,,EBRU“, 

,,Švenčių ratu“, 

STEP-aerobika, 

,,Tarp žemės ir dangaus“,

dainavimo, 
dailės ir keramikos, 

dekupažo, 

sporto - judriųjų žaidimų.



Komunikavimo kompetenciją 
ugdyti padeda: 
nuotolinis ugdymas (6 hibridiniam ugdymui skirtos 
priemonės, pamokos su kitų miestų ugdytiniais), 
ukrainiečių integracija,
projektinė veikla ,,Pristatau 
skaitomą knygą“, ,,Paparčio vizija“.



Pilietiškumo ugdymo 
kompetencija



MŪSŲ UGDYTINIŲ PASIEKIMAI – 2021 m. 

apie 500 dalyvavimų: 3 mok. tarptautinių,  57 
mok. respublikinių, 68 mok. miesto konkursų 
nugalėtojai.



MŪSŲ UGDYTINIŲ PASIEKIMAI – 2022 m. 



Maitinimas

Visi 1-3 kl. mok. gaus nemokamus šiltus pietus. 

Lankantys Laisvalaikio grupę vaikai po pamokų 
gali išsipirkti ,,pavakarius“ gyvai (apie 1,5 euro) ir 
internetu (tėvų pavedimu savaitei ar pan.). 

UAB ,,Šeimos valgykla“ edukatorės veda 
kasmėnesinius užsiėmimus mokinių grupėms 
apie sveiką mitybą



2022 m rugsėjo 1d. ketinimai

Svajojame susitikti su 72 pirmokėliais: degančių 
akių ir besišypsančių veidų.

Planuojame startuoti su 3 pirmokų klasėmis.

Galimai dirbs dabartinės ketvirtokų mokytojos: 
dvi metodininkės ir vyresnioji pradinių klasių 
mokytoja, ketinanti kelti savo kvalifikaciją 
2024m. 



- AR JŪS 
KADA 
NORS
IEŠKOJOTE 
LAIMĖS 
ŽIEDO?

Atidarykite duris, ateikite.

...



LAIMINGAS ŽMOGUS VISADA 
RANDA  DRAUGYSTĘ IR MEILĘ

24



,,Papartis“

yra ir 

faceboke

www.papartis.kaunas.lm.lt


