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 Rydzewo pagrindinė mokykla (Šv. Jono Pauliaus II) yra valstybinė švietimo 
įstaiga. Ji įsikūrusi Miłki komunoje, Giżycko apskrityje, Varmijos Mozūrų vaivadijoje. 
Mokykla yra turistiniame kaime - Rydzewie, šalia Niegocino ežero. Šiuo metu pradinę 
mokyklą lanko 78 mokiniai, kurie mokosi 8 skyriuose, t. y. I – VIII klasėse. Taip pat yra 
ikimokyklinis skyrius, kuriame yra 19 vaikų, kurių amžius yra 3,4,5,6 metai. Šiuo metu 
dirba 19 darbuotojų, iš jų 15 kvalifikuotų mokytojų ir 4 administracijos bei aptarnavimo 
darbuotojai. 



 Vaikai lanko mokyklą iš aplinkinių miestelių tolių kaip Paprotki, Jagodne Małe, 
Jagodne Wielkie, Borki, Kleszczewo ir Rydzewo, Przykop, Czyprki. Be privalomų 
pamokų, siūlome platų užklasinių užsiėmimų spektrą: padedame mokiniams, turintiems 
sunkumų įgyti žinių ir įgūdžių, įskaitant logopedinius, korekcinius ir kompensacinius 
užsiėmimus, taip pat pomėgius ugdančioms veiklas: meninei, sportinei, teatro veiklai. 
Taip pat turime susidomėjimą anglų kalba, informacinėmis technologijomis, 
matematika, istorija, biologija, lenkų kalba. Mokyklos ir darželio vaikai yra labai 
kūrybingi. Jie aktyviai dalyvauja įgyvendinant mokyklų ir išorės projektus. 

 Mokykla lavina pagrindinius gebėjimus, naudodamasi informacinėmis 
technologijomis, propaguodama sveiką gyvenimo būdą per ekologinę, sveikatingumo ir 
socialinę veiklą. Įgyvendina prevencines programas  elektroninio saugumo srityje. Ji 
įgyvendina daugybę šalies švietimo projektų, turinčių įtakos efektyviam švietimui ir 
auklėjimui. Mokykla turi šiuos pažymėjimus: „Draugiška šeimai mokykla“, „Draugiška 
aplinkai mokykla“, „Draugiška mokykla akliesiems“. Mokykla yra Giżycko apskrities 
ekologijos srityje lyderė.  

 Tai pat įgyvendina daugybę programų, turinčių įtakos mokymo ir auklėjimo 
patrauklumui ir efektyvumui, įskaitant: „Zippi Draugai“ - vaikų psichinę sveikatą 
skatinanti programa, „Stay in Shape“ - sveikos gyvensenos propagavimas. Įgyvendiname 
vyriausybines programas, tarp jų: „Aktyvioji lenta“ - interneto išteklių ir švietimo 
programų naudojimas pamokų metu, „Programa mokykloms“ - sveikos mitybos įpročių 
skatinimas vartojant pieną, vaisius ir daržoves mokykloje. 

 Šiuo metu mokykla įgyvendina dvejų metų ES projektą: „Didinant švietimo 
pasiūlymo kokybę, daugiausia dėmesio skiriama mokinių iš Didžiojo Mozūrų ežerų 
rajono pagrindinių įgūdžių ugdymui: Miłki komunoje, Giżycke, Mikołajki, kurio dėka 
mokiniai turi galimybę plėtoti savo pomėgius ir šalinti spragas naudodamiesi IT. 

 Mokykloje yra biblioteka su skaitykla, kuria aktyviai naudojasi tiek mokiniai, tiek 
mokyklos darbuotojai, tėvai ir vietos gyventojai. Mokykla taip pat įgyvendina 
daugiametę 2016–2020 m. Skaitymo skatinimo programą „Nacionalinė skaitymo plėtros 
programa“, siekdama pagerinti mokinių skaitymą stiprindama mokyklos bibliotekos 
vaidmenį. Mokyklos biblioteka yra vietinis socialinio gyvenimo centras. Tai kultūros ir 
žinių prieigos centras. Programos rezultatas - padidėjęs skaitytojų skaičius, nes mūsų 
bibliotekos kolekcija yra papildyta naujomis publikacijomis. 

 Kaip visi žino, skaitymas atneša daug naudos: praturtina žodyną, pagilina žinias, 
lavina vaizduotę, padeda susikaupti ir pagerina atmintį bei ugdo empatiją. Tačiau ne visi 
suvokia skaitymo vertybes. Būtent šiuo tikslu bibliotekininkė ir kiti mokytojai bando 
įtikinti mokinius skaityti . 

 Daugelį metų mokykla vykdo mokyklinio skaitymo ugdymo programą, kuri 
atitinka „Nacionalinę skaitymo ugdymo programą“. Skatinami mokiniai skaityti per 
dalyvavimą nacionaliniuose konkursuose tokius kaip „Visa Lenkija skaito vaikams“, 
„Bibliotekų naktis“, „Ką reiškia, kad neskaitau, jei skaitau“, „Paskaityk man, mama“, 
„Mokyklos pertrauka pilna skaitymo“ ir kt. Mokykla taip pat kviečia svečius, kurie skaito 
su mokiniais. Dalyvauja susitikimuose su rašytojais. Organizuoja ir įgyvendina daugybę 
skaitymo konkursų. Mes dirbame su apskrities pedagogine biblioteka Giżycko mieste, 
komunos biblioteka Miłki mieste. Mokyklos bibliotekininkė tobulina darbo su vaikais 
gebėjimus dalyvaudama internetiniuose seminaruose, mokymuose ir kursuose, 
ugdančiuose profesines kompetencijas.  



 Mokykla supažindina su žaidimais kaip forma, kuri skatina skaitymą. Reklamuoja 
stalo žaidimus, turinčius įtakos skaitymui. Ji įgyvendina mokyklų skaitymo skatinimo 
programas: Bibliotekos vardų dienos, bibliotekų festivaliai, teminiai pabėgimo 
kambariai. Kviečiami svečiai į biblioteką pristatyti įdomias skaitymo laikmenų formas, 
pvz. kamishibai teatras. Organizuoja išvykas į Giżycko apskrities biblioteką, kur vaikai 
dalyvauja įdomiose žaidimo formose, skatinančiose skaitymą.  

 Kasdieniniame darbe mokytojai skiria daug dėmesio skaitymo įgūdžiams lavinti- 
technikai, tempui, teksto suvokimui. Įvairių užsiėmimų metu jie pristato žinias ir 
įgūdžius naudodamiesi laboratorijomis, metaplanu, daugialypės terpės ir erdviniais 
pristatymais, taip pagerindami skaitymo įgūdžius. Skaitymo įpročiai ugdomi ir vaidinant 
teatrą. 

 2019/2020 mokslo metais pradėjome įgyvendinti projektą „Jaś ir Ola iš Miłki eina 
į darželį“, kurio tikslas - skatinti ikimokyklinį ugdymą naudojant laisvas erdves esančias 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Iki šiol nenaudoti centrai, skirti kelti pagrindines 
kompetencijas užsienio kalbų komunikacijos srityje, socialines kompetencijas, 
iniciatyvą, verslumą, plečiant filialų pasiūlą papildomomis kompensacinėmis klasėmis 
nustatant nustatytus trūkumus ir plėtojant pagrindines kompetencijas.  

Dalyvaudama projekte, mūsų mokykla bendradarbiaus su kitomis įstaigomis, 
organizacijomis, keisis patirtimi, tobulins su vaikais dirbančių žmonių kompetencijas ir 
praturtins auklėjimo, ugdymo ir globos procesą naujais kūrybiniais sprendimais. 

Mokyklos moksleiviai / vaikai iš darželio: 

✔ gaus galimybę linksmintis ir dalyvauti kūrybinėje veikloje, 

✔ įgys naujų žinių, įgūdžių ir patirties, kaip užkirsti kelią priklausomybei 
elektroninėje erdvėje ir realiame pasaulyje, 

✔ pagerins kalbos įgūdžius, lavins atmintį, vaizduotę, dėmesio koncentraciją, 

abstraktų ir loginį mąstymą, 

✔ noriai ir savanoriškai atkreips dėmesį į literatūrą. 

Mokytojai: 

✔ praturtins savo žinias dalyvaudami įvairiose švietimo formose 

✔ keisis patirtimi 

✔ skatins mokyklą 

Mokykla: 

✔ praturtins ir patobulins savo švietimo sistemą skaitymo įgūdžių srityje, 

✔ įgis naujų partnerių, 

✔ padidins bendrųjų gebėjimų: kalbinių ir socialinių įgūdžių išsivystymo lygį. 
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