
 

Kontaktai 

K.Kalinausko g. 17, LT-76281 Šiauliai  

E-paštas:rastine@sanatorinemokykla.lt   

telef.: 8 41 524612,   

+370 65685781 
 

          Kviečiame mokytis pagal  

pradinio ir pagrindinio ugdymo    

programas, gydytis ir ugdytis  

       sveikatos kompetencijas 

 

 

 

 

 

 

 

 
„2SB“ programa 

 

Visos dienos mokykla; 

Tausojantis maitinimas; 

Dienos ritmas; 

Mankšta; 

Gydomoji kūno 

kultūra/plaukimas; 

Miegas; 

Neformalus ugdymas; 

Tolerancija; 

Dialogas ir tarimosi 

kultūra; 

Savanorystė ir kt... 

 

 

 

 

 

 

 
Schroth skoliozės 

gydymo metodas 
 

specifiškai skoliozei 

pritaikyta kineziterapijos 

rūšis, kuri suteikia visą 

reikalingą informaciją ir 

įgūdžius, būtinus pacientui 

kasdieniame gyvenime ir 

veikloje.  

 

 
                Įstaigos asmens  
         sveikatos priežiūros 
             licencija Nr. 3198 

 

             
 

Asmens sveikatos priežiūros 

veikla: 

 fizinės medicinos, 

reabilitacijos, ortopedijos, 

traumatologijos, vaikų ligų, 

vaikų neurologijos; 

 slaugos; 

 kineziterapijos, masažo, 

vaikų ambulatorijos 

reabilitacijos II (vaikų 

judamojo-atramos aparato 

pažeidimų, vaikų nervų 

sistemos ligų.  

Priėmimui reikalingi dokumentai: 

1. Prašymas; 

2. Mokinio asmens dokumento kopija (2 vnt.); 

3. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas; 

4. Vaiko sveikatos pažymėjimas (027-1/0 forma); 

5. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą; 

6. Pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažyma dėl nustatytų 

(didelių ar labai didelių) specialiųjų ugdymosi poreikių; 

7. Vienas iš šių dokumentų: 

 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo/traumatologo ir (ar) 

gydytojo neurologo asmens fizinės ir judėjimo būklės įvertinimas (Barthel indeksas, 

vidutiniai sutrikimo sunkumai) jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų; 

 Sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultavimo komisijos rekomendacija, jei asmuo 

serga lėtine liga; 

 neįgaliojo pažymėjimo kopija, jei nustatytas neįgalumas. 

mailto:rastine@sanatorinemokykla.lt


 

 

 

  

Šiaulių sanatorinėje mokykloje kiekvienas mokinys gali tobulėti, patirti sėkmę, čia gerbiama 

kiekvieno nuomonė. Gyvenant mokyklos bendrabutyje skatinamas savarankiškumas, ugdoma 

socialinė, pilietinė ir kultūrinė branda.  

Mokyklos bendruomenė – darni  komanda, kuri iškilusias problemas ar sunkumus padeda išspręsti 

pačiais efektyviausiais būdais. 

 

 

 

 

Mokymo(-si) procesui reikalingi daiktai: 

 

1. Sąsiuviniai (langeliais ir linijomis); 

2. Piešimo sąsiuviniai (A4 ir A3 formato); 

3. Muzikos sąsiuvinis; 

4. Rašiklis ir kapsulės; 

5. Aplankalai (vadovėliams, pratyboms, 

sąsiuviniams); 

6. Paprastas pieštukas, trintukas, drožtukas; 

7. Liniuotė, skriestuvas, žirklės, klijai; 

8. Akvareliniai dažai, guašas, teptukai; 

9. Spalvoti pieštukai ir flomasteriai; 

10. Spalvotas popierius (plonas ir storas). 

 

 

 

 

Gydymo procesui reikalingi daiktai: 

 

1. Maudymosi kepuraitė; 

2. Vientisas maudymosi kostiumėlis 

(mergaitėms); 

3. Maudymosi kelnaitės 

(berniukams); 

4. Guminės šlepetės; 

5. Rankšluostis (didelis); 

6. Sportinės kelnės; 

7. Sportiniai marškinėliai trumpomis, 

ilgomis rankovėmis; 

8. Trejos puskojinės; 

9. Sportinis kostiumas; 

10. Sportiniai batai. 

 

Gyvenimui bendrabutyje reikalingi 

daiktai: 

 

1. Šlepetės su užkulniais; 

2. Higienos priemonės (tualetinis 

popierius, muilas, dušo želė, 

šampūnas, dantų šepetėlis, dantų 

pasta, plaušinė, dezodorantas, 

skalbimo priemonės); 

3. Apranga pagal metų laikus (šilta 

striukė, pirštinės, kepurė, šiltos 

vilnonės kojinės, batai ir t.t.). 

 


