
SANATORINĖS MOKYKLOS 2017-2018 M.M. PROJEKTINĖ VEIKLA 

Projekto pavadinimas Trukmė Koordinatorius Darbo grupės nariai Klasės Mokinių 

skaičius 

Trumpas projekto aprašymas 

Tarptautinis lygmuo 

e. Twining „Solve my 

challenge“ 

2017 12-

2018 05 

A. Grigaliūnė R.Gudaitė-Fediuk, 

E. Bakševičius 

7-8 15 Projektas skirtas tobulinti mokinių 

fizinius gebėjimus ir įgūdžius, skatinti 

sveiką gyvenimo būdą, pažinti kitas 

Europos šalių kultūras 

e. Twining „Christmas 

cards exchange“ 

2017 11-12 A. Grigaliūnė A.Abromavičienė, 

Ž.Rupšienė 

 

5-10 75 Projekto tikslas – pasikeisti kalėdiniais 

sveikinimais su kitų Europos šalių 

mokiniais, pažinti kitas kultūras bei 

skatinti toleranciją kultūriniams 

skirtumams, tobulinti anglų kalbos 

kompetencijas. 

e. Twining „MAG – 

math and games“ 

2017 10 - 

2018 05 

A. Grigaliūnė L.Bartašienė 5-6 kl. 14 Projektas skirtas skatinti mokinių 

motyvaciją mokytis matematikos 

pasitelkiant aktyvius ir žaidimo 

metodus,  mokymosi medžiagą siejant 

su gyvenimu ir turima mokinių 

patirtimi, kurti mokymo(si) aplinką, 

kuri mokiniams suteikia galimybę 

patirti matematikos mokymosi 

džiaugsmą, skatina komandinį darbą.  

e. Twining „Science 

handmade“ 

2017 11- 

2018 04 

A. Grigaliūnė D.Bagdonaitė 5-6 kl. 8 Projekto tikslas - pasidalinti turima 

patirtimi apie mokykloje vykdomus 

bandymus ir eksperimentus, kuriems 

naudojamos paprastos, namų aplinkoje 

randamos medžiagos. Taip pat siekiama 

populiarinti gamtos mokslus bei plėsti 

mokinių anglų kalbos žodyną gamtos 

mokslų terminais. 

NordPlus Junior 

projektas „Kuriame 

2017-2018 D.Vilcinė L. Giedraitienė, 

I.Grabauskienė, 

6-8 kl. 20 20 mokinių 3 mobilumų metu suskurs 

ateities mokyklos modelį, jį pristatys 



ateities mokyklą".  

Nr. NPJR-2017/10162 

 

A.Grigaliūnė, 

J.Rinevienė, 

J.Staponkienė, 

G.Gabšienė, 

klasių auklėtojos, 

šalys-partnerės 

(Estija, Latvija, 

Suomija). 

mokyklos bendruomenei. Anglų kalbos 

žinias patobulins ir anglų kalbos 

įvertinimai padidės mažiausiai vienu 

balu. 

Respublikinis lygmuo 

„Gera mokykla: nuo 

geros prie geresnės“ 

2017-2018 V.Lunskis 

 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo 

grupė 

 

  Darbo grupė dalyvavo kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, sukūrė iliustracijas 

rodikliams, kurios yra projekto leidinyje 

„Gera mokykla: nuo geros prie 

geresnės". 2018 METAIS Leidinys 

BUS pristatytas mokyklos pedagogams. 

Kiekviena darbo grupė, pagal veiklos 

kokybės įsivertinimo rodiklius už 

kuriuos jie yra atsakingi, susipažino su 

kitų mokyklų patirtimi, pakoregavo 

veiklos planus. 

„Bendravimo įgūdžių 

ugdymas kuriant“ 

Finansuojamas Lietuvos 

kultūros tarybos. 

2017 03 15- 

2017 12 15 

A. Abromavičienė Všį ARASAI, 

Telšių Naujamiesčio 

mokykla 

1-4 kl. 20 Projekto tikslas - tęsti bendravimo 

įgūdžių studiją, organizuojant 

sociokultūrines veiklas ir skatinant 

patrauklią elgseną per kūrybinį procesą. 

Pravesti edukacinius užsiėmimus Telšių 

Naujamiesčio mokykloje ir Šiaulių 

Sanatorinėje mokykloje. Surengti 

mokinių darbų parodą ir pristatyti 

bendruomenei. 

„Dovana Lietuvai“ 2017 05 – 

2018 05 25 

J. Petrauskienė R. Gudaitė,  

A.Veikutienė.  

K. Šivickienė 

8-10 kl. 10 Idėja - sutelkti šalies 

gyventojus dovanoti gerus darbus savo 

šaliai ir taip drauge kurti šaunesnę 

Lietuvą. Šio sumanymo partneriai yra 

šimtai nevyriausybinių organizacijų, 



bendruomenių, savivaldybių ir socialiai 

atsakingų įmonių.  

Projekto  tikslas - padėti išreikšti 

pilietiškumą konkrečiais veiksmais, 

populiarinti savanorystę suteikiant jai 

naujo žavesio. 

„Sveikata visus metus“ 2018 01-12 I. Grabauskienė J. Staponkienė,  

D. Katkevičienė,  

J. Rinevienė, 

J. Petrauskienė  

1-10 kl. 60 Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti 

bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti 

sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius 

bei nuostatas, atsakomybę už savo ir 

kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis 

sveiką gyvenimo būdą. 

„Sveikatiada“ 2017-2018 J. Staponkienė R. Beniušienė,  

E. Raudienė 

5-6 kl. 17 „Sveikatiada“ - suteikia vaikams žinių ir 

praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą 

ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami 

vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, 

kurių metu moksleiviai plečia savo 

žinias ir supratimą sveikos mitybos ir 

fizinio aktyvumo srityse.  

„Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų 

plėtra“ 

Nr.09.2.2-ESFA-V-729-

01-0001 

 

2017 10-

2018 04 

I. Grabauskienė L. Navikienė, 

D. Katkevičienė , 

G. Gabšienė,  

D. Kraskauskienė, 

V. Sėjūnas, 

V. Kankalienė, 

A. Grigaliūnė,  

J. Rinevienė,  

R. Beniušienė,  

J. Petrauskienė,  

V. Jakubauskienė 

1-10 kl. 95 Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams 

pasirinktinai  dalyvauti dviejuose 

kultūrinėse, technologinių-kūrybinių 

krypčių ir gamtinėse-ekologinėse 

išvykose bei įtraukti mokinius į 

edukacines veikla Lietuvos 

gamtiniuose, mokslo, meno objektuose. 

„Mano žalioji palangė“ 2018  03 01 

-  05  19 

D. Katkevičienė N. Šimkuvienė 2,4 14 Žalioji palangė Lietuvos 100-mečiui“.  

Klasėje sukuriama prieskoninių, 

vaistinių augalų,  gėlių  minimų lietuvių 

literatūroje, tautosakoje, etnografijoje 



kompozicija. 

Specialiosios olimpiados 

programa „Jaunieji 

atletai“ 

2017 05-

2018 12 

R. Gudaitė-Fediuk L. Navikienė, 

D. Katkevičienė 

1-4 kl. 20 Tikslas – perteikti vaikams judesio 

žavesį, skatinti teigiamas emocijas, 

pasitikėjimą savimi. Per aktyvią 

sportinę veiklą skatinti SUP ir tokių 

poreikių neturinčių vaikų bendravimą, 

draugiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis 

ir integraciją į visuomenę. 

Taisyklingos laikysenos 

savaitė 

2018 03 05-

09 

R. Gudaitė-Fediuk E. Bakševičius, 

A. Veikutienė 

1-10 kl. 100 Tikslas – skatinti fizinį aktyvumą, 

puoselėti bei stiprinti sveikatą, skatinti 

pažinti savo kūną ir formuoti 

taisyklingos laikysenos įgūdžius, 

plėtoti, skleisti sveikos gyvensenos 

kompetencijas ir principus. 

Savivaldybės lygmuo 

„Lietuvos šimtmečio 

juosta“ 

2017 11-

2018 02 

A. Abromavičienė I. Grabauskienė, 

Šiaulių miesto 

specialios švietimo 

įstaigos 

5-7 kl. 10 Projektas „Lietuvos šimtmečio juosta“ 

yra inicijuojamas Šiaulių specialiojo 

ugdymo centro bendruomenės.   

Šiaulių miesto specialiosios švietimo 

įstaigos kartu bendradarbiaudamos 

paminės Lietuvos 100-mečio jubiliejų, 

nupins šimtmečio trispalvę juostą- 

dovaną Lietuvai. 2018m vasario 15 d.10 

val. ŠU bibliotekoje vyks šventinis 

rytmetis. 

Mokyklos lygmuo 

„Monstrų puota“ 

 

 

2017 11 24-

26 

J. Petrauskienė 

A. Grigaliūnė,  

S. Burneckis 

Mokinių taryba, 

klasių auklėtojai 

1-10 kl. 80 Tikslas – plėsti žinias apie kitų šalių 

tradicijas ir kultūrą. Veiklos: mokyklos 

puošyba šventinėmis dekoracijomis; 

gražiausiai papuoštų klasės durų, 

Helovino kaukių ir kostiumų konkursas; 

gamyba iš moliūgų žibintų; 

dalyvavimas socialiniame projekte 

ATRASK ir Šiaulių regiono mokinių 



virtualaus „Gražiausio Helovino 

moliūgo“ konkurse;  teminė viktorina  

(anglų kalba); diskoteka. 

„Šv. Velykų belaukiant“ 2018 03 26-

28 

J. Petrauskienė 

A. Abromavičienė 

 

A. Grigaliūnė,  

D. Stankaitienė, 

klasių vadovai 

1-10 kl. 100 Tikslas – plėsti žinias apie lietuvių 

liaudies tradicijas, praktiškai išbandyti 

margučių marginimo technikas.  

Surengti margučių parodėlę. 

Floristikos būrelio dalyviai gamins 

velykinius akcentus ir papuoš mokyklos 

erdves. 

30 pradinių klasių mokinių iš Šiaulių  

miesto mokyklų plės žinias apie lietuvių 

liaudies papročius, tradicijas, parodys 

meninius gebėjimus, kūrybiškumą 

gamindami velykinius akcentus.  

2018 03-04 L. Navikienė L. Navikienė,  

D. Katkevičienė,  

A. Abromavičienė 

1 – 4 kl. 20 Supažindinti pradinių klasių mokinius 

su tradicijomis, kurti šventinę nuotaiką. 

Veikla: Velykiniai akcentai. (klasės 

puošimas, velykiniai darbeliai), 

valandėlės apie Velykų papročius ir 

tradicijas, gražiausio margučio rinkimai, 

margučių ridenimo varžytuvės. 

„Šv. Kalėdų belaukiant“ 2017 12 V. Jakubauskienė, 

 

A.Bagušytė, 

S.Banevičienė  

 

1-10 kl. 100 Advento renginių ciklas, skirtas 

susikaupimui ir didžiosios metų šventės 

– Kalėdų laukimui (Advento popietė, 

Šv. Mišios, mokyklos puošyba, klasių 

valandėlės).  

L. Navikienė D. Katkevičienė, 

 A. Abromavičienė 

1 – 4 kl. 20 Veiklos: Kalėdiniai darbeliai. Kalėdinių 

filmų žiūrėjimas. Šv. Kūčių ir Kalėdų 

papročiai, burtai, patiekalo gaminimas, 

edukacinis užsiėmimas „Aušros“ 

muziejuje žvakių liejimas, kalėdinis 

pasirodymas ir vakaronė. 

 „Kelionė su knyga“ 2017-2018 L. Navikienė D. Katkevičienė, 1 – 4 kl. 20 Tikslas - skatinti mokinius domėtis 



m.m. A. Abromavičienė,  

G. Čerkauskienė. 

knygomis ir jas skaityti. Veiklos: 

Perskaitytų knygų suvestinės 

pusmečiais “Knygų medelis“(1 – 3 kl.), 

„Perskaitytų knygų knygelė“(2 – 4 kl.). 

Viktorinos, popietės, skirtos „Šiaurės 

šalių rašytojų savaitei“. Popamokinė 

veikla: valandėlė „Kiekvieną dieną su 

knyga“. išvyka į „Šaltinėlio“ biblioteką. 

Paroda „Skaitau lietuvišką pasaką ir 

iliustruoju“. 

„Socialinių įgūdžių ir 

pilietiškumo ugdymas„ 

2017-2018 

m.m. 

L. Navikienė  A. Abromavičienė,  

D. Katkevičienė 

1 – 4 kl. 20 Tikslas - ugdyti mokinių socialinius 

įgūdžius ir skatinti pilietiškumą. Veikla: 

Išvyka į interaktyvią klasę policijos 

komisariate, valandėlės apie saugų 

eismą. Valandėlės sveikatos temomis 

“Dantukų priežiūra“, „Ar svarbu 

atpažinti emocijas?“, „Draugystė, 

bendravimas, jausmai“, „Mokomės 

spręsti konfliktus“. Iniciatyva „Švarių 

rankų šokis“. Higienos įgūdžių 

mokymas. Pilietinė akcija „Lietuvos 

vėliava į kiekvienus namus“. Klasės 

durų puošimas, skirtas Lietuvos 

šimtmečiui paminėti „Lietuva – būk 

laisva“, viktorina „Ar pažįsti Lietuvą“. 

„Lietuvos gamtos ir 

kultūros paveldo objektai 

įrašyti į UNESCO 

pasaulio paveldo sąrašą“ 

2017 09-

2018 03 20 

Matematikos ir 

gamtos mokslų 

metodinė grupė 

Klasių vadovai, 

auklėtojai 

1-10 kl. 100 Projekto tikslas – surinkti informaciją 

apie Lietuvos gamtos ir kultūros 

paveldo objektus, įrašytus į UNESCO 

pasaulio paveldo sąrašą .ir parengti 

pristatymus bendruomenei. 

„Metalai“ 2018 04 16-

2018 05 15 

D. Bagdonaitė  S. Dovydaitis 9 kl. 13 Projekto tikslas – supažindinti su metalų 

savybėmis ir jų panaudojimu gyvenime. 

 


