
PROJEKTAI 

AKCIJOS 

2019-2020 M. M. 

  1. „Rusų klasika Lietuvos rusų dramos 

teatre“. Respublikinis projektas 

lapkritis  Mokytoja ekspertė I. Aniukštienė 

  2. „Gyvenu EKOlogiškai“ lapkritis Projekto vykdymo grupė 

  3. „Savižudybių prevencijos savaitė“    spalis, 

kovas 

Soc. pedagogė, psichologės, klasių 

vadovai, etikos, tikybos mokytojos 

  4.  „Misija 2019“ per mokslo 

metus 

Istorijos mokytojai,  klasių vadovai 

  5.  „Pažink valstybę“ per mokslo 

metus 

Projekto vykdymo grupė 

  6. „Neatrasti Lietuvos istorijos ir 

kultūros puslapiai.“ Partneris 

Ukmergės A. Smetonos gimnazija 

rugsėjis- 

lapkritis 

Projekto vykdymo grupė 

  7.  Akcija „Būk matomas“ lapkritis-

gruodis 

Klasės vadovai, technologijų mokytojai                                                   

 

  8. Atviras tarptautinis projektas. 

Biologijos ir chemijos internetinis 

konkursas „Elementum“ 

per mokslo 

metus 

Chemijos ir biologijos mokytojai 

  9.  Kūrybinių darbų paroda „Kalėdinė 

matematika“ 

gruodis Matematikos mokytojai 

10. Vasaris – sveikatingumo mėnuo vasaris SLURŠ darbo grupė, sveikatos 

priežiūros specialistė, fizinio ugdymo  

mokytojai 

11. „Metų laikai“ rugsėjis-

gruodis 

Technologijų, dailės mokytojai 

12. „Geometrija piešiniuose“ gruodis Matematikos mokytojai 

13. Kraujo donorystės akcija lapkritis, 

birželis 

Mokinių taryba 

14. „Žemės diena“ kovas Geografijos, gamtos dalykų mokytojai 

 

15. „Kaziuko mugė“ kovas                     Technologijų, dailės mokytojai, klasių  

vadovai 

16. „Darom“ balandis Soc. pedagogė, spec. pedagogė. Mokinių 

taryba                          

17. Piligriminė kelionė birželis Klasių  vadovai 

                                                                  

18. „Šeimos šventė“ gegužė Projekto vykdymo grupė                                     

19. Gerumo akcija spalis, 

gruodis 

Socialinė pedagogė, klasių  vadovai, 

Savanorystės klubas, Mokinių taryba                                                                                                         



 

20. „Olimpinė diena gimnazijoje“ birželis  Fizinio ugdymo mokytojai                      

                                                                   

21. Dieninė vasaros stovykla „Lietuvos 

turtai“ 

birželis Spec. pedagogė, darbo vykdymo grupė 

                                                                                   

22. „Graži šypsena“ 

 

per mokslo 

metus 

Sveikatos priežiūros specialistė                   

                                                                             

23. „Paguodos skrynelė“ per mokslo 

metus 

Sveikatos priežiūros specialistė, 

psichologė               

24. „Fizinis aktyvumas“ per mokslo 

metus 

Sveikatos priežiūros specialistė, fizinio 

ugdymo, pradinio ugdymo mokytojai                

25. „Sveika mityba. Nutukimo 

prevencija“ 

per mokslo 

metus 

Sveikatos priežiūros specialistė 

                                                                         

26. „Savu keliu“ per mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. 

Buiko, soc. pedagogė, klasių vadovai                                                                  

27. Traumų, nelaimingų atsitikimų 

profilaktika 

per mokslo 

metus 

Sveikatos priežiūros specialistė 

                                                                  

28. Užkrečiamų ligų, asmens higienos 

profilaktika 

per mokslo 

metus 

Sveikatos priežiūros specialistė 

                                                                   

29. Tuberkuliozės profilaktika per mokslo 

metus 

Sveikatos priežiūros specialistė                

30. Akcija „Judumo savaitė“ rugsėjis Sveikatos priežiūros specialistė, fizinio 

ugdymo mokytojai                

31. Akcija „Aktyvi pertrauka“ rugsėjis Sveikatos priežiūros specialistė, šokių 

mokytojas                

32. „Mokomės kartu“ bendrai su 

Conradinum mokykla iš Gdansko 

2020-2021     

m.m. 

Projekto vykdymo grupė 

                                                                  

33. „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ 2019 m. Projekto vykdymo grupė 

                                                                

34. Respublikinis projektas „Olimpinis 

mėnuo“ 

per mokslo 

metus 

Pradinio ugdymo mokytoja metodinin-

kė N. Vičienė, 4a klasė                              

35. Respublikinis projektas „Misija 2019 

– pažink tautas Lietuvoje“ 

2019 m. Istorijos mokytojos Ch.Masalska, 

J.Našlėnienė                                  

36. Respublikinis projektas „Lietuvos 

kariuomenė Lietuvos valstybės 

gyvenime nuo 1918 iki dabarties“ 

2019 m. Istorijos mokytojos Ch.Masalska, 

J.Našlėnienė                                  


