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RUKLOS JONO STANISLAUSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA
METINĖ NEFORMALIOJO UGDYMO ATASKAITA
2012-2013 m.m.
Būreliai

Mokyklos ir
bendruomeniniai (su soc.
partneriais) renginiai.

Rajoniniai, respublikiniai
renginiai, kita veikla

Projektinė veikla

Kultūrinė edukacinė
veikla (išvykos į
muziejus, teatrus,
koncertus, parodas,
susitikimus)

Tapybos, meno dirbinių
parodos, kuriose
eksponuojami vaikų darbai.
Mokyklos puošimas ir
stendų leidyba.

Keramikos

1. 2013 m. balandţio 9-30 d.
paroda „Čia nusileido
Angelas“, Ruklos kultūros
centre.
2. 2013 m. geguţės 7 d. rugsėjis
paroda „Čia nusileido
Angelas“
Ruklos J. Radvilo MP.
3. 2013 m. geguţės 31 d.
lipdymo pleneras renginys Ruklos MP
skirtas „Kariuomenės ir
visuomenės dienai
paminėti” (keramikos
būrelio 5 mokiniai).
4. 2012 rugsėjis – 2013
geguţė paroda keramikos triptikas
„Plieniniai sparnai”
Ruklos MP (20 mok.).

1. 2012 gruodţio 17 d.
2013 sausis 11d.
Tarptautinis konkursas-paroda
Vilniaus „Lietuvių namai“
„Angelų miestas“.
(Projekto „Čia nusileido
Angelas“ 6a kl. mok.,
keramikos būrelio 20 mok.,
Kauno r. Lapių pag. mok. ker.
būrelio 15 mok., Ruklos
kultūros centro 5 mok.).
2. 2013 m. vasario 18 d.-22 d.
paroda „Čia nusileido Angelas“
Jonavos m. savivaldybėje.
3. 2013 m. kovo 5 d.
respublikinis renginis „Į svečius
pas Kaziuką“ Ruklos J.
Stanislausko pag. mokykloje
(20 mok.).
4.

1. 2012 spalis - 2013
balandis
projektas „Čia nusileido
Angelas“.

1. 2013-01-11 d.
išvyka į Vilniaus
„Ţaidimų“ ir
„Pinigų“ muziejus
(10 mok.).
2. 2013 m. kovo 30 d.
šventė projekto „Čia
nusileido angelas“
uţdarymas.

1. 2012 m. spalio mėn.
Darbų kabinėto
papuošimas ker. triptikas
„Vasara“ (10 mok.).
2. 2013 sausis aktų salėje
išeksponavimas
ker. triptikas „Čia mūsų
Lietuva“.
3. 2013 m. sausio 14 d.vasario 15 d. paroda
„Čia nusileido Angelas“
Kauno r. Lapių pag. mok.
4. 2013 m. vasario 26 d. geguţės 21 d. knygos
„Bitės Majos” pristatymas
mokyklos bibliotekoje (20
mok.).
5. 2013 m. kovo 12 d.
2b kl. integruota lietuvių
klb. - keramikos pamoka
paveikslo lipdymas „Varlės
šokėjos“.
6. 2013 m. kovo 19 d.
4a kl. integruota lietuvių
klb. - keramikos pamoka
paveikslo lipdymas
„Laimės juosta“.
7. 2013 m. geguţės 21 d.
kultūrinė, meninė veikla
„Menų akademija“ (5-10 kl.

(6a kl. mok., keramikos
būrelio 20 mok., Kauno r.
Lapių pag. mok. ker.
būrelio 15 mok., Ruklos
kultūros centro 5 mok.).
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Dailės studija

Estetikos

1. Projektas „Pienės
gyvenimas“ (su Ruklos
KC) lapkričio-vasario
mėn. (22 mok.).
2. Mokyklinis renginys
„Vaikų velykėlės“ (su
J.Kiuduliene ir
D.Šimaitiene) balandţio
5d. (160 mok.).

1. Respublikinis piešinių
konkursas „Vaikų velykėlės“
balandţio mėn. (79 mok.).

1. Projektas „Minčių
kraitelė“(su D.Šimaitiene,
R.Šereike, E.Vosyliene)
geguţės mėn. (14 mok.).

1. Rajoninis renginys „Nugalėk
blogį gerumu“, 2012-10-23, 6
mok.

1. Soc. projektas „Ištiesk
ranką – atverk širdį“,
2012 m.gruodis, 9 mok.

avinėlių lipdymas).
8. 2012 – 2013 m.m. paroda
keramikos triptikas „Saulės
mušis“ Kauno r. Lapių
pagr. mokykloje.
1. Instaliacija I-o aukšto
koridoriuje „Saulėgrąţų
alėja“ rugsėjo-spalio mėn.
(24 mok.).
2. Mokyklos langų
puošimas (raiţiniai tema
„Prakartėlė“, štampavimas
kempine ant langų tema
„Ţiemuţė“) gruodţio 12 d.
(24 mok.).
3. Personalinė 6a klasės
mokinio Aurelijaus
Koniečno piešinių parodėlė
“Prisimenu vasarą“
gruodţio 19 d. (1 mok.).
4. Kūrybinių darbų paroda
„Čia aš, čia mano pasaulis“
kovo 20 d. (21 mok.).
5. Aktų salės puošimas
rajoninei anglų kalbos
dainų šventei „X-factory“
balandţio mėn. (9 mok.).
1. Mokyklos puošimas
šventei „Sveikas Rugsėji“.
Salės puošimas:
1. Motinos dienai, 10 vk.
2.10-okų išleistuvėms.
3. Kaukių baliui, 5 vk.
4. Respublikiniam
renginiui, 7 vk.
5. Renginiui „Aš maţas
lašelis Tavęs, Lietuva“ 9
vk.
Išleisti stendai:
1. Rugsėjo pirmosios
šventei.
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2. Kovo 11-osios dienai
paminėti.

„Dainorėliai“,
„Ri dig do“

Šiuolaikinių
šokių būrelis

Ritminių šokių
būrelis

1. Rugsėjo 1- osios šventė.
2012–09–01 8 mok.
2. Koncertas ,Geleţiniame
pulke“ 2012 – 11- 18 15
mok.
3. Bendruomeninis
renginys ,,Aš maţas
lašelis tavęs Lietuva“
2013-03-21, 17 mok.
4. Renginys skirtas
motinos dienai paminėti
2013–05–09, 10 mok.
5. 2a klasės koncertas
tėveliams (,,Šeimos
diena“) 2013- 05-29,
20 mok.
6. Paskutinio skambučio
šventė 2013–05–31,
3-4 klasės.
1. 2012-11-23
bendruomeninis renginys,
skirtas Lietuvos
kariuomenės dienai
paminėti, 20 mokinių.
2. 2013-02-28 viktorina
„Ar paţįsti savo kraštą“,
14 mokinių.
3. 2013-03-21 mokyklos
bendruomenės renginys
„Aš maţas lašelis Tavęs,
Lietuva“, 12 mokinių.
4. 2013-04-24 Jonavos
rajono 2-11 kl. mokinių
anglų kalbos dainų šventė
„X - factory“, 4 mokinės.

1. Rajoninė tikybos viktorina,
2012-10-23, 6 mok.
2. Respublikinis konkursas –
šventė ,, Į svečius pas
Kaziuką“, 2013-03-04, 5 mok.
3. Rajoninė anglų kalbos dainų
šventė ,, X – factory“, 2013–
04–24, 2 mok.
4. Rajoninis muzikos festivalis
,,Dţiaugsmo šventė“, 2013–0510, 10 mok.

1. Šventinis koncertas
„Geleţiniame Vilke”,
2012– 11-23, 14 mok.

1. Dalyvavimas
respublikiniame Joniškio meno
mokyklos jubiliejiniame

1. 2013-03-18 Veiksmo
savaitės be patyčių 2013
atidarymo koncertas „Gerumo
miestas“, JKC, 12 mokinių.
2. 2013-02-02 Respublikinis
šiuolaikinio šokio konkursas
„Šokio virpesiai“, Elektrėnai.
II vieta, 12 mokinių.
3. 2013-04-20 Rajoninė vaikų ir
jaunimo šiuolaikinių šokių
šventė-festivalis „Pabūkim ir
padūkim“, 18 mokinių.
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2. Visuotinis tėvų
susirinkimas, 2013-03-21,
14 vk.

„Kompiuterinė
grafika ir
leidyba“

1. Foto filmas „Tėvų
dienai“. 2012-02-09.

Parengė pavaduotoja ugdymui G. Lemkienė

koncerte,
2013–04–19, 14 mok.
2. Pasirodymas rajoniniame
renginyje „X faktorius“,
2013–04–24, 14 mok.
3. Pasirodymas rajoniniame
renginyje, skirtame šeimos
dienai „Ruklos televizija“,
2013–0 –16, 14 mok.
1. Tarptautinis informatikos ir
informacinių technologijų
konkursas „Bebras“.
2012m. lapkričio mėn., 6 mok.
2. Respublikinis konkursas
„Ţiemos fantazija“, 2012 m.
gruodis, 9 mok.
3. Respublikinis konkursas
„Vaikų Velykėlės“, 2013 m.
kovas, 20 mok.
4. Tarptautinis IT konkursas
„Conexum“, 2013 m. balandis,
5 mok.

1. Knygelės „Minčių
kraitelė“ leidyba, 2013 m.
geguţė, 3 mok.

1. Piešinių paroda „Kalėdų
pasaka“ darţelyje
„Pušaitė“, 2012 m. gruodis,
10 mok.
2. Piešinių paroda
„Saugesnis internetas“
mokykloje, 2013 m.
vasaris, 10 mok.
3. Atvirukų paroda „Kalėdų
pasaka“ mokykloje, 2013
m. sausis, 15 mok.

