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Sëkmingi þingsniai link mok
yklos, kurioje iðmokstama bûti laimingu
mokyklos,

Biblioteka (darbuotojos L. Stepðienë, D. Ðimaitienë) taip pat aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime – tiek
ugdymo procese, tiek kultûrinëje veikloje. Kasmet vyksta tradiciniai renginiai - pirmokø krikðtynos „Maþasis
skaitytojas“, „Knygos savaitë mokykloje“, akcija „Padovanok mokyklai knygà“. Jø metu mokykloje sveèiuojasi
vaikø poetai, raðytojai, Meno mokyklos ugdytiniai ir bendraamþiai ið R. Samulevièiaus pagrindinës mokyklos
dramos studijos „Micius“. Kartais patys vaþiuojame á leidyklas susitikti su dailininkais, knygø leidëjais.

Kiekvienais metais tæsiama tradicija
raðyti mokyklos mokiniø Garbës knygà.
2010-2011 m. m. ðià
knygà papildë mokyklos mergaièiø futbolo
komanda, uþëmusi
pirmàjà vietà Lietuvos
mokiniø olimpiniame
festivalyje ir ðeðtokas
Domantas Didþbalis,
tapæs Mokyklos Metø
mokiniu.

Nuo 2008 metø mokyklos bibliotekoje veikia Profesinio ðvietimo taðkas (PIT-as), kuriam vadovauja Lilija
Stepðienë.
Pit-o veikla: ávairûs susitikimai su profesijø atstovais mokykloje, iðvykos á kitas mokymosi ástaigas ir
organizacijas, klasës valandëlës apie profesijas, informacijos, konsultacijos lankytojams.

Antrus metus mûsø mokykla vykdo socializacijos projektà „Sugràþinkime vaikus á stadionus“, kurio vadovë – kûno kultûros mokytoja, futbolo
trenerë Eglë Medvedevienë. Ði dieninë sporto stovykla skirta vaikams ið
socialiai remtinø ir rizikos grupës ðeimø. Stovyklautojai ne tik treniravosi,
bet ir dalyvavo Skaruliuose akcijoje „Varom uþ Lietuvà“ bei vyko á ekskursijà Nacionalinëje futbolo akademijoje, kurioje susipaþino su sportininkø
gyvenimu, iðbandë treniruoklius ir dirbtinës dangos aikðtæ.

Nuo 2011 m. rugsëjo 1 d. mokykla vykdo gyvenimo ágûdþiø ugdymo ir prevencines programas: „Olweus“ (1-10 kl.), „Gyvai“ (6-7 kl.),
„Áveikiame kartu“ (2b kl.).
Programos „Áveikiame kartu“
tikslas – ugdant pozityvius vaikø bendravimo ir problemø sprendimo ágûdþius, padëti jiems ágyti socialiniø bei
emociniø sunkumø áveikimo gebëjimø. Tuo paèiu uþkirsti kelià ávairiø
priklausomybiø, destruktyvaus elgesio atsiradimui bei gerinti bendrà
emocinæ vaiko savijautà. Programos
koordinatorë – mokyklos socialinë
pedagogë L. Fiodorovienë.
Ðiemet trys mûsø mokyklos klasës 6a, 6b, ir 7b dalyvauja programoje
„Gyvai“. Tai mokyklinë psichoaktyviø medþiagø vartojimo prevencijos
programa, kurios pagrindinis tikslas
– suteikti vaikams gyvenimo ágûdþiø,
kaip sveikai gyventi ir nepradëti vartoti tabako, alkoholio ir narkotikø.
Ðios programos efektyvumà lemia
tai, kad „Gyvai“ pamokose ne tik suteikiama informacija apie psichikà veikianèiø medþiagø vartojimo þalà, bet
ir ugdomi mokiniø gyvenimo ágûdþiai.
Programos vykdytojos: L. Fiodorovienë, E. Ðereikaitë, J. Kiudulienë.
Mokyklos bendruomenës pritarimu nuo spalio mën. ásijungëme á Olweus patyèiø prevencinæ programà,
kurià kuruoja instruktorë Vida Ðerënienë, koordinuoja mokyklos socialinë pedagogë Lina Fiodorovienë. Programa vyks18 mënesiø.
Nuoðirdþiai tikime, kad pasieksime bendro rezultato – pagerëjusio
mikroklimato, ðiltesniø bendruomenës nariø santykiø mokykloje bei laimingesniø vaikø.
Kitø metø straipsnyje informuosime, kaip mums sekësi dalyvauti ðiose programose.

2011-01-13 d. 9 kl. mokinys Gediminas Mickevièius (dailës mokytoja E. Janavièienë) dalyvavo ir uþëmë pirmàjà vietà rajoniniame pieðiniø
konkurse „Laisvës medis“, skirtame Laisvës gynëjø 20-øjø metiniø minëjimui.

Administracijos vardu dëkojame Ruklos Jono Stanislausko pagrindinës mokyklos ir miestelio bendruomenei, socialiniams partneriams uþ ðiltus, prasmingus, tolerantiðkus praëjusius metus ir 2012-ais
linkime:
...Tegu ateis Naujieji metai ir prisilies prie visko:
Prie medþio, duonos, grumsto, lûpø ir ðirdies...
...Tegu ateis Naujieji metai á mûsø likimus, á darbà, svajones.
Ir bus visur: ir meilëje ir liûdesy, ir vakarinio þiburio ðviesoj...
...Tegu ateis ir prisilies prie visko,
Kà Tu norëtum dovanø þmonëms palikt...
(E. Matuzevièius)

Daugiau informacijos apie mokyklos veiklà galite suþinoti apsilankæ mokyklos tinklalapyje
www.rukla.jonava.lm.lt
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