
JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE 2013 M.  

 

Dalyvavimas projektuose Informacijos apie projektą, 

programą  šaltinis 

Gauta parama projektų, programų 

vykdymui*   

 

Projekto, programos 

koordinatoriaus mokykloje vardas, 

pavardė, pareigos 

Tarptautiniai projektai ir programos  

(išvardinkite)  

   

    

Šalies projektai ir programos 

(išvardinkite) 

   

1.  Programa “Sveikatiada“ šalies 

mokykloms  

http://www.sveikatiada.lt/ 50 Lt sveikatos projekto „ Sveikas 

gimtadienis“ organizavimui 

Rita Dapšienė, 

direktoriaus pavaduotoja   ugdymui 

2.Lietuvos kūno kultūros ženklo 

programa 8-11 m. vaikams “Augti ir 

stiprėti“ 

http://www.kksd.lt/ Apdovanojimai ženkleliais, diplomais  Audronė Pulkauninkienė, 

pradinio ugdymo  vyresnioji 

mokytoja 

3. Paramos vaikams centro programa 

pradinukams „Antras žingsnis“ 

www.pvc.lt/programa-
pradinukams-antras-zingsnis 

Mokymo priemonės už 800 Lt Valdonė Šimonytė,  

pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

4. Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas 

šalies mokyklose projektas „ Olimpinę 

ugnelę į kiekvieno širdelę“  

www.ouprojektas.lt 500 Lt  Birutė Prasauskienė , direktorė  

5. Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas 

šalies mokyklose projektas „Lietuvos 

sportiškiausia mokykla 2012-2013 m.“ 

www.ouprojektas.lt 1000 Lt Birutė Prasauskienė, direktorė  

Gintarė Vinciūnienė, pradinio 

ugdymo mokytoja 

6. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centro projektas “Sveikatą stiprinanti 

mokykla“ 

http://www.smlpc.lt/  Rita Dapšienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

7.Europos komisijos inicijuoto ir švietimo 

informacinių technologijų centro 

koordinuojamo projekto konkursas 

„Saugesnio interneto renginiai 

mokykloje“ 

www.draugiskasinternetas.lt 8  USB raktai,  10 ausinių  Jolita Skeirienė, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Daiva Puišienė , 

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

8. Lietuvos mokinių neformaliojo 

šveitimo centro etnokultūrinis projektas  

„ Mano senolių godos“  

www.lmnsc.lt padėkos Jolita Skeirienė, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Leonarda Šimonienė, pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė 

9. VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto www.litfood.lt Vaisiai mokiniams Birutė Prasauskienė, mokyklos 



produktų rinkos reguliavimo agentūra 

“Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ 

direktorė 

10. VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto 

produktų rinkos reguliavimo agentūra 

„Pienas vaikams“ 

www.litfood.lt Pieno produktai vaikams Birutė Prasauskienė, mokyklos 

direktorė 

Rajoninio lygmens projektai ir 

programos (išvardinkite) 

   

1.  Vaikų socializacijos programa “Sporto 

ritmu – sveikatos pasisemti“ 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius 

UAB Technoera“  

UAB „Bikuva „ 

UAB „Verslo tiltas“ 

400 Lt  

 

100 Lt 

300 Lt 

100 Lt 

Jolita Skeirienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

2. Vaikų socializacijos programa 

 „ Padėkime užaugti“ 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius 

500 Lt Jolita Skeirienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
 

Direktorė                                Birutė Prasauskienė  


