
Mėnuo PROJEKTINĖS VEIKLOS 2014 m. PLANAS

Sausis Projektas ,,Mūsų bendruomenės vertybės" Organizuoja socialinių mokslų metodinė grupė, prisijungia visos grupės

Sausis Mano svajonių profesija (Karjeros ugdymo centras)

Sausis Po kūrybos skraiste (Pradinių klasių metodinė grupė) 

Sausis Pirosmani (7 klasių mokiniai - dailės ir technologijų metodinė grupė) sausis - balandis

Sausis ,,Mes rūšiuojam" (Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupė inicijuoja prisijungimą prie respublikinio projekto) visus metus

Vasaris
Sveikatiada (Socialinių mokslų metodinė grupė, kūno kultūros metodinė grupė) Inicijuoja prsijungimą prie respublikinio projekto 

visus metus pagal poreikį

Kovas ,,Žydinčios gyvybės pievos" ( 5 kl. m ir dailės ir technologijų metodinė grupė) kovas - gegužė

Kovas Jubiliatai (Lietuvių k.ir dailės technologijų metodinė grupė)

Kovas Būk sveikas, pavasari (Tiksliųjų ir gamtos mokslų, dailės, pradinių, menų, lietuvių k., užsienio k. metodinės grupės)

Kovas
Projektas, skirtas Žemės dienai ,,Šypsos katinas ūsuotas" 2014-03-20 (Tiksliųjų ir gamtos mokslų, dailės ir technologijų metodinės 

grupės)

Kovas Kaziuko mugė (Dailės ir technologijų, pradinių klasių metodinės grupės)

Kovas Respublikinis projektas J. Biliūno 135-mečiui (inf. Centras ir prad klasės);

Kovas Tęstinis projektas „Mažieji menininkai“ (Dailės ir technologijų, pradinių klasių metodinės grupės)

Kovas Margutis (Dailės ir technologijų metodinė grupė)

Kovas Virvės traukimas (Kūno kultūros metodinė grupė)

Balandis ,,Metų ketvirtokas" (Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė)

Balandis Improvizacija pagal M. K. Čiurlionį (Dailės ir technologijų ir 6 kl. mokiniai)

Balandis Projektas tarptautinei Kultūros dienai paminėti /PIEŠINIAI AUTOBUSUOSE/(Bendras) 2013-04-15

Balandis ,,Linksmieji antradieniai" (Pradinių ir kūno kultūros metodinės grupės)

Gegužė ,,Gegutės šėlsmas" (Pradinių klasių metodinė grupė) 2014-05-13

Gegužė 777 (R. Rudienė ir 8d)

Gegužė ,,Mano šeima" (Pradinių klasių metodinė grupė)

Gegužė Europos diena (Socialinių mokslų metodinė grupė) 2014-05-03

Gegužė Pasaulinė nerūkymo diena (Socialinių mokslų metodinė grupė) 2014-05-31

Gegužė ,,Aš ir mano šeima" (Menų metodinė grupė)

Gegužė Projektas-pleneras ,,Kuriame gamtoje" (Dailės ir technologijų metodinė grupė)

Gegužė Stebiu gamtą (Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės)

Birželis Literatūrinė ekskursija (Lietuvių kalbos metodinė grupė)

Rugsėjis Gėrio dovanos (Jaunųjų ekonomistų būrelis ir Ieva Rafael)

Rugsėjis Antrinių žaliavų panaudojimo projektas (Techologijos) visus metus

Rugsėjis Eglių - angelų technologijų projektas, skirtas Kalėdiniam mokyklos dekoravimui (dailės ir techn. metodinė grupė) 9-12 mėn.

Rugsėjis ,,Atbėga elnias devyniaragis" (socialinių mokslų metodinė grupė ir mokyklos bendruomenė) rugsėjis - gruodis

Spalis Projektas-pleneras ,,Kuriame gamtoje" (Dailės ir technologijų metodinė grupė)

Spalis Rudens taku (Pradinių klasių metodinė grupė)

Lapkritis Sportuoju aš ir mano šeima (Pradinių ir kūno kultūros metodinės grupės)

Lapkritis Tarptautinė verslumo savaitė (Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės)

Lapkritis Gudrutis (Pradinių klasių metodinė grupė)

Lapkritis Mėgstamiausia knyga (Lietuvių kalbos metodinė grupė)

Lapkritis Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė (Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė)

Gruodis Žiema žiemužė (Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė)

Gruodis ,,Kalėdinė miniatiūra ir ne tik..." (Dailės ir technologijų metodinė grupė)

Gruodis ,,Kalėdų belaukiant" (Pradinių, menų metodinės grupės)

Gruodis Mano svajonių profesija (Karjeros ugdymo centras)

Mokyklos
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