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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Piliuonos  gimnazijos Sveikatos stiprinimo programa 2018–2022 metams (toliau – programa), 

sudaryta atsižvelgus į strateginų įstaigos planą 2018–2020 m., įstaigos veiklos programą, mokyklos 

dalyvavimo Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle patirtį, bendruomenės poreikius. Sveikatos 

stiprinimo programa 2018–2022 mokslo metams nustato tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus 

ir priemones uždaviniams įgyvendinti.  

Programa siekiama formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis pedagogų bei 

bendruomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei 

sveikatai palankią aplinką. Programa parengta vadovaujantis Mokyklų pripažinimo sveikatą 

stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 

V-684/ISAK-1637;  

Programos vykdytojai: gimnazijos pedagogai, administracijos darbuotojai, ugdymo procese 

dalyvaujantys specialistai, kiti darbuotojai, mokinių ir jų tėvų bendruomenė, vaiko gerovės 

komisija. 
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II. SSGG 

Stiprybės Silpnybės 

 Gimnazijoje veikia sveikatos stiprinimo 

koordinacinė grupė; 

 Geri gimnazijos bendruomenės narių 

tarpusavio santykiai; 

 Sudarytos sąlygos saugiam vaikų 

pavėžėjimui;  

 Maitinimas organizuojamas atsižvelgiant į 

sveikos mitybos principus; 

 Sveikatos ugdymo programa integruota į 

ugdymo procesą. 

 

 Ne visos patalpos atitinka higienos normų 

reikalavimus; 

 Gimnazijos teritorija neaptverta tvora. 

Galimybės Grėsmės 

  Patirties sklaida gimnazijoje. 

 Finansinė parama iš projektinės veiklos, 

fizinių ir juridinių asmenų, paramos – 

labdaros fondo lėšų; 

 Prevencinės veiklos plėtra bendradarbiaujant 

su socialiniais partneriais; 

 Partnerytės ryšių su įvairiomis valstybinėmis 

ir nevyriausybinėmis organizacijomis 

plėtimas ir bendradarbiavimas. 

 

 Mokinių mokymosi motyvacijos 

silpnėjimas dėl išorinių veiksnių; 

 Socialiai apleistų vaikų skaičiaus didėjimas. 
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III. PROGRAMOS TIKLAS, UŽDAVINIAI 

 

Tikslas - aktyvinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklas ir plėtoti holistinę sveikatos sampratą. 

 

Uždaviniai: 

1. Veiklų skirtų psicho-emocinei sveikatai stiprinti organizavimas.  

2. Gimnazijos bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas.  

3. Sveikatai palankios mitybos užtikrinimas.  

4. Sveikatą stiprinančios mokyklos darbo grupės kvalifikacijos tobulinimo sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo klausimais 

organizavimas ir patirties sklaida gimnazijos bendruomenėje. 

5. Dalyvavimas  organizuojamuose renginiuose ir konkursuose, paskaitų,  praktinių užsiėmimų sveikatos temomis rengimas, temų 

integravimas į kitų dalykų programas. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

IV. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Laukiami rezultatai: 

 2 – 5  pagerės mokinių motyvacija. 

 Bus sukurtos erdvės  ne tik kokybiškam mokymuisi, bet ir sportui. 

 Gimnazijos valgykla organizuos maitinimą pagal  naujausias dietologų rekomendacijas. 

 3-5 proc. pagerės mokinių psicho-emociniai rodikliai. 

 2-4 proc. padidės mokinių fizinis aktyvumas po pamokų. 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Lėšos 

1.1. Veiklų skirtų psicho-

emocinei sveikatai 

stiprinti 

organizavimas. 

 

1.1.1. Rengti klasių užsiėmimus, formuo-

jančius bendruomeniškumą, 

draugiškumą, toleranciją, padedančius 

adaptuotis, išmokti planuoti savo 

laiką, skirtus psicho-emocinių 

kompetencijų ugdymui. 

Visus metus Psichologė 

 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Žmogiškieji ištekliai. 

1.1.2. Organizuoti pasaulinės psichikos 

sveikatos dienos renginius. 

 

Spalis Psichologė, socialinės 

pedagogės 

 

Žmogiškieji ištekliai. 

1.1.3. Organizuoti bendruomeniškumą 

skatinančius renginius.  

 

Visus metus Pedagogai, mokinių 

taryba, klasių 

auklėtojai 

 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Žmogiškieji ištekliai. 

1.1.4. Rengti klasės valandėles, skirtas 

spręsti bendravimo, drausmės 

problemas, skirtus psichoemocinių 

kompetencijų ugdymui. 

Visus metus Klasių auklėtojai 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Žmogiškieji ištekliai. 

1.1.5. Analizuoti elgesio taisyklių Kartą per tris Vaiko gerovės Žmogiškieji ištekliai. 
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pažeidimus, patyčių, žalingų įpročių ir 

kitų pažeidimų atvejus. Teikti 

konsultacijas pedagogams, 

mokiniams, tėvams švietimo pagalbos 

klausimais. 

mėnesius komisija 

 

1.2. Gimnazijos 

bendruomenės narių 

fizinio aktyvumo 

skatinimas. 

 

1.2.1. Organizuoti įšvykas, sporto renginius 

gimnazijoje. 

Visus metus Kūno kultūros 

mokytojos, sveikatos 

priežiūros specialistė 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Žmogiškieji ištekliai. 

1.2.2. Dalyvauti Kauno r. mokinių sporto 

žaidynėse. 

2018–2022 m.  Kūno kultūros 

mokytojos 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

 

1.2.3. Dalyvavimas Kauno r. „Sveikuolių-

sveikuoliai“ konkurse. 

2019 m.,  

2021 m. 

Kūno kultūros 

mokytojos, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

 

1.2.4. Tarpklasinių varžybų organizavimas 

gimnazijoje. 

Kasmet Kūno kultūros 

mokytojos 

Žmogiškieji ištekliai. 

1.2.5. Įrengti sporto salę.  2018 m. Direktorė Projekto lėšos, 

savivaldybės lėšos. 

1.3.Sveikatai palankios 

mitybos užtikrinimas. 

 

1.3.1. Užtikrinti geriamojo vandens 

prieinamumą.  

Nuolat 

 

Direktorės 

pavaduotoja  ūkio 

reikalams 

Žmogiškieji ištekliai. 

1.3.2. Atlikti valgiaraščio ir mokinių 

maitinimo atitikties vertinimą, aptarti 

vaikų maitinimo rekomendacijas.  

Kasmet, pagal 

poreikį 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė,  

vyr. virėja   

Žmogiškieji ištekliai. 

1.4.Sveikatą stiprinančios 

mokyklos darbo 

grupės kvalifikacijos 

tobulinimo sveikatos 

stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo klausimais 

organizavimas ir 

1.4.1. Rinkti bei paskleisti mokyklos 

bendruomenėje informaciją apie 

vykstančias konferencijas bei semi-

narus sveikatos ugdymo ir stiprinimo 

tema. 

 

Nuolat Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

visuomenės sveikatos 

specialistė, SSM 

strateginės grupės 

nariai. 

Žmogiškieji ištekliai. 
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patirties sklaida 

gimnazijos 

bendruomenėje. 

1.5.Dalyvavimas  

organizuojamuose 

renginiuose ir 

konkursuose, 

paskaitų,  praktinių 

užsiėmimų sveikatos 

temomis rengimas, 

temų integravimas į 

kitų dalykų 

programas. 

 

1.5.1. Dalyvauti rajoniniuose, 

republikiniuose konkursuose, 

projektuose. 

Visus metus Klasių auklėtojai, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

pagalbos mokiniui 

specialistai. 

 

Žmogiškieji ištekliai. 

1.5.2. Organizuoti renginius, akcijas skirtus 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, 

patyčių prevencijai įtraukiant 

kviestinius svečius (įvairių sričių 

specialistai, mokinių tėvai). 

Visus metus Klasių auklėtojai, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

pedagogai. 

 

Projektų lėšos. 

2 procentai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Žmogiškieji ištekliai. 

1.5.3. Rengti paskaitas - praktinius 

užsiėmimus sveikos mitybos, fizinio 

aktyvumo, pirmosios pagalbos, 

žalingų įpročių prevencijos, darbo-

poilsio režimo, higienos įgūdžių ir 

kitomis temomis per klasių valandėles. 

 

Visus metus Klasių auklėtojai, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

pedagogai. 

 

Projektų lėšos. 

Žmogiškieji ištekliai. 

1.5.4. Į dalykų planus, pasirenkamųjų dalykų 

ir dalykų modulių programas įtraukti 

sveikatos ugdymą.  

Kiekvienais 

mokslo metais 

Pedagogai Žmogiškieji ištekliai. 
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V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 
 

 Sveikatos stiprinimo programos tikslai ir uždaviniai įgyvendinami kasmet sudarant metinę veiklos programą. 

 Sveikatos stiprinimo koordinacinė grupė stebi ir įvertina, ar veikia numatytos uždavinių įgyvendinimui planuotos veiklos. 

 Stebėjimo rezultatai fiksuojami lentelėje: 

Tikslas: 

Uždaviniai Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Panaudoti finansiniai ištekliai 

1.    

2.    

Išvados/nesėkmių priežastys: 

 

 Stebėsenos rezultatai naudojami rengiant metines veiklos programas. 

             ______________________________________________________________________________________________________  

 

Parengė: Sveikatos stiprinimo koordinacinė grupė 

Koordinatorė: direktorės pavaduotoja ugdymui  Aušra Gradickienė 

 

 


