
 

                                                                                                                                                                                                                                 PATVIRTINTA 
Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos 

direktoriaus 2018  m. vasario 27  d.       

įsakymu Nr. V-27 

 

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 

SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS PROGRAMA 

„RENKUOSI GYVENTI SVEIKAI“ 2018-2022 M. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos tęstinės sveikatos stiprinimo programos „Gyvename sveikai“ (toliau – Programa) 2018-2022 metams paskirtis - 

užtikrinti  progimnazijos bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžių gerinimo tęstinumą, tobulinant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, padedant 

mokiniams formuoti  atsakomybę už savo ir šalia esančio sveikatą. 

 2. Programa parengta vadovaujantis: 

 2.1. 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; 

 2.2. Valstybinio aplinkos sveikatos centro Vaikų sveikatingumo programų rengimo Metodinėmis  rekomendacijomis 2006 m., Vilnius; 

 2.3. Progimnazijos veiklos planu 2017-2018 m. m.; 

 2.4. Atsižvelgiant į progimnazijos dalyvavimą sveikatos ugdymo ir stiprinimo programose bei projektuose, bendruomenės poreikius, pasiūlymus, 

rekomendacijas. 

 3. Programa integruota į pradinio ir pagrindinio  ugdymo I dalies ugdymo planus, vykdomas neformaliojo švietimo, projektines bei prevencines 

programas. 

 4. Programą įgyvendins Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenė: administracija, pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, kiti pedagoginiai 

darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai, aptarnaujantis personalas, socialiniai partneriai, sveikatos priežiūros tarnybos, su kuriomis progimnazija palaiko bendravimo ir 

bendradarbiavimo ryšius. 

 

II SKYRIUS 

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS PASIRENGIMO TĘSTI  SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ  ANALIZĖ 

 

 5. 2013 – 2018 m.m. progimnazijos sveikatos stiprinimo programos ,,Sveiko gyvenimo kelyje“ tikslas buvo – bendromis mokyklos bendruomenės, 

sveikatos specialistų bei visuomenės pastangomis, gilinti sveikatos žinias, stiprinti mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę ir dvasinę sveikatą, ugdant 

sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichologinę aplinką.  

 6. Įgyvendinant programą siekta rezultatų: 



 

- Sveikatos ugdymo įgyvendinimo nuoseklumo; 

 - Efektyviai veikiančios sveikatos stiprinimo sistemos kūrimo; 

 - Veiklos, formuojančios jaunų žmonių nuostatas, įvairovės; 

 - Vaikų užimtumo gerėjimo;  

 - Gerėjančių mokytojų, vaikų ir kitų bendruomenės narių žinių ir įgūdžių sveikatos klausimais; 

 - Glaudesnio sveikatos priežiūros specialistų, mokytojų, vaikų ir jų tėvų bendradarbiavimo tarpusavyje; 

 - Skaitlingesnio mokinių dalyvavimo sveikatą stiprinančiose veiklose; 

 - Sveikesnių mitybos įpročių formavimosi, didesnio mokinių laiko, skiriamo fizinėms veikloms; 

 - Sistemingai organizuojamų sveikatos stiprinimo renginių, įvairių konkursų, šiai temai skirtų parodų, švenčių, mokinių fizinio aktyvumo poreikių 

tenkinimo; 

 - Nuosekliai įtvirtinamos saugios, sveikos ir turiningos gyvensenos; 

 - Gerėjančios visų bendruomenės narių sveikatos ir gerovės, prieinamos savalaikės psichologinės pagalbos tėvams, pedagogams ir mokiniams; 

 - Stiprėjančio bendradarbiavimo su kitomis prevencinę veiklą vykdančioms institucijoms; 

 - Sukurtos mokymuisi palankios aplinkos. 

 

 7. Progimnazijos vykdytos sveikatos stiprinimo veiklos 

Veiklos sritis Planuoti tikslai, 

uždaviniai 

Vykdytos priemonės, periodiškumas Išvada apie tikslų 

įgyvendinimą/laukiamo 

rezultato pasiekimą 

Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

valdymo 

struktūra, 

politika ir 

kokybės 

garantavimas 

Plėtoti sveikatos 

stiprinimo 

procesus  siekiant 

kokybės ir 

veiksmingumo 

Sveikatos stiprinimo programos vykdymą koordinavo veiklos grupė, sudaryta iš mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų, visuomenės sveikatos priežiūros, tėvų, mokinių atstovų. 

Veiklos grupė iškilus poreikiui buvo atnaujinama. Vadovavo grupės darbui progimnazijos 

direktorė. Veiklos grupė buvo atsakinga už priemonių suplanavimą, jų įgyvendinimą, 

efektyvumo vertinimo organizavimą ir viešinimą. Grupės nariai vykdomomis veiklomis 

sistemingai telkė progimnazijos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais.  

Sveikatos veiklų valdymas buvo grindžiamas kasmetiniu veiklų suplanavimu: parengti 2013-

2014, 2014-2015, 2015-2016 m.m. sveikatos stiprinimo programos ,,Sveiko gyvenimo 

kelyje“ veiklos planai. 2016-2017 ir 2017-2018 m.m. sveikatos stiprinimo programos 

priemonės numatytos ir integruotos į progimnazijos metinius veiklos planus. Kiekvieno 

mėnesio veiklos planuose pateikiamos tam mėnesiui suplanuotos sveikatos stiprinimo 

priemonės. Visi planai viešinami progimnazijos interneto svetainėje 

www.azuolas.prienai.lm.lt   Sveikatos stiprinimo programos vykdytų veiklų efektyvumo 

siekta organizuojant vykdytų veiklų aptarimus, refleksijas. Už per metus įvykdytas sveikatos 

stiprinimo veiklas vykdymo grupė atsiskaitydavo pateikdama veiklos ataskaitas mokytojų 

tarybos posėdžiuose.  Progimnazijos metinių veiklos planų situacijos analizėse įvardijama ir 

sveikatos stiprinimo srityje vykdytų priemonių sėkmingumas. Gilesnis įvertinimas atliktas 

Kuriama sveikatos 

stiprinimo sistema 

progimnazijoje rėmėsi 

sistemingu tikslinių 

priemonių,  stengiantis 

apimti visas sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

veiklos sritis, 

suplanavimu ir refleksija 

dėl įgyvendinimo, 

kokybės ir 

veiksmingumo 

vertinimu.  Ne visuomet 

buvo užtikrinamas 

veiklos įsivertinimo 

nuoseklumas ir 

sistemingumas. 

http://www.azuolas.prienai.lm.lt/


 

integruotai vykdant progimnazijos vidaus įsivertinimą. Pasinaudota 2007 m. Sveikatą 

stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliais ir jų taikymo metodinėmis 

rekomendacijomis. 

Psichosocialinė 

aplinka 

Kurti gerus 

mokinių, mokinių 

ir mokytojų, taip 

pat mokyklos, 

šeimos, 

visuomenės 

tarpusavio 

santykius 

Sistemingai organizuotos paskaitos-pokalbiai, netradicinio ugdymo pamokos mokiniams 

asmens higienos, žalingų įpročių prevencijos, lytinio švietimo ir kitomis įvairiomis sveikatos 

ugdymo temomis. Straipsniai aktualiomis sveikatos temomis talpinti progimnazijos interneto 

svetainėje www.azuolas.prienai.lm.lt. 

Vykdyta mokinių maitinimo, susodinimo į pritaikytus suolus priežiūra, kuprinių svėrimo 

akcijos. Leisti stendai aktualiais sveikatos klausimais. Jau tradicija tampa organizuoti 

mokiniams ,,Proto mūšius“ pasirinktomis temomis pvz. ,,AIDS geriau žinoti“ 6-8 kl. 

mokiniams, tarptautinei maisto pasaulinei vandens dienai pažymėti, organizuojamos įvairios 

akcijos tarptautinei triukšmo suvokimo dienai pažymėti, pasaulinei dienai be tabako 

pažymėti tradiciškai organizuojamas renginys ,,Renkuosi gyvenimą be cigaretės“. Kiekvienų 

metų gegužės mėn. organizuojama sporto šventė visiems progimnazijos mokiniams. 

Vykdytos sveiko maisto dienos ,,Vaisių – daržovių sulčių degustacija“, šventė ,,Sveika 

mityba – sveikatos pagrindas“.  

Stengtasi mokinių ugdymui išnaudoti kuo daugiau išorinių edukacinių erdvių, organizuotos 

pamokos Prienų krašto muziejuje, viešojoje bibliotekoje, tėvų darbovietėse, kasmet aktyviai 

vykdytos edukacinės-pažintinės išvykos. Kasmet organizuojama „Savaitė be patyčių“. 

Vykdyta akcija „Gamta – tai didelė vaistinė“, organizuota sveikatingumo savaitė per kurią 

vykdyta arbatos degustavimo diena „Vaistažolių arbata – sveikatos šaltinis“. Pravestos 

akcijos: ,,Šypsenos galia“, ,,Muzikos galia“, ,,Tylos galia“. Dalyvauta respublikiniuose 

konkursuose ir akcijose „Sveikatingumo pertraukų savaitė“, sistemingai vykdytos diskusijos 

klasės valandėlių metu įvairiomis sveikatos temomis. 

Progimnazijos bendruomenės tarpusavio santykiai, mikroklimatas analizuojamas ir 

vertinamas vykdomų tyrimų metu. Dauguma mokinių anketose nurodo, kad patenkinti, jog 

mokosi šioje mokykloje. Pedagoginių darbuotojų keleto metų vykdyti jausenos tyrimai 

atskleidė situacijos gerėjimą.  

Sudarytos maksimaliai palankios sąlygos specialiųjų poreikių mokinių ugdymui. 

Progimnazija padidino pagalbos specialistų etatų skaičių.  

Atnaujintos vidaus tvarkos dėl patyčių prevencijos vykdymo, nustatyti atsakingi asmenys dėl 

veiklų koordinavimo. Užtikrinamas reagavimo į netinkamo elgesio atvejus operatyvumas.  

Išorės vertinimo pažymoje teigiama, kad ,,Kasmet inicijuojamos ir organizuojamos 

prevencinės tikslinės akcijos, tradiciniai renginiai ir projektai įtraukia mokinius, skatina juos 

pozityviau elgtis“. 

2017 m. vykdytų nacionalinių testų klausimynų rezultatai parodė, kad patinka  mokytis 

Išorės vertinimo metu 

(vykdytas 2015 m. 

spalio 19-23 d.) 

nustatyta, kad daugumos 

mokytojų, mokinių ir 

aptarnaujančio personalo 

santykiai geranoriški, 

dažniausiai vyrauja 

pagarba. Klasių 

mikroklimatas įvertintas 

kaip paveikus, ypač 

pradinėse klasėse. 

Daugumoje stebėtų 

pamokų ir užsiėmimų 

fiksuotas pagarbus 

bendravimas, 

geranoriški, draugiški 

santykiai.  

Išorės vertinimo metu 

konstatuota, kad 

progimnazijoje labai 

gerai suformuota 

pagalbos mokiniui 

specialistų komanda.  

Progimnazija gavusi 

Sveikatos mokymo ir 

ligų prevencijos centro 

padėkas už 5-8 kl. 

mokinių eilėraščių ir 

skanduočių konkurso 

organizavimą.  

 

http://www.azuolas.prienai.lm.lt/


 

progimnazijoje 85,5 proc. ketvirtokų, 96,4 proc. šeštokų ir 66,2 proc. aštuntokų, saugūs 

jaučiasi 82,3 proc. ketvirtokų, 85,5 proc. šeštokų ir 71,4 proc. aštuntokų. 

Fizinė aplinka Sudaryti sveikas ir 

saugias 

ugdymo(si) 

sąlygas bei 

galimybes 

realizuoti fizinius, 

psichinius ir 

socialiniu 

sugebėjimus.  

Veikia progimnazijos aplinkų gerinimo komitetas. Jis kasmet inicijuoja 2 proc. paramos lėšų 

suplanavimą aplinkų gerinimui, aktyvina bendruomenės narių iniciatyvas prisidėti tobulinant 

edukacines aplinkas, kuriant laisvalaikio zonas mokiniams. Džiugu, kad pagalbą ir paramą 

teikia tėvai. Jie dovanoja baldus, organizuoja mokomųjų patalpų remonto darbus. 

Kiekvienais finansiniais metais įsigyjama mokymo priemonių, kompiuterinės įrangos, 

multimedijų, ekranų mokytojų darbo vietų gerinimui. Planingai pagal finansines galimybes 

įrengiamos žaliuzės, roletai mokomųjų kabinetų langams, kas užtikrina kokybišką pamokinį 

darbą pasinaudojant vaizdinės mokomosios medžiagos demonstravimu. Nuosekliai 

gerinamos progimnazijos erdvės mokinių laisvalaikio organizavimui. Koridoriuose įrengtos 

poilsio zonos su minkštų baldų komplektais, sėdmaišiais, suoliukais. Įsigyta ir sistemingai 

papildoma įvairių stalo žaidimų, sportinio inventoriaus mokinių aktyvioms veikloms 

organizuoti. 

Nuosekliai vykdomos programos ,,Vaisiai vaikams“ ir ,,Pienas vaikams“ pradinių klasių 

mokiniams. Mokiniai įtraukiami į aplinkos gražinimo talkas. Organizuojamas mokytojų ir 

mokinių budėjimas pertraukų metu. 

Mokykloje vidinėmis pajėgomis atnaujinti visi sanitariniai mazgai, užtikrintas karšto 

vandens tiekimas, pagal finansines galimybes atnaujinama nelygi ir susidėvėjusi grindų 

danga. Bendrų pastangų dėka progimnazija įgijo higienos pasą.  

Stengiamasi laikytis sveikatos saugos reikalavimų, parengtos darbų saugos instrukcijos, 

periodiškai pravedami instruktažai.  

Palaikant ,,Judriosios pertraukos„ idėjas dalyvauta akcijoje ,,Apibėk  mokyklą“. Džiugu, kad 

jau šiais mokslo metais patys mokiniai organizuoja judriąsias pertraukas pagal susidarytą 

atsakingų už organizavimą klasių grafiką. Tradiciškai mokslo metai užbaigiami 

organizuojamomis sporto šventėmis, kuriose noriai dalyvauja didžioji dauguma mokinių.  

Progimnazijai paskirtas naujas mokyklinis autobusas, dirba paslaugus ir punktualus 

vairuotojas. 

Progimnazijos bendruomenė turi galimybę gauti šviežią, šiltą maistą. Maitinimas 

organizuojamas tinkamai, nebuvo apsinuodijimo atvejų.  

Tenka konstatuoti, jog mokyklos teritorija nėra aptverta, nors ji yra sistemingai prižiūrima, 

pjaunama žolė, rūpinamasi želdiniais. Negalima teigti, jog progimnazija turi tinkamą sporto 

aikštyną. Bėgimo takai jame yra nekokybiški, aikštynas reikalaujantis renovavimo. Dėl 

tvoros nebuvimo progimnazija neturi tinkamų sąlygų lauko poilsio zonų gerinimui, žaidimo 

aikštelių įrengimui. Remonto ir atnaujinimo reikalauja mokyklos rūbinės. Susidėvėjusi 

progimnazijos elektros instaliacija, pasenę šviestuvai. Prastas estetinis vaizdas koridoriuose, 

2015 m. vykdyto išorės 

vertinimo metu 

nustatyta, kad turto 

vadyba tinkama, 

įvertinta 3 lygiu. 

Daugumoje kabinetų 

įrengtos 

kompiuterizuotos 

mokytojų darbo vietos, 

vaizdo projektoriai. 

Mokykla turi ir ugdymui 

naudoja 30 planšetinių 

mokinio kompiuterių su 

interneto ryšiu. Laimėtas 

ir įgyvendinamas 

,,Aktyviosios klasės“ 

projektas. Mokiniai turi 

galimybių dirbti su 

skaitmeninėmis 

mokymo(si) 

priemonėmis, 

išmaniosiomis lentomis, 

balsavimo pulteliais. 

Progimnazijos tvarka 

išorės vertinimo metu 

įvertinta gerai (3 lygis). 

Darbo tvarka ir taisyklės 

paveikios. 2017 m. 

nacionalinių testų 

rezultatai parodė, kad 

92,7 proc. šeštų kl., ir 

83,1 proc. 8 kl. mokinių 

tėvų patinka mokykla, 

kurioje mokosi jų vaikai.  



 

mokomuosiuose kabinetuose, būtinas lubų, sienų paviršių atnaujinimas, perdažymas. 

Žmogiškieji ir 

materialiniai 

ištekliai 

Turimus išteklius 

pagal galimybes 

naudoti sveikatai 

stiprinti. Pasitelkti 

sveikatos 

priežiūros 

specialistus ugdant 

ir įtvirtinant sveiką 

gyvenseną, 

formuojant 

platesnį požiūrį į 

sveikatą. 

Sistemingai vykdomas mokytojų ir personalo higienos bei pirmos pagalbos įgūdžių 

atnaujinimas, organizuojamas saugaus darbo instruktavimas.   

Rūpinantis darbuotojų sveikata ir gera jausena organizuotas koučingo sveikatingumui 

seminaras ir jo tęsinys, tema ,,Sveikatingumo saviugda – kelias neatrastoms vidinėms ir 

profesinėms galimybėms pažinti“. Seminarą vedė LSMU doc. gyd. neurochirurgas, 

saviugdos specialistas dr. K. Skauminas ir psichologė psichoterapeutė L.A. Sinkevičienė. 

Sveikatos priežiūros specialistė pradinių klasių mokiniams sistemingai organizuoja 

mankšteles, praktinius užsiėmimus apie dantukų priežiūrą, pokalbius apie taisyklingą 

laikyseną, sveiką mitybą, atsargų elgesį prie vandens telkinių, ant ledo ir t.t.  

Pasirašytos bendradarbiavimo sutarties su VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centru 2014 m. 

skatinant vaikų užimtumą ir diegiant visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti 

sudarytos galimybės mokiniams mokytis plaukti lankant baseiną. Plaukimo mokymai 

organizuoti maždaug 100 pradinių klasių mokinių. Sistemingai organizuojami renginiai 

mokinių fizinio aktyvumo stiprinimui: tarpklasinės kvadrato, krepšinio varžybos. Sudaromos 

sąlygos mokiniams dalyvauti rajono ir zoniniuose sporto renginiuose. Kasmet progimnazijos 

mokiniai pelno prizines vietas, mokyklos garbę gina zoniniuose ir respublikiniuose 

sportiniuose renginiuose. 

Progimnazijos psichologė, socialinė pedagogė, vaiko gerovės komisija sistemingai 

analizuoja mokinių jauseną, žalingų įpročių, smurto ir patyčių paplitimą, pagalbos mokiniui 

veiksmingumą, siūlo operatyvias priemones situacijai gerinti. Kasmet parengiamas 

progimnazijos socialinis pasas. Įgyvendinamos prevencinės programos ,,Zipio draugai“ 

priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniams, ,,Antras žingsnis“ pradinių klasių mokiniams.  

Dėl lėšų stokos progimnazija negali įgyvendinti pageidaujamos prevencinės programos 5-8 

kl. mokiniams. Ieškoma galimybių ir finansinių resursų dėl LIONS QUEST programos 

,,Paauglystės kryžkelės“ metodinės medžiagos ir mokymų darbuotojams įsigijimo. 

Išorės vertinimo metu 

progimnazijoje 

vykdomas kvalifikacijos 

kėlimas vertintas kaip 

lankstus procesas. 

Kvalifikacijos kėlimo 

poreikiai išsiaiškinami 

individualiai su 

mokytojais refleksinių 

pokalbių metu. 

Prioritetai nustatomi 

atsižvelgiant į metinius 

progimnazijos tikslus ir 

nusistatytas tobulintinas 

veiklų kryptis.  

Sveikatos 

ugdymas 

Integruoti 

sveikatos sampratą 

į bendrąsias ir 

dalykines mokymo 

programas 

įvairiose mokymo 

pamokose, 

kokybiškai 

organizuoti 

ugdymo procesą, 

Sveikatos ugdymas apima visas bendrojo lavinimo sistemos pakopas. Sveikatos ugdymo 

temos pateikiamos mokiniams pamokose integruojant jas į atskirų dalykų dėstymą pradinėse 

klasėse ir 5-8 klasėse integruojant į kūno kultūros, technologijų, etikos, gamta ir žmogus ir 

kitus dalykus. Sveikatinimo klausimai analizuojami klasių valandėlių metu, integruojami į 

darbą su pailgintos dienos grupių mokiniais vykdant prevencines programas: ,,Zipio draugai“ 

– priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, ,,Antras žingsnis“ – pradinių kl. mokiniams, 

organizuojant jaunųjų skautų, jaunųjų maltiečių veiklas, įgyvendinant projektus. Sveikatos 

temos yra įvairios, apimančios sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, žalingų medžiagų vartojimo 

prevenciją, rengimo šeimai klausimus, asmens saugą. Sveikatos ugdymas siejamas su 

gyvenimo praktika atsižvelgiant į mokinių pasirengimą ir amžių. Sveikatos ugdymo 

Sveikatos ugdymas yra 

integrali progimnazijos 

ugdymo turinio dalis.  

Nors progimnazijoje 

nėra parengtos 

integruojamosios 

sveikatos ugdymo 

programos, bet sveikatos 

ugdymas progimnazijoje 

pritaikytas visų  amžiaus 



 

skatinantį 

ugdytinių 

asmenybės raidą 

saugioje ir 

sveikoje aplinkoje 

galimybės išsiplėtė pradėjus įgyvendinti ERASMUS + tarpmokyklinės strateginės 

partnerystės projektą ,,Young Europeans – Active and Healthy“ (,,Y.E.A.H.“).  

Dalyvauta respublikiniuose konkursuose ir akcijose ,,Sveikatos fiesta“, 5-8 kl. mokinių 

eilėraščių  ir skanduočių konkurse,, Savo mokykloje jaučiuosi gerai, nes...“ 

 

grupių mokiniams, 

plėtojamas įvairiais 

metodais ir formomis, 

integruojamas į 

tarptautinių ERASMUS 

+ projektų 

įgyvendinimą.  

Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos 

veiklos sklaida 

ir tęstinumo 

laidavimas 

Bendradarbiauti su 

kitomis 

mokyklomis, 

partneriais, 

visuomeninėmis 

organizacijomis, 

vykdyti švietėjišką 

veiklą bei skleisti 

gerąją patirtį 

Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos plėtojamos bendradarbiaujant su Prienų sveikatos 

biuru, Prienų sporto centru, Nemuno kilpų regioniniu parku, Prienų socialinių paslaugų 

centru.  

Progimnazija aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, teikia paraiškas ir laimi finansines 

dotacijas projektinių veiklų vykdymui. Šiais mokslo metais vykdomas Erasmus + 2 

pagrindinio veiksmo tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas ,,Young Europeans – 

Active and Healthy – Y.E.A.H.“ – puiki galimybė sveikatos veiklas plėtoti kartu su projekto  

partnerėmis mokyklomis iš Latvijos, Rumunijos, Lenkijos, Ispanijos ir Portugalijos šalių.  

Projektas leidžia skleisti savo gerąsias patirtis, kas buvo padaryta 2017 m. gruodžio mėnesį 

per organizuotą projekto susitikimą Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje, o taip pat ir pasimokyti 

iš kitų šalių mokyklų, kartu diskutuoti ir vykdyti bendras veiklas  šiandienos mokyklai 

aktualiomis mokinių sveikatingumo gerinimo temomis. 

Progimnazija savo vykdomas veiklas viešina mokyklos internetinėje svetainėje 

www.azuolas.prienai.lm.lt, rašo straipsnius rajoninėje, respublikinėje spaudoje,  gerųjų 

patirčių veiklos aprašus teikiame publikuoti Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklapyje.   

Progimnazija pasinaudoja galimybe bendradarbiauti su kitomis sveikatos stiprinimo veiklas 

vykdančiomis mokyklomis. Inicijavo registravimą dalyvavimui nacionaliniame renginyje 

,,Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“. Planuojamas bendras trijų mokyklų 

renginys.  

Sveikatą stiprinančios 

veiklos yra viešinamos 

įvairiomis 

komunikacijos 

priemonėmis: 

internetinio psl. pagalba, 

rašant straipsnius 

spaudoje, organizuojant 

aptarimus, yra 

prieinamos susipažinti 

visiems bendruomenės 

nariams.  

Sveikatos mokymo ir 

ligų prevencijos centro 

direktorius 2014 m. 

įvertini progimnaziją 

padėkos raštu už 

dalyvavimą akcijoje 

,,Būkim žinomi, būkim 

matomi“ ir puikų 

sveikatinimo veiklos 

pristatymą mokyklos 

interneto svetainėje.  

  

 8. 2013 -2017 m. sveikatinimo veiklos įsivertinimas vykdytas rengiant metines vykdytų sveikatos veiklų ataskaitas, apklausiant mokytojus, 

mokinius, kitus mokyklos bendruomenės narius, vykdant tyrimus, rengiant mokyklos socialinį pasą, organizuojant individualius refleksinius pokalbius su 

mokytojais, pasinaudojant nacionalinių testų rezultatų ataskaitų medžiaga, kitais antriniais šaltiniais, atliekant kasmetinį  progimnazijos veiklų vidaus įsivertinimą.  

Vykdant įsivertinimą pasinaudota 2007 m. Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliais ir jų taikymo metodinėmis rekomendacijomis.  

  

http://www.azuolas.prienai.lm.lt/


 

 9. Nustatyti sveikatą stiprinančios mokyklos vertintų veiklos  sričių  lygiai: 

Rodiklio 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Vertinimo 

lygis 

1-a veiklos sritis SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR KOKYBĖS GARANTAVIMAS 

1.1. Sveikatos stiprinimo veiklos mokykloje organizavimo grupės sudarymas 3 

1.2. Sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas 3 

2-a veiklos sritis  PSICHOSOCIALINĖ APLINKA 

2.1. Mokyklos bendruomenės narių gerų tarpusavio santykių kūrimas ir puoselėjimas 3 

2.2. Galimybių dalyvauti sveikatą stiprinančioje veikloje visiems mokyklos bendruomenės nariams sudarymas 4 

2.3. Emocinė ir fizinė prievarta mokykloje 3 

3-a veiklos sritis FIZINĖ APLINKA  

3.1. Mokyklos teritorijos ir patalpų priežiūros užtikrinimas bei aplinkos sveikatinimas 2 

3.2. Mokyklos bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas 4 

3.3. Mitybos ir geriamojo vandens prieinamumo užtikrinimas 3 

4-a veiklos sritis ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

4.1.  Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo 

klausimais organizavimas 

3 

4.2. Mokyklos bendruomenės narių pasitelkimas sveikatos ugdymui 4 

4.3. Apsirūpinimas metodine medžiaga ir kitomis sveikatos ugdymui reikalingomis priemonėmis 2 

4.4. Mokyklos partnerių įtraukimas 3 

5-a veiklos sritis SVEIKATOS UGDYMAS 

5.1. Sveikatos ugdymas įtrauktas į dalykų ar ugdymo sričių teminius planus, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas 3 

5.2. Sveikatos ugdymas apima visą bendrąjį lavinimą 4 

5.3. Sveikatos ugdymas apima įvairias sveikatos sritis 4 

 

6-a veiklos sritis SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR TĘSTINUMO LAIDAVIMAS 

6.1.  Sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaida mokykloje 3 

6.2. Sveikatos stiprinimo veiklos patirties pavyzdžių sklaida už mokyklos ribų 3 

 

 10. Numatyti tobulinti rodikliai: 

 1.2. Sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas. 

 3.1. Mokyklos teritorijos ir patalpų priežiūros užtikrinimas bei aplinkos sveikatinimas 

 4.3. Metodinės medžiagos ir priemonių, reikalingų sveikatos ugdymui, įsigijimo numatymas ir organizavimas. 

 6.1. Sveikatos stiprinimo veiklos patirties  sklaida mokykloje. 



 

 6.2. Sveikatos stiprinančios mokyklos veiklos patirties pavyzdžių sklaida už mokyklos ribų. 

  

 11. Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos vykdomos sveikatinimo veiklos  SSGG  (SWOT) analizė 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

Mokyklos sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančią grupę sudaro: direktorė, 

mokytojai, tėvų atstovai, mokinių atstovai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, 

soc. pedagogė,  psichologė.  

Grupė atnaujinama kasmet. 

Pasitarimai vyksta sistemingai, kartą per mėnesį, konkrečių priemonių suplanavimo, 

pasirengimo renginiams, vykdytų veiklų aptarimo, įsivertinimo ir kt. tikslais. 

Progimnazijos  sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės veikla apima: 

planavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir sklaidos organizavimą. Sveikatos stiprinimo 

veiklos vertinimas  įtrauktas į gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo turinį 

Progimnazijoje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 0,75 etato. 

Specialistas analizuoja mokinių sveikatos situaciją, sergamumą, vykdo tyrimus, 

rezultatus kasmet pateikia progimnazijos bendruomenei. 

Kasmet suplanuojamos progimnazijos sveikatos ugdymo ir sveikatos priežiūros 

veiklos, kurios yra sudėtinė progimnazijos veiklos plano dalis. Veiklos konkretinamos 

priemonėmis progimnazijos mėnesio planuose. 

Kasmet tiriama pirmų ir penktų progimnazijos klasių mokinių adaptacija. 

Daugiau negu pusė visų mokinių aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime, vykdyto 

vidaus įsivertinimo metu nustatyta, kad 71 proc. mokinių noriai dalyvauja 

progimnazijos organizuojamuose renginiuose, 60 proc. – noriai padeda organizuoti.  

Aktyvi ir skaitlinga progimnazijos mokinių taryba. Daug renginių ir priemonių 

mokiniams mokinių tarybos nariai organizuoja patys, padedami mokinių tarybos veiklą 

kuruojančio specialisto. 

Sistemingai  vykdomas vaiko gerovės komisijos darbas. 

Teikiamos konsultacinės socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, 

mokytojų padėjėjų, sveikatos priežiūros specialisto paslaugos. 

Renovuotas progimnazijos pastatas, atnaujinta šildymo sistema,  renovuota sporto salė, 

įrengti dušai, sutvarkyti persirengimo kambariai. Kasmet papildoma ir atnaujinama 

sportinė įranga ir inventorius. 

Nepavyksta įtraukti daugiau  tėvų į sveikatinimo 

veiklos planavimą ir organizavimą. 

Progimnazijos sporto salė jau nepakankamai  

tenkina  poreikius fiziniam aktyvumui. 

Nerenovuotas sporto aikštynas, prastos kokybės 

bėgimo takai. Trūksta įrangos lauko poilsio 

zonoms. Mokyklos teritorija neaptverta. 

Mokyklos vidinės patalpos reikalauja 

renovacijos. 

 

Ne visi mokiniai valgo pietus progimnazijos 

valgykloje, dalis jų turi įprotį pertraukų metu eiti 

pirkti užkandžius į netoliese esančius  prekybos 

centrus. 

 

Nepakanka lėšų sveikatos stiprinimo  metodinei 

medžiagai ir mokymo priemonėms įsigyti, 

dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

 

Daliai pedagogų  trūksta aktyvumo  siūlant 

temas, planuojant išteklius, organizuojant 

sveikatinimo renginius progimnazijoje. 

 

Dalies naujai atvykusių mokinių stebima sveikos 

gyvensenos įgūdžių stoka. 

 

Mokykloje iš dalies sisteminama ir kaupiama 

sveikatos stiprinimo programos medžiaga. 

 

Neišnaudojamos visos galimybės vykdant gerųjų 



 

Įrengtos dviračių laikymo vietos. 

Organizuojamas šiukšlių rūšiavimas.  

Progimnazijoje pagal finansines galimybes gerinamos aplinkos, įrengiamos ir 

atnaujinamos poilsio ir laisvalaikio zonos mokiniams, kurios užpildomos suoleliais, 

minkštais pufais, sėdmaišiais. Aplinkų gerinimu rūpinasi progimnazijos aplinkų 

gerinimo komitetas, kuris kasmet suplanuoja progimnazijai skiriamos 2 proc. paramos 

lėšas, teikia pasiūlymus dėl aplinkų gerinimo. Progimnazija kasmet papildo ir 

atnaujina stalo žaidimų, mokymo priemonių mokiniams bazę.   

 Mokymo kabinetai aprūpinti funkcionaliais mokykliniais baldais, kompiuterine 

įranga, multimedijomis, ekranais. Įsigyta daug skaitmeninių mokymo(si) priemonių. 

Veikia informacinis centras.  

Progimnazija turi higienos pasą. 

Vyksta popamokiniai fizinio aktyvumo užsiėmimai: futbolo, krepšinio, tinklinio, 

lengvosios atletikos, šokio. 

Sistemingai organizuojami renginiai, susiję su fiziniu aktyvumu: judriosios pertraukos, 

sveikatingumo ir sporto dienos, klasių dviračių žygiai.  

Progimnazija aktyviai dalyvauja Prienų rajono organizuojamose sportinėse akcijose , 

varžybose, šventėse. 

Valgyklos ir maisto tvarkymo patalpos estetiškai tvarkingos, aprūpintos reikalinga 

technologine įranga.  

Progimnazijos valgykloje pusryčiauti ir papietauti galima 7.30 – 15.00 valandomis. 

Valgiaraštis gausus, įvairus, suderintas su Prienų Maisto ir veterinarijos tarnyba.  

Maistas gaminamas vietoje. 

Valgykloje nėra nerekomenduojamų maisto produktų pasiūlos.  

Progimnazijoje dirba kvalifikuoti mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. 

Mokytojams sudaroma galimybė tobulinti savo kvalifikaciją sveikatos stiprinimo 

klausimais.  

Išvystytas efektyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais sveikatos stiprinimo 

klausimais. Sveikatos stiprinimo veiklos plėtojamos įgyvendinant Erasmus + 

tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą ,,Young Europeans – Active and 

Healthy. Y.E.A.H.“ kartu su Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos, Portugalijos, Latvijos 

šalių mokyklomis – projekto partnerėmis.  

Sveikatos ugdymas yra integrali progimnazijos ugdymo turinio dalis.  

patirčių sklaidą tiek mokykloje, tiek ir už jos ribų 

bei   per sveikatą stiprinančios mokyklos 

tinklalapį smlpc.lt.  

Didelis mokinių ir mokytojų užimtumas, 

sudėtingos mokymo programos trukdo tinkamo 

darbo – poilsio režimo užtikrinimui. 



 

Sveikatos ugdymas vykdomas per neformaliojo švietimo veiklas,   klasės valandėles ir 

renginius, sportines varžybas, konkursus, klasių išvykas, turistinius žygius, akcijas, 

netradicinio ugdymo pamokas, dienas.  

Į ugdymo procesą integruojama sveikatos ugdymo,  fizinio aktyvumo ir kūno kultūros, 

bei  sveikos mitybos temos, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

pirminė prevencija, žmogaus sauga, sveikos ir saugios aplinkos bei su protine sveikata 

susijusios temos.  

Tėvai pritaria sveikatos ugdymo organizavimo iniciatyvoms, padeda ir prisideda 

organizuojant  renginius, akcijas, sportines  veiklas mokykloje. 

 

Progimnazijos vykdomos sveikatos stiprinimo veiklos viešinamos mokyklos interneto 

svetainėje, rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, pristatomos rajono ugdymo įstaigų 

bendruomenei konferencijų, konkursų metu, tėvams – susirinkimų,  įvairių renginių 

metu.  

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Siūlomų sveikatinimo renginių gausa.  

Progimnazija turi nenaudojamų patalpų, kurios, sutvarkius gali būti efektyviai 

panaudotos aktyvaus poilsio zonoms įkurti. 

Dalyvauti konkursuose, projektinėje veikloje, siekiant pritraukti įvairių fondų lėšas. 

Naujų partnerių paieška ir bendradarbiavimas bendruomenės sveikatos stiprinimo 

klausimais. 

 

Sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklos internetinėje erdvėje  sklaida. 

Bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis, vykdančiomis sveikatos stiprinimo 

veiklas. 

Dalies bendruomenės narių ir tėvų pasyvumas. 

 

Už progimnazijos ribų lengvai prieinami maisto 

produktai, kurie nėra palankūs sveikatai. 

 

Reikiamos metodinės medžiagos trūkumas dėl 

finansinių išteklių nepakankamumo. 

 

Lėšų prevencinės programos vykdymui 

nepakankamumas. 

 

 Blogėjanti mokinių  sveikatos būklė dėl 

vyraujančių pasyvaus gyvenimo įpročių (regos 

sutrikimai, jungiamojo audinio, raumenų ir 

skeleto sistemos sutrikimai, dažnėjančios 

kvėpavimo sistemos  ligos). 

Išteklių stoka. 

Laiko stoka – didelis pedagogų užimtumas. 

 

 

 



 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 12. TIKSLAS: Tęsti ir plėtoti progimnazijoje integruotų, visa apimančių sveikatos stiprinimo veiklų sistemą, skatinančią visos bendruomenės 

poreikį gyventi sveikiau ir sudarančią sąlygas šiam poreikiui tenkinti. 

 13. PRIORITETAS:  Progimnazijos bendruomenės mikroklimato gerinimas. Tėvų įtraukimas į progimnazijos sveikatinimo veiklos planavimą, 

įgyvendinimą, vertinimą. 

 14. UŽDAVINIAI: 
 14.1. Tobulinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos kokybę ir vertinimą. 

 14.2. Plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

 14.3. Gerinti fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką ugdymo aplinką, skatinant fizinį aktyvumą ir taikant tradicinius ir netradicinius ugdymo būdus 

bei priemones. 

 14.4. Sutelkti išteklius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui. 

 14.5. Ugdyti sveikatai palankias  progimnazijos bendruomenės kompetencijas. 

 14.6. Kaupti, sisteminti, analizuoti žinias ir patirtį bendruomenės sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti jas progimnazijos bendruomenėje ir už jos 

ribų. 

 

IV SKYRIUS 

 LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

 15.1. Gerai veikianti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos kokybės  ir vertinimo sistema. 

 15.2. Pasitikėjimu ir bendradarbiavimu ir partneryste grindžiami bendruomenės narių tarpusavio santykiai.  Geras bendruomenės mikroklimatas. 

 15.3. Fiziškai ir psichologiškai saugi ir sveika ugdymo aplinką.   Fiziškai aktyvūs bendruomenės nariai.  

 15.4. Pasitelkti žmogiškieji, finansiniai, metodiniai ištekliai sveikatos ugdymui. 

 15.5. Bendruomenės nariai įgyja daugiau sveikatai palankių  kompetencijų. 

 15.6. Kaupiama, analizuojama ir skleidžiama visuomenei progimnazijos bendruomenės patirtis sveikatos stiprinimo klausimais. 

 

V SKYRIUS 

 PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  

 

 16.  Sveikatos stiprinimo programos priemonės įtraukiamos į metinį progimnazijos veiklos planą.  Rengiami mėnesiniai veiklos planai. 

 17. Už  programos įgyvendinimą atsakinga sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė, patvirtinta progimnazijos direktoriaus 2018 m. vasario 

8 d. įsakymu Nr. V- 20. Veiklą koordinuos progimnazijos direktorė. 



 

 18. Programos įgyvendinimui pasitelkiami  mokiniai, jų tėvai, mokytojai, pagalbos specialistai, aptarnaujantis personalas, partneriai - specialistai iš 

Prienų visuomenės sveikatos biuro, kitų  sveikatos priežiūros įstaigų,  ugdymo  institucijų. 

 

VI SKYRIUS 

 PROGRAMOS LĖŠOS 

 

  19. Programos įgyvendinimui bus skiriama dalis progimnazijoje sukaupiamo 2% pajamų mokesčio, savivaldybės ir valstybės biudžeto specialios 

tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio lėšos), projektinės, rėmėjų lėšos. 

 

VII SKYRIUS 

PROGRAMOS VERTINIMAS 

 

 20. Vertinimo šaltiniai: progimnazijos strateginis, metinis veiklos planai,  direktoriaus įsakymai, progimnazijos tarybos, vaiko gerovės komisijos, 

sveikatos stiprinimo veiklos organizacinės grupės posėdžių protokolai, mokytojų ir specialistų veiklos planai, programos, vykdytų nacionalinių testų klausimynų 

rezultatų ataskaitos ir kt. 

 21. Vertinimo metodai: dokumentų analizė, aptarimas, diskusija, veiklos stebėjimas, pokalbiai su mokiniais ir mokytojais, tyrimai. 

 22. Siekiant kokybiškesnio ir sistemingesnio sveikatos stiprinimo programos  įgyvendinimo numatoma organizuoti  priemonių įgyvendinimo 

stebėseną, už kurią bus atsakinga sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė, koordinuojama progimnazijos direktoriaus. Vertinimo procese nuolat dalyvaus: 

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, visuomeninės sveikatos priežiūros specialistas, mokinių tėvai. 

 23. Sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo priežiūrą numatoma atlikti viso veiklų vykdymo proceso metu: 

I etapas. Kasmetinis sveikatos stiprinimo programoje numatytų metams priemonių realizavimo vertinimas.  

II etapas. Sveikatos stiprinimo programos  įgyvendinimo būklės analizė. 

  Vertinimai atliekami kasmet iki birželio 15 dienos, naudojantis sveikatos stiprinimo programos priemonių analizės, sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 

vertinimo rodiklių ir jų taikymo metodinėmis rekomendacijomis, anketavimo, diskusijų ir kt. metodikomis. Sveikatos stiprinimo veiklų ir procesų vertinimai gali 

būti integruojami į progimnazijos vidaus veiklų įsivertinimo procesus. Remiantis šių vertinimų rezultatais: 

1.  Atliekamas sveikatos stiprinimo programos  koregavimas; 

2.  Rengiama ataskaita įstaigos bendruomenei, joje numatant: 

2.1  Teigiamus sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo pokyčius. 

2.2  Neigiamus veiklos aspektus. 

2.3  Nerealizuotų uždavinių, priemonių priežastis. 

2.4. Sveikatos stiprinimo programos kryptis, prioritetus kitiems metams. 

 



 

VIII SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA  2018-2022  m. m. 

 

1 veiklos sritis SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR KOKYBĖS GARANTAVIMAS 

Uždavinys: Tobulinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos  kokybę ir vertinimą progimnazijoje. 

 Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

1.1. Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupės 

darbas. 

1.1.1.Sveikatos stiprinimo veiklos progimnazijoje organizavimo 

grupę papildyti atstovais iš tėvų, aptarnaujančio personalo. 

Paskirstyti atsakomybę už atskiras veiklos sritis. 

1.1.2.Sveikatos stiprinimo veiklos mokykloje organizavimo grupės 

pasitarimus rengti kartą per mėnesį. 

2018 m. I ketv. 

 

 

2018-2022 

metais 

Programos 

koordinatorius 

direktorė 

I.Tarasevičienė 

1.2.Sveikatos stiprinimo procesų 

ir rezultatų vertinimas. 

1.2.1. Veiklos grupė atlieka sveikatos stiprinimo progimnazijoje 

analizę ir vertinimą.  

1.2.2.  Vertinimo rezultatai aptariami įvairiuose progimnazijos 

administravimo lygmenyse,  pristatomi progimnazijos 

bendruomenei. 

 1.2.3. Vertinimo išvados panaudojamos rengiant naujų mokslo 

metų progimnazijos veiklos planą. 

 

Kasmet  

iki birželio 15d. 

 

Kasmet 

birželio- rugsėjo mėn. 

 Kasmet 

birželio- rugsėjo mėn. 

Veiklos grupė 

 

 

 

Veiklos grupė 

 

Administracija 

Laukiamas rezultatas –  progimnazijoje sukurta ir veikia sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklos sistema. Koordinuojančios grupės pasitarimai vyksta 

reguliariai. Sveikatos  stiprinimo ir ugdymo uždaviniai įtraukti į progimnazijos strateginį planą, ugdymo planą, metinį veiklos planą, metodinių grupių 

planus. Informacija apie sveikatos ugdymą pateikiama progimnazijos bendruomenei: posėdžiuose, susirinkimuose, stenduose, elektroninėje svetainėje. 

Kasmet atliekama veiklos analizė ir vertinimas. Vertinime dalyvauja dauguma bendruomenės narių. 

 

2 veiklos sritis PSICHOLOGINĖ APLINKA 

Uždavinys: Plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

2.1. Priemonės, numatančios 

mokyklos bendruomenės narių 

gerus tarpusavio santykius. 

 

2.1.1. Tyrimas ,,Progimnazijos mikroklimatas“. Priemonių, 

gerinančių bendruomenės mikroklimatą numatymas. 

2.1.2. I ir V  progimnazijos klasių mokinių adaptacijos tyrimas. 

2.1.3. Sociometriniai mokinių santykių tyrimai 

2.1.4. Socialinio progimnazijos paso sudarymas 

2.1.5. Seminarai, paskaitos, renginiai, akcijos, išvykos, kuriuose 

dalyvauja didžioji dalis  bendruomenės narių. 

2018 m.  

 

Kasmet  

Psichologė S. Grigalevičienė 

 

Psichologė S. Grigalevičienė 

Soc. pedag. V.Šimukaitė 

 

Darbo grupė 

 



 

2.1.6. Teikti psichologines konsultacijas, pagal poreikį, visiems 

bendruomenės nariams. 

2.1.7. Apskrito stalo diskusijos tarp mokinių, mokytojų, tėvų dėl 

bendruomenės mikroklimato gerinimo. 

Psichologė S.Grigalevičienė 

 

Administracija, 

Progimnazijos taryba 

2.2. Sudarytos galimybės 

dalyvauti programos vykdyme 

visiems bendruomenės nariams. 

2.2.1. Į organizuojamus renginius, temines dienas, pažintines 

iškylas, tyrimus,  įtraukti: mokinius, mokytojus, tėvus, socialinius 

partnerius ir kt. 

2.2.2. Organizuoti atvirų durų dienas bei visuotinius susirinkimus 

bendruomenės nariams. 

2018-2022 m. 

 

 

2018-2022 m. 

Darbo grupė  

Administracija 

Tėvai 

Administracija 

2.3. Numatytos emocinės, fizinės, 

seksualinės prievartos ir 

vandalizmo mažinimo priemonės. 

2.3.1. Rengti susitikimus su Prienų savivaldybės vaiko teisių 

apsaugos skyriumi,  

2.3.2. Atlikti tyrimus siekiant aiškintis emocinės, fizinės, kitų 

formų patyčių atvejus ir priimti sprendimus. 

2.3.4. Aktyvi  Vaiko gerovės komisijos veikla. 

2.3.5. Tolerancijos dienos, savaitės BE PATYČIŲ, kitų tikslinių 

renginių  organizavimas. 

 

2018-2022 m. 

 

Pagal poreikį 

 

2018-2022m 

Kasmet 

Socialinė pedagogė V. 

Šimukaitė 

Vaiko gerovės komisija 

 

Direktoriaus pavaduotoja, 

vadovaujanti Vaiko gerovės 

komisijai, soc. pedagogė 

V.Šimukaitė 

Laukiamas rezultatas – sistemingai atliekami tyrimai apie bendruomenės narių santykius, su tyrimų rezultatais supažindinama bendruomenė, priimami 

sprendimai. Gerėja pasitikėjimas ir bendradarbiavimas tarp mokinių, tėvų ir mokytojų. Dauguma bendruomenės narių turi galimybę gauti  visapusišką 

socialinę pedagoginę pagalbą. 

 

3 veiklos sritis FIZINĖ APLINKA 

Uždavinys: Gerinti fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką ugdymo aplinką, skatinant fizinį aktyvumą ir taikant tradicinius ir netradicinius ugdymo būdus bei 

priemones. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

3.1.Priemonės užtikrinančios 

mokyklos teritorijos, patalpų 

priežiūrą. 

3.1.1. Užtikrinti progimnazijos patalpų  atitikimą galiojančios 

Higienos normos reikalavimams. 

3.1.2. Rengti akcijas, talkas švarinant progimnazijos ir priskirtų 

teritorijų aplinką. 

3.1.3. Organizuoti progimnazijos elektros instaliacijos bei 

šviestuvų atnaujinimo darbus.   

3.1.4. Organizuoti progimnazijos rūbinių, koridorių perdažymo 

darbus. 

3.1.5. Atnaujinti stalo teniso įrangą ir organizuoti jos panaudojimą 

2018-2022 m. 

 

2018-2022 m. 

  

2018 m. 

 

2018-2020 m. 

 

2018m. I ketv. 

Administracija 

 

direktoriaus pavaduotojai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams R.Žilinskas,  

 

 

kūno kultūros mokytojai 



 

mokinių užimtumui. 

  

3.2.Priemonės skatinančios visų 

bendruomenės narių fizinį 

aktyvumą. 

3.2.1. Organizuoti netradicines ugdymo dienas: sveikatingumo ir 

sporto šventes; judriąsias pertraukas, klasių dviračių žygius ir kt. 

3.2.2. Rengti tarpklasines varžybas: kvadrato, krepšinio, futbolo, 

tinklinio. 

3.2.3. Rengti mokinių, mokytojų ir tėvų žygius pėsčiomis, 

dviračiais. 

3.2.5. Sporto salės ir kamuolių, stalo teniso ir kitų priemonių 

prieinamumas pertraukų metu, po pamokų. 

 

Kasmet rugsėjo, 

birželio mėn. 

2018-2022 m. 

 

Du kartus per 

mokslo metus 

2018-2022 m. 

Darbo grupė, klasių 

auklėtojai 

Kūno kultūros mokytojai 

Darbo grupė 

Klasių auklėtojai 

 

Kūno kultūros mokytojai 

 

 

3.3 Priemonės sveikos mitybos 

organizavimui ir geriamojo 

vandens prieinamumui užtikrinti. 

3.3.1. Atnaujinti geriamojo vandens tiekimo galimybę . 

3.3.2. Vykdyti maitinimo organizavimo priežiūrą, skatinant 

sveikos mitybos įgūdžius. 

3.3.3. Organizuoti Sveiko maisto savaitės renginius: paskaitos, 

projektinių mokinių darbų konkursas, patiekalų mugės, arbatų 

degustavimo renginiai ir pan. 

2018 m. I ketv. 

2018-2022 m. 

 

Kasmet lapkričio 

mėn. 

Direktorė I.Tarasevičienė 

VSPS  E. Zokaitytė 

 

 

Darbo grupė 

Laukiamas rezultatas – atsiras daugiau erdvių aktyviam laisvalaikiui. Mokiniai įgis sveikos mitybos žinių ir įgūdžių.   Netradicinio ugdymo pamokose, 

renginiuose, mugėse, konkursuose apie sveikatos ugdymą dalyvaus dauguma bendruomenės narių. 

 

4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI. 

Uždavinys:  Sutelkti išteklius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

4.1. Mokytojų ir kitų ugdymo 

procese dalyvaujančių asmenų 

kvalifikacijos tobulinimo 

sveikatos stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo klausimais 

organizavimas. 

4.1.1. Dalyvauti seminaruose, konferencijose, paskaitose 

susijusiose su sveikatos ugdymu ir stiprinimu. 

4.1.2. Privalomos sveikatos žinių ir įgūdžių programos vykdymas: 

privalomas pirmos pagalbos mokymas, privalomas higienos 

įgūdžių mokymas. 

 

Kasmet 

 

Pagal poreikį, 

pasibaigus 

pažymėjimo galiojimo 

terminui 

Administracija, 

mokytojai 

VSPS E. Zokaitytė 

 

4.2. Bendruomenės narių 

pasitelkimas sveikatos ugdymui. 

4.2.1. Paskaitos, diskusijos, praktiniai mokymai, valandėlės, 

viktorinos mokiniams vedamos tėvų, socialinių partnerių, 

specialistų 

4.2.2. Žygiai, kelionės, akcijos, mugės, turnyrai  su tėvais. 

Kasmet 

 

 

Kasmet  

Darbo grupė, 

administracija 

 

Darbo grupė, klasių 

auklėtojai 



 

4.3. Metodinės medžiaga ir 

priemonių reikalingų sveikatos 

ugdymui. 

4.3.1. Numatyti lėšas įsigyti naujos metodinės literatūros, 

priemonių mokinių ir bendruomenės narių sveikatos ugdymui, 

LIONS QUEST prevencinės programos ,,Paauglystės kryžkelės“ 

vykdymui 

Kasmet I ketv.,  

 

Pagal galimybes 

 

Administracija 

4.4. Mokyklos partnerių 

įtraukimas. 

4.4.1. Įgyvendinant sveikatingumo programą bendradarbiauti su: 

      Prienų savivaldybės visuomenės sveikatos biuru; 

      Prienų savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatore; 

Prienų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis; 

Prienų savivaldybės vaiko teisių tarnyba; 

Prienų  švietimo pagalbos tarnyba; 

Prienų rajono švietimo įstaigomis, priklausančiomis sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklui: ,,Žiburio“ gimnazija ir 

Balbieriškio pagrindine mokykla. 

2018-2022 m. 

 

 

Darbo grupė 

 

 

Laukiamas rezultatas – bendruomenės nariai mokosi teisingai ir atsakingai priimti sprendimus, susijusius su rizika sveikatai. Bendruomenės nariai 

gauna daug žinių, informacijos, metodinės medžiagos, lankstinukų, filmų  apie sveikos gyvensenos ugdymą. Į sveikatos stiprinimo veiklas įtraukiami 

socialiniai partneriai, nevyriausybinės organizacijos, tėvai. Racionaliai naudojami žmogiškieji ir materialieji ištekliai. 

 

5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 

Uždavinys: Ugdyti sveikatai palankias progimnazijos bendruomenės kompetencijas. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

5.1. Sveikatos ugdymas įtrauktas į 

dalykų ir kitų sveikatos ugdymo 

sričių teminius planus, 

pasirenkamųjų dalykų ir dalykų 

modulių programas. 

5.1.1. Į gamtos mokslų, dorinio ugdymo, kūno kultūros, žmogaus 

saugos, neformalaus švietimo teminius planus integruotos 

programos: 

5.1.1.1.Alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų prevencijos 

programa; 

5.1.1.2. Bendroji sveikatos ugdymo programa; 

5.1.1.3. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. 

5.1.2. Sveikata ugdoma projektinėje veikloje. 

5.1.3. Sveikatos ugdymo metodinės konsultacijos vaikams, jų 

tėvams, mokytojams. 

2018 -2022 m. 

 

 

 

 

 

 

2018-2022m. 

2018-2022m. 

Administracija 

Dalykų mokytojai 

 

 

 

 

 

Darbo grupė 

VSPS  E.Zokaitytė 

5.2. Sveikatos ugdymas apima 

visą bendrąjį lavinimą. 

5.2.1. Sveikatos ugdymas per pamokas. 

5.2.2. Sveikatos ugdymas per neformalųjį švietimą. 

5.2.3. Sveikatos ugdymas klasių valandėlių, išvykų, renginių, 

2018-2022 m. 

2018-2022 m. 

2018-2022 m. 

Mokytojai 

Mokytojai 

Mokytojai 



 

projektinių veiklų ir kt. metu.   

5.3. Sveikatos ugdymas apima 

įvairias sveikatos temas. 

 

5.3.1. Sveikatos savaitė:  teminės tylos,  judėjimo, sveiko maisto, 

asmens higienos  dienos, protų mūšiai. 

5.3.2. Judėjimo savaitė: judriosios pertraukos, šokio diena, 

turizmo diena. 

5.3.3. Progimnazijos sveikatingumo ir sporto šventė. 

5.3.4. Sveiko maisto savaitė: paskaitos, praktiniai mokymai, 

projektinių darbų konkursas, sveiko maisto mugės. 

5.3.5. Paskaitos – praktiniai pirmosios pagalbos  mokymai 

progimnazijos vyresniųjų klasių mokiniams. 

5.3.6. Paskaitos brendimo fiziologijos ir higienos temomis:   

,,Asmens higiena“, ,,Žalingi įpročiai“, ,,Sveika mityba“ ir kt. 

5.3.7. Pasaulinės AIDS dienos protų mūšis bendruomenei. 

5.3.8. Pasaulinės rankų higienos dienos renginys „Švarios 

rankos“. 

5.3.9. Vandens dienos renginiai. 

5.3.10. Paskaita „Teisingas maisto papildų vartojimas“  

5.3.11. Paskaita „Alkoholio žala“. 

5.3.12. Pasaulinės dienos be tabako minėjimas: konkursai, 

koncertai, akcijos. 

5.3.13. Paskaitos - diskusijos „Tabakas ir sveikata“, „Alkoholis ir 

sveikata“,  „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, vartojimo 

priežastys ir pasekmės“, „Ar reikalingi jaunam organizmui 

energiniai gėrimai?“. 

Kasmet pagal metų, 

mėnesio planus. 

Darbo grupė 

VSPS  E.Zokaitytė 

 

 

 

 

Laukiamas rezultatas – pamokų, renginių, išvykų, klasių valandėlių, paskaitų, akcijų  metu mokiniai įgyja žinių, patarimų apie asmens higienos svarbą, 

ugdosi tarpusavio santykius, plečia žinias apie sveiką gyvenseną, formuoja neigiamą požiūrį į rūkymą, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą, 

daugiau mokinių įsijungia į aktyvią sportinę bei meninę veiklą. Daugiau galimybių į sveikatos ugdymą įtraukti tėvus, socialinius partnerius. 

 

6 veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR TĘSTINUMO LAIDAVIMAS 

Uždavinys: Kaupti, sisteminti, analizuoti žinias ir patirtį bendruomenės sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti jas progimnazijos bendruomenėje ir už jos ribų. 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

6.1. Sveikatos stiprinimo veiklos 

patirties sklaida mokykloje. 

6.1.1. Informacijos pateikimas apie programą, priemonių planą, 

renginius  mokyklos internetinėje svetainėje, stenduose, e-dienyne, 

socialiniuose tinkluose. 

 6.1.2. Veiklos ataskaitų pateikimas progimnazijos tarybai, tėvų 

Pagal poreikį 

 

 

Pagal poreikį 

Darbo grupė 



 

susirinkimų metu. 

6.2. Sveikatos stiprinančios 

mokyklos veiklos patirties 

pavyzdžių sklaida už mokyklos 

ribų.  

6.2.1. Informacijos pateikimas rajono, respublikinėje spaudoje, 

konferencijose, seminaruose. 

6.2.2. Gerosios patirties pasidalijimas per SMLPC tinklalapį. 

2018-2022 m. 

 

2018-2022 m. 

Darbo grupė 

 

 

Laukiamas rezultatas – apie progimnazijos sveikatinimo veiklą sužinos tėvai, rajono mokyklų bendruomenės, pasinaudos gerąja darbo patirtimi, paseks 

mūsų bendruomenės pavyzdžiu – stiprinti mokinių sveikatą. Daugės sveikatą stiprinančių mokyklų. Efektyviai bus išnaudojamos komunikacijos 

priemonės. 

 

_____________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos tarybos 

2018-02-27 posėdžio nutarimu, 

protokolo Nr. V2-01 
 

 


