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SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS PROGRAMOS ,,RENKUOSI GYVENTI SVEIKAI“ 

VEIKLOS PLANAS 2019-2020 m.m. 

 

Veiklos tikslas – nuosekliai gerinti fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką progimnazijos ugdymo aplinką, skatinant bendruomenės 

narių fizinį aktyvumą ir taikant tradicinius ir netradicinius ugdymo būdus bei priemones. 

Veiklos uždaviniai: 

- Įsitraukti į projekto „Sveikatiada“ veiklų įgyvendinimą; 

- Dalyvauti partnerio teisėmis Všį „Sveikatai palankus“ vykdomame ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Vaikų 

sveikos gyvensenos akademija“; 

- Įgyvendinti prevencines programas „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“ ir „Paauglystės kryžkelės“; 

- Plėtoti mokinių fizinio aktyvumo skatinimo būdus ir formas; 

- Aktyvinti  mokinių sveikos gyvensenos įpročių ugdymą pamokose, neformaliojo švietimo ir popamokiniuose renginiuose. 

 

Eil.

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

data 

Refleksija 

Psichologinė aplinka 

1. Įgyvendinamos prevencinės programos „Zipio 

draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikams; 

„Antras žingsnis“ pradinių klasių mokiniamas; 

LIONS QUEST programa „Paauglystės 

kryžkelės“ 5-8 klasių mokiniams. 

 Mokslo metų 

eigoje 

Metinio plano įgyvendinimo ataskaita 

2.  Siekiant įvertinti mokinių emocinę ir fizinę 

savijautą bei saugumą mokykloje atliekamas 

„Mokinių saugumo ir savijautos klasėje 

(mokykloje) tyrimas“ 5-8 klasėse 

S.Grigalevičienė Pagal 

psichologės 

veiklos planą 

Psichologės darbo ataskaita 

3. Dalyvavimas tėvų susirinkimuose, pranešimų 

skaitymas, diskusijų vedimas vaikų ir paauglių 

psichologinės raidos, jų asmenybės vystymosi 

bei kitomis aktualiomis psichologinėmis 

temomis (psichologinis švietimas). 

 

S. Grigalevičienė, 

klasių mokytojos 

 

 

Pagal 

psichologės 

veiklos planą 

 

 

Psichologės darbo ataskaita 



4.  Straipsnių ir pranešimų aktualiomis 

psichologinėmis temomis tėvams ir 

pedagogams talpinimas progimnazijos 

interneto svetainėje, el. dienyne.  

S.Grigalevičienė  Psichologės darbo ataskaita 

5. Grupinių užsiėmimų paauglių tėvams vedimas 

pagal pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo 

programą STEP 12-17   

S.Grigalevičienė Spalio-

lapkričio-

gruodžio mėn. 

bei vasario-

kovo-

balandžio mėn. 

Psichologės darbo ataskaia 

6. Pagalba pedagogams įgyvendinant LIONS 

QUEST programą „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 

klasių mokiniams. 

S.Grigalevičienė Mokslo metų 

eigoje pagal 

poreikį  

Psichologės darbo ataskaita 

7. Analizuojama mokinių jausena: 

1) Stebima ir vertinama priešmokyklinių 

grupių vaikų ir pirmokų adaptacija mokykloje; 

2) Vertinama „Penktokų adaptacija dalykinėje 

sistemoje“, atliekant stebėseną, tyrimą; 

3) „Mokinių saugumo ir savijautos klasėje 

(mokykloje) tyrimas“ 5-8 klasėse, rezultatų 

analizavimas, rekomendacijų rengimas. 

4) Klasių psichologinio mikroklimato tyrimai. 

5) Vaikų ir paauglių veiklos stebėjimas ir jų 

asmenybės, elgesio ir/ar emocinių bei kitų 

patiriamų sunkumų vertinimas individualių 

susitikimų, pamokų, pertraukų metu bei kitoje 

neformalioje veikloje. 

S.Grigalevičienė  

Rugsėjo- 

spalio mėn. 

 

Spalio-

lapkričio mėn. 

 

 

Spalio mėn. 

Pagal poreikį 

 

Mokslo metų 

eigoje 

Psichologės darbo ataskaita 

8. Įvairių psichologinių tyrimų atlikimas pagal 

mokyklos administracijos pageidavimus ir 

mokyklos bendruomenės poreikius. 

S.Grigalevičienė Pagal poreikį  Psichologės darbo ataskaita 

9. Psichologinių konsultacijų teikimas visiems 

mokyklos bendruomenės nariams. 

S.Grigalevičienė Mokslo metų 

eigoje 

Psichologės darbo ataskaita 

10. Psichologinis mokinių švietimas klasių 

valandėlių ar kitu laiku aktualiomis 

psichologinėmis temomis. 

S.Grigalevičienė Pagal poreikį 

mokslo metų 

eigoje 

Psichologės darbo ataskaita 



11. Pedagogų konsultavimas ir rekomendacijų 

rengimas darbui su specialiųjų poreikių 

turinčiais vaikais ir vaikais bei paaugliais, 

patiriančiais įvairių psichologinių sunkumų. 

 

S.Grigalevičienė Pagal poteikį 

mokslo metų 

eigoje 

Psichologės darbo ataskaita 

12. Pedagogų konsultavimas ir rekomendacijų 

rengimas darbui su vaikais ir paaugliais, 

patiriančiais įvairių sunkumų. 

S.Grigalevičienė Pagal poreikį 

mokslo metų 

eigoje 

Psichologės darbo ataskaita 

Fizinė aplinka 

1. Suplanuoti paramos lėšas fizinių aplinkų 

gerinimui 

Paramos lėšų 

planavimo darbo 

grupė 

Gruodžio-

Sausio mėn. 

 

2.  Organizuoti reikiamų baldų ir įrangos įsigijimą Direktorė, dir. 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Operatyviai 

pagal poreikį 

Veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

3. Organizuoti aplinkų kokybės gerinimo darbus Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Operatyviai 

pagal poreikį 

Veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

Žmogiškieji ir materialieji ištekliai 

1.  Atnaujinti darbo grupę, organizuojančią 

sveikatos stiprinimo veiklas 2019-2020 mokslo 

metais 

Direktorė Iki rugsėjo 3 d. Veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

2.  Organizuoti privalomą pirmos pagalbos ir 

higienos įgūdžių mokymą naujai įdarbintiems 

darbuotojams, kontroliuoti įgytų pažymėjimų 

galiojimo terminus 

Direktorė Sistemingai 

visus metus 

Veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

3. r

d

e 

Atnaujinti medicininių vaistinėlių turinį Direktorės 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

. Veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

Sveikatos ugdymas 

1.  Sveikatos ugdymo temos integruojamos į 

dalykų ugdymo turinį; 

 

 

Anglų kb. pamokos 5b ir 5c klasėse ,,Sportas ir 

jo įtaka sveikatai.“ 

Visi mokytojai 

 

 

 

V. Bičinskienė  

 

Sistemingai 

visus mokslo 

metus 

 

Lapkričio 2 

sav.  

 



Anglų klb. pamokos 6b klasėje ,,Maistas ir 

gėrimai. Sveikas ir nesveikas maistas. Maisto 

piramidės gaminimas ir jos pristatymas.“ 

Anglų klb. pamokos 3c klasėje. Vadovėlio 

,,Family and friends 2“ 4 skyrius. Ar tu turi 

pieno kokteilį? Sveikas ir nesveikas maistas.“ 

Anglų klb. pamokos 2b ir 2d klasėse. 

Vadovėlio ,,Family and friends 1“ 9 skyrius. 

Mano priešpiečių dėžutė. Sveikas ir nesveikas 

maistas.“ 

Anglų klb. pamokos 2b ir 2d klasėse. 

Vadovėlio ,,Family and friends 1“ 12 skyrius. 

Pietų metas. Maistas. Vaisiai ir daržovės.“ 

Anglų klb. pamokos 4b ir 4d klasėse. 

Vadovėlio ,,Family and friends 3“ 8 skyrius. 

Aš norėčiau meliono. Sveikas ir nesveikas 

maistas. Vaisiai.“ 

V. Bičinskienė  

 

 

V. Bičinskienė 

 

 

V. Bičinskienė  

 

 

 

V. Bičinskienė  

 

 

V. Bičinskienė  

Spalio 3 sav. ir 

lapkričio 2 sav. 

 

Gruodžio 2 

sav.  

 

Vasario 3 sav. 

 

 

 

Gegužės mėn. 

 

 

Kovo mėn.  

2.  Pamoka „Kompiuteris ir sveikata“ (rugsėjo 

pirmoji pamoka).  

Pamoka 5-6 kl. „Būk saugus internete“. 

G.Gečienė Rugsėjo mėn.  

3.  Edukacija pirmų klasių mokiniams „Viru viru 

košę“ 

S.Vaškelevičienė 

V.Lazauskienė 

Spalio mėn.   

4.  Viktorina „AIDS: GERIAU ŽINOTI 2019!“  S.Vaškelevičienė 

V.Lazauskienė 

Gruodžio mėn.   

5.  Renginys "Skanu ir sveika", 1-4 klasių mokinių 

daržovių degustacija 

S.Vaškelevičienė 

V.Lazauskienė 

Balandžio 

mėn.  

 

6. 

6.1 

 

 

 

6.2 

Pamokėlių ciklas ,,Sveikas būsiu¡ Nepražūsiu¡“ 

 ,, Vitaminų šalyje“ 

 

 

 

,,Dantukų- kramtukų draugai ir priešai“ 

A.Kavaliauskienė 

Z.Dobilienė 

S.Leonavičienė 

R.Kuncevičienė 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

 

Sausio mėn. 

 



6.3 

6.4 

,,Sveikai maitinkimės ir vaišinkimės“ 

,,Aš vikrus ir sveikas“ 

 

 

Vasario mėn 

Kovo mėn. 

6. Rudens gėrybių, vaisių ir daržovių paroda 

,,Bulvė - karalienė“.  Rudenėlio šventė. 

R. Vaitauskaitė 

R. Margelevičiūtė 

V. Žiūkienė 

Mokiniai 

Spalio mėn.  

3 savaitė 

 

7. Vaikų žaidimai gryname ore. Žiemos 

pramogos. Išvyka į mišką. 

R. Vaitauskaitė 

R. Margelevičiūtė 

V. Žiūkienė 

Sausio, vasario 

mėnesiai 

 

8. Viktorina-akcija „Vaisių ir daržovių 

degustacija“ 

R.Zuikienė, 

M.Jonykienė 

J.Bakienė 

2019-10-10  

9. Žygis pėsčiomis Žvėrinčiaus taku. ,,Aš ir Tu 

sportuojame kartu“. 

R. Vaitauskaitė 

R. Margelevičiūtė 

V. Žiūkienė 

 Gegužės    

mėnesio  

3-4 savaitė 

 

10. Tarpklasinės 5-6 kl. kvadrato varžybos. K. Joneliūnas Spalio- 

lapkričio mėn. 

 

11. Tarpklasinės krepšinio varžybos 7-8 kl. K. Joneliūnas Sausio- vasario 

mėn. 

 

12. Kovo 11-ąjai skirtas tarpmokyklinis salės 

futbolo turnyras. 

K. Joneliūnas Kovo mėnuo.  

13. Tarpklasinės futbolo 5x5 varžybos. K. Joneliūnas Balandžio 

mėnuo 

 

14. Mokyklos Sporto šventė K.Joneliūnas 

K.Kalesinskaitė 

Gegužės mėn.  

15. Tarpklasinės kvadrato varžybos (mergaitės) K. Kalesinskaitė Gruodžio mėn.  

16. Tarpklasinės tinklinio varžybos K. Kalesinskaitė Vasario mėn.  

17. Tarptautinė nerūkymo diena (paskaitos 7 ir 8 kl 

mokiniams). 

J. Bakienė 

V.Lazauskienė 

2019-11  



18. Pasaulinė AIDS diena (informacijos rinkimas, 

stendų gaminimas). 

J. Bakienė 

V.Lazauskienė 

2019-12  

19. Pasaulinė vandens diena  J. Bakienė 

M. Jonykienė 

V. Lazauskienė 

R. Zuikienė 

2020-03-19  

20. Pasaulinė TBC diena (minėjimas) J. Bakienė 

V. Lazauskienė 

V. Šimukaitė 

2020-03-24  

21. Piešinių konkursas „Mes užaugsime sveiki“ J. Bakienė 

D. Dragūnienė 

2020-05  

22. Akcija „Arbatos degustacija“ R.Zuikienė, 

M.Jonykienė 

J.Bakienė 

2019- 12-12  

23. Sveikiausios košės rinkimai R.Zuikienė, 

M.Jonykienė 

J.Bakienė 

2020- 01-23  

Veiklos sklaida 

1. Viešinti parengtą veiklos planą mokslo metams 

mokyklos interneto svetainėje 

Direktorė   

2. Informuoti progimnazijos darbuotojus apie 

vykdomas progimnazijoje sveikatos stiprinimo 

veiklas talpinant medžiagą stenduose, skelbiant 

per informacinius susirinkimus, posėdžių metu 

Direktorė, sveikatą 

stiprinančių veiklų 

darbo grupė 

Sistemingai 

visus mokslo 

metus 

 

3.  Vykdyti sklaidą ir viešinimą kitomis 

priemonėmis 

Administracija, 

sveikatos stiprinimo 

grupės nariai, 

mokytojai, kiti 

specialistai, 

mokiniai, tėvai 

Visus mokslo 

metus 

 

 

_________________________________________ 

 


