
2013-2014 mokslo metais sveikatą stiprinančioje mokykloje 

Džiaugiamės, kad 2013 m. lapkričio 15 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro 
mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (toliau-Komisija) nagrinėjo 
mokyklų prašymus dėl sveikatą stiprinančių mokyklų (toliau-SSM) veiklos pratęsimo. Iš viso buvo 
pateikta 30 prašymų iš įvairių vaikų ugdymo mokyklų. Komisija aptarė sveikatos stiprinimo 
programų vertinimo rezultatus ir priėmė galutines vertinimo išvadas. 

Mūsų mokyklos sveikatą stiprinančių mokyklų veikla įvertinta 25 balais (iš 25 galimų) ir 
nutarta pratęsti sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos pažymėjimą iki 2018 m.  

Mokykloje yra patvirtinta sveikatos stiprinimo grupė: 

• Edita Timukienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 
• Audronė Grigienė – socialinė pedagogė; 
• Dalia Karosienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė; 
• Neringa Gailiūnienė – sveikatos priežiūros specialistė; 
• Vaida Vaitaitytė – mokytojų dalykininkų metodinės grupės pirmininkė; 
• Jolanta Mulokienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė; 
• Judita Bėliakaitė – mokinių prezidentė; 
• Jovita Bėliakienė – tėvų tarybos pirmininkė. 

 

Primename, kad mūsų mokykla sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui priklauso nuo 2000 
metų ir dirba pagal sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamąją programą „Sveika mokykla“, kuri 
įvertinama, peržiūrima, koreguojama ir atnaujinama kas penkeri metai. Kiekviena klasė turi 
pasirinkusi sveikatinimo kryptį: 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kryptis – „Augu sveikas“ 

I klasės veiklos kryptis – „Pažink save“ 

II klasės veiklos kryptis – „Judėk ir būsi sveikas“ 

III klasės veiklos kryptis – „Išmokim sveikai gyventi“ 

IV klasės veiklos kryptis – „Sveikata – brangiausias turtas“ 

V klasės veiklos kryptis- „Adaptacija“ 

VI klasės veiklos kryptis- „Būkime sveiki“ 

VII klasės veiklos kryptis- „Sveika aplinka – sveikatos pagrindas“ 

VIII klasės veiklos kryptis – „Ne – bet kokiam piktnaudžiavimui“ 

IX klasės veiklos kryptis – „Sveikame kūne – sveika siela“ 



X klasės veiklos kryptis- „Sveika šeima – sveika visuomenė“ 

Rugsėjo 19 dieną mokykloje lankėsi kun. Robertas Gedvydas Skrinskas iš Kauno. Jis 7-10 
klasių mokiniams pravedė prevencinę paskaitą apie girtavimo, rūkymo, narkotikų, pirmojo aborto 
pasekmes ir žalą. Paskaitoje buvo gausu vaizdinės, faktinės medžiagos, svarių argumentų iš įvairių 
Lietuvos bei užsienio įstaigų. Kaip teigė po paskaitos mokiniai, juos paskaita sužavėjo, praplėtė 
turimas žinias, netgi sukrėtė. Pasak mokinių, tokių paskaitų ne tik mūsų mokykloje, bet ir visose 
galėtų būti daugiau. Mokinius ypač sukrėtė faktai, kad vaikai mokosi iš tėvų pavyzdžio, tokiu būdu 
atsiranda paveldimos ligos, polinkis į alkoholizmą, narkomaniją, paveikti alkoholio, gimsta 
apsigimę bei neįgalūs vaikai.  

Paskutinę spalio savaitę mokykla skyrė sveikatingumo ugdymui -  kartu pusryčiavo, o 
tiksliau – mokytojai ir mokiniai kartu su mokiniais pirmosios pamokos metu gėrė arbatą. Ypač į šią 
veiklą aktyviai įsitraukė ikimokyklinio skyriaus vaikučiai. Smagu, kad ruošiantis „Pusryčių fiestai“  
prie akcijos prisidėjo ir mokinių tėveliai.  

Spalio 4 d. penktadienį, mokykloje vyko integruota veikla, skirta mokytojo dienai „Svajonių 
mokykla“. Vos pravėrus mokyklos duris, mokytojus ir svečius pasitiko pradinių klasių mokinių 
parengta sodo ir daržo gėrybių paroda „Rudens spalvos“ (mokytojos I. Krisiukėnienė, J. Mulokienė, 
D. Šteinbergienė), o vidiniame mokyklos kiemelyje pražydo saulėgrąžų puokštės mokytojams.  

Lapkričio 22 dieną į Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinį skyrių 
užsukti viliojo kepinių aromatas. Į „Pyragų akciją“ tėvelius, močiutes, senelius, draugus, kaimynus, 
mokinius ir mokytojus sukvietė ikimokyklinio skyriaus tėveliai ir auklėtojos bei aktyviausia 
mamytė – Aurelija Sindriūnė. Kai lauke saulės spindulių vis mažėja, o šventinės lemputės dar 
neįžiebtos, „Pyragų diena“ puiki proga pasidalinti savo šiluma ir gerumu. Metų pabaiga – tai toks 
laikas, kai skaičiuojami nuveikti darbai, kai mintyse dėliojasi padėkos žodžiai artimiesiems ir tiems, 
kurie darbų sūkuryje ištiesė ranką. 

Gruodžio pirmą savaitę mokykloje vyko tėvų pedagoginė savaitė „Kartu mokymasis kartu“, 
skirta suaugusiųjų švietimui. Klasių vadovės susitikimų su tėvais metu pristatė du naujus mokykloje 
vykdomus projektus: patyčių prevencijos projektą Olweus ir kūrybinių partnerysčių projektą 
„Pokyčių mokykla“, aprodė renovuotą sporto salę, aikštynus, apžvelgė mokinių mokymosi 
pasiekimus per tris mėnesius bei kartu su mokiniais vykdė aktyvią veiklą.  

Gruodžio 12 d. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos  ikimokyklinio skyriaus 
„Žibučių“ grupės rinktinė: Eligijus Pilkauskas, Rolanda Kondrotaitė, Deimantė Gasiūnaitė, Justas 
Taujanskas, Benas Krikščiukas ir auklėtoja V. Pilkauskienė dalyvavo rajono savivaldybės 
ikimokyklinių įstaigų vaikų trikrepšio estafečių varžybose, kuriose varžėsi net 6 ikimokyklinukų 
komandos. Sveikiname ikimokyklinio skyriaus šešiamečių komandą, užėmusią III vietą rajoninėse 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų trikrepšio varžybose.  

Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokykloje,  įgyvendinant specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centro patyčių prevencijos programą Olweus, gruodžio 19 dieną vyko  viena iš 
projekto veiklų - „Naktis mokykloje“.  Šiuo renginiu buvo siekiama ne tik linksmai praleisti laiką, 
ugdyti pagarbą, toleranciją vienas kitam, skatinti bendrauti, gerinti  mokinių tarpusavio santykius 
bei mažinti patyčias.  



Šaltą ir niūrų kovo 4 –osios rytą į Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 
ikimokyklinio skyriaus kiemą rinkosi visas pulkas smagiai nusiteikusių persirengėlių: daugiausia 
čigonų, šmėklų, velnių, raganų ir kitokių personažų laukti pavasario. O koks pavasaris be 
Užgavėnių – linksmos, nuotaikingos, žiemos išvarymo šventės?  

Praūžus pirmiesiems pavasario vėjams, iš vakaro gausiai pasnigus ir stipriai paspaudus 
šaltukui, kovo 17 dieną  Nemunėlio Radviliškio  septintos ir devintos klasės mokiniai, kartu su 
biologijos mokytoja A. Grigiene bei technologijų mokytoju E. Lapeikiu išsiruošė į Biržų girią. 
Mokiniai dalyvavo tradicinėje, jau ketvirtus metus iš eilės vykstančioje inkilų kėlimo akcijoje 
„Paukščiai grįžta į namus“.  

Kovo 24-28 d. mokykla, įgyvendindama Olweus patyčių prevencijos programą, prisijungė 
prie  visoje Lietuvoje vykdomos veiksmo savaitės „Be patyčių“. Kiekviena savaitės diena buvo vis 
kitokia. Pirmadienį 1-10 klasių mokiniai gamino „Draugystės apyrankes“, antradienį - mokėsi iš 
kino, trečiadienį kūrė draugystės knygą, ketvirtadienį gamino šypsenas, o savaitę užbaigė sustodami 
į didžiulę šypseną mokyklos kieme.   Tuo tarpu mokytojai diskutavo, kaip veiksmingai užkirsti 
kelią patyčioms, kokias taikyti strategijas, kaip sekasi visai mokyklos bendruomenei įsiraukti į 
Olweus projektą. Analizavo metodinę medžiagą, kaip atskirti patyčias nuo pavienių smurto atvejų. 
Kovo 26 dieną 8-10 klasių mokiniai Neda Kučinskaitė, Linas Lapeikis, Judita Bėliakaitė, 
Deimantas Šarkiūnas, Lukas Marusovas, Tautvydas Skaringa dalyvavo rajoninėje konferencijoje 
„Draugiškumas mokinio akimis“ Biržų PMMMC, kurioje dešimtokas Linas Lapeikis pristatė savo 
sukurtą filmą apie renginį, kuris skatina draugiškumą tarp mokyklų - vasaros stovyklą „Kaip 
jaunimas vasarą Nemunėlio Radviliškyje ieškojo savęs“. Visos savaitės metu buvo renkama 
draugiškiausia klasė. Susumavus lankomumo, pažangumo rezultatus, pastabas ir pagyrimus, 
pabėgimus ir kitus nusižengimus, paaiškėjo, kad mažiausiai prasižengimų ir daugiausia pagyrimų 
turi 7 klasė.   

Kovo 25 dieną 6 klasės mokiniai I. Karosaitė, Ž. Kondrotaitė, D. Malinauskaitė, M. 
Šimavičiūtė ir M. Valkiūnas su mokytoja R. Plikšniene ir sveikatos specialiste N. Gailiūniene 
dalyvavo regioniniame Tarptautinio mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai" I etape ir laimėjo I vietą Biržų rajone,  II etape, kuris 
vyko  Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje ir iškovojo II vietą. 

Balandžio 24-25 dieną Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinių 
komanda: Marijus Valkiūnas, Žaneta Kondrotaitė, Ineta Karosaitė, Miglė Šimavičiūtė ir Deimantė 
Malinauskaitė kartu su savo auklėtoja, anglų kalbos mokytoja Rasa Plikšniene bei visuomenės 
sveikatos priežiūros specialiste Neringa Gailiūniene atstovavo Biržų rajonui respublikiniame  
„Sveikuoklių sveikuoliai“ konkurso finale Trakuose esančiame verslo, sveikatingumo ir pramogų 
centre „Trasalis“. „Sveikuolių sveikuoliai“ finale rungtyniavo net 38 komandos iš įvairių Lietuvos 
kampelių. Komandos buvo suskirstytos į penkias grupes pagal vaikų amžių: ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, pradinių klasių, 5-6 klasių, 7-8 klasių, 9-11 klasių mokinių.  

2014 metai Lietuvoje paskelbti Vaikų sveikatos metais. Ta proga Lietuvos mokyklos, 
dalyvaujančios sveikatą stiprinančių mokyklų projekte „Sveika mokykla“, vykdo akciją  „Būkim 



žinomi - būkim matomi“. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla priklauso Lietuvos sveikatą 
stiprinančių mokyklų tinklui nuo 2000 metų ir tuo išskiria iš kitų mokyklų. Pernai mokslo metais 
pavasarį visa mokyklos bendruomenė „bangavo per miestelį“, kad informuotų vietos bendruomenę, 
jog yra sveikatą stiprinanti mokykla. Šįmet surengė tarpmokyklinę spartakiadą „Sveikuolis-
šaunuolis“, kurios tikslas - ugdyti sveikatingumo įpročius mokykloje.  

5-10  klasių mokinių komanda nutarė savo patirtimi pasidalyti su tėveliais bei kaimynais - 
Medeikių ir Germaniškio – mokyklomis. Pakvietė juos išbandyti žinias „Protų mūšyje“  ir 
pasivaržyti „Linksmosiose estafetėse“. 

„Protų mūšį“ organizavo anglų kalbos mokytoja, projekto „Sveika mokykla“ koordinatorė 
R. Plikšnienė. Keturios komandos  po 12 narių atsakinėjo net į keturiasdešimt vienas už kitą 
sunkesnių klausimų: apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, judėjimą ir pan. Visos komandos buvo 
išradingos ir kūrybingos, ir kiekviename ture skirdavosi tik vienu - dviem taškais. Ypač aktyviai 
atsakinėjo buvusios mokinės D.  Martinaitytės „Mandarinų“ ir sesės V. Karitonaitės „Citrinų“ 
komandos. Antrąją vietą laimėjo „Gyvybės“ komanda, vadovaujama mamos N. Šernaitės. Tik vieno 
taško persvara nugalėjo „Žaliųjų komanda“, kuriai vadovavo tėveliai  R. Žukas ir D. Tuomelienė. 
Antroji susitikimo dalis– fizinio aktyvumo pratimai. „Linksmąsias estafetes“  paruošė mokytojai V. 
Venckūnas ir V. Vaitaitytė. Daug teigiamų emocijų sulaukė  linksmi komandiniai žaidimai: 
„lėkštė“, baliono ir kamuolio varymas, „taiklioji ranka“, „mamyčių vežimas“ ir kt.   

Gegužės 22 dieną Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus 
(vaikų darželio) 5-6 metų  vaikų komanda:  penkiamečiai  Ugnė Lapėnaitė, Donatas Kaminskas, 
Adas Bagdonas, Rokas Milkintas, Gabrielius Matuzevičius, Jokūbas Mulokas  ir šešiamečiai: 
Eligijus Pilkauskas, Kamilė Kaminskaitė, Rolanda Kondrotaitė, Gvidas Gasiūnas, Justas Taujanskas  
ir Benas Krikščiukas dalyvavo olimpiniame sporto festivalyje „Mažais žingsneliais į olimpiadą“, 
kurį organizavo Biržų miesto vaikų darželis „Drugelis“. Nors kepino saulė ir varžėsi 11 komandų 
net 11 rungčių, mūsų mažieji sportininkai pasirodė puikiai.  Smėlio maišelio metimo į tolį rungtyje 
toliausiai maišą nusviedė ir I vietą laimėjo Eligijus Pilkauskas, toliausiai į tolį nušoko Eligijus 
Pilkauskas  (I vieta) ir Ugnė Lapėnaitė  (II vieta), toliausiai kamuolį nuo krūtinės nustūmė Jokūbas 
Mulokas (I vieta)  ir Ugnė Lapėnaitė (III vieta). 

Gegužės 21 dieną mokykloje lankėsi Panevėžio APGV Biržų priešgaisrinės gelbėjimo  
tarnybos civilės saugaus skyriaus specialistai A. Valantiejus, B. Laurinaitis ir A. Aukštikalnytė, 
kurie vyresniųjų klasių mokiniams pasakojo bei demonstravo mokomuosius filmus, kaip elgtis 
išgirdus pranešimą apie nelaimę, ką daryti esant gamtiniams pavojams, tokiems kaip audra, žaibas, 
potvynis, kaip elgtis kilus gaisrui, socialinio pobūdžio pavojams. Kiekvienas paskaitos dalyvis gavo 
dovanų – lankstinuką „Ką reiktų žinoti gyventojams“.     

Gegužės 23 dieną visa mokyklos bendruomenė praktiškai išbandė, kaip elgtis ištikus gaisro 
pavojui.   

Prasidėjo visų ilgai lauktos vaikų vasaros atostogos, tačiau birželio 12-18 dienomis 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos koridoriais ir toliau aidėjo mokinių juokas, liejosi 



geros emocijos ir nesibaigiantys nuotykiai – vyko vaikų dienos užimtumo stovykla „Mes-
Nemunėlio vaikai“, kurioje dalyvavo apie 50 mokinių nuo darželinukų iki dešimtokų, gausiausiai į 
stovyklą rinkosi pradinukai ir būsimieji pirmokai. Stovyklai vadovavo socialinė pedagogė Audronė 
Grigienė. 

 


