
2017-2018 mokslo metais sveikatą stiprinančioje mokykloje 

Vaikas savo elgsena ir gyvensena sudaro darnią visumą, priklausančią nuo biologinių, 
socialinių ir kultūrinių veiksnių, galinčių turėti tiek teigiamos, tiek neigiamos įtakos sveikatai. Šeima, 
mokykla ir bendraamžiai užima svarbią vietą vaiko gyvenime. Gera vaikų sveikata ir savijauta yra 
viena svarbiausių jų normalios raidos bei mokymosi prielaidų. Mokykla – svarbi sveikatos stiprinimo 
vieta, galinti diegti įvairias sveikatingumo programas, skatinanti visos mokyklos bendruomenės ir 
kiekvieno jos nario dalyvavimą programoje, plėtojant sveikatos ugdymą, sveikatos priežiūrą 
mokykloje. 

Sveikatą stiprinanti mokykla (SSM) – mokykla, kurios bendruomenė siekia kurti palankią 
sveikatai stiprinti aplinką ir stiprinti mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę bei dvasinę 
sveikatą. 

Sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas - stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių 
fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei 
visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo bei sveikatai palankią 
aplinką. 

Pagrindiniai sveikatą stiprinančios mokyklos principai: 

1. Demokratija ir dalyvavimas; 

2. Teisumas (garantuojama, kad nebus patyčių, baimės, prievartos) ; 

3. Pasitikėjimas, pasiekimai ir gebėjimas veikti; 

4. Mokyklos aplinka ; 

5. Sveikatos ugdymo programa;  

6. Mokytojų rengimas ; 

7. Pasiekimų įvertinimas; 

8. Bendradarbiavimas;  

9. Bendruomenės narių dalyvavimas;  

10. Parama (ilgalaikė, kitų palaikymas). 

2013 m. lapkričio 15 d. sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro mokyklų pripažino 
sveikatą stiprinančios 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. 

Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje  mokykloje yra patvirtinta sveikatos stiprinimo grupė: 

• Edita Timukienė- direktorė; 
• Audronė Grigienė- socialinė pedagogė; 
• Dalia Karosienė- ikimokyklinio ugdymo pedagogė; 



• Neringa Gailiūnienė- sveikatos priežiūros specialistė; 
• Rima Zemlickienė – mokytojų dalykininkų metodinės grupės pirmininkė; 
• Asta Svalbonienė- pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė; 
• Rasa Plikšnienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, Sveikatiados koordinatorė 
• Ineta Karosaitė- mokinių prezidentė 
• Jovita Bėliakienė- tėvų tarybos pirmininkė 

Primename, kad mokykla sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui priklauso nuo 2000 metu ir 
dirba pagal sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruotą  programą „Sveika mokykla“, kuri įvertinama, 
peržiūrima, koreguojama ir atnaujinama kas penki metai.  

Kiekviena klasė turi pasirinkusi sveikatos 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“; 

 

Mokykla dalyvauja „Sveikatiados“ projekte, kurio tikslas  - formuoti sveikos mitybos ir 
fizinio aktyvumo įgūdžius pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse, kuriant sistemingą 
mokytojams lengvai pritaikomų ir moksleiviams patrauklių bei inovatyvių ugdymo priemonių visumą 
bei organizuojant šių priemonių įgyvendinimą. Projekto vizija –užauginta nauja karta, neturinti 
sveikatos problemų, susijusių su netinkama mityba, antsvoriu, menku fiziniu aktyvumu bei gebanti 
atlikti informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo srityse.  Nuo 2014 gruodžio mėnesio 
yra pasirašiusi sutartį, kad dalyvaus „Sveikatiados“ organizuojamuose 4-5 renginiuose bei  atsiųs 
grįžtamojo ryšio anketą su nuotraukomis. „Sveikatiados“ koordinatore yra paskirta anglų k. mokytoja 
Rasa Plikšnienė. 

Šiais mokslo metais buvo pasirinktos įgyvendinti šios veiklos: 

• Akcija „Solidarumo bėgimas“ 
• Sveikatiados iššūkis „Pieno kokteilis – „Kokteilių fiesta“; 
• Organizuota viktorina „Sveikatos aruodas"; 
• Mankšta; 
• Vandens diena; 
• Sveikatiadoj „Šok 2018“; 
• Organizuotos judriosios pertraukos. 
• Dalyvauta konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ 



• Dalyvauta Banga per Lietuvą akcijoje. 

Klasės vadovai į savo klasių planus integruoja visas sveikatą stiprinančia programas. 

Mūsų mokykla įgyvendina projektą soc. remtiniems mokiniams, kurio tikslas – organizuoti 
vaikų užimtumo vasarą, t.y. birželio 11-15 dienomis, stovyklą „Prie Nemunėlio“ ir jos metu ugdyti 
mokinių asmeninius, sveikatos tausojimo ir socialinius įgūdžius. Stovyklos metu buvo organizuotos 
paskaitos apie sveiką gyvenseną, orientacinės varžybos, „Naktis stovykloje“, sportinės rungtys, proto 
mūšis, piešinių ir sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Šiais 2017-2018 m.m. mokykloje vėl vyko įvairūs renginiai ir akcijos skirti mokinių sveikatos 
stiprinimui. Visos veilos skelbiamos mokyklos tinklapyje www.nrmokykla.lt ir facebooke 
https://www.facebook.com/kurybinespartnerystes.nemunelioradviliskyje. 

Kitų mokslo metų uždavinys- toliau aktyviai dalyvauti įvairiose akcijose, konkursuose. 
Mokiniams suteikti kuo daugiau žinių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo kausimais per įvairias 
veiklas. 

 
Sveika mokykla ir projekto „Sveikatiada“ koordinatorė R. Plikšnienė 

https://www.facebook.com/kurybinespartnerystes.nemunelioradviliskyje

