
2014-2015 mokslo metais sveikatą stiprinančioje mokykloje 

Metinė ataskaita 

 “Vaikai negali valdyti juos supančios aplinkos ir nuo suaugusiųjų priklauso, kokioje 
aplinkoje jie gyvena, mokosi, kartais dirba ir žaidžia”(PSO 2004). 

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 15d. 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- l.e. direktoriaus pareigas; 
• 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 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 „Sveikatingumo pertraukų savaitė; 



• Sveikos mitybos trimestras; 
• Mankšta; 
• Vandens diena; 
• Sveikatiadoj šok ir nesustok. 

Mokykla, įgyvendindama sveikos gyvensenos įgūdžių projektą „Sveikatiada“, pateikė idėją 
benrovei „Pontem“ projektui- stovyklai „Prie Nemunėlio“ ir gavo finansavimą. Labai dėl to 
džiaugiamės.  Iš 47 projektui pateiktų paraiškų, buvo atrinktos 9 geriausios, kurioms skirtas 
finansavimas. Jų tarpe ir mūsų mokykla. Mūsų mokykla nusprendė įgyvendinti projektą, kurio 
tikslas – organizuoti vaikų užimtumo vasarą, t.y. birželio 8-12 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 fotografijų konkursas. 

Šiais 2014-2015 m.m. mokykloje vėl vyko įvairūs renginiai ir akcijos skirti mokinių 
sveikatos stiprinimui. 

Rugsėjo 22 dieną mokykloje lankėsi Biržų policijos komisariato ir Biržų miškų 
urėdijos atstovai, kurie pradinių klasių mokiniams pristatė akciją „Saugok aplinką ir save“. 

Į mokyklą atvyko policijos bičiulis Amsis (VSP PP specialistas Saulius Jonėnas,) VSP PP 
specialistas Airis Bagdonas ir Biržų miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistė Jurgita 
Breiniuvienė), kurie surengė viktoriną apie saugų elgesį kelyje ir gamtoje, priminė saugaus elgesio 
taisykles. Geriausi viktorinos dalyviai buvo apdovanoti liemenėmis, atšvaitais, žurnaliukais 
„Girinukas“. 

Spalio 6-10 dienomis mokykla įsijungė į respublikinio sveikatingumo projekto 
„Sveikatiada“ akciją „Sveikatingumo pertraukų savaitė“, kurios  tikslas buvo atkreipti mokyklos 
bendruomenės (ypač mokinių) dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą, 
asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių sveikatą, skatinti mokinius aktyviai leisti laisvalaikį, 
išmokti atsipalaiduoti po protinio darbo. 5-10 klasių vadovai su savo auklėtiniais pasiskirstę 
veiklomis pertraukų metu organizavo įvairias veiklas. Pirmadienį dešimtokai suruošė judėjimo 
dieną, kurios metu įtraukė visą mokyklos bendruomenę į smagų ritminį šokį. Antradienį aštuntokai 
ir šeštokai pasakojo apie vandens naudą organizmui, dalino skrajutes ir vaišino šaltinio vandeniu. 
Trečiadienį devintokai skyrė daržovėms, pristatė daržovių naudingumą žmogaus organizmui, 
vaišino obuoliais. Ketvirtadienį penktokai kalbėjo apie asmens higienos svarbą, dalijo skrajutes, 
stebėjo, kiek kartų per dieną mokiniai plaunasi rankas. Penktadienį septintokai akciją užbaigė tylos 
diena, kurios metu pristatė informaciją apie triukšmą ir tylą, po mokyklą vaikščiojo su šlepetėmis ir 
stengėsi kalbėti pašnibždomis, o šaižų mokyklos skambutį pakeitė varpeliu. Greitai prabėgusi 
savaitė visai mokyklos bendruomenei suteikė naudingos informacijos apie sveikos gyvensenos 
įgūdžius bei smagiai ir sveikai leido pertraukas. 

 
Lapkričio 3-7 dienomis mokykloje vyko „Sveikos mitybos trimestras“, skirtas 

projektui „Sveikatiada“. Šios savaitės tikslas - inicijuoti sveikos mitybos renginius, kuriuose vaikai 
praturtintų žinias apie sveiką mitybą bei ugdytų sveikos mitybos įpročius.Į projektą įsitraukė visa 
mokyklos bendruomenė: nuo darželinukų iki dešimtokų. Mokiniams buvo pasiūlytos tokios idėjos: 
„Mėgstamiausio patiekalo rinkimai“, „Vaivorykštės spalvos mano lėkštėje“, „Sveikuoliškas 
desertas“. Kiekviena klasė (ar grupė) pasirinko artimą veiką, dalyvavo integruotose pamokose, o 
lapkričio 7 dieną pristatė visai mokyklai, ką nuveikė.Renginio vedėjai septintokai sušoko 
„Sveikatiados“ šokį. Darželinukai skaičiavo, ką visą savaitę valgė ir piešė sveikuoliškas lėkštes. 



Pirmokai ir penktokai piešė mėgstamiausią daržovę, antrokai ir trečiokai skaičiavo, ką visą savaitę 
valgė, ketvirtokai ir šeštokai rinko populiariausią klasės patiekalą (juo tapo cepelinai), septintokai 
dalijo susirinkusiems sveikuoliškus desertus, aštuntokai spalvino sveikuoliškas lėkštes, devintokai 
pagamino sveikuoliškų patiekalų knygutę, o dešimtokai valgyklos virėjoms priminė, ką jie 
labiausiai mėgsta valgyti - picas, cepelinus, lazanijas.Biržų VSB sveikatos priežiūros specialistė N. 
Gailiūnienė apibendrino mokinių veiklas, „pabarė“, kad šie per mažai valgo košių bei daržovių, ir 
kiekvieną klasę (grupę) apdovanojo padėkos raštais bei lankstinukais apie sveiką mitybą. 
 

Iteikta padėka 10 kl. mokinei, Juditai Bėliakaitei, už dalyvavimą respublikiniame 
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro organizuotame  sveikatą stiprinančių mokyklų 9–12 
klasių mokinių pranešimų (pateikčių) konkurse „2013–2014 mokslo metai sveikatą stiprinančioje 
mokykloje“. 

 
Gruodžio 5 dieną, penktadienį,  7-10 klasių mokinių tarpe vyko  „proto mūšis“, skirtas 

pasaulinei AIDS dienai.„Mūšį“ organizavo ir vedė Biržų VSB sveikatos priežiūros specialistė 
Neringa Gailiūnienė, jai talkino mokytojos Sandra Balodytė, Audronė Januševičiutė, Rima 
Zemlickienė ir Edita Timukienė.Mokiniai, pasidaliję į 4 komandas, suko galvas atsakinėdami į 
sudėtingus klausimus: kas yra  ŽIV,  kas plaunant susipurvina, kas bendra tarp ŽIV infekcijos ir 
krepšinio ir pan...Po  įtemptos kovos nugalėjo antroji  komanda, vadovaujama dešimtoko Tito, 
antrieji liko devintoko Roko komanda, trečią vietą pasidalijo dešimtokės Juditos ir septintoko 
Marijaus komandos.Visi „protmūšio“ dalyviai buvo apdovanoti Biržų VSB saldžiais prizais ir 
diplomais. 

 Sausio 14 dieną 8-10 klasių mokiniams mokykloje vyko paskaita „Sveikas, laisvas, 
kritiškai mąstantis-kelias į laimę ir sėkmę“, kurią vedė sveiko gyvenimo  mokytojas, propaguotojas, 
sveikos politikos ekspertas Juozas Dapšauskas. Paskaita organizavo Biržų Visuomenės Sveikatos 
Biuras (VSB).Lektorius  emocingai bendravo su jaunimu apie tai, kaip formuoti kritinį mąstymą, 
gebėjimą atsirinkti informaciją, apsispręsti už sėkmingą, sveiką ir laimingą gyvenimą. Jis priminė, 
kad 2014-2015 metai, kaip ir praėjusieji, skelbiami sveikatingumo metais, ir kuo sveikesnė 
visuomenė bus, tuo ji bus sekmingesnė, turtingesnė, galės kritiškai mąstyti ir priimti tinkamus 
sprendimus.Lektorius, remdamasis skaičiais, vaizdžiai pasakojo, kiek žmonių Lietuvoje vartoja 
alkoholį ir tabaką, kiek nepilnamečių  jau turi priklausomybę šiems dalykams. Lektorius ragino 
jaunimą išsiugdyti kritinį mąstymą, patiems būti savo likimo kalviais: „Pats išsikeliu klausimą, į jį 
atsakau ir darau išvadas.“Lektorius akcentavo „teorijos“, „Vizijos“  ir „praktikos“ būtinybę. Be 
praktikos teorija yra tik sausos žinios, kurios niekam nereikalingos. „Teorija ir praktika – dvi 
žmogaus kojos“. Lektoriaus pamoka iliustruota pavyzdžiais, kaip gali pats žmogus save pakeisti, 
susikurti prasmingą ir laimingą gyvenimą. Rekomendavo paskaityti knygą „Stipriau už 
neapykantą“. 

Vasario 13 dieną, Septintokės Miglė, Žaneta ir Ineta kvietė visą mokyklos 
bendruomenę bendrai mankštai ir į viktoriną bei estafetes. Viktoriną „Protų mūšis“ organizavo 
anglų kalbos mokytoja, projekto „Sveika mokykla“ koordinatorė R. Plikšnienė. 4 komandos po 12 
narių, stebint kompetentingai komisijai - sveikatos priežiūros specialistei Neringai Gailiūnienėi, 
direktoriaus pavaduotojai ugdymui Editai Timukienei, dorinio ugdymo mokytojai Audronei 
Januševičiutei ir technologijų mokytojai Rimai Zemlickienei – varžėsi žinių apie sveiką mitybą, 
fizinį aktyvumą, judėjimą, turuose. Visos komandos buvo aktyvios ir kiekviename ture skirdavosi 
tik vienu dviem taškais. Ypač aktyvi buvo Žanetos komanda, išradinga - Gabijos, kūrybinga - 
Simonos ir nuoširdi -  Sandros komandos. Tuo metu sporto salėje daug teigiamų emocijų sukėlė 
mokytojos V. Vaitaitytės paruoštos ištvermės ir fizinio aktyvumo užduotys. Apibendrinant dienos 



veiklą, Biržų VSB sveikatos priežiūros specialistė Neringa Gailiūnienė apdovanojo klasių 
komandas biuro įsteigtais prizais bei diplomais už sveikatingumo puoselėjimą mokykloje. 

 
Kovo 22 d. Lietuvoje minima Pasaulinė vandens diena. Ta proga kovo 20 d., 

penktadienį, ir mūsų mokykloje vyko renginys,  skirtas vandens dienai paminėti. Jį organizavo 
mokyklos projekto „Sveikatiada“ koordinatorė mokytoja R. Plikšnienė ir Biržų visuomenės 
sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė N. Gailiūnienė. Pertraukų metu mokiniai ir 
mokytojai buvo vaišinami 5 skonių vandeniu: tyru, paskanintu medumi, citrina, mineraliniu ir 
uogiene. Mokiniai ragaudami turėjo įspėti, kuo pagardintas vanduo.  Vaikams buvo teikiama 
informaciją, kodėl vanduo yra labai svarbus žmogaus organizmui. Visų pirma dėl to, kad jis 
dalyvauja daugelyje organizmo funkcijų ir sudaro didžiausią kūno dalį – suaugusiųjų apie 60 proc., 
vaikų – apie 70 proc. , perneša maistingąsias medžiagas į kitus organus, sutepa sąnarius bei 
sustiprina raumenis, odos ląstelės ne taip greitai raukšlėjasi ir sensta,  mažina nuovargį, teikia 
energijos ir slopina alkį, reikalingas normaliai širdies ir kraujagyslių veiklai, reguliuoja kūno 
temperatūrą, apsaugo organizmą nuo perkaitimo. Mokiniai žiūrėjo filmą „Vanduo ateičiai“, piešė 
piešinius. 

Balandžio 24 dieną, mokykla dalyvavo tylos akcijoje. Tą dieną mokykloje 
neskambėjo skambutis, o per pirmąją pamoką mokiniai kartu su mokytojais lauke klausėsi tylos 
(gamtos garsų). 

Projektas „Sveikatiada  balandį-gegužį skelbia šokių mėnesiais. Iniciatyvos tikslas – 
skatinti vaikus judėti linksma forma – mokytis šokti įvairių rūšių šokius, pamilti šią fizinio 
aktyvumo formą bei užkrėsti šokių tradicijomis visą savo bendruomenę. Ta proga gegužės 15  dieną 
mokykloje buvo suorganizuoti “Šokių karai“. Renginyje dalyvavo visa mokykla, renginį vedė 
septintokai Laura ir Marijus. Šokėjus vertino reikli komisija: l.e. direktoriaus pareigas E. 
Timukienė, sveikatos priežiūros specialistė N. Gailiūnienė, muzikos vadovė A. Križinauskienė ir 
bibliotekos vedėja R. Lapeikienė. Vertinimo kriterijai: visos klasės įsitraukimas, kūrybiškumas ir 
originalumas. Taip pat vyko žiūrovų balsavimas. Pirmokai šoko „Boružėlę“, antrokai ir trečiokai - 
„Laivelį“, ketvirtokai - „Delnų polką“, o penktokai ir šeštokai - „ Disco„ šokį, septintokai modernų 
- „Can‘t hold us“ , devintokų ir dešimtokų kolektyvams atstovavo profesionalūs šokėjai Eligijus ir 
Neda sušokę net du lietuvių liaudies šokius „Šiaudai be grūdų“ ir „Op op“.Po smagių „karų“ 
septintos klasės merginos pakvietė visą mokyklos bendruomenę bendram šokiui, o tuo metu 
vertinimo komisija susumavo gautus rezultatus. Pirmoji vieta atiteko devintokams ir dešimtokams 
už profesionalumą, antroji  - pirmai klasei už kūrybiškumą, trečioji – septintokams už šypsenas, 
ketvirtoji – antrokams ir trečiokams už įsitraukimą, penktoji – ketvirtokams už nuoširdumą ir šeštoji 
– penktokams ir šeštokams už linksmumą. Visi dalyviai buvo apdovanoti Sveikatos biuro 
dovanomis ir padėkos raštais. Renginį organizavo septintokai ir jų auklėtoja R. Plikšnienė, padėjo 
klasių vadovės ir šokių mokytojos: A. Svalbonienė, A. Januševičiūtė, I. Kubilienė, A. 
Navalinskienė,V. Vaitaitytė, R. Zemlickienė, Biržų visuomenės sveikatos biuro specialistė N. 
Gailiūnienė. 

Birželio 5 dieną dalyvavau projekto „Sveikatiados“ „Sveikatiados“ ambasadorių 
baigiamasis susitikimas. Čia daug bendravome, diskutavome, dalinomės šių mokslo metų įspūdžiais 
ir pasiekimais. Mokyklai įteiktas padėkos raštas už dalyvavimą projekto „Sveikatiada“ iniciatyvose 
ir sveikos gyvensenos kultūros puoselėjimą. 

Prasidėjus ilgai lauktom vaikų vasaros atostogoms, mokykloje vaikų linksmas juokas 
vis dar skambėjo, nes birželio 8-12 dienomis Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje vyko 
vyko vaikų užimtumo stovykla “Mes Nemunėlio vaikai ir „Sveikatiados“ projekto - “Prie 
Nemunėlio”, kurioje dalyvavo apie 50 mokinių nuo ikimokyklinukų iki dešimtokų, stovyklai 
vadovavo socialinė pedagogė A. Grigienė ir “Sveikatiados” koordinatorė R. Plikšnienė.  



Belieka tik pasidžiaugti, kad šiais mokslo metais vėl sėkmingai tęsėme sveikos gyvensenos 
puoselėjimą Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje. 
 

Sveika mokykla ir projekto koordinatorė R. Plikšnienė 


