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   PATVIRTINTA 
Biržų r. Nemunėlio Radviliškio 
pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2018 m. gruodžio 
31 d. įsakymu Nr. V-535 

 
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SVEIKATOS 

IR GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ INTEGRUOJAMOJI PROGRAMA 
„SVEIKA MOKYKLA“ 2019-2023 M. 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos (toliau-Mokyklos) Sveikatos 
stiprinimo programa „Sveika mokykla“ 2019-2023 metams, sudaryta atsižvelgiant į mokyklos 
strateginius siekius, veiklos planą, mokyklos dalyvavimą Sveikatą stiprinančių mokyklų projekte 
patirtį, bendruomenės poreikius, nustato 2019-2023 mokslo metams tikslus bei uždavinius, 
apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.  
2. Programa siekiama formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis 
mokytojų bei bendruomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo 
sistemą bei sveikatai palankią aplinką.  
3. Mokyklos Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamoji programa „Sveika mokykla“  
dera  su mokyklos veiklos ir 2016-2020 metų strateginiais planais, patvirtintais mokyklos 
direktoriaus 2016 m. vasario 29 įsakymo Nr. V-116, Biržų r. strateginiu planu, Lietuvos valstybės 
2013-2022 metų strategija, Geros mokyklos koncepcija.  Mokykloje vyrauja susitarimų kultūra. 
Veikla grindžiama komandiniu darbu, bendravimu, bendradarbiavimu atsižvelgiant į mokyklos 
bendruomenės narių poreikius, įsivertinimo išvadas. Į planavimo procedūras įtraukiama visa 
bendruomenė. Visų metodikos grupių, Vaiko gerovės komisijos, mokinių savivaldos, socialinio 
pedagogo, logopedo, bibliotekos vedėjo veiklos planai dera su mokyklos veiklos planu, strateginiais 
siekiais.   
Mokykla nuo 2000 metų priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui „Sveika mokykla“, 
mokyklos komanda parengė ir 2014 bei 2018 metais atnaujino „Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių 
integruojamąją programą „Sveika mokykla“ 2019-2023 m., kuri yra integrali klasių vadovų darbo 
su klase programos dalis.  
4. Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo 
mokiniams. Ją įgyvendins mokyklos administracija, mokytojai, mokiniai, aptarnaujantis personalas, 
tėvai (globėjai, socialiniai partneriai. Programos įgyvendinimo pradžia: 2019 m., pabaiga - 2023 m. 

 
II SKYRIUS 

2014-2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

5. 30 kilometrų į šiaurę nuo Biržų įsikūrusi ugdymo įstaiga yra viena seniausių Biržų 
rajone, istoriniuose šaltiniuose minima daugiau kaip prieš 400 metų, turi ikimokyklinį skyrių, nuo 
2004 metų prijungtą vaikų darželį „Nykštukas“. Mokykla nuo 2001 metų dalyvauja sveikatą 
stiprinančių mokyklų projekte “Sveika mokykla“.  

Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje vaikai iki 14 metų sudaro 8  % visų gyventojų, nuo 
15 iki 19 metų – 4 % gyventojų, šie duomenys rodo, kad gyventojų amžius seniūnijoje sparčiai 
sensta, todėl mokykloje dėl mažo gimstamumo pastaraisiais metais pastebimai sumažėjo mokinių.   
1 pav. Mokinių skaičius 

2014/2015 m.m  2015/2016 m.m  2016/2017 m.m.  2017/2018 m.m  2018/2019 m.m.  
96 mokiniai 82 mokiniai 76 mokiniai  68 mokiniai 61 mokinys 

Mokinių skaičiaus mažėjimui įtakos turi demografinė padėtis,  emigracija, gabių mokinių 
išvykimas mokytis į gimnaziją po 8 klasių. 
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2 pav. Vaikų skaičius ikimokykliniame skyriuje  
2014/2015 m.m.  2015/2016 m.m. 2016/2017 m.m. 2017/2018 m.m. 2018/2019 m.m.  
34 vaikai  33 vaikai 35 vaikai 32 vaikai 30 vaikų  

Mokykloje dirba 28 pedagogai, visi 100 % savo dalyko specialistai. Iš jų 23 turi aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą, 5 aukštesnįjį.  
3 pav. Mokytojų pasiskirstymas pagal kategorijas 

Mokytojų kategorijos Mokytojai Vyr. mokytojai Mokytojai metodininkai 
2014-2015 m. m. 51% 33% 16% 
2015-2016 m. m. 51% 36% 13% 
2016-2017 m.m 8 (32%) 15 (60 %) 2 (8 %) 
2017-2018 m.m.  9 (36%) 14 (56 %) 2 (8 %) 
2018/2019 m.m.   9 (32%) 16 (57%) 3 (11%) 

 
Pagalbą mokiniui teikia socialinis pedagogas, logopedas, bibliotekininkas, iš Biržų 

visuomenės sveikatos biuro atvykstantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Mokykla 
dirba viena pamaina.  

Mokinių ugdymo krūvis atitinka ugdymo planą. Pamokos mokykloje prasideda mokiniams 
patogiu metu: 8.30 val. Pamokų tvarkaraščiai patogūs, be „langų“. Kontroliniams darbams 
sudaromas išankstinis grafikas, kuris kabo mokytojų kambaryje. Pertraukų metu, mokinių 
iniciatyva, mokykloje skamba muzika. Mokiniai, savo iniciatyva įsirengė „Savą kampą“, kuriame 
leidžia laisvalaikį.  

Kasmet mažėja praleistų pamokų skaičius dėl nepateisinamų priežasčių, gerėja ugdymo 
kokybė.  
4 pav. Ugdymo kokybė 

 Mokslo metai  

Kursą 
kartojo 

Praleistų 
pamokų 
skaičius 
vienam 

mokiniui  

Iš jų 
nepateisintų  

Ugdymo 
kokybė  

% 

Pažymių 
vidurkis 

Pažangumas 
 % 

2013-2014 
m.m.  0 50,00 16,43 30,9 7,1 100 % 
2014-2015 
m.m  0 57,5   0,0 30,9 7,13 100 % 
2015-2016 
m.m.  0 38,11 8%  31,6 7,84 100% 
2016/2017 
m.m.  0 57,12 8% 33,75 7,53 100% 
2017/2018 
m.m.  0 27,84 0,32 31,70 7,55 100% 

5 pav. socialinis kontekstas 

 
2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Globėjų šeimos  2 3 4 4 1 
Socialiai remiamos šeimos  18 12 15 14 17 
Nepilnamečių profilaktinėje įskaitoje 
esančių mokinių skaičius 

2 3 2 1 - 

Užfiksuota smurtinių atvejų 
mokykloje 

7 6 6 - - 

Nemokamai maitinamų mokinių 
skaičius 

63 proc. 52proc. 51 proc. 34proc. 35proc. 

Paskirta minimali priežiūra 2 - - - - 
Našlaičiai  - - - - - 
Šeimos, neužtikrinančios vaikų 
auklėjimo 

7 6 7 4 - 

Vienas iš tėvų miręs  11 15 13 8 8 
Vienišos mamos (tėvai) 8 19 16 8 15 
6 pav. Neformalusis vaikų švietimas 
Neformalusis švietimas Mokykloje Už mokyklos ribų 
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Lankančių mokinių skaičius: 
                                            2016-2017 m. m. 
                                            2017-2018 m. m. 

 
66 (89 %) 
68 (100 %) 

 
48 (65 %) 
57 (83%) 

Mokykloje 1 būrelį lanko 15 vaikų, 2 būrelius lanko – 22 vaikai, 3 būrelius – 22 vaikai, 4 būrelius – 
7 vaikai, 5 būrelius – 2 vaikai. 

2016/2017 m.m. mokykloje veikė 14 neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų: sporto 
(„Sporto šalis“, „Darbščiųjų rankų“, „Žaidimų klubas“, „Kvadratas“, „Tinklinis“, „Krepšinis“), 
šokių, choro, socialinių įgūdžių, Amatų dirbtuvės. Lyginant su 2015/2016 m.m. 3%  padaugėjo 
mokinių,  lankančių neformalaus ugdymo užsiėmimus. Mokykloje veikė 3 NVŠ programos.  

2017/2018 m.m. mokykloje veikia 12 neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų: sporto 
(„Sporto šalis“, ‚Žaidimų klubas“, „Kvadratas“, „Tinklinis“, „Krepšinis“), Keramikos, šokio studija, 
choro studija, šviečiamosios gyvulininkystės programa, Amatų dirbtuvės. Lyginant su 2016/2017 
m.m. 11 % padaugėjo vaikų, lankančių neformalaus ugdymo užsiėmimus. Mokykloje veikia 3 NVŠ 
programos. 

Mokykloje veikia 2 NVŠ programos.  
2016 metais iš Švietimo ir mokslo ministerijos gautas naujas mokyklinius autobusas, 

kuriuo bei maršrutiniais autobusais kasdien penkiomis kryptimis pavežama 27 % mokinių 
(gyvenančių toliau negu 3 km nuo mokyklos).  
7 pav.  pavežamų mokinių skaičius: 

2014/2015 m.m.  2015/2016 m.m. 2016/2017 m.m. 2017/2018 m.m. 2018/2019 
m.m.  

46 % 34% 27 % 40 % 52 % 
Mokyklos veiklos nukreiptos į santykius ir mikroklimato gerinimą, siekiama, kad kiekvienas 

mokinys jaustųsi saugiai ir vertingas. Atliktas PUG, 1 ir 5 klasės mokinių bei naujų į mokyklą 
atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas. Išvados pateiktos stebėjus pamokas, apklausiant klasių 
vadovus, bendraujant su mokiniais. Nustatyta, kad adaptacija vyksta sėkmingai: ikimokyklinį skyrių 
ir pradines klases baigę mokiniai lengvai adaptuojasi, naujai atvykę mokiniai – naujoje aplinkoje, 
bendruomenėje, ir sėkmingai vyksta mokymasis. Mokinių savivalda inicijavo projektą „Emocija+“, 
kartą į mėnesį organizavo aktyvias pertraukas. Mokinių vasaros užimtumui organizuota stovykla 
„Prie Nemunėlio“ – dalyvavo visi 1-10 kl. mokiniai, priešmokyklinukai, tokiu būdų būsimieji 
pirmokai susipažino su mokykla.  „Šokių karai“ – trečius metus vykęs renginys, kuriame dalyvavo 
visų klasių mokiniai ir ikimokyklinio skyriaus vaikai. Mokinių savivaldos iniciatyva, organizuoti 
renginiai: Helovino vakaras, „Naktis mokykloje“.  

Siekiant užtikrinti mokinio gerovę, mokykloje sukurtas pagalbos vaikui modelis: arčiausiai 
vaiko esantis klasės vadovas, dalyko mokytojas, socialinis pedagogas, Vaiko gerovės komisija, 
mokyklos administracija. Parengtos „Nuobaudų kopėtėlės“ – patarimai, kaip elgtis visai mokyklos 
bendruomenei, kai pastebi patyčias. Siekiant visapusiškai padėti mokiniui bei užtikrinti veiksmingą 
pagalbos teikimą, tenkinant skirtingus mokinių poreikius, aktyviai dirbo komandos: administracija, 
Vaiko gerovės komisija, logopedė, socialinė pedagogė, mokinių taryba, biblioteka, metodinė taryba, 
5-10 kl. dirbantys mokytojai teikia visų dalykų konsultacijas po pamokų konsultaciniame ugdymo 
centre (KUC). 1-4 kl. mokiniai, laukiantys autobuso, gali ruošti pamokas „Namų darbų klube“.  
Mokiniams, kuriems reikalinga mokymosi pagalba, skirti „mokytojai-kuratoriai“, organizuoti 
individualūs pokalbiai su kiekvienu vaiku. Mokykloje mokiniai jaučiasi saugūs, teritorija stebima 
vaizdo kameromis. Pavežami visi mokiniai, gyvenantys toliau negu 3 km.  

Mokykla aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje.  
2014-2015 m. įgyvendinome Euroguidance karjeros ugdymo projektą „Karjera prasideda 

Nemunėlio Radviliškyje“, kuris pripažintas kokybės garantu už viešinimą ir rezultatų sklaidą ir 
apdovanotas Švietimo mainių paramos fondo padėka ir prizu.  

2015/2016 m.m.  mokykla apdovanota Biržų rajono savivaldybės administracijos švietimo 
skyriaus prizu  „Pažanga 2015“– už sėkmingas iniciatyvas diegiant kūrybiškos mokyklos raidos 
modelį. 

Nuo 2012 metų dalyvaujame Olweus patyčių prevencijos programoje. 2016 ir 2018 metais 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai atliko auditą, nukrypimų nenustatyta, 
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mokyklos veiklos mažinant patyčias įvertintos teigiamai. Centro sprendimu, mokyklai, vienintelei 
Biržų rajone,  suteiktas Olweus mokyklos vardas. 

Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) projekte ,,Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju" Lietuvos 
Respublikoje laimėjome I vietą, prizas už šį laimėjimą - vaikų žaidimų aikštelė. 

2017 m. atrinkti dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtame projekte  
„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. 

2017 m. laimėjome Žemės ūkio ministerijos finansuojamą „Šviečiamosios gyvulininkystės“ 
projektą.  

2017 m. kartu su partneriais: Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija ir Akmenės rajono gimnazija 
įgyvendiname Neformaliojo vaikų švietimo projektą „Natutlab.LT“. 

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn, vieninteliai Biržų rajone, išbandome Švietimo ir mokslo 
ministerijos parengtą „Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5-8 kl.“ 
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III SKYRIUS 
SVEIKATOS STIPRINIMO IR UGDYMO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ (2014-2018 m. m. veiklos  SSGG  (SWOT) analizė ) 

Vykdant vidaus auditą (II lygiui), sveikatos stiprinančios mokyklos veiklos srities rodikliai įvertinti: 

1-a veiklos sritis. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės garantavimas – 4  lygis; 
2 –a veiklos sritis. Psichosocialinė aplinka – 3   lygis; 
3-a veiklos sritis. Fizinė aplinka – 3  lygis; 
4 –a veiklos sritis. Žmogiškieji ir materialieji ištekliai – 3 lygis; 
5 –a veiklos sritis. Sveikatos ugdymas – 4  lygis; 
6 –a veiklos sritis. Sveikatą stiprinančios įstaigos veiklos sklaida – 3  lygis. 

 
VEIKLOS SRITYS STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

1. Sveikatos stiprinimo 
veiklos valdymo 
struktūra, politika ir 
kokybės garantavimas. 
1.1. Sudaryta asmenų 
grupė, organizuojanti 
sveikatos stiprinimo 
veiklą mokykloje. 
1.2. Numatytas sveikatos 
stiprinimo procesų ir 
rezultatų vertinimas. 

Mokykloje yra suburta sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė, kurią sudaro direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė, logopedė, 4 metodinių grupių pirmininkai, mokyklos 
tarybos pirmininkė, tėvų ir mokinių tarybų atstovai. Kartą į mėnesį į mokyklą atvyksta Biržų 
visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė, kurios veikla yra integrali ir susijusi su 
sveikatos stiprinimu. Grupės pirmininkė yra direktoriaus pavaduotoja ugdymui – lyderė, gebanti 
organizuoti grupės veiklą. Kiekvieną antrą mėnesio antradienį yra organizuojami grupės pasitarimai, 
kuriuose aptariama mokyklos veikla.  2 kartus metuose mokytojai pateikia ataskaitą mokytojų ir 
mokyklos tarybos posėdžiuose apie sveikatingumo programos įgyvendinimą. Kasmet mokykloje 
atliekas  giluminis veiklos programos įsivertinimas, kuriame dalyvauja visi pedagogai.  

Nepavyksta įtraukti daugiau  
tėvų į sveikatinimo veiklos 
planavimą ir organizavimą. 
 
 

2. Psichosocialinė 
aplinka. 
2.1. Priemonės, 
numatančios mokyklos 
bendruomenės narių gerų 
tarpusavio santykius 
kūrimą ir puoselėjimą. 
2.2. Sudarytos galimybės 

Mokinių pageidavimu, atsirado poilsio zonos, sukurta nauja mokymosi erdvė – ,,Užsienio kalbų 
laiptinė“, „Tetris“. Ypač noriai mokiniai laisvą laiką leidžia šaškių ir stalo teniso, skaitymo ir kitose 
poilsio zonose. Kartu su tėveliais nuspręsta atsisakyti skambučio iš pamokos, mokyklos vidines ir 
išorines erdves stebėti vaizdo kameromis 
Tėvai teigiamai vertina mokyklą (iki 4 balų): „Mokinių pasiekimai yra pastebimi ir vertinami“-3,8,  
„Iš mano vaiko tikimasi pažangos pagal jo gebėjimus“-3,8, „Mano vaiko mokykla yra gera 
mokykla“-3,8,  „Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, 
šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.)“-3,7,  „Nesamdėme ir nesamdome korepetitorių 

Tik 3% mokinių tėvų turi 
aukštąjį išsilavinimą, 
miestelyje vyrauja 
bedarbystė, apie 25 % 
mokinių tėvų turi darbą.  
Mokykloje mokosi 20 % 
socialiai remtinų šeimų, 8 % 
globojamų vaikų, 52 % 
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dalyvauti programos 
vykdyme visiems 
bendruomenės nariams. 
2.3. Numatytos 
emocinės, fizinės, 
seksualinės prievartos ir 
vandalizmo mažinimo 
priemonės. 

savo vaikui“-3,7. Bendradarbiavimas su tėvais yra stiprusis mokyklos veiklos aspektas.  
Individualūs mokinių pasiekimai ir pastangos mokykloje stebimi, pripažįstami ir skatinami. 
Kiekvieną mėnesį išrenkama klasė, turinti aukščiausią bendrą pažymių vidurkį. Jai skiriamas 
„Patinka“ lipdukas. Kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį, remiantis elektroninio dienyno „TOP-10“, 
pereinamuoju prizu bei ženklu „Patinka“ apdovanojami geriausi ir didžiausią pažangą padarę 
mokiniai. Jų pavardės skelbiamos pasiekimų lentoje. 76 % (t.y. 36 % daugiau nei 2016/2017 m.m.) 
mokinių dalyvavo rajono, šalies olimpiadose, varžybose, konkursuose. Pelnytos 26 prizinės vietos. 
Kiekvieno mėnesio I pirmadienį klasių bendruomenės valandos metu klasių vadovai su mokiniais 
aptaria savo savijautą pagal sukurtą „termometrą“.  
Gerai besijaučiančių mokinių dalis. Daugumoje  (95,8 %.) pamokų metu stebėti tinkami mokinių ir 
mokytojų, mokinių tarpusavio santykiai, sudarę sąlygas mokymuisi, darbingam mikroklimatui, 
bendravimui ir bendradarbiavimui. 
Patyčių tyrime 2016 m. dalyvavo 62 mokiniai, 2017 m. - 57 mokiniai, 2018 m. – 53 mokiniai. Iš 
mokyklos 2016-2020 m. strateginio plano uždavinys- patyčias patiriančių mokinių procentas min.-
13 %, realus-12 %. 2018 metais patyčias patyrė 8,1 % mokinių. 
Sveiktos priežiūros specialistas organizavo 30 veiklų, 15 stendinių pranešimų, stiprinančių mokinių 
sveikatą ir fizinį aktyvumą. Veiklose dalyvavo 100 % mokinių.  
Mokykla vykdė sveikatinimo projektą „Prie Nemunėlio“ 

mokiniai į mokyklą yra 
pavežami, ugdoma 7 % 
mokinių, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių. 
34 % mokinių gauna 
nemokamą maitinimą.  
 
 
 
 
 
 
13 % mokinių teigia, jog jie 
neaptaria savo savijautos su 
klasių vadovu. 
 
Pedagoginis tėvų švietimas 

3. Fizinė aplinka. 
3.1.Priemonės 
užtikrinančios mokyklos 
teritorijos, patalpų 
priežiūrą. 
3.2.Priemonės 
skatinančios visų 
bendruomenės narių 
fizinį aktyvumą. 

Mokykla yra įsikūrusi jaukioje, gražioje vietoje, saugi aplinka, nepasitaikė nusikaltimų, plėšimų ar 
kitokių smurto atvejų mokyklos teritorijoje. Naudingas plotas 3223,17 m 2. Vienam mokiniui tenka 
43,5 m2 mokyklos pastatų ploto. 18 įrengtų dalykinių kabinetų, visi kompiuterizuoti. Mokykla yra 
prisijungusi prie greitaeigio šviesolaidžio interneto, kurio greitis 256 KB/s. Ugdymo procese 
naudojami 6 nešiojami kompiuteriai, 2 interaktyvios lentos, 4 daugialypės terpės projektoriais, 3 
kopijavimo aparatai, 8 spausdintuvai.  Mokykla turi visiškai kompiuterizuotą ir atnaujintą 14 darbo 
vietų informacinių technologijų kabinetą, 117 m2 biblioteką-skaityklą, kurioje  įrengta elektroninės 
bibliotekininkystės programa „Biblio“.  
2016 metais pagal LAAIF Klimato kaitos specialiąją programą modernizuota (apšiltinta mokykla),   
bendrabutis, ikimokyklinis skyrius, pagal projektą atliktas pastato išorės apšiltinimas, apšiltinta ir 
atnaujinta stogų danga, pakeisti langai, lauko durys, šildymo sistema, todėl gyvename šiltai, jaukiai. 
Buvusio bendrabučio patalpose įkurtas muziejus.  
Įrengti unitazai mokyklos berniukų ir mergaičių tualetuose bei pastatytas boileris šiltam vandeniui. 
Valgykla yra atskirame korpuse, turi visą reikalingą inventorių, pakeista grindų danga. Maitinimas 

Nėra mergaičių asmens 
higienos kabinos.  
Pagal atnaujintas higienos 
normas ikimokyklinio 
skyriaus vaikų žaidimų 
aikštelių įrenginiai ir tvora 
neatitinka reikalavimų, tam 
reikalingos didelės 
investicijos. 
 3.3 Priemonės sveikos 

mitybos organizavimui ir 
geriamojo vandens 
prieinamumui užtikrinti 
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organizuojamas atsižvelgiant į sveikos mitybos principus. Maistas gaminamas vietoje, todėl visada 
šiltas, šviežias, skanus, atitinkantis sveikos mitybos principus.  
Įsigijome geriamojo vandens aparatą.  
Ikimokykliniame skyriuje suremontuotos visos 3 grupės, prausyklos, atnaujinta virtuvės įranga.  

4. Žmogiškieji ir 
materialieji ištekliai. 
4.1. Mokytojų ir kitų 
ugdymo procese 
dalyvaujančių asmenų 
kvalifikacijos tobulinimo 
sveikatos stiprinimo ir 
sveikatos ugdymo 
klausimais 
organizavimas. 
4.2.Bendruomenės narių 
pasitelkimas sveikatos 
ugdymui. 
4.3. Apsirūpinimas 
metodine medžiaga ir 
priemonėmis 
reikalingomis sveikatos 
ugdymui  
4.4. Mokyklos partnerių 
įtraukimas. 
 

Atnaujintas Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų tvarkos aprašas, visų darbuotojų pareigybių 
aprašai, parengtas darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas.  
Organizuotas mokyklos darbuotojų metinis pokalbis, kuriame dalyvavo 94 % darbuotojų.  
Mokykla, remdamasi įsivertinimo, apklausų, mokinių pasiekimų duomenimis, nusistato tinkamus 
strategijos siekius, prie jų grįžta, pasitikrina, kaip sekasi įgyvendinti. Strateginio planavimo proceso 
tęstinumas ir lankstumas sudaro sąlygas  veiklos kryptingumui, kuris  traktuojamas kaip stiprusis 
mokyklos veiklos aspektas 
Mokykloje yra paskirtas asmuo, atsakingas už darbų saugą, todėl visiems darbams vykdyti ir 
ugdymo procesui organizuoti yra parengtos darbų saugos instrukcijos.  
Nuo 2018 m. rudens iš Biržų ŠPT atvyksta psichologas.  
2016/2017 m.m. surengtas tarptautinis seminaras kartu su mokyklos partneriais - Skaistkalnės 
vidurine mokykla (Latvijos Respublika). Mokytojai skatinami vesti atviras pamokas. Pvz.: 2015 m. 
38 %, 2016 m. – 44 %, 2017 m.- 44 %, 2018 m. -67 %  mokytojų vedė atviras veiklas. Dauguma 
mokytojų pasitiki mokyklos formaliais lyderiais kaip partneriais, pagalbininkais, idėjų generatoriais, 
o mokyklos vadovai palaiko tarimosi kultūrą, pasitiki mokytojais. 
Organizuoti mokymai mokyklos darbuotojams: „Darnios ir draugiškos aplinkos kūrimas", dalyvavo 
35 darbuotojai (67 %) 
3 mokytojos baigė specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursus.  
15 mokytojų dalyvavo turizmo renginių vadovų mokymo saugos ir sveikatos klausimais 
mokymuose. 
Psichologų užsiėmimuose dalyvavo 55 % tėvų.  

Tik dalis mokytojų 
motyvuotai siekia tobulinti 
kvalifikaciją sveikatos 
stiprinimo ir sveikatos 
ugdymo klausimais. 
Metodinės medžiagos 
trūkumas. 
 
 

5. Sveikatos ugdymas. 
5.1.Sveikatos ugdymas 
įtrauktas į dalykų ir kitų 
sveikatos ugdymo sričių 
teminius planus, 
pasirenkamųjų dalykų ir 
dalykų modulių 

Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo 
klausimus sprendžia mokyklos vaiko gerovės komisija. 
Sveikatos ugdymas apie visas bendrojo ugdymo pakopas, yra integrali ugdymo plano dalis. Klasių 
vadovai dirba pagal parengtą mokyklos sveikatos stiprinimo ir gyvenimo įgūdžių integruojamąją 
programą „Sveika mokykla“ (patvirtinta mokyklos direktoriaus 2013 m. balandžio 9 d. įsakymu  Nr. 
V-194),  kuri integruojama į 1-10 klasių vadovų veiklos programas pagal kryptis. 
Sveikatos ugdymas integruojamas į klasių vadovų veiklos planus, mokyklos renginius. 

Tėvų įtraukimas į su 
sveikatos ugdymo 
organizavimu mokykloje 
susijusias veiklas.  
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programas. 
5.2. Sveikatos ugdymas 
apima visą bendrąjį 
ugdymą 
5.3. Sveikatos ugdymas 
apima įvairias sveikatos 
temas. 
 

Pirmadieniais pirma pamoka visoje mokykloje - klasės bendruomenės valanda. 
Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamosios programos  integruojamos į 
klasių vadovų veiklos programas.  
„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ 
integruojamos į klasių vadovų veiklos programas.  
„Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa”, 5-10 kl. 6 val.  
integruojamos  į „Žmogaus saugos“ dalyką ir į 5-10 klasių vadovų veiklos programas. 
Sveikatos ugdymas integruotas į visus mokomuosius dalykus: pasaulio pažinimą, dorinį ugdymą, 
informacines technologijas, žmogaus saugą, biologiją, kūno kultūrą, pilietiškumo pagrindus, lietuvių 
kalbą, užsienio kalbas, matematiką, ekonomiką, muziką, chemiją, istoriją, technologijas. 
Integruojant į kai kurių neformaliojo vaikų švietimo programų  turinį: 
fizinė sveikata – sporto šalis, žaidimų klubas, Kvadratas, Tinklinis, Krepšinis; 
psichinė, socialinė sveikata – Šokio studija, Choro studija, Amatų klubas, Keramikos užsiėmimai. 
Integruojant į mokyklos socialinės pedagogės veiklą. Integruojant į sveikatos priežiūros 
specialistės veiklą.  

6.Sveikatą stiprinančios 
mokyklos veiklos sklaida 
ir tęstinumo laidavimas. 
6.1. Sveikatos stiprinimo 
veiklos patirties sklaida 
mokykloje. 
6.2. Sveikatos 
stiprinančios mokyklos 
veiklos patirties 
pavyzdžių sklaida už 
mokyklos ribų 

Mokykla aktyviai dalyvauja miestelio, rajono, respublikos ir tarptautiniu lygmeniu 
organizuojamuose projektuose, akcijose, konkursuose. 
2014-2015 m. mokykla įgyvendino projektą „Kūrybinės partnerystės“. 
2014-2015 m. įgyvendino Euroguidance karjeros ugdymo projektą „Karjera prasideda Nemunėlio 
Radviliškyje“, kuris pripažintas kokybės garantu už viešinimą ir rezultatų sklaidą ir apdovanotas 
Švietimo mainių paramos fondo padėka ir prizu. 
Nuo 2012 metų dalyvaujame Olweus patyčių prevencijos programoje. 2016 metais Specialiosios 
pedagogikos ir psichologijos centro specialistai atliko palaikomąjį auditą ir teigiamai įvertino 
mokyklos veiklą mažinant patyčias. Centro sprendimu, mokyklai, vienintelei Biržų rajone,  suteiktas 
Olweus mokyklos vardas. 
Kasmet įgyvendama sveikatos rėmimo programa: „Prie Nemunėlio“; „Sveikas ir aktyvus ugdymas 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje"; 
Jau dveji metai nuo 5 klasės vieninteliai Biržų rajone išbandome Švietimo ir mokslo ministerijos 
parengtą „Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5-8 kl.“ 2017/2018 m.m. įgyvendinome 6 
socialinius, 5 mokomuosius, 1 bendruomeninį ir 1 tarptautinį projektą.  
Apie sveikatą stiprinančios mokyklos veiklą pristatyta rajone, dalintasi patirtimi su kolegomis.  

Sveikatos ugdymo ir 
stiprinimo veiklos 
internetinėje erdvėje  sklaida.  

 GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
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 Siūlomų sveikatinimo renginių gausa.  
Yra nenaudojamų patalpų, kurias, sutvarkius galima būtų panaudoti 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. 

Dalies bendruomenės narių, 
ypač tėvų, pasyvumas. 
Už mokyklos ribų lengvai 
prieinami maisto produktai, 
kurie nėra palankūs sveikatai. 
Metodinės medžiagos 
trūkumas. 
Lėšų programos vykdymui 
stygius. 
Blogėjanti mokinių  sveikatos 
būklė (regos sutrikimai, 
jungiamojo audinio, raumenų 
ir skeleto sistemos sutrikimai, 
kvėpavimo sistemos  ligos). 
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IV SKYRIUS 
UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

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

1.1. Uždavinys – Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų vertinimą mokykloje. 
Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 
1.1 1.1.1. Papildyti sveikatos stiprinimo 

grupę naujais mokiniais, mokytojais, 
tėvais (globėjais). 

2018 m.  Administracija, 
Sveikatos stiprinimo 
grupė 

Mokykloje papildyta sveikatos stiprinimo veiklą 
organizuojanti grupė naujais mokiniais, tėvais (globėjais), 
mokytojais, administracijos darbuotojais. Paskirstyta 
funkcijomis. Grupės pirmininkas yra mokyklos 
direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Komisijos pasitarimai 
vyksta kas savaitę. Informacija apie sveikatos ugdymą 
skelbiama mokyklos bendruomenei pagal poreikį 
mokyklos stenduose, internetiniame puslapyje 
www.nrmokykla.lt 
Dauguma (75 % ir daugiau)  mokytojų, mokinių, tėvų 
kasmet aktyviai dalyvauja sveikatos stiprinimo veikloje. 
Atnaujinta sveikatos stiprinimo programa 2019-2023 
metams.  

1.1. 1.1.2. Įtraukti sveikatos stiprinimo 
veiklas į mokyklos veiklos planą.  
1.1.3. Parengti klausimynus 
mokiniams ir personalui, kuriuose 
bus prašoma išsakyti nuomonę apie 
sveikatos stiprinimo veiklas 
mokykloje bei kitus sveikatą 
veikiančius veiksnius. 

2 kartus 
metuose 

Administracija, 
Sveikatos stiprinimo 
grupė 

Sveikatos stiprinimo veiklos įtrauktos į mokyklos veiklos 
planą.  
Mokykloje kasmet  vykdomas sveikatos stiprinimo veiklos 
vertinimas. Rezultatai panaudojami sveikatos stiprinimo 
veiklai (mokyklos veiklos planui, ugdymo planui) planuoti 
ir kokybei gerinti. Mokyklos darbuotojai, mokytojai 
supažindinti su sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo 
rezultatais. 

1.1. 1.1.4. Sveikatos priežiūros 
mokykloje organizavimas 

Kasmet 
prasidėjus 
mokslo 
metams  

Sveikatos priežiūros 
specialistas 

Reguliariai supažindinamas personalas su vaikų sveikatos 
problemomis, rizikos veiksniais, profilaktinėmis 
priemonėmis, jos aptariamos. 
Parengtas sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas, 

http://www.nrmokykla.lt/
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kuris įtrauktas į metinį mokyklos veiklos planą. 
1.2 Uždavinys –Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę ikimokykliniame skyriuje 
1.2. 1.2.1. Sveikatos stiprinimo procesų ir 

rezultatų vertinimas 
2019 m. III 
ketv. 

Sveikatos stiprinimo 
veiklą organizuojanti 
grupė 

Patobulinta sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo 
sistema. Nuolat rengiami sveikatos stiprinimo darbo 
grupės susirinkimai, planuojamos artimiausios veiklos. 

 
2-a veiklos sritis. 
PSICHOLOGINĖ APLINKA 
2.1 Uždavinys – Plėtoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, bendradarbiauti sveikatingumo ugdymo veikloje. 
Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 
2.1.  2.1.1. Atlikti tyrimus: 

• apie adaptaciją; 
• apie savijautą, klasės /  

Mokyklos 
mikroklimatą. 

 

IV ketvirtį Sveikatos stiprinimo 
grupė, 
Administracija 

Laukiamas rezultatas. Dauguma (75 % ir daugiau)  
mokytojų, mokinių, tėvų teigia, jog džiaugiasi, kad dirba 
(mokosi) šioje mokykloje. Aplinka maloni, jauki, 
estetiška, draugiška, saugi. Dauguma (75 % ir daugiau)  
mokinių, mokytojų, tėvų  pritaria esamai mokyklos tvarkai 
ir drausmei. Dauguma (75 %)  mokinių, mokytojų, tėvų  
teigia, jog nėra stresinių ir konfliktinių situacijų, fizinio 
smurto, seksualinės prievartos, patyčių, vandalizmo atvejų. 

2.1 2.1.2. Mokytojų ir mokyklos 
darbuotojų motyvavimo, 
skatinimo ir į(si)vertinimo 
modelio tobulinimas. 
 

II ketvirtį  Sveikatos stiprinimo 
grupė, 
Administracija 

Sveikatos stiprinimo grupėje bus patobulintas Mokytojų ir 
mokyklos darbuotojų motyvavimo, skatinimo ir 
Į(si)vertinimo tvarkos aprašas.  
Visi mokyklos darbuotojai kelia sau metinius einamuosius 
uždavinius, įsivertina savo veiklas remdamiesi duomenų 
analize grindžiamais sėkmės kriterijais ir išskirdami 2 
stipriąsias ir 1 tobulintiną sritį.  

2.1 2.1.3. Analizuoti mokyklos 
nelankymo, pagalbos 
specialiųjų poreikių 
mokiniams tenkinimo, smurto 
ir patyčių prevencijos, 
programas.  
 

Nuolat Sveikatos stiprinimo 
grupė, 
Vaiko gerovės 
komisija 

Ne mažiau kaip 90 % 1-10 klasių mokinių įgys socialines 
emocines kompetencijas, tinkamo tarpasmeninių situacijų 
valdymo, pozityvių santykių kūrimo ir palaikymo 
kompetencijas, ugdysis pilietinį aktyvumą. 
Ne daugiau kaip 13 % mokinių teigia, jog patiria patyčias 
mokykloje.  
Per metus vykdoma ne mažiau kaip 3 veiklos, skirtos 
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patyčių prevencijai. 
Fiksuotų pranešimų apie smurtą analizė.  

2.1 2.1.4. Lyderystė ir įgalinanti 
vadyba. Mokyklos savivaldos 
institucijų plėtojimas ir 
įtraukimas į mokyklos 
valdymą. 

Nuolat  Sveikatos stiprinimo 
grupė, 
Mokinių savivalda 

Parengtas mokinių savivaldos veiklos planas.  
Per metus mokykloje vyksta ne mažiau kaip 3 mokinių 
savivaldos  iniciatyvos. 

2.2. 2.2.1. Sudarytos galimybės dalyvauti 
programos vykdyme visiems 
bendruomenės nariams 

Nuolat Administracija, 
pedagogai 

Bendradarbiaujama su tėvais (globėjais), dirbančiais 
sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityje: priešgaisrinės 
apsaugos tarnyboje, policijoje, ligoninėje ir kt. 

2.3. 2.3.1. Numatytos emocinės, fizinės, 
seksualinės prievartos ir vandalizmo 
mažinimo priemonės 

Nuolat Socialinis pedagogas Bendradarbiaujama su Biržų Švietimo Pagalbos Tarnybos 
psichologais. 
Mokykloje vykdoma ne mažiau kaip 1 prevencinė 
programa.  

3-a veiklos sritis. 
FIZINĖ APLINKA 
3.1. Uždavinys – Kurti saugią ir sveiką aplinką 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 
3.1. 3.1.1. Papildyti lauko ir vidaus 

edukacines aplinkas 
šiuolaikiškomis, saugiomis ir 
estetiškomis ugdymosi 
priemonėmis. 

Iki 2023 m.  Pavaduotojas ūkio 
reikalams 

 

Pakeista ikimokyklinio skyriaus teritorijos tvora, kuri 
atitinka bendrojo lavinimo mokyklos higienos normas. 
Kasmet atnaujinami bent po vieną lauko žaidimų įrenginį.   
Ūkinė aikštelė tvarkinga, prižiūrėta.  

3.1. 3.1.2. Gerinti mokyklos vidaus 
aplinką.  

 

Iki 2023 m.  Pavaduotojas ūkio 
reikalams 

Atsisakyti šaižaus mokyklinio skambučio garso. 
Ikimokyklinio ugdymo grupes aprūpinti IKT ir jomis 
tikslingai naudotis ugdymo procese. 

3.1. 3.1.3. Gerinti mokyklos valgyklos 
estetinę aplinką. 

Iki 2023 m.  Pavaduotojas ūkio 
reikalams 

Mokyklos valgykloje pakeisti stalai ir kėdės, 
ikimokyklinio skyriaus – ventiliacija.  
 

3.1. 3.1.4. Užtikrinti mokyklos vidaus 
patalpų priežiūrą.  

Iki 2023 m.  Pavaduotojas ūkio 
reikalams 

Kasmet atremontuojama bent 1 mokyklos kabinetas.  
Užtikrinti, kad sveikatos kabinete būtų įrengtas šiltas 
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vanduo.  

3.1. 3.1.5. Užtikrinti tinkamą patalpų 
apšvietimą, šildymą ir vėdinimą. 

Iki 2023 m.  Pavaduotojas ūkio 
reikalams 

Atnaujinta technologijų klasėje ventiliacijos sistema. 
Kasmet atnaujinama bet 1 klasės apšvietimo įrenginiai.  

3.1. 3.1.6. Užtikrinti sveikatos saugos 
reikalavimus ugdymo procese. 

Nuolat  Pavaduotojas ūkio 
reikalams 

Atnaujintas mokyklos darbuotojams personalo poilsio 
kambarys.   
Mokykloje dirba saugos specialistas, kuris visiems 
darbams vykdyti yra parengęs darbų saugos instrukcijas, 
saugaus elgesio kabinetuose taisykles, kasmet veda 
saugaus elgesio instruktažus.  Parengtos cheminių 
medžiagų naudojimo ir saugojimo mokykloje duomenų 
saugos lapai.  
Visi mokyklos darbuotojai yra išklausę pirmos pagalbos 
kursus, dirba pasitikrinę sveikatą, pirmosios pagalbos 
vaistinėlės periodiškai peržiūrimos ir atnaujinamos, yra 
mokyklos darbuotojams žinomose vietose.  
Tualetai ir prausyklos aprūpinamos asmens higienos 
priemonėmis. 

3.1. 3.1.7. Organizuoti ugdymo procesą 
pagal higienos normų reikalavimus. 

Kasmet  Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui  

Ugdymo krūvis atitinka ugdymo planą. Tvarkaraščiuose 
nėra „langų“.  
Tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į higienos normų 
reikalavimus. Tvarkaraščiai patogūs, prieinami kiekvienai 
klasei.  
Kiekvieną mėnesį mokytojų kambaryje skalbiamas 
„Kontrolinių darbų reguliavimo“ grafikas.  

3.2. Uždavinys - Užtikrinti, kad mokykloje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių sveikatą. 
3.2. 3.2.1. Skatinti mokyklos 

bendruomenės narių fizinį  
aktyvumą. 

Kasmet  Administracija, 
  

Kūno kultūros 
mokytojai, 

 
Klasių vadovai 

Kasmet mokykloje organizuojami (4-8)  sveikatingumo 
renginiai. 
Įsigyta sportinio inventoriaus.  
Lauko ir poilsio zonos pritaikytos fiziniam aktyvumui 
skatinti.  
Mokyklos patalpose yra aktyvaus poilsio zonų (teniso 
stalai), jie laisvai prieinami mokiniams. Mokykloje yra 



14 
 

daug įvairių papildomojo ugdymo užsiėmimų, renginių, 
skatinančių fizinį aktyvumą. 
Ne mažiau kaip 90 % mokyklos bendruomenės narių  
dalyvauja mokyklos renginiuose, susijusiuose su fiziniu 
aktyvumu. 

3.3.  Uždavinys - Užtikrinti mitybos ir geriamojo vandens prieinamumą 
3.3.  3.3.1 Kasmet mokyklos valgykloje 

atlikti tyrimus apie tiekiamo maisto 
kokybę.  
 

Kasmet  Sveikatos priežiūros 
specialistė  

Užtikrinti rekomenduojamas paros energijos ir maistinių 
medžiagų normas vaikams, laikantis sveikos mitybos 
principų bei taisyklių.  
Dalyvauti ES ir valstybės remiamose programose ,,Pienas 
vaikams“, Vaisių vartojimo skatinimo programa. 
Organizuoti rytmečius, šventes, konkursus, susitikimus 
sveikai mitybai populiarinti. Supažindinti ugdytinius su 
sveiko maisto nauda, tinkamais mitybos įpročiais. 
Populiarinti sveiką mitybą suaugusiųjų tarpe. 
Kontroliuoti maisto tiekėjo paslaugų kokybę, siekiant 
vaikų subalansuoto maitinimo. 

4-a veiklos sritis. 
ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI.  
4.1. Uždavinys – Efektyvinti pedagogų bendradarbiavimą ir asmeninį profesinį tobulėjimą 

4.1.  4.1.1. Mokymai mokytojams 
apie sveikatos 
ugdymą ir 
stiprinimą.  

Kasmet  Mokytojai, 
Administracija 

Ne mažiau kaip 90 % pedagogų prisimins ir patobulins 
profesinę kompetenciją apie sveikatos ugdymą ir 
stiprinimą.  
Kiekvienas mokytojas pasidalins bent viena idėja, ką 
panaudojo ugdymo procese iš seminarų savo pamokose. 

4.2. 4.2.1. Bendraamžių 
mokymai  

Kasmet  Mokinių savivalda, 
Administracija 

Ne mažiau kaip 90 % mokinių dalyvaus bendraamžių 
mokymuose apie sveikatos ugdymą ir stiprinimą.  

4.2. 4.2.2. Tėvų susirinkimų ar 
individualių 
konsultacijų su 
mokiniais metu teikti 
informaciją apie 

Kasmet  Klasių vadovai, 
Administracija 

Šviesti tėvus, padedant jiems geriau suprasti savo vaikus ir 
kuriant saugią, draugišką bendruomenę. 
Ne mažiau kaip 60 % tėvų teigia, jog yra įtraukiami į 
mokyklos sveikatos ugdymą.  
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sveikos gyvensenos 
principus  

4.2. Uždavinys - Gausinti ir racionaliai panaudoti materialiuosius išteklius. 
4.3.  4.3.1. Įsigyti metodinės ir kitos 

medžiagos sveikos gyvensenos 
sklaidai bendruomenėje. 

Kasmet  Bibliotekininkas  Mokyklos biblioteka kasmet papildoma  mokymo 
metodinėmis priemonėmis, susijusiomis su fizine, 
emocine, psichine, dvasine sveikata. 
Mokykla yra pakankamai apsirūpinusi sveikatos ugdymo 
metodine medžiaga ir ugdymui reikalingomis 
priemonėmis. 

4.3. 4.3.2. Skleisti informaciją apie 
sveikatos stiprinimą, sveiką 
gyvenseną stenduose, renginiuose, 
paskaitose, diskusijose, mokyklos 
internetinėje svetainėje 
www.nrmokykla.lt 

Kasmet  Mokytojai, 
Administracija 

Apie mokyklos sveikatinimo veiklą nuolat skleidžiama 
informacija stenduose, renginiuose, paskaitose, 
diskusijose, mokyklos internetinėje svetainėje 
www.nrmokykla.lt, rajone. 

4.4. 4.4.1. Mokyklos tinklaveikla. Nuolat  Administracija,  
Sveikatos stiprinimo 
grupė. 

Mokykla per metus parengia ne mažiau kaip 1 bendrą 
projektą su vietos bendruomene, buvusiais mokiniais, 
socialiniais partneriais.  

5-a veiklos sritis. 
SVEIKATOS UGDYMAS  
5.1.Uždavinys - Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę. 

5.1.  5.1.1. Į ugdymo turinį integruoti 
Žmogaus saugos (civilinės saugos, 
priešgaisrinės saugos ir saugaus 
eismo) programą bei nelaimingų 
atsitikimų, traumų prevencijos 
programas 

Kasmet  Pavaduotojas ugdymui, 
Klasių vadovai 

Užtikrinti ugdymo procese taikomų metodų įvairovę. 

5.1. 5.1.2. Į ugdymo turinį integruoti 
lytiškumo ugdymo ir sveikatingumo 
programą, apimančią gyvenimo 
įgūdžių ugdymą, sveikatos ugdymą, 
rengimo šeimai ir lytiškumo 

Kasmet Pavaduotojas ugdymui, 
dalykų mokytojai 

Sveikatos ugdymas bus orientuotas į gyvenimo įgūdžių 
ugdymą visose amžiaus pakopose. 

http://www.nrmokykla.lt/
http://www.nrmokykla.lt/
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ugdymą bei tabako, alkoholio ir kitų 
psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo bei streso, prievartos, 
patyčių prevenciją. 

5.1 5.1.3.Įgyvendinti sveikatos ugdymo 
ir gyvenimo įgūdžių integruojamąją 
programą klasių vadovų užsiėmimų 
metu, pagal sveikos gyvensenos 
ugdymo kryptį. 

Kasmet  Pavaduotojas ugdymui, 
Klasių vadovai 

Mokykla yra parengusi sveikatos ir gyvenimo įgūdžių 
integruojamąją programą, kuri yra integrali klasių vadovų 
darbo su klase programos dalis.  
Sveikatos ugdymas apima visas bendrojo lavinimo 
pamokas: ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir 
pagrindinį ugdymą.  
1-10 klasių vadovų darbo su klase programa pateikiama 
1 priede. 

5.2.  5.2.1. Įgyvendinti sveikatos ir 
gyvenimo įgūdžių integruojamąją  
programą popamokinių renginių, 
akcijų, projektų, neformaliojo vaikų 
švietimo užsiėmimų metu. 

Kasmet  Dalykų mokytojai,  
Sveikatos priežiūros 
specialistas 

Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamoji programa 
įgyvendinama popamokinių renginių, akcijų, projektų, 
neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų metu (šokiai, 
sportas). 
Per metus vykdoma ne mažiau kaip 3 veiklos, skirtos 
mokinių sveikatos ugdymui. 

5.2 5.2.2. Įgyvendinti sveikatos 
ugdymo programą „Nykštukų 
žingsneliai“ ikimokykliniame 
skyriuje: lopšelio, viduriniojoje ir 
priešmokyklinėje grupėse. 

Kasmet Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai  

Sveikatos ugdymo programa „Nykštukų žingsneliai“ yra 
įgyvendinama ikimokykliniame skyriuje pagal vaikų 
amžių. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai planuoją veiklą 
metams, detalizuoja savaitei. Ugdymo prioritetas – 
komunikavimo ir sveikatos kompetencijų ugdymas. 
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5.3. 5.3.1. Sveikatos ugdymas apima 
įvairias sveikatos temas. 
 

Kasmet pagal 
mėnesio 
planus 

Administracija,  
Sveikatos stiprinimo 
grupė. 

Vykdoma: 
Žalingų įpročių prevencija,  
Fizinio aktyvumo skatinimas, 
Emocinė relaksacija, 
Sveika mityba, 
Organizmo apsauga, ligų profilaktika, pirmoji pagalba 
nelaimingų atvejų metu,  
Lytiškumas, rengimas šeimai, 
Savęs pažinimas, bendravimas su kitais, smurto ir patyčių 
prevencija. 

5.3. 5.3.2. Sveikatinimo takelio kūrimas 
„Prakalbinkime akmenėlį“. 

Iki 2020 m. Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai 

Formuosis sveikesnio gyvenimo nuostatos ir įgūdžiai. 

6-a veiklos sritis. 
SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR TĘSTINUMO LAIDAVIMAS  
6.1. Uždavinys - Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir veiklos patirties sklaidą mokykloje ir už jos ribų. 

6.1.  6.1.1. Mokykla įsipareigojusi vietos 
bendruomenei ir steigėjui.  

Nuolat  Administracija,  
Sveikatos stiprinimo 
grupė. 

Mokykla per metus pateikia ne mažiau kaip 3 straipsnius, 
skelbtus rajono, šalies spaudoje. 

6.2. 6.2.1. Sveikatos stiprinančios 
mokyklos veiklos patirties 
pavyzdžių sklaida už mokyklos 
ribų. 

Kasmet  Administracija,  
Sveikatos stiprinimo 
grupė. 

Mokykla per metus pateikia ne mažiau kaip 1 veiklos 
pavyzdį už mokyklos ribų.  



18 
 

IV  SKYRIUS  
SVEIKATOS  STIPRINIMO VEIKLOS VERTINIMAS  

 
Programos įgyvendinimas bus vertinamas vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis „Sveikatą 
stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas“, Vilnius, 2007.  
Reguliariuose susirinkimuose bus pristatomos programos vykdymo ataskaitos.  
Kartą metuose organizuojamas kurios nors veiklos srities (iš 6) įsivertinimas: 
1. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas – 2019 m.  
2. Psichosocialinė aplinka – 2020 m.  
3. Fizinė aplinka – 2021 m.  
4. Žmogiškieji ir materialieji ištekliai – 2022 m. 
5. Sveikatos ugdymas – 2023 m.  
6. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas – 2023 m.   
 
Vertinimo išvados viešinamos mokyklos bendruomenei, skelbiamos mokyklos internetinėje 
svetainėje. 
 

V SKYRIUS 
LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 
1. Programai įgyvendinti bus skiriamos savivaldybės biudžeto valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio).  
2. Dalis 2% pajamų mokesčio lėšų. 
3. Dalis programos bus finansuojama iš gautos finansinės paramos projektų įgyvendinimui, 

rėmėjų lėšų. 
4. Žmogiškieji ištekliai.  

 
VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

1. Programą koordinuoja Mokyklos direktorius.  
2. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma mokyklos bendruomenei. 
3. Apie programos vykdymą informuojama mokyklos internetinėje svetainėje: 

www.nrmokykla.lt mokyklos grupių, klasių stenduose, vietinėse ir respublikinėse 
internetinėse svetainėse, žiniasklaidoje. 

4. Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius bei programos įgyvendinimą, metinį  
veiklos planą, strateginį mokyklos planą, Sveikatos stiprinimo programa gali būti 
koreguojama. 

 
 

________________________________________ 

http://www.nrmokykla.lt/
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