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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla kartu su ikimokykliniu skyriumi 
(buvusiu vaikų darželiu „Nykštukas“), pasitelkdama mokyklos bendruomenę ir socialinius 
partnerius, ugdo mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, kuria mokyklos bendruomenės sveikatai 
palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.  
Šiuolaikinėje visuomenėje žmogui svarbios savybės – aukštas savęs vertinimas, iniciatyvumas, 
gebėjimas atlikti lyderio vaidmenį, komunikabilumas – glaudžiai susijusios su dvasine ir fizine 
jo sveikata. Sveikata yra kasdienio gyvenimo šaltinis, o ne gyvenimo tikslas. Ji apima 
socialinius ir asmeninius išteklius bei fizines galimybes. Gera sveikata leidžia žmonėms gyventi 
visavertį gyvenimą, kuris reiškia daug daugiau nei biologinis kelias nuo gyvybės pradžios iki 
mirties. Gyvenimas – nuolatinė fizinių, psichologinių, socialinių, ekonominių ir kitų aspektų 
raida. Sveikata – viena pagrindinių kokybiško žmogaus gyvenimo sąlygų. Kad mokiniai galėtų 
prisitaikyti šiandieniniame gyvenime, rastų savo vietą, mokėtų įveikti gyvenimo sunkumus, 
svarbu nuo mažens juos to mokyti. Gyvenimo įgūdžių ugdymas – tai vaikų ir jaunuolių 
asmeninių ir socialinių įgūdžių lavinimo programa.  
Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamosios programos paskirtis - užtikrinti sėkmingą 
vaiko sveikatos ugdymą mokykloje, prisidėti prie vaiko dvasinio, fizinio, psichinio, socialinio 
pajėgumo ir gerovės.  
2. Programa parengta atsižvelgus į vaiko poreikius, jo amžiaus tarpsnio ypatumus, ji skirta 
ikimokykliniam, priešmokykliniam, pradiniam ir pagrindiniam ugdymui, yra neatsiejama ir 
integrali Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 
99-3848) bei ikimokyklinio ugdymo programos „Augu sveikas“, patvirtintos Biržų rajono 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu 2007 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-
5, dalis. 
3. Programos įgyvendinimo pradžia - 2014 m., pabaiga - 2018 m. 
4. Programoje vartojamos sąvokos –  
Sveikatos stiprinimas – procesas, teikiantis žmonėms daugiau galimybių rūpintis savo sveikata 
ir ją gerinti. 
Sveikatos ugdymas – kryptingos ir sąmoningos pastangos gilinti žinias apie sveikatos 
tausojimo ir stiprinimo būdus, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. 
Gyvensena (gyvenimo būdas) – įpročių visuma, susidariusi vykstant socializacijos procesui 
per visą žmogaus gyvenimą. 
Sveikatos rodiklis – sveikatos būklės arba sveikatą lemiančių veiksnių kokybinių bei 
kiekybinių savybių požymis. 
Kriterijus - tam tikras susitarimas, kuriuo menintis daroma išvada.  
 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 
 



5. 30 kilometrų į šiaurę nuo Biržų įsikūrusi ugdymo įstaiga yra viena seniausių Biržų rajone, 
istoriniuose šaltiniuose minima daugiau kaip prieš 400 metų ir vienintelė rajone turinti ikimokyklinį 
skyrių - nuo 2004 metų prijungtą vaikų darželį „Nykštukas“. Mokykla nuolat rūpinasi visapusiška 
mokinių sveikata, todėl nuo 2001 metų dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų projekte “Sveika 
mokykla“. Kiekvienais metais sveikatos ugdymo programa integruojama į ugdymo planą, mokyklos 
veiklos programą, yra neatsiejama klasių vadovų, neformaliojo ugdymo užsiėmimų, mokyklos 
renginių dalis.   

Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje pastaraisiais metais yra gimę 88 vaikai, tai rodo, kad 
gimstamumas, nors ir sumažėjęs, tačiau išlieka pakankamai stabilus. 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.  Mokinių skaičiaus mažėjimui įtakos turi demografinė padėtis,  
emigracija, gabių mokinių išvykimas mokytis į gimnaziją po 8 klasių. 

1 pav. Mokinių skaičius 
2007/ 2008 
m.m. 

2008/2009 m. 
m. 

2009/2010 
m.m 

2010/2011 
m.m 

2011/2012 
m.m.   

2012/2013 m.m 

157 mokiniai 155 mokiniai 178 mokiniai 127 mokiniai 117 mokinių 109 mokiniai 
2 pav. Vaikų skaičius ikimokykliniame skyriuje  

2007/ 2008 
m.m. 

2008/2009 m. 
m. 

2009/2010 
m.m 

2010/2011 
m.m 

2011/2012 
m.m.   

2012/2013 m.m 

40 vaikų 46 vaikai 38 vaikai 40 vaikų  38 vaikai 38 vaikų 
Mokykloje yra suburta sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė, kurią sudaro 

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 savaitės pirmadienį 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.  

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, planuoja atsisakyti šaižaus mokyklinio skambučio.  

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

  

Kursą kartojo Praleistų 
pamokų skaičius 
vienam mokiniui  

Iš jų 
nepateisintų  

Ugdymo 
kokybė % 

Pažymių 
vidurkis 

Pažangumas 
% 

2008-2009 m.m.  2 41,7 20 % 27% 7,5 98% 
2009-2010 m.m. 1 39,7 12,5% 32% 7,6 99% 
2010-2011 m.m  0 42,6 2,8% 31% 7,5 100% 
2011-2012 m.m. 0 46,1 2,6% 38% 7,5 100% 

Mokykla turi mokyklinį autobusą, kuriuo saugiai kasdien penkiomis kryptimis pavežama 
51 % mokinių (gyvenančių toliau negu 3 km nuo mokyklos).  

4 pav.  pavežamų mokinių skaičius: 
2008/2009 m. m. 2009/2010 m.m 2010/2011 m.m 2011/2012 m.m.   2012/2013 m.m.  
45,8 % 38 % 49,6 % 55 % 57 % 

Miestelyje vyrauja bedarbystė, žemas šeimų pragyvenimo lygis, todėl mokykloje kasmet 
daugėja mokinių, kuriems skiriamas nemokamas maitinimas, reikalinga socialinė pagalba. 
Mokykloje mokiniams teikiama specialioji pedagoginė pagalba. 2010/2011 m.m. mokykloje dirbo 



specialioji pedagogė. Iki 2012/2013 m.m. dirbo socialinė pedagogė. Kasmet logopedinę pagalbą 
gauna apie 28 % mokinių, kuriems sutrikimai pašalinami iš dalies.  Mokykloje mokosi 13 % 
specialiųjų poreikių mokinių. Visiems jiems sudarytos sąlygos ugdytis integruotai. 

5 pav. socialinis kontekstas 
Globėjų šeimos  4 
Socialiai remiamos šeimos  55 
Nepilnamečių profilaktinėje įskaitoje esančių mokinių skaičius 4 
Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje - 
Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 71 

Per pastaruosius penkerius metus mokykloje, naudojant Mokinio krepšelio, rėmėjų, 2 % 
lėšomis atnaujintos ugdymo procesui skirtos patalpos, pakeista visų koridorių danga mokyklos 
koridoriuose, pakeisti visi mokyklos bei senosios mokyklos salės langai, suremontuoti informacinių 
technologijų, tikybos kabinetai, biblioteka, PIT-as, administracijos patalpos, įrengtas mokytojų 
metodinis-informacinis kabinetas: gauti trys stacionarūs ir trys nešiojami kompiuteriai, multimedia, 
įrengtos 6 kompiuterizuotos mokytojų darbo. Nupirktos individualios spintelės - rūbinės visiems 
mokyklos mokiniams. Nupirkta sportinė apranga mokyklos sportininkų komandai. Įrengti rankų 
džiovintuvai prausyklose, nuolat rūpinamasi asmens higienos priemonėmis tualetuose ir 
prausyklose.  

Ikimokykliniame skyriuje pakeistos 3 smėlio dėžės, 6 lopšelio grupės langai, koridoriaus 
danga, viduriniojoje grupėje atliktas prausyklos remontas. 

Mokykloje dirba 29 pedagogai, visi 100 % savo dalyko specialistai, kurie kasmet 
tobulino savo pedagoginę kompetenciją, kėlė kvalifikaciją tobulinimo kursuose, seminaruose, 
konferencijose, studijavo pedagoginę, psichologinę literatūrą sveikatos stiprinimo klausimais. 
Dalijosi patirtimi su kaimyninių mokyklų pedagogais.  

Dauguma (90 %) mokytojų yra patenkinti, kad dirba šioje mokykloje, kasmet mokslo 
metų pabaigoje mokytojai yra skatinami padėkos raštais už aktyvų dalyvavimą mokyklos 
bendruomenės veikloje, mokinių pasiekimus, projektinės veiklos įgyvendinimą.  

Dauguma tėvų (apie 90 %) yra patenkinti mokyklos vykdoma veikla, nurodo, kad čia 
vyrauja draugiška atmosfera. Aktyviai dalyvauja mokyklos renginiuose.  

Dauguma (apie 90 %) mokinių džiaugiasi gerais tarpusavio santykiais klasėse, 
mokykloje, jaučiasi saugūs mokykloje.  

Visiems mokiniams yra sudarytos sąlygos lankyti 17 neformaliojo ugdymo užsiėmimų, iš 
jų 8 skirti fiziniam aktyvumui ugdyti.  

6 pav. Neformaliojo ugdymo užsiėmimų pasiūla: 

Mokslo 
metai 

Būrelių 
skaičius 

Panaudojamos 
valandos 

Nepanaudojamos 
valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose, 
skaičius  

2011/2012 17 21 -  (112 mokinių) 96 % 
2012/2013 17 21 - (102 mokiniai) 94 % 

Kasmet mokykloje organizuojami tradiciniai sveikatingumo renginiai pagal mokinių amžių, 
patirtį, poreikius: Turizmo sąskrydis, prevencinis projektas „Naktis mokykloje“,  „Sveika 
mokykla“, vaikų gynimo diena, Žiemos šventė, akcijos: „Besmegenių diena“, „Zumbos mankšta“, 
„Judam muzikos ritmu“, „Savaitė be patyčių“ , „Stabdyk smurtą“. Organizuojami mokymai, 
susitikimai su psichologais, įvairių sričių specialistais tėvams, mokiniams, mokytojams: fizinės, 
emocinės sveikatos, sveikos mitybos, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, 
savižudybių prevencijos, lytiškumo ugdymo klausimais.  

Ikimokykliniame skyriuje organizuojami sveikatingumo renginiai „Žolynų karalystėje“, 
„Rudenėlio taku“, sveikatingumo dienos. 2012 m. ikimokyklinio skyriaus vaikai pirmą kartą 
dalyvavo rajoniniame „Futboliuko“ konkurse, kuriame užėmė pirmą vietą 4-5 metų amžiaus 
grupėje.  

Mokykla aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. 
7 pav. Projektinė veikla.  

Projekto pavadinimas Veikla Rezultatai 



Tarptautinis COMENIUS 
REGIO projektas  „Smurto 
prevencija mokykloje“ 

Analizuota situacija 
partnerinėse mokyklose ir 
ieškota naujų būdų, 
padedančių spręsti smurto 
problemą 

Atliktos apklausos ir anketavimas. 
Vyko sportiniai ir kultūriniai renginiai, 
skatinantys draugystę ir toleranciją. 
Įrengta mokinių kampas.  
 

„SOS gelbėkit vaikus“ Smurto ir patyčių mažinimas 
mokykloje 

Mokymai tėvams, mokytojams. Koučingo 
ir dailės terapijos užsiėmimai mokiniams.  

„Sveikatiada“ Fizinio aktyvumo ir sveikos 
mitybos populiarinimas. 

Paskaitų ir renginių metu mokiniai gavo 
daug žinių apie mitybos režimą, vaisių ir 
daržovių vartojimo svarbą, fizinio 
aktyvumo reikšmę. Suorganizuotas 
sąskrydis.  

„Nemunėlio sveikuoliai“ Fizinio aktyvumo skatinimas, 
sveikos mitybos 
populiarinimas  

Įgijo žinių apie sveiką gyvenseną,  buvo 
organizuoti renginiai, sveikatos dienoms 
paminėti,  aktyviausi sportininkai lankėsi 
Pasvalio baseine.  

Akcija  „EEPA“ Mokyklos bendruomenė 
įsijungė į aplinkai draugiškos 
gyvensenos ugdymą. Vyksta 
ekologinis mokinių švietimas.  

Mokykla renka makulatūrą, elektorines 
atliekas pradėjo rūšiuoti šiukšles.  

Mokyklų bendruomenių, 
kultūros, švietimo įstaigų ir 
nevyriausybinių 
organizacijų partnerystės 
tinklo kūrimas, diegiant 
inovacijas ugdymo procese“ 

Gamtos pažinimo ir 
orientavimosi vietovėje 
varžybos 

Mokinių komanda respublikinėse 
varžybose užėmė I vietą.  

„Sveikuolių sveikuoliai“ „Sveikuolių sveikuoliai“ 1-4 kl. (Ketvirtokai) – 2 vieta rajone  
„Sveikuolių sveikuoliai“ „Sveikuolių sveikuoliai“ 5-8 kl. (septintokai) – 2 vieta rajone 
„Konkurse „Blaivi klasė“ „Konkurse „Blaivi klasė“ 8 kl. mokiniai – 3 vieta rajone  
Konkursas „Aš mokausi 
sveikatą stiprinančioje 
mokykloje“ 

Piešinių konkursas  4 kl. mokiniai – 5 vieta respublikoje.  

„Antras žingsnis“  (The 
second step“)  

Smurto ir patyčių mažinimas 
mokykloje, socialinių įgūdžių 
ugdymas 

Dalyvauja 1 ir 2 kl. mokiniai nuo 2012 m. 
rugsėjo 1 d.  
 

IŠVADA. 
Privalumai: 
Sveikatos ugdymas apie visas bendrojo ugdymo pakopas, yra integrali ugdymo plano 

dalis.  
Mokykla yra įsikūrusi jaukioje, gražioje vietoje, saugi aplinka: vaikų darželio teritorija 

aptverta, nepasitaikė nusikaltimų, plėšimų, smurto, fizinės ar seksualinės prievartos, vandalizmo, 
traumatizmo atvejų mokyklos teritorijoje.  

Valgykla yra atskirame korpuse, turi visą reikalingą inventorių. Maitinimas 
organizuojamas atsižvelgiant į sveikos mitybos principus. Maistas gaminamas vietoje, todėl visada 
šiltas, šviežias, skanus, atitinkantis sveikos mitybos principus.  

Mokyklos naudingas plotas 3223,17 m 2. Vienam mokiniui tenka 29,3 m2 mokyklos 
pastatų ploto. Yra 18 įrengtų dalykinių kabinetų, iš kurių 10 kompiuterizuotų. Mokykloje įrengta 
117 m2 biblioteka -skaitykla, kurioje  naudojama elektroninės bibliotekininkystės programa 
„Biblio“.   

Mokykla turi erdvią sporto salę, sporto aikštynus, kurie 2012/2013 m.m. pradėti 
renovuoti.  Po pamokų poilsio zonomis gali naudotis visi vietos bendruomenės nariai.  



Mokykloje yra paskirtas asmuo, atsakingas už darbų saugą, todėl visiems darbams 
vykdyti ir ugdymo procesui organizuoti yra parengtos darbų saugos instrukcijos.  

Trūkumai:  
Būtina ikimokykliniame skyriuje keisti stogo dangą, nes vanduo sunkiasi pro lubas, 

varva ant elektros šviestuvų. 
 Būtina pakeisti 2 grupių langus ir duris, nes pro juos švilpia vėjas, o žiemos sezono 

metu temperatūra nukrenta iki 10 laipsnių šilumos.    
Biržų maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimo aktuose kasmet fiksuojama, jog 

būtina pakeisti virtuvės įrangą, grindis.   
Panevėžio visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktuose minima, jog būtinas 

kapitalinis remontas 2 grupių prausyklose.  
Nėra psichologo, sveikatos priežiūros specialisto vaikų darželyje.  
Reikalingas mokyklos valgyklos remontas.  
Reikia įsigyti geriamojo vandens aparatus.  
Nėra mergaičių asmens higienos kabinos.  

 
III. SVEIKATOS UGDYMO IR GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ PROGRAMOS  

MOKYKLOJE TIKSLAI 
 
6.1.Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą. 
6.2. Plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus mokyklos bendruomenės 
narių tarpusavio santykius. 
6.3. Kurti saugią, sveiką, higienos normas atitinkančią ugdymo aplinką 
6.4. Sutelkti išteklius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui. 
6.5. Užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę. 
6.6. Skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį vietos bendruomenėje ir už jos ribų. 
 

IV. UŽDAVINIAI 
 

7. Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamąja programa siekiama: 
7.1. Plėtoti sveikatos stiprinimo procesus mokykloje. 
7.2. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę mokykloje. 
7.3. Kurti ir puoselėti gerus bendruomenės narių tarpusavio santykius. 
7.4. Kurti saugią ir sveiką aplinką. 
7.5. Užtikrinti, kad mokykloje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių sveikatą. 
7.6. Sutelkti mokyklos bendruomenės narius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymo 

veiklai. 
7.7. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialiuosius išteklius. 
7.8. Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę. 
7.9. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir veiklos patirties sklaidą 

mokykloje ir už jos ribų. 
 

V. MOKINIŲ PASIEKIMAI 
 

8.1.  Mokydamiesi sveikatos tausojimo ir gyvenimo įgūdžių mokiniai turėtų išsiugdyti šias 
nuostatas: 

• teigiamai save vertinti, pasitikėti savimi, siekti sėkmės;  
• sąžiningai ir atsakingai veikti, numatyti savo elgesio pasekmes; 
• būti atspariems nesėkmėms ir konfliktams, ieškoti paramos ir ją priimti, įveikti stresą; 
• rūpintis savo ir kitų sveikata, saugiai elgtis, saugoti aplinką. 

8.2.Mokiniai turėtų išsiugdyti įgūdžius ir gebėjimus: 
• rūpintis savo sveikata, dvasios bei kūno grožiu; 



• prisitaikyti sparčiai besikeičiančioje aplinkoje; 
• elgtis pozityviai įveikiant kasdienio gyvenimo sunkumus; 
• priimti racionalius sprendimus renkantis sveiką gyvenimo būdą;  
• kritiškai mąstyti atsispiriant neigiamam socialiniam spaudimui; 
• prisiimti atsakomybę už savo ir kitų sveikatą; 
• valdyti konfliktus ir stresus, kurti ir palaikyti teigiamus tarpusavio santykius šeimoje, 

bendruomenėje ir visuomenėje; 
• sveikai gyventi. 

 
VI.  UGDYMO GAIRĖS   

 
9. Kad mokiniai galėtų sėkmingai ugdytis sveikatos ir gyvenimo įgūdžių gebėjimus, jie turi 

nusimanyti apie: 
• save ir aplinkinius, savo augimą, žmogaus vystymąsi, kūno priežiūrą; 
• veiksnius, turinčius įtakos žmogaus santykiams, būdus, kuriais fizinė ir socialinė aplinka 

veikia sveikatą; 
• fizinės, psichinės ir socialinės sveikatos aspektus ir jų sąveiką kasdieniame gyvenime; 
• sveikatą palaikančius ir stiprinančius veiksnius; 
• sveiką mitybą, darbą ir poilsį, fizinį aktyvumą ir saugumą; 
• žalingų įpročių prevenciją: alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo pasekmes ir prevenciją; 
• lytinį brendimą ir pasirengimą šeimai; 
• įvairius su sveikatos saugojimu susijusius požiūrius ir nuostatas. 

10. Sveikatos ugdymo programa įgyvendinama: 
10.1. ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme sveikatos ugdymo programa yra 
ikimokyklinio ugdymo programos „Augu sveikas“ integrali dalis.  
10.2 pradiniame ugdyme sveikatos ugdymas integruojamas į klasių vadovų veiklos programas, 
kitų dalykų turinį ir neformalųjį švietimą.   (Klasės vadovo darbo su klase  programa pateikiama 1 
priede). 
10.3. pagrindiniame ugdyme sveikatos ugdymas integruojamas į klasių vadovų veiklos 
programas ir į kitų dalykų turinį ir neformalųjį švietimą.  (Klasės vadovo darbo su klase 
programa pateikiama 1 priede). 
 

VII.  LAUKIAMAS REZULTATAS 
 

11. Sveika asmens gyvensena (gyvenimo būdas, kasdienių įpročių ir gyvenimo įgūdžių 
integruojamoji programa remiasi vertybinių nuostatų, gebėjimų ir žinių bei supratimo visuma, kuri 
būtina savo ir kitų sveikatai palaikyti ir stiprinti. 
 

VIII. VEIKLOS PROGRAMA 
Tikslas 1.Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą. 

Uždaviniai: 
1.1. Plėtoti sveikatos stiprinimo procesus mokykloje; 

Veikla (rodikliai) Laukiamas rezultatas Vykdytojas Data  

1.1.1. Sudaryti sveikatos 
stiprinimo grupę iš 
mokinių, mokytojų tėvų.  

Mokykloje sudaryta sveikatos stiprinimo veiklą 
organizuojanti grupė, iš mokinių, jų tėvų, 
mokytojų, administracijos darbuotojų. Paskirstyta 
funkcijomis. Grupės pirmininkas yra mokyklos 

Administracija, 
Sveikatos 
stiprinimo grupė 

2014 



direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Komisijos 
pasitarimai vyksta kas savaitę. Informacija apie 
sveikatos ugdymą skelbiama mokyklos stenduose, 
internetiniame puslapyje www.nrmokykla.lt 
Dauguma (75 %)  mokytojų, mokinių, tėvų 
kasmet aktyviai dalyvauja sveikatos stiprinimo 
veikloje.  

1.2. Uždavinys: Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę mokykloje. 
1.2.1. Sukurti sveikatos 

stiprinimo veiklos 
vertinimo sistemą. 

Mokykloje kasmet  (2 kartus metuose) vykdomas 
sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas.  
Rezultatai panaudojami sveikatos stiprinimo 
veiklai (mokyklos veiklos programai, ugdymo 
planui) planuoti ir kokybei gerinti.  

Sveikatos 
stiprinimo grupė  

Iki 
2018 

Tikslas 2. Plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus mokyklos bendruomenės narių 
tarpusavio santykius. 

Uždaviniai:  
2.1. Kurti ir puoselėti gerus bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

Veikla (rodikliai) Laukiamas rezultatas Vykdytojas Data 

2.1.1. Atlikti tyrimus: 
• dėl mokinių, mokytojų, tėvų, 

mokyklos darbuotojų 
savijautos; 

• dėl mokyklos aplinkos; 
• dėl pamokų lankomumo; 
• dėl mokinių drausmės; 
• dėl specialiųjų poreikių 

mokinių ir socialinę atskirtį 
turinčių mokinių poreikių 
tenkinimo; 

• dėl saugumo; 
dėl fizinio smurto ir patyčių 

mokykloje paplitimo.  

Dauguma (75 %)  mokytojų, mokinių, tėvų 
teigia, jog džiaugiasi, kad dirba (mokosi) šioje 
mokykloje. 
Aplinka maloni, jauki, estetiška, draugiška, 
saugi. 
Dauguma (75 %)  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,  

 

Sveikatos 
stiprinimo grupė, 
 
Administracija  

Nuolat  

2.1.2. Parengti mokyklos darbuotojų 
skatinimo sistemą. 
 

Mokykloje sukurta darbuotojų skatinimo 
sistema.  
Gerai veikia konsultacinės pagalbos sistema  
išskilusioms problemoms spręsti. 

Administracija, 
Sveikatos 
stiprinimo grupė  

Nuolat 
  

2.1.3.  Kasmet aptarti Mokyklos 
vidaus tvarkos taisykles. 

Beveik visi (75 %) mokiniai, mokytojai, tėvai  
dalyvauja sudarant ir aptariat mokyklos vidaus 
tvarkos taisykles, patys siūlo ir įgyvendina 
idėjas sveikatinimo srityje. 

Administracija, 
Sveikatos 
stiprinimo grupė  

Nuolat 

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

Nedidelis (ne daugiau 20 %) praleistų pamokų 
skaičius dėl nepateisintų priežasčių.  
Sudarytos sąlygos specialiųjų poreikių 
mokinių ugdymuisi. 
Vykdoma smurto ir patyčių prevencijos 
programa.  

Vaiko gerovės 
komisija  

Nuolat  

2.1.5. Skatinti aktyvią mokinių 
savivaldos veiklą.  
 
 

Mokykloje veikia aktyvi mokinių savivalda. 
Ją sudaro po vieną klasės seniūną. Taryba 
renka mokinių prezidentą, atstovus į mokyklos 
tarybą. Jos veikla pastebima, turi įtakos 

Sveikatos 
stiprinimo grupė, 
Mokinių 
savivalda 

Nuolat  

http://www.nrmokykla.lt/


mokykloje vykstantiems sveikatinimo 
procesams.   

2.1.6. Parengti schemą, kaip elgtis 
mokytojams iškilus fizinės, 
seksualinės prievartos ir vandalizmo 
grėsmei. 

Parengtas fizinės, seksualinės ir vandalizmo 
atvejų tvarkos aprašas 

Sveikatos 
stiprinimo grupė, 
 

Iki 2018  

Tikslas 3. Kurti saugią, sveiką, higienos normas atitinkančią ugdymo aplinką. 
Uždaviniai:  
3.1. Kurti saugią ir sveiką aplinką. 

Veikla (rodikliai) Laukiamas rezultatas Vykdytojas Data 

3.1.1. Gerinti mokyklos aplinkos 
estetinį vaizdą.  

Mokyklos ir darželio teritorija yra aptverta ir 
atitinka bendrojo lavinimo mokyklos higienos 
normas ir yra gerai prižiūrima. 
Gerai įrengtos ir jaukios poilsio zonos, jos 
prižiūrėtos, daug želdinių.  
Ūkinė aikštelė tvarkinga, prižiūrėta.  
Pakeisti visi ikimokyklinio skyriaus langai, 
stogo danga. 

Pavaduotoja ūkio 
reikalams 

Iki 2018  

3.1.2. Gerinti mokyklos vidaus 
aplinką.  

 

Klasių ir grupių kabinetų skaičius atitinka 
mokinių skaičių, kabinetų, dirbtuvių, 
laboratorijų įrengimas atitinka sveikatos 
saugos reikalavimus. Jie nuolatos valomi 
drėgnu būdu. 
Mokiniai sodinami atsižvelgiant į jų sveikatos 
būklę, regėjimą. 
Atremontuota bent 1ikimokyklinio skyriaus 
grupė. 
Atsisakyti šaižaus mokyklinio skambučio 
garso.  

Pavaduotoja ūkio 
reikalams, 

 
Administracija 

 
 
 
 
 

Mokinių 
savivalda. 

Iki 2018  

3.1.3. Gerinti mokyklos valgyklos 
estetinę aplinką.   
 

Valgykla ir kitos mokyklos patalpos įrengtos 
pagal bendrojo lavinimo mokyklos higienos 
normos reikalavimus.  
Valgykla jauki, suremontuota, puošiama 
įvairiomis progomis. 

Pavaduotoja ūkio 
reikalams, 

 
Administracija 

Iki 2018  

3.1.4. Atlikti sporto salės ir sporto 
aikštynų renovacijos darbus.   
 

Sporto salės naudojimas  tenkina daugumos 
(75 %) mokyklos ir vietos bendruomenės 
narių poreikius, yra reikalingas inventorius.  
Įrengta mergaičių asmens higienos kabina. 
Visiškai renovuota sporto salė ir aikštynai, 
Įrengtas treniruoklių kambarys.  

Pavaduotoja ūkio 
reikalams, 

Kūno kultūros 
mokytojai. 

 
Administracija 

Iki 2014  

3.1.5 Užtikrinti mokyklos vidaus 
patalpų priežiūrą.  
 

Koridorius, laiptinės, poilsio ir darbo zonos 
estetiškos. 
Kasmet atremontuojama 10 % mokyklos 
patalpų (bent 2 klasės). 

Pavaduotoja ūkio 
reikalams, 

 
Administracija 

Kasmet  

3.1.6. Užtikrinti tinkamą patalpų 
šildymą ir vėdinimą. 

Parengtas katilinės renovacijos projektas. 
Pakeista šildymo sistema.  
Mokyklos patalpų temperatūros atitinka 
higienos normų reikalavimus.  

Pavaduotoja ūkio 
reikalams, 

 
Administracija 

Iki 2018  
 
 

3.1.7. Užtikrinti sveikatos saugos 
reikalavimus ugdymo procese. 
 

Mokyklos darbuotojams yra įrengtas 
darbuotojų poilsio kambariukas.  
Mokykloje dirba saugos specialistas, kuris 

Pavaduotoja ūkio 
reikalams, 

Administracija, 

Iki 2018  
 
 



visiems darbams vykdyti yra parengęs darbų 
saugos instrukcijas.  
Tualetai ir prausyklos aprūpinamos asmens 
higienos priemonėmis. 

Saugos 
specialistė, 
Sveikatos 

stiprinimo grupė  
3.1.8. Organizuoti ugdymo procesą 
pagal higienos reikalavimus. 

Ugdymo krūvis atitinka ugdymo planą. 
Tvarkaraščiuose mažai „langų“.  
Tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į 
higienos reikalavimus. Tvarkaraščiai patogūs, 
prieinami kiekvienai klasei.  
Kiekvieną mėnesį mokytojų kambaryje 
skalbiamas „Kontrolinių darbų reguliavimo 
grafikas.  
Parengta kuprinių svorio mažinimo programa. 

Pavaduotoja 
ugdymui, 

 
Sveikatos 

stiprinimo grupė 

Nuolat  

Uždavinys:  
3.2. Užtikrinti, kad mokykloje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių sveikatą. 

Veikla (rodikliai) Laukiamas rezultatas Vykdytojas Data 
3.2.1. Skatinti mokyklos 
bendruomenės narių fizinį  
aktyvumą.   

 

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). Mokykloje yra daug įvairių 
papildomojo ugdymo užsiėmimų, renginių, 
skatinančių fizinį aktyvumą. 
Beveiki visi (75 %) mokyklos bendruomenės 
nariai dalyvauja mokyklos renginiuose, 
susijusiuose su fiziniu aktyvumu.  

Administracija, 
  

Kūno kultūros 
mokytojai, 

 
Klasių vadovai 

Iki 2018  

3.2.2 Įsigyti geriamojo vandens 
aparatus. 

Mokyklos bendruomenė turi sąlygas gauti šiltą 
ir šviežią maistą. Mokykla vadovaujasi sveikos 
mitybos principais. 
Mokykloje visiems prieinamoje vietoje yra 
geriamojo vandens aparatai. 

Pavaduotoja 
ūkio reikalams, 
Administracija, 

Sveikatos 
stiprinimo 

grupė.  

Iki 2018 
m.  

Tikslas 4. Sutelkti išteklius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui. 

Uždaviniai:  
4.1. Sutelkti mokyklos bendruomenės narius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymo veiklai. 

Veikla (rodikliai) Laukiamas rezultatas Vykdytojas Data 
4.1.1. Tobulinti mokytojų ir kitų 
ugdymo procese dalyvaujančių 
asmenų kvalifikaciją. 

Dauguma mokytojų (75 %)  kasmet tobulina 
kvalifikaciją sveikatos ugdymo klausimais. 
Dauguma mokytojų (apie 75 %) visur ir visada 
skatina mokinių sveiką gyvenseną.  

Mokytojai, 
 
Administracija 

Kasmet 

4.1.2. Organizuoti sveikos 
gyvensenos renginius  

Mokykloje kasmet įgyvendinami (2-5) 
respublikiniai, tarptautiniai, regioniniai, 
rajoniniai projektai,  susiję su fizine, emocine, 
psichine, dvasine sveikata.  
Organizuojami tradiciniai renginiai: 
Sveika mokykla 
Rudens taku 
Karnavalas 
Tolerancijos diena 

Klasių vadovai,  
 
pavaduotoja 
ugdymui,  
 
Sveikatos 
stiprinimo 
grupė  

Kasmet 



Žiemos šventė 
Judam muzikos ritmu 
Pusryčių fiesta 
Turizmo sąskrydis.  

Uždaviniai:  
4.2. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialiuosius išteklius. 
4.2.1. Įsigyti metodinės ir kitos 
medžiagos sveikos gyvensenos 
sklaidai bendruomenėje. 

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. 
 

Biblioteka Iki 2018  
 

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

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

Administracija, 
 

Sveikatos 
stiprinimo 
grupė. 

Nuolat  

4.2.3 Įtraukti mokyklos partnerius į 
sveikatinimo veiklą. 

Vykdomi bendri projektai kartu su sveikatos 
priežiūros institucijomis, vietos bendruomene, 
mokyklomis partnerėmis, nevyriausybinėmis 
organizacijomis. 

Administracija, 
 

Sveikatos 
stiprinimo 
grupė. 

Nuolat  

Tikslas 5. Užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę. 
Uždaviniai:  
5.1. Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę. 

Veikla (rodikliai) Laukiamas rezultatas Vykdytojas Data 
 

5.1.1. Integruoti sveikatos ugdymą ir 
gyvenimo įgūdžių programą į visą 
ugdymo procesą.  

Sveikatos ugdymo ir gyvenimo įgūdžių 
integruojamoji programa yra įtraukta į visų 
mokomųjų dalykų teminius planus, klasių 
vadovų veiklos programas  ir apima šias sritis:  
Individualų darbą su mokiniais; 
sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata; 
fizinė sveikata (fizinis aktyvumas, sveika 
mityba, veikla ir poilsis, asmens ir aplinkos 
švara); 
psichikos sveikata (savivertė, emocijos ir 
jausmai, protas ir pozityvus mąstymas);  
savimonė, priklausymas grupei, poreikiai ir 
atsakomybė, kasdienės situacijos, rizikos 
situacijos; 
socialinė sveikata (socialinis sąmoningumas ir 
kultūra, bendravimas, rizikingo elgesio 
prevencija); 
profesinį orientavimą. 

Pavaduotoja 
ugdymui, 
Klasių vadovai  

Kasmet 

http://www.nrmokykla.lt/
http://www.nrmokykla.lt/


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

Mokykla yra parengusi sveikatos ir gyvenimo 
įgūdžių ugdymo integruojamąją programą, 
kuri yra klasių vadovų darbo su klase 
programos dalis.  
Sveikatos ugdymas apima visas bendrojo 
lavinimo pamokas: ikimokyklinį, 
priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą.  
Formuosis teigiamos mokinių nuostatos, 
mokiniai įgys žinių, gebėjimų ir įgūdžių: 

• apie savęs pažinimą, sveikatos ir 
sveikos gyvensenos sampratą; 

• bendravimą ir bendradarbiavimą, 
sprendimų priėmimą, gyvenimo 
sunkumų įveikimą; 

• fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, 
aktyvią veiklą ir poilsį, asmens 
higieną, žalingus įpročius, psichinę ir 
socialinę sveikatą. 

• Profesinį orientavimą.  
Parengta 1-10 klasių vadovų darbo su klase 
programa pateikiama 1 priede.  

Pavaduotoja 
ugdymui, 
 
Klasių vadovai  

Kasmet 

5.1.3. Įgyvendinti sveikatos ir 
gyvenimo įgūdžių integruojamąją  
programą neformaliojo ugdymo 
užsiėmimų metu. 
 

Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamoji 
programa įgyvendinama neformaliojo 
ugdymo užsiėmimų metu (šokiai, sportas). 
 

Administracija, 
Klasių vadovai, 
Neformaliojo 
ugdymo 
užsiėmimų 
vadovai.  

Kasmet  

5.1.4. Įgyvendinti sveikatos ugdymo 
programą „Augu sveikas“ 
ikimokykliniame skyriuje: lopšelio, 
viduriniojoje ir priešmokyklinėje 
grupėse. 

Sveikatos ugdymo programa „Augu sveikas“ 
yra įgyvendinama ikimokykliname skyriuje 
pagal vaikų amžių per kasdienes veiklas.  
Ugdymo prioritetas – komunikavimo ir 
sveikatos saugojimo kompetencijos. 
Ikimokykliniame skyriuje vykdomi renginiai.  
 

Ikimokyklinio 
ugdymo 
pedagogės, 
 
Administracija 

Kasmet 

Tikslas 6. Skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį vietos bendruomenėje ir už jos ribų. 
6.1. Uždaviniai: 
Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir veiklos patirties sklaidą mokykloje ir už jos ribų. 

6.1.1. Periodiškai skelbti informaciją 
apie mokykloje vykdomus 
sveikatingumo renginius mokykloje 
ir už mokyklos ribų.  

Numatyti įvairūs renginiai ir priemonės 
sveikatos stiprinimo sampratos sklaidai 
mokyklos bendruomenės nariams. Mokyklos 
internetinėje svetainėje www.nrmokykla.lt  
yra sukurta skiltis „Sveika mokykla“. 
Informacija apie sveikatinimo veiklą periodiškai 
pateikiama naudojant įvairias komunikacijos 
priemones: laikraštį, stendus, internetinį puslapį, 
metodinius būrelius.  

Sveikatos 
stiprinimo 
grupė,  
Administracija 

Nuolat  

 
IX. SVEIKATOS UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO FORMOS IR 

METODAI 
 

http://www.nrmokykla.lt/


12.1. Siūlomos tokios programos įgyvendinimo formos ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio 
amžiaus vaikams :  
Vaikai mokosi apsispręsti, suprasti, kad jų pačių elgesys nulemia fizinę ir dvasinę savijautą, 
santykius su draugais, suaugusiais. Žinios perteikiamos laisvai bendraujant pokalbių, žaidimų, 
linksmųjų estafečių metu. 
 vaiko žaidimui ir kitai veiklai palankios aplinkos sudarymas, ugdančiųjų priemonių 

keitimas; pedagogo bendravimas su vaiku, skatinantis aktyvų aplinkos tyrinėjimą; netikėtų, 
vaikui įdomių pažinimo, bendravimo, saviraiškos situacijų kūrimas; 

 vaiko sumanyto žaidimo ir kitos veiklos palaikymas, jei reikia, pagalba juos įgyvendinant; 
naujų sumanymų skatinimas; 

 vaiko patirties turtinimas, sudarant tyrinėjimo, informacijos paieškos, “atradimo“, problemų 
sprendimo situacijas; skatinant savaip įgyvendinti pedagogo pasiūlytą idėją; sužinotus ar 
paties atrastus žaidimo ir veiklos būdus taikyti naujose situacijose; 

 ypač atsakingas vaiko elgesys ir veiklos modeliavimas, žadinant jautrumą kitam, jo 
išgyvenimas, palaikant tinkamus vaikų jausmų raiškos, bendravimo ir bendradarbiavimo 
būdus, skatinant sekti geru draugų ar suaugusiojo pavyzdžiu, kuriant elgesio taisykles ir jų 
laikantis; 

 vaikui įdomių, jo patirtį plečiančių temų, projektų, žaidimo ir veiklos būdų, žaislų, meno 
kūrinių, medžiagų pasiūlymas; 

 vaikų sumanytų projektų įgyvendinimas; vaikų žaidimų ir kūrybinės raiškos dienų ir 
savaičių organizavimas; išvykų-atradimų planavimas ir organizavimas su vaikais bei tėvais; 
kasdienybės ir švenčių ritmo kūrimas. 

12.2. Siūlomos tokios formos V – X klasių mokiniams:  
Klasikiniai ir šiuolaikiniai, frontaliniai ir grupinio darbo, pasyvūs ir aktyvūs mokymo metodai: 
 
8 pav. Aktyvūs mokymo metodai 
 



 
 
 
12.3 Mokytojo vaidmuo sveikatinimo srityje: 
 

 PALAIKYTOJAS  DALYVIS 

ĮKVĖPĖJAS   
 PATARĖJAS 

 DRĄSINTOJAS PLANUOTOJAS 

PADEJĖJAS ORGANIZATORIUS 

VERTINTOJAS INICIATORIUS 

 PAVYZDYS REŽISIERIUS 

 STEBĖTOJAS VYKDYTOJAS 

  TYRĖJAS  

9 pav. Mokytojo vaidmuo mokymosi aplinkoje. ( M. Teresevičienė, G. Gedvilienė, 1999) 
 

X. PAGRINDINĖS IR PAPILDOMOSIOS MOKYMO(SI) PREMONĖS IR KITA 
DIDAKTINĖ MEDŽIAGA 

 
13.1. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamąja programa, 
integruojamosios ir prevencinės programos, 11 priedas, 2008; 
13.2. BULOTAITĖ, Laima. Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Vilnius:ŠCA, 2005. 

Mokymo metodai 
 

Operaciniai Informaciniai 
 

Kūrybiniai 
 
 

Praktiniai  darbai 

Laboratoriniai darbai  

Pratybos 

Teikiamieji 
 

Atgaminamieji  
 
 

Paskaita 
 

Pasakojimas 

Paskaita  

Aiškinimas 

Demonstravimas 
 

Konsultavimas 
 

Lektūra 
 

Ekspertizė 
 

Euristinis pokalbis 
 

Projektavimas 
 

Tiriamieji 
 

Kūrybinių užduočių 
sprendimas 

Probleminis mokymas 

Atpasakojimas 

Kontrolinis darbas 

Kartojimo pokalbis  

Tikrinimo pokalbis 

Rašiniai  

Iliustravimas  

Egzaminas  

MOKYTOJAS 
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kl., Vilnius, 2005.  
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13.6.„Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos projektas „Sveika mokykla“, 
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