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 I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 metams 

(toliau – programa), sudaryta atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, įstaigos veiklos programą, 

mokyklos, bendruomenės poreikius. Sveikatos stiprinimo programa 2020–2024 mokslo metams 

nustato tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams įgyvendinti. 

Programa siekiama formuoti gimnazistų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis pedagogų bei 

bendruomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei 

sveikatai palankią aplinką.  

Nuo 2012 m. sveikatos ugdymo programa  integruojama į mokomuosius dalykus, - 

psichologijos, biologijos, kūno kultūros, etikos, technologijų pamokas.  

Gimnazijoje yra aktyviai veikianti Vaiko gerovės komisija. Pagalbos mokiniui 

specialistai veda grupinius užsiėmimus, kurie padeda formuoti mokinių psichosocialinę 

kompetenciją, psichologinį atsparumą, stiprina bendravimo įgūdžius bei savęs pažinimą. Sveikatos 

priežiūros specialistės vedami užsiėmimai pateikia daug informacijos apie kūno sandarą, jo 

priežiūrą, subalansuotą mitybą ir sveiką gyvenseną. Kiekvieną mėnesį leidžiamuose stenduose bei 

klasės valandėlėse vykdoma neinfekcinių ligų programa. 

Kuriant saugią mokyklą nuo 2016 m. gimnazijoje vykdoma Lions Quest socialinio - 

emocinio ugdymo programa „Raktai į sėkmę“. 

Mokiniai aktyviai įsitraukia į organizuojamas akcijas psichotropinių medžiagų 

vartojimo prevencijai minėti, tokias kaip „Dienai be tabako paminėti“,  „Pūskime muilo burbulus, 

o ne tabako dūmus“ ir  kt. Neformaliojo ugdymo būrelių veikla skatina fizinį mokinių aktyvumą 

ir suteikia daug gerų emocijų dalyvaujant varžybose. Organizuojame pilietines akcijas pavasarį 

rinkdami šiukšles aplink mokyklą, prie jūros. 

Sistemingai tvarkoma ir gimnazijos aplinka. Gimnazijos kieme pastatyti poilsiui 

skirti suoleliai, sienas puošia mokinių dailės ir foto darbai. 

Gimnazijos valgiaraščiai parengti vadovaujantis sveikos mitybos taisyklėmis. 

Daug galimybių geriau pažinti save ir pasaulį teikia bendradarbiavimas su Klaipėdos 

miesto VSB, Klaipėdos miesto policijos nuovados darbuotojais, rengiant psichotropinių medžiagų 

vartojimo prevencijos akcijas ir programas. Šiuo metu daug pastangų dedama įtraukiant mokinių 

tėvus ir socialinius partnerius į sveikos gyvensenos stiprinimo veiklą, nes tik visos gimnazijos 



bendruomenės sutelktomis jėgomis galime pasiekti svarbiausią tikslą - sukurti mokyklos aplinką, 

padedančią pažinti save ir pasirinkti kelią veiklos pasaulyje. 

Programa parengta vadovaujantis:  

1. Dėl mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis 

mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-651/V-

665;  

2. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos 2019 metų veiklos planu, patvirtintu  gimnazijos 

direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-79; 

                      3. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos ugdymo planu 2019-2020 m. m., patvirtintu 

gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-41; 

4. Atsižvelgiant į įstaigos dalyvavimą sveikatos ugdymo ir stiprinimo programose 

bei projektuose, bendruomenės poreikius, pasiūlymus, rekomendacijas. 

Programa integruota į pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius 

planus, neformaliojo švietimo, projektines bei prevencines programas. 

Programos vykdytojai: gimnazijos pedagogai, administracijos darbuotojai, ugdymo 

procese dalyvaujantys specialistai, kiti darbuotojai, mokinių ir jų tėvų bendruomenė, Vaiko 

gerovės komisija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 2020–2024 M.  

 

Sveikatinimo veiklos SSGG (SWOT) analizė: 

 

VEIKLOS SRITYS STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

1. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo 

struktūra, politika ir kokybės 

užtikrinimas. 

1.1. Sudaryta asmenų grupė, 

organizuojanti sveikatos stiprinimo 

veiklą mokykloje. 

1.2. Numatytas sveikatos stiprinimo 

procesų ir rezultatų vertinimas. 

Mokyklos sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojančią grupę sudaro: direktoriaus  

pavaduotojas ugdymui, mokytojai, tėvai, mokiniai, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, 

socialinė pedagogė, neformalaus ugdymo 

organizatorės, psichologė, bibliotekininkė, 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, kiti 

bendruomenės nariai. 

Grupė atsinaujina kasmet. 

Pasitarimai vyksta reguliariai, kartą per mėnesį. 

Mokyklos sveikatos stiprinimo veiklą apima 

planavimas, įgyvendinimas, stebėsena, sklaida. 

Vyksta gimnazijos tarybos ir administracijos 

„apskrito stalo“ diskusijos. 

Gimnazijoje dirba visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 0,68 etato. Specialistas analizuoja 

mokinių sveikatos situaciją, sergamumą, kasmet 

pateikia rezultatus bendruomenei. 

Kasmet parengiamas gimnazijos sveikatos ugdymo 

planas, kaip sudėtinė gimnazijos veiklos plano 

dalis. 

Tobulintinas sveikatos stiprinimo procesų 

įsivertinimas. 

Nepavyksta įtraukti daugiau tėvų į sveikatinimo 

veiklos planavimą ir organizavimą, bei 

dalyvavimą. 

Didesnei daliai pedagogų trūksta aktyvumo siūlant 

temas, planuojant išteklius, organizuojant 

sveikatinimo renginius gimnazijoje. 

 

 

 

2. Psichosocialinė aplinka. 

2.1. Priemonės, numatančios mokyklos 

bendruomenės narių gerų tarpusavio 

santykius. 

Gimnazijos bendruomenė palaiko ir vykdo 

sveikatos stiprinimo programą.  

Gimnazijoje teikiama kompleksinė kompetentingų 

specialistų pagalba. 

Mokinių, priklausančių socialinės rizikos grupei, 

socialinių įgūdžių stoka.  

Ribotas socialiai remtinų mokinių dalyvavimas 

neformaliojo ugdymo ir sveikatos stiprinimo 

veikloje dėl važinėjimo ir tėvų lėšų trūkumo. 



2.2. Sudarytos galimybės dalyvauti 

programos vykdyme visiems 

bendruomenės nariams. 

2.3. Numatytos emocinės, fizinės, 

seksualinės prievartos ir vandalizmo 

mažinimo priemonės. 

Kasmet tiriama pirmų gimnazijos klasių mokinių 

adaptacija. 

Parengta ir veikia mokinių pamokų lankomumo, 

kontrolės ir nelankymo prevencijos tvarka. 

Aktyviai veikia Vaiko gerovės komisija. 

Teikiamos konsultacinės socialinio pedagogo, 

psichologo, sveikatos priežiūros specialisto 

paslaugos. 

Trūksta lėšų sveikatos stiprinimo  metodinei 

medžiagai ir mokymo priemonėms įsigyti. 

Gimnazijos mokiniai, pradedantis lankyti 

gimnaziją yra 14- 15 metų amžiaus, kai visi 

įgūdžiai susiformavę. 

3. Fizinė aplinka. 

3.1.  Priemonės užtikrinančios mokyklos 

teritorijos, patalpų priežiūrą. 

3.2. Priemonės skatinančios visų 

bendruomenės narių fizinį aktyvumą. 

3.3 Priemonės sveikos mitybos 

organizavimui ir geriamojo vandens 

prieinamumui užtikrinti 

Planuojama sporto salės modernizacija. 

Įrengtos dviračių laikymo vietos. 

Gimnazijoje vyrauja šviesios spalvos, mokiniams 

padarytos laisvalaikio zonos, naujai įrengta 

biblioteka. 

Yra rūbinė ir individualios mokinių spintelės. 

Mokymo kabinetai aprūpinti funkcionaliais 

mokykliniais baldais. 

Vyksta popamokiniai fizinio aktyvumo 

užsiėmimai: krepšinio, tinklinio, sportinių šokių. 

Valgyklos ir maisto tvarkymo patalpos atnaujintos, 

aprūpintos nauja technologine įranga.  

Gimnazijos valgykloje papusryčiauti ir papietauti 

galima 08.00 – 14.00 valandomis. Valgiaraštis 

gausus, įvairus, suderintas VSC.  Maistas 

gaminamas vietoje. 

Valgykloje nėra nerekomenduojamų maisto 

produktų pasiūlos.  

Gimnazijoje užtikrinamas geriamojo vandens 

prieinamumas. 

Gimnazijos aplinka atnaujinta iš dalies. 

Stebimas mokinių nenoras aktyviai dalyvauti kūno 

kultūros pamokose. 

Ne visi mokiniai, ypač pirmų gimnazijos klasių, 

valgo pietus gimnazijos valgykloje, ilgosios 

pertraukos metu eina pirkti užkandžių į netoliese 

esančius didžiuosius prekybos centrus. 

Už gimnazijos ribų lengvai prieinami maisto 

produktai, kurie nėra palankūs sveikatai. 

 

 

4. Žmogiškieji ir materialieji ištekliai. 

4.1. Mokytojų ir kitų ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos 

tobulinimo sveikatos stiprinimo ir 

Gimnazijoje dirba kvalifikuoti mokytojai ir 

pagalbos specialistai. 

Daugelis sveikatinimo veiklų vyksta 

bendradarbiaujant su VSB, socialiniais partneriais. 

Tik dalis mokytojų motyvuotai siekia tobulinti 

kvalifikaciją sveikatos stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo klausimais 

 



sveikatos ugdymo klausimais 

organizavimas. 

4.2. Bendruomenės narių pasitelkimas 

sveikatos ugdymui. 

4.3. Metodinės medžiaga ir priemonių 

reikalingų sveikatos ugdymui. 

4.4. Mokyklos partnerių įtraukimas. 

Mokytojams sudaroma galimybė tobulinti savo 

kvalifikaciją sveikatos stiprinimo klausimais.  

 

  

5. Sveikatos ugdymas. 

5.1. Sveikatos ugdymas įtrauktas į dalykų 

ir kitų sveikatos ugdymo sričių teminius 

planus, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų 

modulių programas. 

5.2. Sveikatos ugdymas apima visą 

bendrąjį lavinimą. 

5.3. Sveikatos ugdymas apima įvairias 

sveikatos temas. 

Sveikatos ugdymas gimnazijoje apima įvairias 

sveikatos sritis: fizinį aktyvumą, sveiką mitybą; 

tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo bei nelaimingų atsitikimų, 

streso, prievartos, patyčių prevenciją. 

Nemažai sveiką gyvenseną propaguojančių 

renginių, į juos įtraukiama visa gimnazijos 

bendruomenė. 

Taip pat sveikatos ugdymas vykdomas per 

neformaliojo švietimo,  projektinę veiklą, klasės 

valandėles, renginius, varžybas, konkursus, 

išvykas.  

Į ugdymo procesą integruojama sveikatos ugdymo,  

fizinio aktyvumo, bei  sveikos mitybos temos, 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų pirminė prevencija, žmogaus sauga, 

sveikos ir saugios aplinkos bei su protine sveikata 

susijusios temos.  

Tėvai pritaria sveikatos ugdymo organizavimui 

mokykloje. 

Tobulintinas sveikatos ugdymo integravimas į 

mokomuosius dalykus. 

Dalies mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių stoka. 

6. Sveikatą stiprinančios mokyklos 

veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas. 

6.1. Sveikatos stiprinimo veiklos patirties 

sklaida mokykloje. 

Apie sveikatą stiprinančias veiklas nuolat teikiama 

informacija www.varpogimnazija.lt. 

Į masinius renginius kviečiama Klaipėdos  miesto 

bendradarbiaujančios progimnazijos, Klaipėdos 

universiteto, kolegijų, kitų įstaigų mokiniai ir  

studentai. 

Neišnaudojamos visos galimybės skleidžiant 

patirtį. Sunkiai sekasi į sklaidą įtraukti gimnazijos 

mokinius dėl jų užimtumo.   



6.2. Sveikatos stiprinančios mokyklos 

veiklos patirties pavyzdžių sklaida už 

mokyklos ribų. 

Sveikatos ugdymas Klaipėdos „Varpo“ 

gimnazijoje pristatytas Klaipėdos sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo atstovams. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Aktyvesnis gimnazijos bendruomenės įsitraukimas į sveikatos 

stiprinimo programą. 

Didėjantis vaikų sergamumas ( laikysenos, regos sutrikimai, antsvoris) 

mažina mokinių motyvaciją fiziniam aktyvumui. 

Pedagogų kompetencijos sveikatos stiprinimo klausimais plėtojimas. Daugėja mokinių, turinių psichinės sveikatos sutrikimų. Gimnazijos 

bendruomenė nepasiruošusi dirbti su tokiais mokiniais.  

Didesnė sveikatinimo renginių gimnazijoje pasiūla. Lėšų trūkumas sveikatos programos vykdymui. 

Modernizavus sporto salė, padidės neformalaus užsiėmimų po 

pamokų. Daugiau gimnazistų galės pertraukų ir pamokų metų 

dalyvauti sportinėje veikloje.  

Vyresnio amžiaus mokytojų nenoras įsitraukti į aktyvias veiklas, nenoras 

dalyvauti sveikatos renginiuose ir kt. priežastys nesėkmingam programos 

įgyvendinimui.  

 

 

III SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI 

 

TIKSLAS: bendromis mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, šeimos ir socialinių partnerių pastangomis, kurti gimnazijoje integruotą visa 

apimančią sveikatos stiprinimo sistemą, skatinančią visos bendruomenės poreikį gyventi sveikiau ir sudarančią sąlygas šiam poreikiui tenkinti. 

PRIORITETAS:  sveikatą stiprinanti gimnazija, užtikrinanti sąlygas tikslinei mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos įgūdžius 

formuojančiai veiklai. Bendruomenės mikroklimato gerinimas. Tėvų įtraukimas į gimnazijos sveikatinimo veiklos planavimą, įgyvendinimą, 

vertinimą. 

 

 

 

 



IV SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, LAUKIAMI REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO 

RODIKLIAI 

 

1 veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

Uždavinys Gerinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos kokybę ir vertinimą gimnazijoje 

 

Rodiklis  Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

1.1. Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupės 

darbas. 

1.1.1.Sveikatos stiprinimo veiklos mokykloje 

organizavimo grupę papildyti atstovais iš tėvų, 

mokytojų, aptarnaujančio personalo. Pritraukti 

daugiau socialinių partnerių. 

Paskirstyti atsakomybę už atskiras veiklos sritis. 

1.1.2.Sveikatos stiprinimo veiklos mokykloje 

organizavimo grupės pasitarimus rengti kartą per 

mėnesį. 

2020 m. I ketvirtį 

 

 

 

 

2020-2024 metais  

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Irena Pluškienė 

1.2.Sveikatos stiprinimo procesų 

ir rezultatų vertinimas. 

1.2.1.  Supažindinti bendruomenės narius su 

sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo metodika. 

1.2.2. Veiklos grupė atlieka sveikatos stiprinimo 

mokykloje analizę ir vertinimą.  

1.2.3. Sveikatos stiprinimo veiklos grupė 

gimnazijos bendruomenei metų pabaigoje pateikia 

metinę ataskaitą, galutinę ataskaitą -2024 metų 

pabaigoje gimnazijos bendruomenei. 

1.2.4.Vertinimo išvados panaudojamos 

tolimesniam sveikatos stiprinimo veiklos 

planavimui ir tobulinimui. 

2019 m. 12 mėn. 

 

 

 

Kasmet 12 mėn. ir 

2024 m. pabaigoje 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos grupė. 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos grupė. 

Laukiamas rezultatas – sveikatos ugdymo ir stiprinimo struktūra užtikrina veiksmingą sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklų planavimą ir 

įgyvendinimą. Dalyvavimas sveikatos stiprinimo veikloje prieinamas didesnei daliai bendruomenės narių. 

 



2 veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA 

 

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

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

2.1. Priemonės, numatančios 

mokyklos bendruomenės narių 

gerus tarpusavio santykius. 

 

2.1.1. Seminarai, paskaitos, renginiai, akcijos, 

išvykos, kuriuose dalyvauja didžioji dalis 

bendruomenės narių. 

2.1.2. Tėvų klubo forumo susitikimai, telkiantys 

bendruomenę. 

2.1.3. Tradiciniai renginiai, telkiantys 

bendruomenę aptarnaujančio personalo pagerbimo 

šventė – Šv. Juozapo dienos minėjimas, Metų 

garbė). 

2.1.4. Teisė inicijuoti, priimti ir įgyvendinti 

sprendimus grindžiama pasidalytąja lyderyste (LL3 

komandos veiklos). 

2.1.5. Apskrito stalo diskusijos tarp mokinių, 

mokytojų, tėvų dėl bendruomenės mikroklimato 

gerinimo. 

2.1.6. Teikti psichologines konsultacijas, pagal 

poreikį, visiems bendruomenės nariams. 

2.1.7. I gimnazijos klasių mokinių adaptacijos 

tyrimas. 

2.1.8. Tyrimas ,,Gimnazijos mikroklimato 

gerinimo lūkesčiai“. Priemonių, gerinančių 

bendruomenės mikroklimatą numatymas. 

2.1.9. Užsiėmimai mokytojams ,,Streso mažinimo 

ypatumai“. 

Kasmet 

 

 

Kasmet 

 

Kasmet 

 

 

 

Kasmet 

 

 

Kasmet 

 

 

Pagal poreikį 

 

Kasmet 

 

Kasmet  

 

 

2019 m. 09 mėn. 

 

 

 

Administracija 

Psichologė J. Šimkūnaitė 

 

Direktorė R. Mašurinienė 

Psichologė J. Šimkūnaitė 

Administracija 

 

 

 

LL3 komandos nariai 

 

 

Psichologė J. Šimkūnaitė 

 

 

Psichologė J. Šimkūnaitė 

 

Psichologė J. Šimkūnaitė 

 

 

 

 

Psichologė J. Šimkūnaitė 

 

 



2.1.10. Projekto „Dreams & teams“ vykdymas 

(fizinio aktyvumo pagalba gerinama emocinė 

sveikata, refleksijos)  

2.1.11. „Nuomonių klubas“, tai diskusijų forumas 

mokiniams ir visai gimnazijos bendruomenei, 

įvairiomis aktualiomis temomis. 

2.1.12. Meno terapijos užsiėmimai visai gimnazijos 

bendruomenei. 

Kasmet  

 

 

Kasmet  

5 kartus per mokslo 

metus 

Kasmet, kelis kartus 

per metus (5-6 

užsiėmimai su 

skirtingomis 

grupėmis) 

Psichologė J. Šimkūnaitė, 

V. Girdžiūnienė 

 

Socialinė pedagogė S. 

Jonušaitytė 

 

Socialinė pedagogė S. 

Jonušaitytė 

 

2.2. Sudarytos galimybės 

dalyvauti programos vykdyme 

visiems bendruomenės nariams. 

2.2.1. Į organizuojamus renginius, temines dienas, 

pažintines iškylas, tyrimus,  įtraukti: mokinius, 

mokytojus, tėvus, socialinius partnerius ir kt. 

 

2.2.2. Organizuoti atvirų durų dienas bei 

visuotinius susirinkimus bendruomenės nariams. 

2020-2021 m.  

 

 

 

2020-2021 m. 

 

Administracija, tėvai 

Psichologė J. Šimkūnaitė 

Socialinė pedagogė S. 

Jonušaitytė 

Administracija, mokytojai 

 

2.3. Numatytos emocinės, fizinės, 

seksualinės prievartos ir 

vandalizmo mažinimo 

priemonės. 

2.3.1. Įgyvendinama socialinio ir emocinio 

ugdymo „Lions quest“ programa ,,Raktai į sėkmę“. 

2.3.2. Rengti susitikimus su vaiko teisių tarnybos, 

nepilnamečių inspekcijos specialistais. 

2.3.3.Atlikti tyrimus tikslu aiškintis emocinės, 

fizinės, patyčių atvejus ir priimti sprendimus. 

2.3.4. Aktyvi  Vaiko gerovės komisijos veikla. 

2.3.5. Gimnazijos pagalbos linija ,,Noriu kalbėtis“.  

2.3.6. Mokymai mokiniams „Vartininkas“ 

(mokymo planas skirtas savižudybės krizės 

įveikimo įgūdžių formavimui). 

2.3.7. Mokymai gimnazijos bendruomenės nariams 

,,Savižudybių prevencija“. 

2.3.8. Užsiėmimai gimnazijos bendruomenės 

nariams ,,Dailės terapijos galimybės įveikiant 

darbo perdegimo simptomus“. 

Kasmet 

 

Pagal poreikį 

 

Kasmet 

 

Pagal poreikį 

Kasmet 

Nuolat 

 

 

Kasmet 

 

 

2020 m. 02 mėn. 

 

Administracija, klasių 

vadovai, Psichologė J. 

Šimkūnaitė, Socialinė 

pedagogė S. Jonušaitytė,  

 

 

 

VGK nariai 

 

Psichologė J. Šimkūnaitė 

 

 

Psichologė J. Šimkūnaitė 

 

 

 



2.3.9. Tolerancijos dienos, Draugystės savaitės 

(savaitės BE PATYČIŲ), veiksmo savaitės 

renginių organizavimas. 

 

 

 

2.3.10. Kova su prekyba žmonėmis dienos 

minėjimas. Paskaitos mokiniams apie teisinę 

atsakomybę. 

 

2.3.11. Rengti popietes bendruomenės nariams 

„Knygos ir gyvenimas“ 

Kasmet 

 

 

 

 

 

Kasmet 

 

 

 

1 kartą per mokslo 

metus 

Psichologė J. Šimkūnaitė 

Socialinė pedagogė             

S. Jonušaitytė 

Psichologė J. Šimkūnaitė 

Socialinė pedagogė S. 

Jonušaitytė 

Etikos mokytoja L. 

Paulauskienė 

Socialinė pedagogė S. 

Jonušaitytė ir KAVPK 

Bibliotekininkė 

Laukiamas rezultatas – esamos situacijos žinojimas apie bendruomenės narių santykius, priimami reikalingi sprendimai. Sistemingai atliekami 

tyrimai apie bendruomenės narių santykius, su tyrimų rezultatais supažindinama bendruomenė, priimami sprendimai. Gerėja pasitikėjimas ir 

bendradarbiavimas tarp mokinių, tėvų ir mokytojų. Dauguma bendruomenės narių turi galimybę gauti visapusišką psichologinę, socialinę 

pedagoginę pagalbą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA 

 

Uždavinys Kurti fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką ugdymo aplinką, skatinant fizinį aktyvumą ir taikant tradicinius ir netradicinius 

ugdymo būdus bei priemones. 

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

3.1.Priemonės užtikrinančios 

mokyklos teritorijos, patalpų 

priežiūrą. 

3.1.1. Užtikrinti gimnazijos patalpų  atitikimą HN 

21:2017 reikalavimams. 

3.1.2. Atnaujinti sporto salę. 

3.1.3. Vidinio gimnazijos kiemelio dangos keitimas 

3.1.4. Rengti savitvarkos akcijas, talkas švarinant 

gimnazijos vidaus ir išorės erdves, plotus apie 

mokyklą. Socialinė akcija „ Darom“ 

3.1.5. Sporto salės inventoriaus keitimas. 

3.1.6. Technologijos klasės remontas. 

3.1.7. Stalo teniso pirkimas. 

2020-2024 

 

2020-2024 

2020-2024 

1 kartą per metus 

 

 

2020-2024 

2020-2024 

2020-2024 

Administracija 

 

Klaipėdos miesto 

savivaldybė 

 

Administracija 

 

Klaipėdos miesto 

savivaldybė 

 

3.2.Priemonės skatinančios visų 

bendruomenės narių fizinį 

aktyvumą. 

3.2.1. Išvykos į profesionalų sportines varžybas. 

3.2.2. Organizuoti netradicines ugdymo dienas: 

sveikatingumo ir sporto šventė; judriosios 

pertraukos, dviračių žygius. 

 

3.2.3. Rengti tarp klasines varžybas: kvadrato, 

krepšinio, futbolo, tinklinio. 

3.2.4 Organizuoti bendruomenės (mokytojai, tėvai, 

vaikai) sporto dienas: tinklinio varžybos, šeimų 

sportinės varžybos, išvykos su dviračiais. 

3.2.5. Rengti mokinių, mokytojų šiaurietiško ėjimo 

žygius. 

 

3.2.6. Fizinis aktyvumas integruojamas į 

biologijos, dorinio ugdymo pamokų turinį. 

Per mokslo metus 

Per mokslo metus 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

Per mokslo metus 

 

 

2020-2024 pavasaris 

 

 

1 kartą per mokslo 

metus 

Fizinio ugdymo mokytojai 

Fizinio ugdymo mokytojai, 

šokio mokytoja, sveikatos 

stiprinimo veiklos grupė 

Fizinio ugdymo mokytojai 

 

Fizinio ugdymo mokytojai, 

administracija, sveikatos 

stiprinimo veiklos grupė 

 

Fizinio ugdymo mokytojai, 

visuomenės sveikatos 

specialistas 



 

3.2.7. Fizinio ugdymo, dorinio ugdymo  ir 

socialinių mokslų būrelių renginys tarp gimnazijų 

ir progimnazijų 

3.2.8. Orientacinės varžybos Klaipėdos 

senamiestyje 

 

1 kartą per mokslo 

metus 

 

 

Fizinio aktyvumo, 

biologijos ir dorinio 

ugdymo mokytojai 

Fizinio ugdymo mokytojai, 

dorinio ugdymo mokytojai, 

socialinių mokslų 

mokytojai, atstovai iš kitų 

mokyklų. 

3.3 Priemonės sveikos mitybos 

organizavimui ir geriamojo 

vandens prieinamumui užtikrinti. 

3.3.1. Maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant 

sveikos mitybos įgūdžius. 

 

3.3.2. Temos mitybos tema integruojamos į visų 

klasių biologijos ir technologijų pamokų turinį. 

3.3.3. Sveikatinimo pamokos sveiko maisto 

temomis. 

3.3.4. Geriamojo vandens prieinamumo gerinimas 

gimnazijos patalpose. 

3.3.5. Jaukios aplinkos valgykloje kūrimas mokinių 

darbais, kompozicijomis.  

2020-2024 

 

 

2020-2024 

 

2020-2024 

 

2020-2024 

 

2020-2024 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

 

Dalykų mokytojai 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

 

 

Dailės mokytoja, 

floristikos būrelio vadovė 

Laukiamas rezultatas – saugesnės erdvės sportinei, ugdomajai veiklai. Mokiniai įgis sveikos mitybos žinių ir įgūdžių. Padidės mokinių, 

valgančių gimnazijos valgykloje, skaičius, sumažės mokinių, perkančių užkandžius ir gaiviuosius gėrimus parduotuvėje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI 

 

Uždavinys Sutelkti išteklius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui. 

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

4.1. Mokytojų ir kitų ugdymo 

procese dalyvaujančių asmenų 

kvalifikacijos tobulinimo 

sveikatos stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo klausimais 

organizavimas. 

4.1.1. Dalyvauti seminaruose, konferencijose, 

paskaitose susijusiose su sveikatos ugdymu ir 

stiprinimu. 

4.1.2. Privalomos sveikatos žinių ir įgūdžių 

programos vykdymas: privalomas pirmos pagalbos 

mokymas, privalomas higienos įgūdžių mokymas. 

Kasmet 

 

 

2020-2024 

Administracija, mokyklos 

bendruomenė 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

4.2. Bendruomenės narių 

pasitelkimas sveikatos ugdymui. 

4.2.1. Paskaitos, diskusijos, praktiniai mokymai, 

valandėlės, viktorinos mokiniams vedamos tėvų, 

socialinių partnerių. 

 

2020-2024 Sveikatos stiprinimo veiklos 

grupė 

 

4.3. Metodinės medžiaga ir 

priemonių reikalingų sveikatos 

ugdymui. 

4.3.1. Numatyti lėšas įsigyti naujos metodinės 

literatūros, pirmos pagalbos ir kitų priemonių 

įsigijimui gerinant mokinių ir bendruomenės narių 

sveikatos ugdymui. 

2020-2024 Administracija 

4.4. Mokyklos partnerių 

įtraukimas. 

4.4.1. Įgyvendinant sveikatingumo programą 

bendradarbiauti su: 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru ir 

visuomenės sveikatos centru; 

Klaipėdos policijos komisariatu; 

Klaipėdos universitetu; 

Klaipėdos valstybinė kolegija; 

Klaipėdos pedagogine psichologine tarnyba; 

Klaipėdos pedagogų ir švietimo kultūros centru; 

2020-2024 Sveikatos stiprinimo veiklos 

grupė 

 



Klaipėdos miesto švietimo įstaigomis, 

priklausančiomis sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklui; 

Laukiamas rezultatas – dalyvaudami mokymuose pedagogai kels kvalifikaciją,  nuolat atnaujins žinias apie sveikos gyvensenos ugdymą, gerės 

jų sveikos gyvensenos samprata,  sukauptą patirtį sveikatos stiprinimo klausimais perteiks mokiniams, gerės galimybės mokinių ir jų šeimų 

sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui. Visi gimnazijos darbuotojai turės būtinų higienos bei pirmosios medicinos pagalbos žinių ir įgūdžių, 

gebės vykdyti ligų ir traumų pirminę prevenciją, teisingai ir atsakingai priimti sprendimus, susijusius su rizika sveikatai. Racionaliai naudojami 

žmogiškieji ir materialieji ištekliai. 

 

5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 

 

Uždavinys Ugdyti sveikatai palankias  gimnazijos bendruomenės kompetencijas 

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

5.1. Sveikatos ugdymas įtrauktas 

į dalykų ir kitų sveikatos ugdymo 

sričių teminius planus, 

pasirenkamųjų dalykų ir dalykų 

modulių programas. 

5.1.1. Į gamtos mokslų, dorinio ugdymo, fizinio 

ugdymo, žmogaus saugos, neformalaus ugdymo 

teminius planus integruotos programos: 

5.1.1.1.Alkoholio, tabako ir psichotropinių 

medžiagų prevencijos programa; 

5.1.1.2. Bendroji sveikatos ugdymo programa; 

5.1.1.3. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

programa. 

5.1.2. Sveikata ugdoma projektinėje veikloje. 

5.1.3. Sveikatos ugdymo metodinės konsultacijos 

vaikams, jų tėvams, mokytojams. 

2020-2024 Administracija, dalykų 

mokytojai, sveikatos 

stiprinimo veiklos grupė, 

visuomenės sveikatos 

specialistas 

 

5.2. Sveikatos ugdymas apima 

visą bendrąjį lavinimą. 

5.2.1. Sveikatos ugdymas per pamokas. 

5.2.2. Sveikatos ugdymas per neformalųjį švietimą. 

5.2.3. Sveikatos ugdymas klasių valandėlių, 

išvykų, renginių ir kt. metu. 

2020-2024 

2020-2024 

2020-2024 

Mokytojai 

Mokytojai 

Mokytojai 



5.3. Sveikatos ugdymas apima 

įvairias sveikatos temas. 

5.3.1. Sveikatos savaitė:  teminės tylos, laimės, 

triukšmo, psichinės sveikatos, nerūkimo, judėjimo, 

maisto, asmens higienos dienos, protų mūšiai. 

5.3.2. Judėjimo savaitė: judriosios pertraukos, 

šiaurietiško vaikščiojimo mokymai. 

5.3.3. Gimnazijos sveikatingumo ir sporto šventė. 

5.3.4. Sveiko maisto savaitė: paskaitos, praktiniai 

mokymai, projektinių darbų rašymas. 

5.3.5. Paskaitos – praktiniai pirmosios pagalbos  

mokymai I gimnazijos klasių mokiniams. 

5.3.6. Paskaitos brendimo fiziologijos ir higienos 

tema ir mergaitėms ir berniukams. 

5.3.7. Paskaitos „Lytiniu keliu plintančios 

infekcijos“ 

5.3.8. Pasaulinės AIDS dienos protų mūšis 

5.3.9. Neatlygintinos kraujo donorystės akcija.  

5.3.10. Vandens dienos renginiai 

5.3.11. Paskaitos – diskusijos, tarptautinių dienų 

minėjimai temomis: „Rūkymo žala paauglio 

organizmui“, „Alkoholis ir sveikata“, „Rūkymo 

kaina“, „Alkoholis kaip tirpiklis“, „Alkoholio ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų maišymas“, 

„Gyventi be žalingų įpročių“, „Narkotinės ir 

psichotropinės medžiagos, vartojimo priežastys ir 

pasekmės“, „Ar reikalingi jaunam organizmui 

energiniai gėrimai?“. 

5.3.12. Paskaitos „Egzaminų baimė“ 

5.3.13. Paskaitos „Laikas dirbti ir laikas ilsėtis“. 

Informatikos pamokoje dienoraščių vedimas kiek 

laiko skiriama pasyviam ir aktyviam poilsiui, 

mokymuisi, bendravimui, buvimui gryname ore, 

prie kompiuterio ar telefono (apipavidalinimas, 

diagramomis ir aptarimas). 

Kasmet pagal metų, 

mėnesio planus. 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

grupė, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

psichologė, socialinė 

pedagogė, dalykų mokytojai 

 

 

 



5.3.14. Paskaitos „Interneto nauda ir grėsmė“ 

5.3.15. Paskaitos „Pagrindinė teisė į gyvybę“; 

„Eutanazija“ 

5.3.16. Paskaitos „Meilės formos ir raiškos būdai“ 

5.3.17. Paskaitos „Lytiškumas kaip asmens raiška“ 

5.3.18. Psichinės sveikatos paroda, internetinių 

puslapių kūrimas 

5.3.19. Dalyvavimas KU ir KVK „Tyrėjų nakties“ 

renginiuose 

5.3.20. Diskusija „Abortai – suprantu, pritariu, 

smerkiu (?)“ 

5.3.21. Mokinių skaidrės „Kur ekologija - ten 

sveikata“ 

5.3.22. Prezentacija ‚Grybelių grėsmė sveikatai“ 

5.3.23. Diskusija „Skiepai. Už ar prieš“ 

5.3.24. Paskaita „Bakterinės ir virusinės ligos. 

Antibiotikų vartojimas“ 

5.3.25 Paskaita „Pasitikėjimas savimi–nauja 

mada“.  

5.3.26. Dalyvavimas regioninėje mokinių 

teorinėje- praktinėje konferencijoje 

„Reikia išmokti sveikam išlikti“. 

Laukiamas rezultatas – pamokų, renginių, išvykų, klasių valandėlių, paskaitų, akcijų  metu mokiniai įgyja žinių, patarimų apie asmens higienos 

svarbą, ugdosi tarpusavio santykius, plečia žinias apie sveiką gyvenseną, formuoja neigiamą požiūrį į rūkymą, alkoholio ir narkotinių medžiagų 

vartojimą, daugiau mokinių įsijungia į aktyvią sportinę bei meninę veiklą. Daugiau galimybių į sveikatos ugdymą įtraukti tėvus, socialinius 

partnerius. 

 

 

 

 

 

 

 



6 veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA  

 

Uždavinys Kaupti, sisteminti, analizuoti žinias ir patirtį bendruomenės sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti jas gimnazijos bendruomenėje 

ir už jos ribų. 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

6.1. Sveikatos stiprinimo veiklos 

patirties sklaida mokykloje. 

6.1.1. Informacijos pateikimas apie programą, 

priemonių planą, renginius  mokyklos internetinėje 

svetainėje, stenduose, e-dienyne, socialiniuose 

tinkluose. 

 6.1.2. Veiklos ataskaitų pateikimas gimnazijos 

tarybai, tėvų susirinkimų metu. 

Pagal poreikį 

 

 

 

Pagal poreikį 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

grupė 

 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

grupė 

6.2. Sveikatos stiprinančios 

mokyklos veiklos patirties 

pavyzdžių sklaida už mokyklos 

ribų. 

6.2.1. Gerosios patirties pasidalijimas per SMLPC 

tinklalapį. 

2020-2024 Sveikatos stiprinimo veiklos 

grupė 

Laukiamas rezultatas – apie gimnazijos sveikatinimo veiklą sužinos tėvai, miesto mokyklų bendruomenės, pasinaudos gerąja darbo patirtimi, 

paseks mūsų bendruomenės pavyzdžiu – stiprinti mokinių sveikatą. 



 

V SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 

 

 Programos įgyvendinimas bus vertinamas vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis 

„Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas“, Vilnius 2007. 

            Sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklos vertinimas bus atliekamas kasmet mokslo metų 

pabaigoje remiantis šiais metodais: dokumentų analizė,  grupinė diskusija, veiklų aptarimas ir 

analizė, pokalbiai su tėvais (globėjais),  pokalbiai su mokiniais, mokytojais, tėvais.   

 Su vertinimo rezultatais supažindinama gimnazijos bendruomenė visomis galimomis 

komunikacijos priemonėmis. 

 

 

VI SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

Programai įgyvendinti bus panaudotos valstybės (mokinio krepšelio), savivaldybės biudžeto, 

rėmėjų lėšos, bei žmogiškieji ištekliai. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Apie programos vykdymą bus atsiskaitoma gimnazijos bendruomenei  posėdžių ir susirinkimų 

metu,  internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje.  Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, programa 

gali būti koreguojama. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 


