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VILNIUS 

2020 



I BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus Pilaitės gimnazijos sveikatos stiprinimo 2021-2025 programos „SVEIKATOS 

RAKTAS“ paskirtis – tobulinti visos gimnazijos bendruomenės sveikatos stiprinimą, 

puoselėjant sveiką gyvenimo būdą ir kuriant saugią ir sveikatai palankią aplinką. 

2. Programa parengta vadovaujantis: 

2.1. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis  ir aktyviomis mokyklomis 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos pasaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V -651/V -665; 

2.2. Žmogaus saugos bendrąją programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V -1159 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V -655 „Dėl žmogaus saugos bendrosios 

programos patvirtinimo“ pakeitimu. 

2.3. Gimnazijos strateginiu 2018-2022 metų planu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2018 m. 

sausio 20 d. įsakymu Nr V-157; 

2.4. Gimnazijos metiniu 2019-2020 veiklos planu, patvitintu gimnazijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V -158. 

2.5. Programos įgyvendinimas grindžiamas integracija į mokomuosius dalykus, klasių auklėtojų 

veiklą, neformalųjį švietimą, gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimu tarp įvairių 

ugdymo sričių mokytojų, pagalbą teikiančių ir sveikatos priežiūros specialistų. 

 

II SITUACIJOS ANALIZĖ  

 

Vilniaus Pilaitės gimnazija – šiuolaikiška, demokratiška, organizuota, moderni, kūrybiška, 

atvira naujovėms ir kaitai mokykla, kurioje sveikatos stiprinimas ir palaikymas remiasi vertybėmis 

apie sveikatą ir sveiką gyvenimo būdą, žalingų įpročių prevencijos, smurto ir patyčių prevencijos, 

gyvenimo įgūdžių ugdymą, sveikatai palankios psichologinės aplinkos kūrimą, saugios, sveikos ir 

higienos reikalavimus atitinkančios mokyklos ir jos teritorijos kūrimą. 

Vilniaus Pilaitės gimnazijoje 2020-2021 mokslo metus pradėjo 518 mokinių. Gimnazijoje 

dirba 42 mokytojai bei 4 pagalbos mokiniui specialistai: psichologė, socialinė pedagogė, spec. 

pedagogė bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Gimnazijoje veikia vaiko gerovės komisija 

(VGK). 

Gimnazijoje ugdomos ne tik bendrosios mokinių kompetencijos, bet taip pat didelį dėmesį 

skiriama formuojant mokinių gebėjimus ir įgūdžius, grįstus vertybėmis apie sveikatą ir sveiką 



gyvenimo būdą, žalingų įpročių vartojimo, užkrečiamųjų ligų, smurto ir patyčių prevencijos, 

gyvenimo įgūdžių ugdymą, pirmosios medicinės pagalbos suteikimą. 2019-2020 metų sveikatingumo 

programa apėmė visas sveikatos ir sveikos gyvensenos sritis: fizinę sveikatą ( fizinį aktyvumą, sveiką 

mitybą, veiklą ir poilsį, asmens ir aplinkos švarą), psichinę sveikatą (savivertę, emocijas ir jausmus, 

savitvardą, pozityvų ir konstruktyvų mąstymą, saviraišką), socialinę sveikatą (draugystę ir meilę, 

atsparumą rizikingam elgesiui), įvairių užkrečiamųjų ligų profilaktiką (gripo, erkių pernašamų ligų, 

tuberkuliozės ir kt.), lytinį brendimą, žalingų įpročių prevenciją (alkoholio, tabako, psichoaktyvių 

medžiagų), traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją (vasaros ir žiemos pavojai, skendimų ir 

nelaimingų atsitikimų prevencija).  

Įgyvendinant programą, sieksime pagerinti gimnazijos bendruomenės sveikatinimą, 

ypatingą dėmesį skiriant mokinių, mokytojų, tėvų bei kitų bendruomenės narių sveikos gyvensenos 

įpročių bei gyvenimo įgūdžių ugdymui, sudarant galimybę aktyviai dalyvauti pagal poreikius ir 

interesus atitinkančioje projektinėje veikloje, renginiuose, paskaitose, praktiniuose ir kūrybiniuose 

užsiėmimuose, akcijose, viktorinose, konkursuose, konferencijose, ekskursijose, išvykose, 

varžybose, stovyklose. 

 

SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Gimnazijoje veikia vaiko gerovės 

komisija (VGK), kuri vykdo smurto 

ir patyčių prevencijos programą, 

alkoholio, tabako ir kitų spichiką 

veikiančių medžiagų prevencijos 

programą, organizuoja įvairius 

prevencinius renginius, susitikimus, 

diskusijas, paskaitas, seminarus 

mokyklos bendruomenei sveikatos 

stiprinimo ir kitais klausimais. 

2. Mokiniai ir mokytojai dalyvauja 

įvairiuose socialinių partnerių 

organizuojamuose renginiuose 

(akcijose, konkursuose, viktorinose, 

1. Nepakankamas tėvų įsitraukimas į 

sveikatingumo renginius, abejingas 

požiūris į užkrečiamųjų ligų 

prevenciją. 

2. Mokinių tėvų dėmesio stoka vaikų 

sveiko gyvenimo įgūdžių ugdymui. 

3. Žalingų įpročių vyravimas tarp 

mokinių. 

4. Nėra sveikatingumo veiklų 

vertinimo sistemos. 

 



seminaruose it kt.), skirtuose sveikų 

gyvenimo įgūdžių formavimui. 

3. Organizuojami įvarūs sporto 

renginiai mokyklos bendruomenei, 

skirti skatinti fizinį aktyvumą. 

Mokyklos bendruomenei įrengtas 

gimnazijos futbolo maniežas, naujai 

įrengta štanginė, atnaujintos 

mokymo priemonės (kamuoliai, 

šokdynės). 

4. Organizuojant renginius ir akcijas 

minimos įvairios atmintinos 

sveikatos dienos (Pasaulinė AIDS 

diena, Europos sveikos mitybos 

diena, Pasaulinė psichikos sveikatos 

diena, Pasaulinė savižudybių 

prevencijos diena, Gegužės mėnuo 

prieš rūkymą, Judėjimo sveikatos 

labui diena ir kitos). 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. Mokyklos bendruomenės 

bendradarbiavimas siekiant geriau 

spręsti mokinių sveikatai palankios 

mitybos, fizinio aktyvumo 

skatinimo, žalingų įpročių vartojimo  

problemas. 

2. Tęsti pradėtas programas, projektus. 

Įsitraukti į kitas, naujas veiklas. 

3. Galimybė mokyklos bendruomenei 

toliau kelti kvalifikaciją 

seminaruose, mokymuose, 

konferencijose sveikatos stiprinimo 

klausimais. 

1. Mokinių mokymosi ir įsitraukimo į 

sveikatingumo veiklas motyvacijos 

trūkumas. 

2. Trūks lėšų priemonių 

įgyvendinimui. Nepavyks pritraukti 

remėjų  

3. Trūksta sveikatos stiprinimui ugdyti 

metodinės medžiagos. 

4. Sveikatingumo klausimais domėsis 

tik aktyviausi mokytojai, tėvai. 



4. Naujų socialinių partnerių paieška ir 

bendradarbiavimas sveikatos 

stiprinimo klausimais. 

 

 

VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS VYKDYTOS SVEIKATINGUMO VEIKLOS 

2019-2020 metais 

Veiklos sritis Priemonės Data Apytikslis 

dalyvių 

skaičius 

per metus 

Atsakingi 

asmenys 

Psichosocialinė 

aplinka 

Vykdomos įvairios 

programos, renginiai: 

 

   

 Patyčių ir smurto 

prevencinė programa 

2019-2020 m. 481 

 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

  Prevencinė veiksmo 

savaitė: 

„Priklausomybių 

prevencijos savaitė“, 

„Tolerancijos diena“, 

„Prieš patyčias“ 

2019 m. lapkritis 481 

 

Vaiko 

gerovės 

komisija 

 „Sąmoningumo mėnuo 

be patyčių“ 

2020 m. kovas 

 

 

250 Socialinė 

pedagogė 

 „Vyresniojo draugo“ 

programa 

2019-2020 m. 

 

200 

 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

 Mentorystės programa 

 

2019-2020 m. 150 

 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 



 Socialinių emocinių 

kompetecijų programa 

„Raktai į sėkmę“ 

2019-2020 m. 481 Klasių 

auklėtojai 

 Akcija „Draugystės 

tiltai“ 

2020 m. balandis 

- gegužė 

481 Socialinė 

pedagogė 

Sveikatos 

ugdymas 

Į ugdymo turinį 

integruojama žmogaus 

saugos programa. 

2019-2020 m. 250 Mokytojai 

 Į ugdymo turinį 

integruojama 

alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo programa. 

2019-2020 m. 481 Mokytojai, 

vaiko 

gerovės 

komisija 

Mokinių fizinis 

aktyvumas rengiant 

įvairius sorto 

renginius: 

 

Turizmo varžybos  

2019-09-24 

 

15 

Fizinio 

ugdymo 

mokytojos 

 

Futbolo varžybos 2019-10-02 10 

XIX Vilniaus miesto 

gimnazijų 

čempionatas. Kroso 

estafečių bėgimo 

varžybos. 

 

2019-10-02 

 

12 

Krepšinio varžybos su 

Žemynos ir 

Karoliniškių 

gimnazijomis. 

  2019-11-13 12 

Svarsčių kilnojimo 

varžybos 

2019-11-20 8 



 Merginų tinklinio 

varžybos 

2020-01-30 9 

 Lietuvos kalnų 

slidinėjimo ir 

snieglenčių varžybos 

2020-02-01 7 

 Štangos spaudimo 

varžybos 

2020-03-06 13 

 Vaikų vasaros poilsio 

stovykla „Pažindami 

stiprėjame“ 

2020 m. birželis 50 Fizinio 

ugdymo 

mokytojai, 

psichologė , 

socialinė 

pedagogė 

 Renginiais (akcijomis, 

viktorinomis, 

konkursais) paminint 

įvairias įsimintinas 

sveikatos dienas 

   

 „Pasaulinė psichikos 

sveikatos diena“ 

2019 m.  

spalio 10 d. 

481 Vaiko 

gerovės 

komisija 

 „Europos sveikos 

mitybos diena“ 

2019 m. 

Lapkričio 8 d. 

481 Vaiko 

gerovės 

komisija 

 „Pasaulinė AIDS 

diena“ 

2019 m.  

gruodžio 1 d. 

481 Vaiko 

gerovės 

komisija 

 Pamokos, akcijos, 

viktorinos, protmūšiai 

ir kiti aktyvūs mokymo 

būdai temomis: 

„Sveika mityba“, 

„Fizinis aktyvumas“, 

2019-2020 m. 250 Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 



„Užkrečiamųjų ligų 

prevencija“, 

„Traumų ir nelaimngų 

atsitikimų prevencija“, 

„Psichikos sveikata“, 

„Žalingų įpročių 

prevencija“, 

„Sveikata ir lytinio 

brendimas“ 

 

III SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS PRIORITETAI, TIKSLAS 

 

Prioritetai. Sveikatą stiprinanti gimnazija, siekianti ugdyti ir įgyvendinti sveikatai svarbių vertybinių 

nuostatų kūrimą gimnazijos bendruomenėje.  

Tikslas. Ugdyti savimi pasitikinčią ir sveiką asmenybę, formuojant gimnazijos bendruomenės 

sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinant rinktis sveiką gyvenimo būdą, gilinant žinias apie sveikatą 

bei bendromis mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokinių ir jų šeimos, socialinių partnerių 

pastangomis kurti gimnazijoje visa apimančią, integruotą sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo sistemą, 

užtikrinančią gimnazijos bendruomenės poreikį gyventi sveikiau ir sudarančią sąlygas šiam poreikiui 

tenkinti. 

 

IV PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONIŲ PLANAS 

 

UŽDAVINIAI 

1. Pasitelkiant turimus gimnazijos išteklius sukurti efektyvią sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo 

sistemą, užtikrinančią palankias darbo, mokymosi ir poilsio sąlygas gimnazijos 

bendruomenei. 

2. Kurti ir puoselėti gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykius, grįstus pasitikėjimu 

ir partneryste bei užtikrinti psichologiškai saugią ugdymo ir mokymosi aplinką. 

3. Vykdyti gimnazijos išorės ir vidinės aplinkos priežiūros darbus, formuoti mokinių sveikos 

mitybos ir geriamojo vandens vartojimo įgūdžius. 

4. Gerinti bendradarbiavimą tarp gimnazijos partnerių, sutelkti gimnazijos bendruomenės narius 

sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo veiklai, ugdant sveikatai palankias kompetencijas ir 

racionaliai panaudojant esamus materialiuosius išteklius. 



5. užtikrinti sveikato ugdymo kokybę. 

 

 

PRIEMONIŲ PLANAS 

1 veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, 

POLITIKA IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

Uždavinys - pasitelkiant turimus gimnazijos išteklius sukurti efektyvią sveikatos stiprinimo ir 

išsaugojimo sistemą, užtikrinančią palankias darbo, mokymosi ir poilsio sąlygas gimnazijos 

bendruomenei. 

 

Rodiklis  Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

1.1.Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

gimnazijoje 

organizavimo 

grupės 

sudarymas. 

1.1.1. Sudaryti sveikatos stiprinimo 

gimnazijoje veiklos darbo grupę 

įtraukiant mokinius, mokytojus, 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistą, kitus specialistus, 

administraciją. 

2021 m. Programos 

koordinatorė. 

1.2.Sveikatos 

stiprinimo 

procesų ir 

rezultatų 

vertinimas 

1.2.1. Supažindinti gimnazijos 

benduomenės narius su sveikatos 

stiprinimo veiklos vertinimo metodika. 

1.2.2. Programos vertinimas bus 

atliekamas remiantis sveikatos 

stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo 

rodikliais. 

1.2.3. Sveikatos stiprinimo ir 

išsaugojimo veiklos vertinimas 

atliekamas pasibaigus sveikatos 

stiprinimo programai. 

2021-2025 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė 

    

Laukiamas rezultatas – sudaryta sveikatos stiprinimo grupė sklandžiai vykdys sveikatos 

stiprinimo ir išsaugojimo veiklas gimnazijoje, į sveikatinimo veiklas įtrauks kuo daugiau 

bendruomenės narių, gimnazijoje bus atliktas sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas. 

 

 



2 veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA 

 

Uždavinys- Kurti ir puoselėti gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykius, grįstus 

pasitikėjimu ir partneryste bei užtikrinti psichologiškai saugią ugdymo ir mokymosi aplinką. 

 

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. Galimybių dalyvauti 

sveikatą stiprinančioje 

veikloje sudarymas visiems 

gimnazijos bendruomenės 

nariams.  

Nuolat  Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė 

2.2. Sudarytos 

galimybės 

dalyvauti 

programos 

vykdyme 

visiems 

bendruomenės 

nariams. 

2.2.2. Organizuojami 

seminarai, paskaitos, 

renginiai, akcijos, išvykos, 

kuriuose dalyvauja didžioji 

dalis bendruomenės narių. 

2.2.3. Organizuoti atvirų durų 

dienas tėvams (globėjams), 

tėvų popietes, bendruomenės 

susibūrimus ir šventes bei 

visuotinius susirinkimus,  jų 

metu skleisti informaciją apie 

sveikatos stiprinimo veiklą 

gimnazijoje. 

2.2.4. Sveikatos stiprinimo 

programos sveikatos 

stiprinimo procesų ir rezultatų 

vertinimas numatomas 

integruoti į gimnazijos veiklos 

vertinimo sistemą. 

 

 

2021-2025 m. 

 

 

 

 

2021-2025 m. 

Administracija,visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė, sveikatos 

stiprinimo veiklos darbo 

grupė 

 

 

Administracija 

 

 

 

 

Administracija 

2.3. Priemonės, 

gerinančios 

gimnazijos 

2.3.1. Kiekvienais metais 

atlikti I- II klasių mokinių 

mikroklimato tyrimą "Mano 

klasė“, I-okų adaptacijos 

2021-2025 m. 

 

 

Psichologė, socialinė 

pedagogė 

 



psichosocialinį 

klimatą. 

tyrimą, I-IV klasių mokinių 

„Patyčių lygio nustatymo 

tyrimą“, I-IV klasių mokinių 

„Pamokų nelankymo 

priežasčių tyrimą“. 

2.3.2. Kiekvienais metais 

vykdyti smurto ir patyčių 

prevenciją gimnazijoje; 

2.3.3. Kiekvienais metais 

vykdyti alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programą. 

 

 

 

 

2021-2025 m. 

 

2021-2025 m. 

 

 

 

 

Vaiko gerovės 

komisija 

 

Dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai 

 

Laukiamas rezultatas – Pagerės gimnazijos bendruomenės narių tarpusavo santykiai, 

mikroklimatas, mokinių mokymosi ir ugdymo sąlygos, susiformuos sveikatą palaikanti gera 

emocinė būsena/savijauta. 

 

3 veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA 

 

Uždavinys – Vykdyti gimnazijos išorės ir vidinės aplinkos priežiūros darbus, formuoti mokinių 

sveikos mitybos ir geriamojo vandens vartojimo įgūdžius 

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

3.1. Gimnazijos 

teritorijos ir 

patalpų priežiūros 

užtikrinimas bei 

aplinko 

sveikatinimas 

3.1.1. Užtikrinti gimnazijos 

patalpų atitikimą HN 

21:2017 reikalavimus.  

3.1.2. Atnaujinti sporto 

inventorių 

(treniruokliai, 

kamuoliai, šokdynės ir 

kt.). 

3.1.3. Įrengti mokinių poilsio 

zonas gimnazijos 

kieme. 

3.1.4. Organizuoti mokinių 

ugdymo procesą 

(ugdymo krūviai, 

tvarkaraščiai, 

Kasmet 

 

 

Kasmet 

pagal poreikį 

 

2021 m. 

 

Kasmet 

 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui. 

Direktorius, fizinio 

ugdymo mokytojai 

 

Direktorius, mokinių 

parlamentas 



kontrolinių darbų 

grafikai, individualus 

mokymas) pagal 

higienos reikalavimus. 

3.1.5. Įrengti gimnazijos 

darbuotojų darbo vietas 

pagal ergonominius 

reikalavimus. 

 

 

 

2021-2025 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

Administracija 

3.2. Gimnazijos 

bendruomenės 

fizinio aktyvumo 

skatinimas 

3.2.1. Organizuoti aktyvias 

pertraukas ne tik 

mokiniams, bet ir 

kitiems bendruomenės 

nariams; 

3.2.2. Sudaryti galimybes 

visiems gimnazijos 

bendruomenės nariams 

nudotis sporto sale ir 

jos inventoriumi; 

3.2.3. Įtraukti iki 90 proc. 

gimnazijos 

bendruomenės narių į 

sveikatos stiprinimo 

veiklas; 

3.2.4. Organizuoti 

sveikatingumo ir sporto 

bendruomės dienas; 

3.2.5. Didinti fizinio 

aktyvumo skatinimo 

neformalaus švietimo 

veiklų pasirinkimą. 

Kasmet 

 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

Pagal 

galimybes 

 

Pagal poreikį 

 

Pagal 

galimybes 

 Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė, 

administracija, 

fizinio ugdymo 

mokytojai, mokinių 

parlamentas 

 

3.3. Sveikatai 

palankaus maisto 

ir geriamojo 

vandens 

užtikrinimas 

3.3.1. Organizuoti mokymus, 

seminarus, paskaitas, 

projektus, dienas ir 

kitus renginius 

sveikatai palankios 

mitybos temomis; 

3.3.2. Užtikrinti geriamojo 

vandens prieinamumą 

gimnazijoje. 

2021-2025 m. Administracija, 

sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė 

Laukiamas rezultatas – bus sudaryta saugi ir sveikatai palanki aplinka, kurioje kiekvienas 

bendruomenės narys galės pasirinkti sau patrauklias sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo veiklas. 

 

 



4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI 

 

Uždavinys – Gerinti bendradarbiavimą tarp gimnazijos partnerių, sutelkti gimnazijos bendruomenės 

narius sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo veiklai, ugdant sveikatai palankias kompetencijas ir 

racionaliai panaudojant esamus materialiuosius išteklius. 

 

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. Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas sveikatos ugdymo 

klausimais dalyvaujant 

seminaruose, konferencijose, 

paskaitose. 

4.1.2. Vykdyti privalomas 

sveikatos žinių ir įgūdžių 

programas: privalomas 

pirmosios pagalbos mokymas, 

privalomas higienos įgūdžių 

mokymas. 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

Administracija, 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė, 

klasių auklėtojai 

4.2. Bendruomenės 

narių pasitelkimas 

sveikatos ugdymui 

4.2.1. Įtraukti mokinių tėvus į 

gimnazijos sveikatos 

stiprinimo veiklų 

organizavimą ir dalyvavimą 

jose. 

4.2.2. Skatinti mokytojus, 

mokinius aktyviai organizuoti 

ir dalyvauti sveikatinimo 

renginiuose: žygiuose, 

kelionėse, akcijose, mugėse, 

turnyruose. 

4.2.3. Skatinti mokytojus, 

mokinius išsakyti savo 

nuomonę sveikatos stiprinimo 

klausimais bei raginti siūlyti 

idėjas sveikatingumo veiklai 

įgyvendinti. 

2021-2025 m. Administracija, 

sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė, 

klasių auklėtojai, 

mokinių parlamentas 

4.3. Aprūpinimas 

metodinė medžiaga 

ir priemonėmis 

4.3.1. Įsigyti metodinės 

medžiagos ir kitų sveikatos 

2021-2025 m. Administracija, 

sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė, 



reikalingomis 

sveikatos ugdymui. 

ugdymui reikalingų 

priemonių. 

4.3.2 Kasmet atnaujinti ar 

papildyti sporto inventorių. 

bibliotekos vedėja, 

dalykų mokytojai 

Administracija, 

fizinio ugdymo 

mokytojai 

4.4. Mokyklos 

partnerių įtraukimas 

4.4.1. Įgyvendinant sveikatos 

stiprinimo programą 

bendradarbiauti su : Vilniaus 

visuomenės sveikatos biuru, 

Vilniaus visuomenės sveikatos 

centru, VU medicinos 

fakultetu, LSMU, 

Užkrečiamųjų ligų ir aids 

centru (ULAC), Valstybiniu 

spichikos sveikatos centru, 

pedagogine ir psichologine 

tarnyba, įvairiomis jaunimo 

organizacijomis, pirminės 

sveikatos priežiūros 

įstaigomis,  

4.4.2. Didinti partnerių 

įsitraukimą į gimnzijos 

sveikatos stiprinimo veiklas 

bei stiprinti bendradarbiavimą 

su esamais partneriais. 

2021-2025 m. Administracija, 

sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė, 

mokytojai, specialistai 

Laukiamas rezultatas –  dalyvaudami mokymuose, seminaruose 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 suteikti 

pirmąją pagalbą, teisingai ir atsakingai priimti sprendimus, susijusius su rizika sveikatai. 

Racionaliai naudojami žmogiškieji ir materialieji ištekliai. 

 

5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 

Uždavinys - užtikrinti sveikato ugdymo kokybę. 

 

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, kūno kultūros, žmogaus 

saugos, neformalaus ugdymo 

teminius planus bei klasės 

valandėlių planus; 

5.1.2. Sveikatos ugdymas 

įtraukiamas projektinėje veikloje; 

5.1.3. Alkoholio, tabako ir 

psichotropinių medžiagų 

prevencijos programa; 

5.1.4. Žmogaus saugos programa. 

 

2021-2025 m. 

Administracija, 

dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai, 

neformaliojo 

švietimo mokytojai, 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė 

Klasės auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

Žmogaus saugos 

mokytojai 

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 metu. 

5.2.4. Apibendrinamosios 

projektinės dienos. 

2021-2025 m. Dalykų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai, sveikatos 

stiprinimo veiklos 

darbo grupė 

5.3. 

Sveikatos 

ugdymas apima 

įvairias 

sveikatos temas 

5.3.1. Sveikos mitybos ugdymas: 

paskaitos, stendai, viktorinos, 

protmūšiai minint „Tarptautinę 

vandens dieną“,  „Europos sveikos 

mitybos dieną“, paskaitos temomis 

„ Sveika mityba ir pagrindiniai jos 

principai“, „Kūno kultas ir valgymo 

sutrikimai“, „Emocinis valgymas. 

Kas tai?“. 

5.3.2. Fizinio aktyvumo skatinimas: 

paskaitos temomis „Fizinio 

aktyvumo reikšmė sveikatai, 

„Taisyklinga laikysena. Sveikas 

stuburas. Sveikos pėdos.“, 

„Judėjimas yra sveikata!“, 

„Netaisyklingas kvėpavimas – 

raktas į daugybę mus kamuojančių 

ligų“, „Judėjimo sveikatos labui 

diena“,  organizuoti ir vesti Europos 

judumo savaitei skirtus renginius: 

judriosios pertraukos, sporto šventė 

ir kt. 

 

2021-2025 m. 

 

 

 

 

 

2021-2025 m. 

Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

darbo grupė, fizinio 

ugdymo mokytojai, 

biologijos mokytojai 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė, lektoriai 



5.3.3. Sveikos aplinkos kūrimas: 

paskaitos temomis „Ergonomika“ , 

„Teisingas kuprinės pasirinkimas ir 

jos devėjimas“, „Kas yra aplinkos 

švara?“, „Kaip triukšmas veikia 

mūsų sveikatą“, „Sveikos akys“, 

„Tarptautinė triukšmo suvokimo 

diena“, „Mokymosi ir poilsio 

režimas“, „Dienos režimas ir miego 

svarba“. 

5.3.4. Užkrečiamųjų ligų 

profilaktika: paskaitos apie 

„Teisingą antibiotikų 

vartojimą“,“Gripo profilaktiką, 

simptomus ir gydymą“, 

„Tuberkuliozė“, „Čiaudėjimo ir 

kosėjimo etiketą“, „Erkes ir jų 

platinamas ligas“, „Tymus ir jų 

profilaktiką“, „Lytiškumą ir lytiškai 

plintančias ligas“, „AIDS. Ką turiu 

žinoti?“, „Pasaulinė AIDS diena“, 

„Žmogaus papilomos virusas. Kas 

tai?“, „Kitos lytiškai plintančios 

ligos“. 

5.3.5. Asmens higiena: paskaitos 

temomis „Asmens higienos 

reikšmė“, „Burnos higiena“, 

„Pasaulinė rankų higienos diena“, 

„Pasaulinė burnos sveikatos diena“ 

5.3.6. Traumų ir susižalojimų 

prevencija: paskaitos, praktiniai 

mokymai „Pirmoji pagalba“, 

„Saugus pirotechnikos 

naudojimas“, „Saugus elgesys prie 

vandens telkinių“, „ Nelaimingų 

atsitikimų prevencija, pirmoji 

pagalba“. 

5.3.7. Psichikos sveikatos 

stiprnimas: paskaitos, renginiai, 

akcijos, kiti aktyvūs mokymo būdai 

temomis „Stresas. Kaip jį įveikti?“, 

„Pasaulinė psichikos vsekatos 

diena“, „Pasaulinė savižudybių 



prevencijos diena“, „Patyčios“, 

„Saugus ir draugiškas internetas“. 

5.3.8. Alkoholio, tabako ir 

psichoaktyvių medžiagų prevencija: 

paskaitos, akcijos, aktyvūs mokymo 

metodai temomis „Pasaulinė diena 

be tabako“,  „Rūkymo žala ir 

elektroninės cigaretės“, „Kitų 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

žala ir pasekmės sveikatai“. 

 

5.4. Maitinimo 

organizavio 

tobulinimas 

5.4.1. Kontroliuoti mokinių 

maitinimo kokybę. Prižiūrėti 

mokinių maitinimą pagal patvirtintą 

valgiaraštį, konsultuoti maitinimo 

paslaugų teikėjų darbuotojus, 

atsakingus už mokinių maitinimą, 

sveikos mitybos ir maisto saugos 

klausimais. 

2021-2025 m. 

2-3 kartus per 

metus 

Mokinių maitinimo 

kokybės kontrolės 

darbo grupė 

5.5. Mokinių 

sveikatos, jos 

raštingumo ir 

gyvensenos 

stebėsena ir 

vertinimas 

5.5.1. Vykdyti mokinių gyvensenos 

tyrimą; 

5.5.2. Atlikti mokinių sveikatos 

raštingumo vertinimą pagal pteiktą 

klausymino formą 

2021-2025 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė 

Laukiamas rezultatas – pagerės sveikatos ugdymo integravimo į visus bendrojo lavinimo 

dalykus kokybė; didės aktyvių ugdymo metodų įvairovė; daugės suinteresuotų mokytojų, mokinių 

ir jų tėvų, susipažinusių su sveikatos ugdymo organizavimu gimnazijoje. Gimnazijos 

bendruomenės nariai nuolatos tobulins sveikos gyvensenos kompetencijas, rinksis aktyvų ir 

sveiką gyvenimo būdą. 

 

6 veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA  

 

Uždavinys – Dalintis sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi gimnazijoje ir už jos ribų. 

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 



6.1. Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

patirties 

sklaida 

gimnazijoje. 

6.1.1. Informacijos pateikimas apie 

programą ir jos įgyvendinimą 

internetinėje svetainėje 

www.pilaitesgimnazija.lt, 

stenduose, e-dienyne, socialiniuose 

tinkluose. 

6.1.2. Veiklos ataskaitų pateikimas 

gimnazijos tarybai, gimnazijos 

bendruomenei. 

Nuolat 

 

 

 

Pagal poreikį 

Administracija, sveikatos 

stiprinimo veiklos darbo 

grupė. 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė 

6.2. Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos 

veiklos 

patirties 

pavyzdžių 

sklaida už 

gimnazijos 

ribų. 

6.2.1. Gerąja veiklos patirtimi 

dalytis su Lietuvos sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo 

nariais, informaciją talpinti 

bendrame sveikatą stiprinančių 

mokyklų puslapyje www.smlpc.lt; 

6.2.2. Dalijimasis veiklos patirtimi 

konferencijose, seminaruose, 

renginiuose. 

 

 

2021-2025 m. 

Administracija, sveikatos 

stiprinimo veiklos darbo 

grupė. 

    

Laukiamas rezultatas – apie gimnazijos sveikatinimo veiklą sužinos tėvai, miesto mokyklų 

bendruomenės, pasinaudos gerąja darbo patirtimi, paseks mūsų gimnazijos bendruomenės 

pavyzdžiu – stiprinti mokinių sveikatą. Bus glaudžiai bendradarbiaujama su kitomis sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo narėmis, įstaigomis ir institucijomis. 

 

V SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 

1. Sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo veiklos vertinimas atliekamas pasibaigus sveikatos 

stiprinimo programai. 

2. Sveikatos stiprinimo ir išsauojimo programoje numatytas gimnazijos bendruomenės narių 

supažindinimas su sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimo metodika. 

3. Sveikatos stiprinimo programos sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas 

numatomas integruoti į gimnazijos veiklos vertinimo sistemą. 

4. Veiklos vertinimą koordinuos koordinuos tiksliųjų, gamtos mokslų, kūno kultūros bei 

pagalbos vaikui skyriaus vedėja. 

5. Programos vertinimas bus atliekamas remiantis sveikatos stiprinančių mokyklų veiklos 

vertinimo rodikliai: 

5.1.  Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas; 

5.2. Psichosocialinė aplinka; 

5.3. Fizinė aplinka; 

5.4. Žmogiškieji ir materialieji ištekliai; 

http://www.pilaitesgimnazija.lt/
http://www.smlpc.lt/


5.5. Sveikatos ugdymas; 

5.6. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas. 

6. Vertinimo metodai: veiklos plano analizė, narių anketavimas, pokalbiai, stebėjimai, jų 

analizė. 

7. Su vertinimo rezultatais supažindinama gimnazijos bendruomenė visomis galimomis 

komunikacijos priemonėmis. 

8. Vertinimą pagal vertinimo rodiklius atliks gimnazijos vidaus įsivertinimo grupė kartu su 

sveikatos stiprinimo veiklos darbo grupe. 

VI SKYRIUS  

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ŠALTINIAI 

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

lėšos, bei žmogiškieji ištekliai. 

 

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Programos įgyvendinimui vadovaus ir koordinuos tiksliųjų, gamtos mokslų, kūno kultūros bei 

pagalbos vaikui skyriaus vedėja. 

2. Kontrolę vydys gimnazijos direktorius 

3. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma gimnazijos tarybai, kitoms pavaldžioms 

institucijoms. 

4. Apie vykdymą bus informuojama gimnazijos internetinėje svetainėje 

www.pilaitesgimnazija.lt 

5. Atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius, metinį veiklos ir strateginį planus, 

sveikatos stiprinimo progarama gali būti koreguojama. 

http://www.pilaitesgimnazija.lt/

