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VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJA 

2021 – 2025 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 

„ SVEIKATOS LOBIS “ 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos lobis“ 

(toliau vadinama – Programa) 2021 – 2025 metams, sudaryta atsižvelgus į strateginius įstaigos 

planus, metinę veiklos programą, įstaigos dalyvavimą Sveikatą stiprinančių mokyklų projekte 

patirtį, bendruomenės poreikius, nustato 2021 – 2025 metams tikslus bei uždavinius, apibrėžia 

prioritetus  ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Programa siekiama formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis 

progimnazijos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangomis, vadovaujantis saugos ir 

sveikatos reikalavimais kurti integruotą, visą apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai 

palankią aplinką. 

3. Programa parengta vadovaujantis: 

3.1. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V – 651/V – 

665 „Dėl mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

3.2.  Progimnazijos 2021 m. veiklos planu, 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams Vilniaus 

Jono Pauliaus II progimnazijos pradinio ir I dalies pagrindinio programų ugdymo planu ir 2020-

2025 metams Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos strateginiu planu.  

4. Programą įgyvendins Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos administracija, pedagogai, 

pedagoginiai darbuotojai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai 

darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai, bendruomenės pareigūnai. 

5. Programą parengė grupė, organizuojanti sveikatos stiprinimo veiklą Vilniaus Jono 

Pauliaus II progimnazijoje, grupės sudėtys patvirtintas progimnazijos mokytojų tarybos protokole 

Nr.1 nuo 2021-01-28 d.. 

Progimnazijos vadovo patvirtintos grupės, organizuojančios sveikatos stiprinimo veiklą 

mokykloje, narių sąrašas:   

● Jelena Melaninienė, visuomenės sveikatos specialistė – koordinatorė; 

● Sabina Narunec, direktorės pavaduotoja ugdymui; 



● Aleksandra Kovalevska, vyresnioji socialinė pedagogė; 

● Juliana Leščinska, socialinė pedagogė; 

● Kristina Grodz, vyresnioji specialioji pedagogė; 

● Karolina Kitkovska, fizinio ugdymo mokytoja; 

● Karolina Akuto, psichologė; 

● Aleksandra Truchanovič, gamtos mokslų vyresnioji mokytoja; 

● Erika Gerulaitienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja; 

● Janina Olševska, logopedė; 

● Aurora Degiesytė, 7e klasės mokinė; 

● Edvin Gaverski, 7e klasės mokinys; 

● Natalia Liutkevičienė, mokinių tėvų atstovė; 

● Laura Dajorė, vyriausioji tyrėja; 

● Jolanta Baranauskienė, vyriausioji tyrėja; 

● Kristina Bikbajeva, vyriausioji tyrėja. 

 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

(kreipiantis dėl mokyklos pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla) 

.  

Progimnazijoje vykdomos pradinio, I pakopos pagrindinio ir specialiojo ugdymo 

programos. Mokykloje nuolat auga mokinių skaičius: 2017-2018 m. m. mokėsi 1007 mokiniai, 

2018-2019 m. m. – 1016 mokinių, 2019-2020 m. m. – 1040 mokinių, 2020-2021 m. m. – 1068 

mokiniai. Ugdymas organizuojamas viena pamaina. 

Progimnazijos vizija – tai darni ir dinamiška mokykla, gebanti dirbti ne sunkiau, o 

sumaniau, susitelkdama į tuos veiksnius, kurie lemia rezultatą.  

Progimnazijos misija – teikti kiekvienam kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir I pakopos 

pagrindinį išsilavinimą, padėti mokiniams suvokti savo teises ir pareigas , sudaryti galimybes imtis 

iniciatyvos ir atsakomybės, ugdyti dorą Lietuvos pilietį, neneigiantį ir nemenkinantį  kiekvienos 

tautybės kultūros ir tradicijų, puoselėjantį krikščionišką moralę, tautinę pagarbą ir toleranciją.  

Progimnazijos vertybės – tikėjimas, šeima, sąžiningumas, atsakingumas, tolerancija, 

sveika gyvensena. Siekiant kiekvieno mokinio pažangos, daug dėmesio skirta socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymui, psichologinio klimato kūrimui, organizuotos socialinių ir 

specialiojo pedagogų, psichologo bei visuomenės sveikatos specialistės nuolatinės konsultacijos 

mokiniams ir tėvams.      

Progimnazijoje vykdomi tęstiniai aplinkosaugos, sveikatinimo, socializacijos, neigiamų 

socialinių veiksnių prevencijos projektai, kurių veiklose dalyvauja visa progimnazijos 

bendruomenė – administracija, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai, specialistai. Progimnazijos 

bendruomenė aktyviai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose ir mokykliniuose projektuose 

(pvz. „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ – projektą įgyvendina Britų 

taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“).  

Daug dėmesio skiriama ekologijai, gamtai, aplinkosaugai. Labiausiai vykę projektai yra: 

„Comenius“, „Kviečiame gražiai gyventi“, „Mokyklos želdiniai“, „Žydintis Vilnius“. Siekiant 

pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę, laiduoti geresnes mokymo ir 

mokymosi sąlygas bei gamtos ir technologinių mokslų mokymosi aplinką, mokykla dalyvavo 

projektuose „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekos modernizavimas“, „Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, pateko į atrinktų mokyklų sąrašą ir buvo aprūpinta 

paskirtomis priemonėmis. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo projektuose „Žeme, pasupk mus“, 

„Gelbėk medį“, „Turime tik vieną Žemę“. Už tinkamai organizuojamą aplinkosauginę veiklą, už 



kokybišką aplinkos tvarkymą ir kūrybišką želdinių puoselėjimą Vilniaus Jono Pauliaus II 

progimnazija nei vieną kartą gaudavo padėkos raštus.  

Po dalyvavimo 2011 -2012 m. m. projekte „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo 

didinimas specialiųjų poreikių mokiniams“ Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje buvo pradėta 

teikti pagalbą formaliajame ir neformaliajame ugdyme specialiųjų poreikių mokiniams. Kasmet 

specialiųjų poreikių mokinių jungtinė klasė dalyvauja įvairiuose sveikatinimo projektuose: 

● Vilniaus miesto vaikų piešinių konkurse „Gyvename sveikai“, kurį organizavo Vilniaus 

saugaus miesto centras (2021-02-08 d.) 

● moksleivių piešinių konkurse „Tarptautiniai augalų sveikatos metai 2020“, kurį organizavo 

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.                                                                                       

  Progimnazijoje nuolat vyksta prevencinę veiklą, organizuojama mokyklos specialisčių 

komandos pajėgomis:  

● „Savaitė be patyčių“  

● „Vaikų linija“  

● „Saugus internetas“  

● „Tolerancijos diena“ 

Už bendrąją prevencinę veiklą (pvz. teisinis švietimas pagal poreikį švietimo ir ugdymo įstaigose, 

jaunųjų policijos rėmėjų veiklos organizavimas, dalyvavimas organizuojamuose tėvų 

susirinkimuose atsižvelgiant į poreikį): atsakingi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato pareigūnai.  

Daug dėmesio progimnazijoje skiriama fiziniam aktyvumui, mokykloje jau apie 2 metus 

organizuotos aktyviosios pertraukos (visi norintys pajudėti muzikos ritmu per ilgoji pertrauka 

laukiami progimnazijos koridoriuje, šiltos poros metų – mokyklos vidiniame kieme), Kalėdinis 

tinklinio turnyras, „Linksmosios nykštukų estafetės“, minint Pasaulinę širdies dieną, kelis metus 

iš eilės organizuojama akcija „Kad širdelė būtų sveika“ (visi mokiniai apsivilkę bent vieną raudoną 

drabužį, skatinami aktyviai pajudėti bei smagiai pašokti muzikos ritmu sporto salėje, o mokinių 

tėvai ir mokyklos darbuotojai visą dieną laukiami Sveikatos priežiūros kabinete, kur gali 

pasimatuoti kraujospūdį), mokyklos sporto salėje bei stadione dažnai vyksta organizuotos 

tarpmokyklinės varžybos. Progimnazijos mokiniai kasmet aktyviai dalyvauja įvairiuose 

tarpmokyklinėse sporto varžybose ir už mokyklos ribų:  

● Vilniaus miesto mokyklų vaikinų futbolo varžybos ( 2019-11-13 d. laimėjo I vieta)  

● futbolo turnyras (skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti) 2019-03-

11 d. – I vieta. 

● lengvosios atletikos keturkovės varžybos (2019 m. balandžio 3-4 d. mergaičių komanda 

laimėjo I vieta, berniukų – II vieta) 

● lengvosios atletikos finalinės kroso varžybos (2019-05-06 d. tarp 33 komandų iškovojo 11 

vieta) 

● Vilniaus miesto mokinių žaidynių kroso estafečių varžybos ir lengvosios atletikos finalinės 

kroso varžybos (2019-04-18 d. komanda laimėjo I vieta) 

● tarptautinės bėgimo varžybos (2019-05-10 d. tarp 10 įvairių miestų komandos laimėjo I 

vieta)  

● Vilniaus Vingio parke „Vilkų takais“ (2020-03-03) ir „Insane Run“ bėgimai (2020-09-11) 

- dalyviai apdovanoti medaliais, gavo kitų prizų.  

● Vilniaus miesto mokyklų žaidynės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (2020-01-23 d. komanda 

laimėjo I vieta) 

● XX-osios J. Stypulos Polonijos mokyklinės jaunimo žaidynės (įvyko 2020-09-24 d. 

Lenkijoje, Lomžos mieste), tarp 400 jaunųjų sportininkų, kurių dauguma atvyko iš užsienio buvo 

66 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos atstovai: futbolininkai, krepšininkai, lengvosios 

atletikos atstovai, (atsivežė 3 komandinės taures ir 11 medalių – 4 auksiniais, 4 sidabriniais, 3 

bronziniais) 



Progimnazijoje nuolat ugdomi ir tobulinami sveikos gyvensenos bei higienos įgūdžiai, 

kasmet dalyvaujame Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektuose: 

„Graži šypsena“ ir „Atverk paguodos skrynelę“, maisto banko projektuose „Sveikatiada“.  

   Palaikyti glaudūs ryšiai, sistemingai bendradarbiauta su socialiniais partneriais šalyje ir 

užsienyje nuotoliniu ir įprastu būdu. Progimnazija dalyvavo projekte „Energija be ribų“, kurį 

globoja Lenkijos Respublikos senatas ir Užsienio reikalų ministerija. 

Vykdydama aktyvią projektinę veikla progimnazija kasmet pritraukia papildomai lėšų. 

Progimnazijos Vaiko gerovės komisija teikia efektyvią ir sistemingą pagalbą, organizuojamas ir 

koordinuojamas prevencinis darbas, atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius, teikiama 

pagalba, kuriama vaikui, darbuotojui saugi aplinka.  

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos veikloje visada buvo vykdomas sveikatos 

ugdymas, tačiau įsitraukdami į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, mokydamiesi iš kitų patirties 

galėtume pasiekti geresnių rezultatų.  

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

● Progimnazija turi higienos pasą 

● Progimnazijoje yra parengtas ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planas. 

● Progimnazija turi pasirengusi mokinių lankomumo 

apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos 

aprašą, mokinių išvykusių už mokyklos ribų, saugos ir 

sveikatos instrukciją, patyčių prevencijos ir intervencijos 

vykdymo progimnazijoje tvarkos aprašą, mokinių apžiūros 

dėl asmens higienos tvarkos aprašą, mokyklos darbuotojų 

veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir 

teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą 

traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašą. 

● Progimnazijoje sudaryta sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojanti darbo grupė: mokyklos administracijos 

atstovas, visuomenės sveikatos specialistas, specialusis 

pedagogas, logopedas, psichologas, socialiniai pedagogai, 

dalykiniai mokytojai, policijos atstovai, mokiniai ir mokinių 

tėvai. 

● Progimnazijos bendruomenė pripažįsta sveikatos 

stiprinimą kaip vertybę ir yra pasirengusi vykdyti sveikatos 

stiprinimo programą. 

● Į mokamųjų dalykų ugdymo turinį, klasių 

valandėles, kitų progimnazijoje vykdomų neformaliojo 

vaikų švietimo veiklų turinį integruojama Žmogaus saugos 

programa, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa, priklausomybę sukeliančių 

medžiagų vartojimo prevencijos tematika: 

Olweus programa, programa „Savu keliu“, programa „Be 

patyčių“. 

● Dalyvaujama VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto 

produktų rinkos reguliavimo agentūros programose „Pienas 

vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ 

● Mokykloje yra stadionas su atskirai įrengta pradinių 

klasių mokiniams žaidymo aikštelę, dvi sporto salės, kur 

● Didelis mokinių ir mokytojų 

užimtumas, netinkamas darbo – 

poilsio režimas 

● Pasyvus dalies pedagogų ir 

kito personalo dalyvavimas 

bendruose sveikatinimo ir kituose 

įstaigos darbuotojams skirtuose 

renginiuose. 

● Nepakankamas 

bendradarbiavimas su tėvais 

sveikatos stiprinimo klausimais. 

● Tėvų kompetencijos stoka 

vaikų grūdinimui, sveikos mitybos 

įpročių ugdymui, sveikos 

psichosocialinės aplinkos kūrimui. 

● Daliai mokytojų trūksta 

iniciatyvos. 

● Dalis mokinių ir mokytojų 

per mažai fiziškai aktyvus, daug 

laiko praleidžia prie kompiuterio, 

pasyviai ilsisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



labai aktyviai vyksta fizinę veiklą: kūno kultūros pamokos, 

varžybos, įvairios aktyvaus judėjimo būreliai. 

● Po pamokų progimnazijoje mokiniai aktyviai lanko 

aktyvaus judėjimo sveikos gyvensenos būrelius. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

● Visų progimnazijos bendruomenės narių poreikio 

gyventi sveikai stiprinimas. 

● Sistemingas progimnazijos bendruomenės 

informavimas sveikatos stiprinimo klausimais. 

● Veiksmingas bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais: Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru, Vilniaus miesto Socialinės paramos 

skyriumi, Vilniaus miesto savivaldybės Viršuliškių 

seniūnijos, organizacijos „Vspulnota Polska“, Lietuvos 

lenkų mokyklų mokytojų draugijos „Macierz szkolna“,  

darželio-mokyklos „Vilija“, Vilniaus Jono Pauliaus II 

gimnazijos, Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio šeimos 

pagalbos centru, Vilniaus apskrities policijos komisariato 

Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato prevencijos 

skyriumi, Vilniaus vaiko teisių apsaugos tarnyba, su VTAT 

atstovėmis, su PPT  ir kt. 

● Mokytojų kompetencijos sveikatos stiprinimo 

klausimais plėtojimas. 

● Gerosios patirties sklaida mieste, regione, 

respublikoje. 

● Dalies ugdytinių tėvų 

abejingumas, nenorėjimas 

bendradarbiauti 

● Susitarimų nesilaikymas 

● Išteklių stoka 

● Kompetencijų stoka 

● Laiko stoka (pakankamai 

didelis mokinių užimtumas) 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 

III SKYRIUS 

2021 – 2025 M. 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI 

 

Tikslas: Saugoti ir stiprinti progimnazijos bendruomenės nariu fizinę, psichinę, socialinę sveikatą, 

gilinti mokinių sveikatos žinias: ugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius, atsakomybę už 

savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą, ugdyti gebėjimą kurti ir 

palaikyti darnius ir brandžius tarpasmeninius santykius. Bendromis pedagogų, mokinių ir jų tėvų 

bei projekto įgyvendinimo partnerių pastangomis kurti sveikatai palankią progimnazijos aplinką. 

Prioritetas: Progimnazijos bendruomenės mikroklimato gerinimas. Tėvų įtraukimas į 

progimnazijos sveikatinimo veiklos planavimą, įgyvendinimą, vertinimą. 

 

 

IV SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, 

LAUKIAMI REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI 

 



Uždaviniai: 

1. Sukurti efektyvią sveikatos stiprinimo sistemą, garantuojančią saugias, sveikas ir 

patrauklias mokymosi, darbo ir poilsio sąlygas progimnazijos bendruomenės nariams; 

2. Kurti bei puoselėti harmoningus progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykius; 

3. Gilinti mokinių žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo įgūdžius, formuoti 

kasdieninius sveikos gyvensenos įpročius; 

4. Formuoti sveikos mitybos įpročius ir jų įtakos žmogaus sveikatai sampratą; 

5. Kryptingai ir sąmoningai formuoti judėjimo svarbos sveikam vaikui suvokimą ir įpročius; 

6. Vykdyti emocinių, elgesio, socialinių problemų: žalingų įpročių, patyčių, smurto ir 

nusikalstamumo, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą, korupcijos 

prevenciją vaiko artimiausioje aplinkoje, progimnazijoje, panaudojant įvairius prevencijos būdus 

ir metodus; 

7. Ugdyti asmens higienos įpročius ir žmogaus bei aplinkos švaros įtaką žmogaus sveikatai 

ir gyvenimo kokybei. 

1 veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, 

POLITIKA IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

Uždavinys: užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą. 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

1.1. Progimnazi

joje sudaryta 

sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti 

grupė, į kurios 

sudėtį įeina 

progimnazijos ir 

vietos 

bendruomenės 

nariai, 

bendruomenės 

pareigūnai. 

1.1.1. Sveikatos stiprinimo 

veiklos progimnazijoje 

organizavimo grupės sudarymas. 

Atsakomybės paskirstymas už 

atskiras veiklos sritis. 

1.1.2. Rengti vieną kartą per 

pusmetį sveikatos stiprinimo 

veiklos grupės posėdį pagal 

metodines rekomendacijas. 

2021 m. sausio 

mėn. 

 

 

 

 

2021 - 2025 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą 

organizuojančios 

grupės vadovas 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą 

organizuojančios 

grupės vadovas 

 

1.2.  Numatytas 

sveikatos 

stiprinimo procesų 

ir rezultatų 

vertinimas 

1.2.1. Progimnazijos vidaus 

įsivertinimo ir sveikatos stiprinimo 

koordinacinė grupė naudodamiesi 

metodinėmis rekomendacijomis 

vertina sveikatos stiprinimo veiklą 

kiekybinių ir kokybinių vertinimų 

metodais. 

1.2.2. Sveikatos stiprinimo 

koordinacinė grupė gimnazijos 

bendruomenei metų pabaigoje 

pateikia metinę ataskaitą, galutinę 

ataskaitą - 2025 metų pabaigoje 

gimnazijos bendruomenei ir 

Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centrui. 

Kasmet, 

gruodžio mėn. 

 

 

 

 

 

 

Kasmet, 

gruodžio mėn., 

2025 m. 

pabaigoje 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą koordinacinė 

grupė 

 

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą koordinacinė 

grupė 

 

 

 

 

 



1.2.3. Vertinimo išvadų 

panaudojimas rengiant naujų metų 

progimnazijos ugdymo(-si) turinį 

reglamentuojančius dokumentus. 

Kasmet, 

gruodžio mėn. 

Koordinacinė grupė 

 

Laukiamas rezultatas - sveikatos ugdymo ir stiprinimo struktūra užtikrina veiksmingą sveikatos 

ugdymo ir stiprinimo veiklų planavimą ir įgyvendinimą. Sveikatos stiprinimo ir ugdymo uždaviniai 

įtraukti į progimnazijos strateginį planą, pradinio, I pakopos pagrindinio ir specialiojo ugdymo 

programos ugdymo planus, metų veiklos planą, metodinių grupių planus. Dalyvavimas sveikatos 

stiprinimo veikloje bus prieinamas didesnei daliai bendruomenės narių. 
 

2 veiklos sritis. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA 

Uždavinys: plėtoti ir stiprinti progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykius, 

bendradarbiauti sveikatingumo ugdymo veikloje. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

2.1. Priemonės 

numatančios gerinti 

progimnazijos 

bendruomenės 

narių tarpusavio 

santykius. 

 

2.1.1. Savirūpos pagalbos teikimo 

analizė, mokyklos bendruomenės 

susipažindinimas su apibendrintų 

išvadų, poreikiui esant - pagalba 

mokiniams laiku atlikti savirūpos 

veiksnius.  

 

2.1.2. Pirmų, penktų klasių 

adaptacijos tyrimai. 

 

 

 

2.1.3. Naujai atvykusių mokinių 

asmens bylų bei atvykimo 

priežasties išsamus 

išnagrinėjimas, reikiamos 

psichologinės ir pedagoginės 

pagalbos suteikimas. 

 

2.1.4. Stiprinant mokinių fizinę ir 

psichinę sveikatą -  nuolatinės 

konsultacijos su mokyklos 

psichologe, glaudus ir pastovus 

bendradarbiavimas su ja, teikiant 

pagalbą mokiniams, skatinant juos 

ugdyti ir tobulinti savo asmenybę. 

 

2.1.5. Vilniaus Lenkų kultūros 

namuose labdaros koncertuose 

„Mažoji meilė“, su tikslų – 

prisidėti prie palaimintojo M. 

Sopočkos hospiso vaikų skyriaus 

statybos, dalyvavimas. 

 

Kasmet, 

gruodžio mėn.  

 

Pagal poreikį  

 

 

 

Kiekvienais 

mokslo metais, 

rugsėjo – spalio 

mėn. 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

 

 

Kiekvienais 

mokslo metais 

rugsėjo – 

gegužės mėn. 

 

 

 

 

Kasmet, vasario 

mėn. 

 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

 

 

 

 

Socialinės 

pedagogės, 

psichologė 

 

 

Socialinės 

pedagogės, 

psichologė 

 

 

 

 

Psichologė 

 

 

 

 

 

 

 

Fizinio ugdymo 

mokytoja, 

progimnazijos 

mokinių šokių 

grupė „Energija“  

 

 



2.1.6. Vilniaus miesto 

savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuro projektuose 

„Atverk paguodos skrynelę“ 

dalyvavimas. 

 

2.1.7. Draugiškų santykių 

tobulinimas, dirbant klasėse. 

 

2.1.8. Individualus darbas su 

mokinių tėvais. Tėvų švietimas. 

 

2.1.9. SUP mokinių  

iniciatyvumo, aktyvumo, 

kūrybiškumo ugdymas įtraukiant 

mokinius į progimnazijoje 

organizuojamas veiklas, po 

pamokinius užsiėmimus.  

  

Kasmet, spalio – 

lapkričio mėn. 

 

 

 

 

Visus m. m. 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

 

 

 

Socialinės 

pedagogės 

 

Socialinės 

pedagogės 

 

Švietimo pagalbos 

mokiniui 

specialistai, klasių 

vadovai 

 

 

2.2. Numatytas 

smurto mažinimas 

2.2.1. Tėvų informavimas apie 

vaiko pažeidimus bei esamas 

problemas mokykloje,  skatinant 

jų įtraukimą į mokyklos veiklą, 

bendras problemų sprendimas, 

vaiko ir tėvų santykių gerinimas. 

 

2.2.2. Susitikimas su vaiko teisių 

apsaugos specialistais iš Vilniaus 

vaiko teisių apsaugos tarnybos, su 

PPT ir VTAT atstovėmis, 

bendruomenės pareigūnais, 

teisininkais „Mokinio teisės, 

pareigos, atsakomybė“. 

 

2.2.3. Labdaringų renginių, 

prevencinių akcijų: „Savaitė be 

patyčių“, „Tolerancijos savaitė“, 

„Saugesnio interneto savaitė“, 

„Atšvaitai“ organizavimas. 

 

2.2.4. ŠMM alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programų 

vykdymas. 

 

2.2.5. ŠMM vaikų socializacijos 

programoje dalyvavimas, socialiai 

remtinų vaikų vasaros poilsio 

organizavimas. 1-8 klasių 

mokinių, jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) su progimnazijos 

„Mokinio elgesio taisyklės“, 

“Vidaus darbo tvarkos taisyklės“, 

tinkamo elgesio rekomendacijų 

Visus m. m.  

 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 m., 

per mokslo 

metus bent 5 

susitikimai 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 m., 

Pagal poreikį 

 

 

 

Kasmet, kovo – 

birželio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinės 

pedagogės 

 

 

 

 

 

Socialinės 

pedagogės 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti 

grupė 

 

 

Sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti  

grupė 

 

Socialinės 

pedagogės 

 

 

 

 

 

 

 



susipažindinimas (priminimas) ir 

aptarimas.  

 

2.2.6. Vėluojančių į pamokas 

mokinių kontrolė. 

 

 

2.2.7. Savižudybių prevencijos - 

emocinio mikroklimato 

mokykloje ir klasėse stebėjimo 

vykdymas, o pastebėjus 

savižudybių rizikai būdingus 

veiksnius - individualus darbas su 

ugdytiniais, tėvų (globėjų), 

mokytojų, administracijos atstovų 

informavimas ir bendras problemų 

sprendimas. 

 

2.2.8. Vaiko gerovės komisijos 

veikla (pagal atskirų VGK planą). 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

Socialinės 

pedagogės 

 

 

Socialinės 

pedagogės, 

visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

psichologė 

 

 

 

 

 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkė 

Laukiamas rezultatas – sistemingai atliekami tyrimai apie bendruomenės narių santykius, su tyrimų 

rezultatais susipažindinama bendruomenė, priimami sprendimai. Užtikrinta gera, saugi ir sveika 

bendruomenės psichosocialinė aplinka, šilti ir atviri tėvų, mokinių ir mokytojų santykiai. Dauguma 

bendruomenės narių turi galimybę gauti visapusišką socialinę, specialiąją, psichologinę, 

pedagoginę pagalbą. 

 

3 veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA 

Uždavinys: kurti saugią, sveikatą stiprinančią ugdymo aplinką, formuoti mokinių sveikos 

mitybos ir geriamojo vandens vartojimo įgūdžius. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

3.1. Progimnazijos 

teritorijos ir 

patalpų priežiūros 

užtikrinimas, 

kuriant sveikatą 

stiprinančią 

ugdymo aplinką 

3.1.1. Progimnazijos aplinkos 

estetinio vaizdo gerinimas, 

aplinkos tvarkymo darbai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Mokymosi kabinetų 

tinkamas įrengimas ir priežiūra. 
 
 
 

Nuolat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

sanitarijos ir 

progimnazijos 

higienos komisija 

(pirmininkė – 

visuomenės 

sveikatos 

specialistė) 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 



3.1.3. Tinkamo patalpų vėdinimo 

ir šildymo priežiūra. 

 

 

3.1.4. Sportinio inventoriaus 

papildymas. 

 

 

3.1.5. Ugdymo proceso (ugdymo 

krūviai, tvarkaraščiai, kontrolinių 

darbų grafikai, individualūs 

mokymai) organizavimas pagal 

higienos normų reikalavimus. 

 

3.1.6. Progimnazijoje erdvių 

pritaikymas mokinių poreikiams. 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

Nuolat 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

 

Progimnazijos 

administracija 

 

 

 

 

Progimnazijos 

administracija 

3.2. Progimnazijos 

bendruomenės 

narių fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

3.2.1. Progimnazijos sporto bazės 

gerinimas – sportinio inventoriaus 

įsigijimas. 

 

3.2.2. Vilniaus mieste ir 

respublikoje organizuojamuose 

fizinio aktyvumo renginiuose 

dalyvavimas. 

 

 

3.2.3. Tarpmokyklinės draugiškos 

kvadrato, krepšinio, futbolo, 

lengvosios atletikos varžybos tarp 

Vilniaus progimnazijų mokiniais. 

 

3.2.4. Vilniaus miesto mokyklų 

žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

estafetėse dalyvavimas. 

 

3.2.5. Europos sporto dienos 

paminėjimas: judriosios 

pertraukos, sušildantis šokis, 

sportinis SAMBO, kovinis Karate.  

 

3.2.6. Mokyklinis šaškių turnyro 

organizavimas. 

 

3.2.7. Sporto ir sveikatingumo 

dienos organizavimas. 

 

 

 

 

 

3.2.8. Judriosios pertraukos 

organizavimas, aktyviai ir 

linksmai praleidžiant ilgąsias 

pertraukas. 

Nuolat 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

 

Bent 1 kartą per 

mokslo metus 

 

 

 

Kasmet, sausio 

mėn. 

 

 

Kasmet, rugsėjo 

mėn. 

 

 

 

Kasmet, vasario 

mėn. 

 

Kasmet, birželio 

mėn. 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 m.  

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

Sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti 

grupė, fizinio 

ugdymo mokytojai 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

Sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti 

grupė, fizinio 

ugdymo mokytojai 

 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojai, 

visuomenės 



 sveikatos 

specialistė 

3.3. Priemonės 

sveikos mitybos 

organizavimui ir 

geriamojo vandens 

prieinamumui 

užtikrinti 

3.3.1. Maitinimo organizavimo 

priežiūra. 

 

 

3.3.2. Nemokamo maitinimo 

organizavimas, apskaitos 

tvarkymas, duomenų kaupimas 

SPIS sistemoje. 
 

3.3.3. Temų apie sveiką mitybą 

integravimas į visų klasių pasaulio 

pažinimo, biologijos ir 

technologijos pamokų turinį. 

 

3.3.4. Jaukios aplinkos kūrimas 

valgykloje. 

 

 

 

 

 

3.3.5. Dalyvavimas VĮ Lietuvos 

žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkos reguliavimo agentūros 

programose „Pienas vaikams“, 

„Vaisių vartojimo skatinimas 

švietimo įstaigose“. 

 

3.3.6. Geriamojo vandens 

prieinamumas visose mokyklos 

patalpose. 

 

 

 

 

 

3.3.7. Sveikatinimo pamokų 

(edukaciniai filmai, bandymai su 

vandeniu) ciklas: „Vanduo – 

gyvybės šaltinis“. 

 

3.3.8. Europos sveikos mitybos 

dienos paminėjimas, akcijos: 

„Pusryčiauti verta, ir ne vieną 

kartą“, „Ar žinai, kaip užauga ir 

kuo naudingi vaisiai ir daržovės?“ 

ir kt.. 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

Visus m. m. 

 

 

 

 

2021 – 2025 m., 

per mokslo 

metus 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

kovo mėn. 

 

 

 

Kasmet, 

lapkričio mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

 

Socialinės 

pedagogės 

 

 

 

Dalykų mokytojai 

 

 

 

 

Progimnazijos 

administracija, 

sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti 

grupė 

 

Socialinės 

pedagogės, 1 - 4 

klasių vadovai 

 

 

 

 

Sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti 

grupė, 

progimnazijos 

sanitarijos ir 

higienos komisija 

 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, spec. 

pedagogė 

 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti 

grupė 

Laukiamas rezultatas – atsiras daugiau erdvių aktyviam laisvalaikiui, saugesnių erdvių sportinei ir 

ugdomajai veiklai. Mokiniai įgis sveikos mitybos žinių ir įgūdžių bei turės geriamojo vandens 

prieinamumą visuose mokyklos patalpose. Padidės dalyvaujančių netradicinio ugdymo pamokose, 

varžybose, renginiuose, konkursuose, akcijoje apie sveikatos ugdymą bendruomenės narių skaičiai. 



 

4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI 

Uždavinys: sutelkti mokyklos bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai, 

racionaliai panaudoti esamus materialiuosius išteklius. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

4.1. Mokytojų ir 

kitų  ugdymo 

procese 

dalyvaujančių 

specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimo, 

sveikatos 

stiprinimo ir 

sveikatos ugdymo 

klausimais 

organizavimas 

4.1.1. Dalyvavimas sveikatos 

ugdymo ir stiprinimo 

konferencijose, seminaruose, 

paskaitose. 

 

 

4.1.2. Privalomi pirmos 

pagalbos ir higieninių įgūdžių 

kursai. 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

 

Vieną kartą per 

penkis metus 

Progimnazijos 

administracija, 

pedagoginiai 

darbuotojai, 

specialistai 

 

Progimnazijos 

administracija, 

visuomenės 

sveikatos specialistė 

4.2. Metodinės 

medžiagos ir 

mokymo 

priemonių, skirtų 

sveikatos 

stiprinimo veiklai 

vykdyto, įsigijimas  

4.2.1. Pirmosios pagalbos 

rinkinių įsigijimas. 

 

 

 

 

4.2.2. Naujos metodinės 

literatūros įsigijimas. 

2021 – 2025 m. 

pagal poreikį 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

visuomenės 

sveikatos specialistė 

 

Progimnazijos 

administracija, 

bibliotekininkas 

4.3. Progimnazijos 

partnerių 

įtraukimas 

4.3.1. Įgyvendinant sveikatos 

stiprinimo programą 

bendradarbiauti su: 

- Vilniaus miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru 

(projektas „Graži šypsena“, 

„Atverk paguodos skrynelę“ ir 

kt., paskaitos mokiniams apie 

sveikatą, žalingus įpročius ir 

kt.); 

- Vilniaus miesto VĮ Šeškinės 

poliklinikos Jaunimo sveikatos 

klubu (netiesioginių konsultacijų 

teikimas, paskaitos Lytiškumo 

ugdymo bei šeimos rengimo 

temą, ir kt.); 

- Vilniaus apskrities policijos 

komisariato Vilniaus miesto 

penktojo policijos komisariato 

prevencijos skyriumi (teisinis 

švietimas pagal poreikį, jaunųjų 

policijos rėmėjų veiklos 

organizavimas, dalyvavimas 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal atskirą 

veiklų planą 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

 

 

 

 

Socialinės 

pedagogės, vaiko 

gerovės komisija 

 

 

 

 



organizuojamuose tėvų 

susirinkimuose atsižvelgiant į 

poreikį, dalyvavimas vaiko 

gerovės komisijos veikloje); 

- Vilniaus palaimintojo  

J. Matulaičio šeimos pagalbos 

centru (elgesio ir kt. sunkumų 

turinčių ugdytinių klausimais); 

- Vilniaus miesto Socialinės 

paramos skyriumi (pagalbos 

socialiai remtinų vaikų šeimai, 

vaikui teikimas – pagal poreikį);  

- Organizacija „Vspulnota 

Polska“ (tarptautinės bėgimo 

varžybos Nemenčinės miesto 

gatvėmis, bėgimo varžybos 

Vilniaus Vingio parke, Polonijos 

mokyklinio jaunimo žaidynės); 

- Lietuvos lenkų mokyklų 

mokytojų draugija „Macierz 

szkolna“ (aprūpinimas 

vadovėliais, pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimas, 

bendrų renginių organizavimas);     

- Darželis - mokykla „Vilija“ 

(bendrų tarpmokyklinių renginių 

organizavimas);  

- Vilniaus Jono Pauliaus II 

gimnazija (bendrų 

tarpmokyklinių renginių 

organizavimas); 

- Vilniaus pedagoginė – 

psichologinė tarnyba 

(psichologinės pagalbos 

teikimas); 

- Vilniaus miesto švietimo 

įstaigos, priklausančios sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklui 

(dalijimasis patirtimi). 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

Laukiamas rezultatas - visi progimnazijos bendruomenės nariai turės būtinų higienos ir pirmosios 

pagalbos žinių ir įgūdžių, gebės vykdyti ligų ir traumų prevenciją, kels kvalifikaciją, nuolat 

atnaujins žinias apie sveikos gyvensenos ugdymą. Į sveikatos stiprinimo veiklas įtraukiami 

socialiniai partneriai, tėvai, nevyriausybinės organizacijos. 

 

5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 

Uždavinys: užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

5.1. Sveikatos 

ugdymas 

5.1.1. Paskaitų ciklas: „Sveiki 

vaikai, sveika šeima – sveiką 

2021 – 2025 m. 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 



suplanuotas ir 

įtrauktas į visas 

ugdomąsias 

veiklas.  

Apima šias temas: 

sveikatos, sveikos 

gyvensenos ir 

šeimos samprata; 

fizinė sveikata; 

fizinis aktyvumas; 

sveika mityba; 

veikla ir poilsis; 

asmens ir aplinkos 

švara; lytinis 

brendimas; 

psichikos sveikata; 

socialinė sveikata ir 

kt. 

visuomenę“, „Būk saugus!“, 

„Šiuolaikinių technologijų įtaka 

vaiko sveikatai“ (prezentacijos, 

mokomieji filmai). 

 

 

 

5.1.2. Vasaris – sveikatingumo 

mėnuo: teminės akcijos, 

judėjimo, sporto, šokio, asmens 

higienos dienos, burnos 

higienos, protų mūšiai. 

 

5.1.3. Paskaitos 5 – 8 klasių 

mokiniams brendimo 

fiziologijos ir higienos tema 

„Paauglių lytinis brendimas ir jo 

ypatumai“, „Tarp mūsų mažųjų 

mergaičių“, „Lytinis brendimas 

5-8 kl.“ (prezentacijos, 

mokomieji filmai). 

 

5.1.4. Pasaulinės vandens dienos 

paminėjimas: „Vanduo – 

gyvybės šaltinis“, „Apie vandens 

svarbą žmogaus organizmui“ 

(edukaciniai filmai, bandymai su 

vandeniu). 

 

5.1.5. Paskaitos, praktiniai 

užsiėmimai: pirmosios pagalbos 

mokymai 6-tų klasių mokiniams. 

 

5.1.6. „Savaitė be patyčių“ -  

(labdaringos renginiai, 

prevencinės akcijos) 

 

 

5.1.7. Akcija „Švarių rankyčių 

fiesta“. 

 

 

5.1.8. „Judėjimo sveikatos 

labui“ savaitė – (aktyvioji 

pertrauka, sušildantis šokis, mini 

varžybos). 

 

5.1.9. Sveiko maisto savaitė: 

paskaitos, praktiniai mokymai, 

sveiko maisto mugės., pusryčių 

fiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Kasmet, vasario 

mėn. 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasmet, kovo 

mėn. 

 

 

 

 

 

Kasmet, 

balandžio – 

birželio mėn. 

 

Kasmet, kovo 

mėn. 

 

 

 

Kasmet, 

gegužės mėn. 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

Kasmet, spalio – 

lapkričio mėn. 

 

 

grupė, visuomenės 

sveikatos specialistė, 

progimnazijos 

partneriai, 

mokytojai, klasės 

vadovai. 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė, visuomenės 

sveikatos specialistė, 

progimnazijos 

partneriai, 

mokytojai, klasės 

vadovai. 

 

 

 

 

 

 

 

Specialioji 

pedagogė, 

visuomenės 

sveikatos specialistė 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

 

 

Socialinės 

pedagogės 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistė, 

1-4 klasių vadovai 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė, visuomenės 

sveikatos specialistė, 

progimnazijos 

partneriai, 

mokytojai, klasės 

vadovai. 

 

5.2. Progimnazijoje 

įgyvendinamos 

kitos su sveikatos 

5.2.1. Projektas „Sveikata visus 

metus 2021 m.“. 

 

2021 m. , ir 

pagal poreikį 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistė, 

socialinė pedagogė 



stiprinimu 

susijusios 

programos 

 

 

 

5.2.2. Projektas „Savu keliu“ 

 

 

 

 

 

5.2.3. Projektas „Švietimo 

paslaugų sistemos prieinamumo 

didinimas specialiųjų poreikių 

mokiniams“ 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Projektas „Be patyčių“ 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5. Programa „Pienas 

vaikams“ ir „Vaisių vartojimo 

skatinimas švietimo įstaigose“ 

 

 

5.2.6. Projektas „Sveikatiada“ 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

su mokinių komandą 

„JPII – stiprūs kartu“ 

 

Socialiosios 

pedagogikos ir 

psichologijos centro 

programos 

koordinatorius 

 

Projekto 

koordinatorius, 

partneriai 

Palaimintojo  

J. Matulaičio 

socialinis centras, 

darželis – mokykla 

„Vilija“ 

 

 

Projekto 

koordinatorius, 

Vilniaus miesto 

penktojo policijos 

komisariato 

pareigūnai 

 

 

VĮ Lietuvos žemės 

ūkio ir maisto 

produktų rinkos 

reguliavimo agentūra 

 

Projekto 

koordinatorius, 

maisto bankas 

5.3. Numatytas 

sveikatos ugdymo 

tęstinumas 

neformaliojo 

švietimo veiklomis 

5.3.1. Sveikatos ugdymas per 

neformalųjį švietimą (mokinių 

dalyvavimas neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

užsiėmimuose, bendros 

tarpmokykliniai renginiai ir kt.) 

 

5.3.2. Sveikatos ugdymas klasių 

valandėlių, išvykų, renginių 

metu. 

 

5.3.3. Vasaros dieninė stovykla 

pradinių klasių mokiniams 

progimnazijos plotuose. 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

 

 

 

Visų klasių vadovai 

 

 

 

Projekto rengimo 

vadovai 

Laukiamas rezultatas - sveikatos ugdymas sudarys galimybę mokiniams įgyti daugiau žinių ir 

įgūdžių apie sveiką gyvenseną, patarimų apie asmens bei burnos higienos svarbą, formuosis 

neigiamas požiūris į rūkymą, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą, daugiau mokinių įsijungs 

į aktyvią sportinę veiklą, formuosis sveikesnio gyvenimo nuostatos, mažės sergamumas. 

 



6 veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES 

SKLAIDA 

Uždavinys: skleisti progimnazijos patirtį apie sveikatos stiprinimo veiklą bendruomenėje ir už 

jos ribų.   

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

6.1. Sveikatos 

stiprinančios 

mokyklos patirties 

sklaida 

progimnazijoje 

6.1.1. Atviri sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojančios grupės 

posėdžiai, renginiai 

bendruomenei. 

 

6.1.2. Informacijos apie 

programą ir jos įgyvendinimą 

pateikimas progimnazijos 

internetinėje svetainėje 

 http://www2393.vu.lt/, 

progimnazijos stenduose, 

elektroniniame dienyne. 

 

6.1.3. Veiklos ataskaitų 

pateikimas Progimnazijos 

tarybai, progimnazijos 

bendruomenei. 

2021 – 2025 m. 

kiekvienais 

metais, bent po 

vieną kartą 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

kiekvienais 

mokslo metais, 

birželio mėn. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

6.2. Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos patirties 

sklaida už 

progimnazijos ribų 

6.2.1. Veiklos patirtimi dalytis 

su Lietuvos sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo 

nariais, informacijos talpinimas 

bendrame sveikatą stiprinančių 

mokyklų puslapyje: 

www.smlpc.lt 

 

6.2.2. Informacinių pranešimų 

pateikimas miesto, 

respublikinėje spaudoje, 

dalijimasis patirtimi 

seminaruose, konferencijose. 

2021 – 2025 m. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

Laukiamas rezultatas – užtikrinta sveikatos programos įgyvendinimo patirties sklaida, efektyvus 

komunikacijos priemonių išnaudojimas. 

    

V SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

VERTINIMAS 

 

             Programos įgyvendinimas bus vertinamas vadovaujantis Mokyklų pripažinimo sveikatą 

stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V -651/V -665 „Dėl mokyklų pripažinimo sveikatą 

stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Sveikatos 

http://www.jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt/
http://www.smlpc.lt/


stiprinimo veiklos vertinimo ataskaita, 1 priedas). Vykdant veiklos vertinimą bus naudojami 

metodai: veiklų aptarimas ir analizė, dokumentų analizė, grupinė diskusija, pokalbiai su 

mokytojais, mokiniais ir jų tėvais (globėjais). Vertinimą atliks sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojanti grupė. 

VI SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 
             Programai įgyvendinti bus panaudotos valstybės (mokinio krepšelio), savivaldybės 

biudžeto, rėmėjų lėšos ir žmogiškieji ištekliai. 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATAI 

 

             Programos įgyvendinimo kontrolę vykdys progimnazijos direktorė. Programos vykdymo 

planai ir rezultatai bus pateikiami progimnazijos bendruomenei posėdžių ir susirinkimų metu bei 

internetinėje svetainėje. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, metinės veiklos programą ir 

strateginį planą Sveikatos stiprinimo programa gali būti koreguojama. 


