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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

VDU „Rasos“ gimnazijos Sveikatos stiprinimo programa 2016-2020 metams (toliau –
programa), sudaryta atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, įstaigos veiklos programą, mokyklos
dalyvavimo Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle patirtį, bendruomenės poreikius. Sveikatos
stiprinimo programa 2016–2020 mokslo metams nustato tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus
ir priemones uždaviniams įgyvendinti.
Programa siekiama formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis pedagogų bei
bendruomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei
sveikatai palankią aplinką.
Programa parengta vadovaujantis:
1. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007
m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-684/ISAK-1637;
2. Mokyklos strateginiu planu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.
V1-27.
Programos vykdytojai: gimnazijos pedagogai, administracijos darbuotojai, ugdymo procese
dalyvaujantys specialistai, kiti darbuotojai, mokinių ir jų tėvų bendruomenė, vaiko gerovės komisija.

II.

SITUACIJOS ANALIZĖ

VDU „Rasos“ gimnazijoje sveikatos stiprinimo ir palaikymo procesas vyksta šiomis kryptimis:
1. Sveikatos ugdymas ir ligų prevencija, įtraukiant visą mokyklos bendruomenę;
2. Sveikatai palankios psichologinės aplinkos kūrimas;
3. Saugios, sveikos, higienos reikalavimus atitinkančios mokyklos ir jos teritorijos kūrimas.
VDU „Rasos“ gimnazijoje vykdomi įvairūs užsiėmimai, formuojantys mokinių sveikatai
palankios gyvensenos įgūdžius, bei kuriamas sveikatos, kaip visapusės fizinės, dvasinės ir socialinės
gerovės, suvokimas. Paaugliams akcentuojama sveikos mitybos, pakankamo fizinio aktyvumo bei
tinkamo darbo - poilsio režimo svarba ir įtaka jų sveikatai bei savijautai, teorinės žinios įtvirtinamos
praktinėmis veiklomis, rengiant įvairius piešinių, lankstinukų konkursus, sporto šventes. Taip pat daug
dėmesio skiriama palaikyti gerą mokinių psichologinę savijautą - vykdomi adaptacijos užsiėmimai, auklėtojai
skatina tinkamą gimnazistų tarpusavio elgesį. Gimnazistai supažindinami su žalingų įpročių pasekmėmis
sveikatai ir visuomenei, skaitomos paskaitos psichoaktyvių medžiagų tema. Sveikatą stiprinanti
mokykla siekia padėti sveiko gyvenimo pagrindus ir skatina daryti teisingus sprendimus.
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VDU „Rasos“ gimnazijos vykdytos sveikatos stiprinimo veiklos
Veiklos
sritis

Priemonės

Data

Rengiami klasių užsiėmimai, formuojantys
bendruomeniškumą, draugiškumą, toleranciją, padedantys adaptuotis, išmokti planuoti
savo laiką.
Organizuojami pasaulinės psichikos sveikatos dienos renginiai.
Rengiamos klasės valandėles, skirtos spręsti
bendravimo, drausmės problemas
Sveikatos Į ugdymo turinį integruojama Žmogaus
ugdymas saugos (civilinės saugos, priešgaisrinės
saugos ir saugaus eismo) programa.
Psichosocialinė
aplinka

Kiekvieną
rudenį

Apytikslis
dalyvių
Atsakingi
skaičius
asmenys
per metus
240 (9 kl. Psichologai
mokiniai)

Spalio 10 d.

200

Kartą per
savaitę
Rugsėjo mėn.

900

Į ugdymo turinį integruojama lytiškumo Rugsėjo mėn.
ugdymo ir sveikatingumo programa,
apimanti gyvenimo įgūdžių ugdymą,
sveikatos ugdymą, rengimo šeimai ir
lytiškumo ugdymą bei tabako, alkoholio ir
kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
bei streso, prievartos, patyčių prevenciją.

500

Mokinių fizinis aktyvumas:
1. Rengiant įvairius sporto renginius:
 Mokyklos sporto šventė

750

Psichologai,
soc. pedagogas
Klasių
auklėtojai
Direktoriaus
pavaduotojas,
žmogaus saugos mokytojai
Direktorius,
žmogaus
saugos mokytojai

Kūno kultūros mokytojai

 Olimpinės mylios bėgimas
 Solidarumo bėgimas „Junkis- bėkpadėk“
 Turizmo sporto šventė
 Tarpklasinės krepšinio varžybos
2. Dalyvaujant įvairiose tarpmokyklinėse
varžybose.
3. Renginiais ir akcijomis paminint įvairias
įsimintinas kalendorines dienas:
 Europos sveikos mitybos diena
 Tarptautinė nerūkymo diena
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Rudens
sezonas
Rudens
sezonas
Rudens
sezonas
Pavasario
sezonas
Žiemos
sezonas
Nuolat

900

Lapkričio 8 d.

100

Trečiasis
lapkričio
ketvirtadienis

500

500
300
900
300
200

Biologijos,
dailės mokytojai, VSPS
Soc. pedagogas, psichologai, mokinių
taryba, direktoriaus pavad.
ugdymui,
VSPS

Veiklos
sritis

Priemonės

Data

 Tarptautinė šokio diena

Balandžio 29 d.

Apytikslis
dalyvių
Atsakingi
skaičius
asmenys
per metus
Šokio pedago300
gas

 Dalyvaujama SMLPC, KVSB, KMAC
ar kitų įstaigų organizuojamuose
renginiuose ir konkursuose
 „AIDS – geriau žinoti“

Gruodžio 1 d.

18

 „Sportuojanti mergaitė - būsima
olimpietė“

Lapkričio
mėn.

28

 „Sveika mityba - sveikas žmogus“

Lapkričio
mėnuo

20

 „Sveikatos skrynia“

Vasario mėn.

15

 Atviručių paroda pasaulinei šeimos
dienai paminėti

Gegužės
mėn.

30

 Sveika mityba ir fizinis aktyvumas

Pasirinktinai

400

 Žalingų įpročių prevencija

Pasirinktinai

250

 Pirmoji pagalba

Birželio mėn.

100

Biologijos
mokytojai
Kūno kultūros mokytojai
Biologijos,
dailės mokytojai
Dailės mokytojai, visuomenės sveikatos
priežiūros
specialistas
Dailės mokytojai, visuomenės sveikatos
priežiūros
specialistas

4. Rengiant paskaitas- praktinius
užsiėmimus šiomis temomis:
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Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistas
Socialinis
pedagogas,
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistas
Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistas

SSGG
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
 Į ugdymo turinį integruojama: žmogaus saugos
 Mokyklos pastato (laiptų, sporto salės,
(civilinės saugos, priešgaisrinės saugos ir
tualetų) išdėstymas iš dalies yra kliūtis
saugaus eismo) programa, priklausomybę
kurti saugią įstaigos aplinką.
sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos,
 Neaptverta
mokyklos
teritorija,
lytiškumo ugdymo ir sveikatingumo programa,
neatnaujinti sporto aikštynai lemia
apimanti gyvenimo įgūdžių ugdymą, sveikatos
menkesnį
mokinių
susidomėjimą
ugdymą, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymą
aktyviu laisvalaikiu per pertraukas.
bei tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių
 Mokinių ir jų tėvų atsainus požiūris į
medžiagų vartojimo bei nelaimingų atsitikimų,
užkrečiamų ligų prevenciją bei poreikį
traumų, streso, prievartos, patyčių prevenciją.
susirgus gydytis namuose paskatina
 Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri
ŪVKTI ir kitų infekcijų plitimą.
padeda spręsti įvairias problemas, taip pat
 Didelis
mokinių
ir
mokytojų
susijusios su mokinių sveikata.
užimtumas,
sunkios
mokymo
 Mokykloje vyrauja draugiška atmosfera, geri
programos gali tapti kliūtimi tinkamo
bendruomenės narių tarpusavio santykiai (pagal
darbo – poilsio režimo užtikrinimui.
vidaus įsivertinimo sistemą).
 Mokytojų nenoras integruoti sveikatos
 Mokiniai ir mokytojai dalyvauja įvairiuose
ugdymo temas į ugdymo procesą.
SMLPC, KVSB, KMAC ir kitų organizacijų
rengiamuose konkursuose ir
renginiuose,
tokiuose
kaip
„AIDS – geriau
žinoti“,
„Sportuojanti mergaitė – būsima olimpietė“,
„Junkis – bėk – padėk“, „Sveikatos skrynia“,
„Sveika mityba – sveikas žmogus“ ir pan.
 Skatinamas mokinių fizinis aktyvumas rengiant
įvairius sporto renginius (rudenio ir pavasario
sporto šventės, olimpinės mylios, paramos
bėgimai, turizmo sporto šventės), ekskursijas.
 Renginiais ir akcijomis minimos
įvairios
įsimintinos kalendorinės dienos (Europos
sveikos mitybos diena, judėjimo savaitė,
tarptautinė
nerūkymo
diena,
tarptautinė
psichikos
sveikatos
diena,
vasaris
–
sveikatingumo mėnuo, triukšmo prevencijos
diena, tarptautinė šokio diena ir kt.).
 Renovuotas gimnazijos pastatas, atnaujinta
šildymo sistema, sutvarkyti elektros tinklai ir
atnaujinta
kabinetų
apšvietimo
sistema,
laipsniškai tvarkoma kabinetų materialinė bazė
bei
gimnazijos
viešosios
erdvės,
bus
modernizuojamas gimnazijos stadionas.
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GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
 Toliau tęsti jau vykdomas sveikatinimo veiklas
 Išteklių stoka;
(sporto renginius, išvykas, integruotas pamokas,
 Mokinių tėvų noro bendradarbiauti
renginius, skirtus įsimintinoms kalendorinėms
stoka;
datoms paminėti, dalyvavimą įvairiuose
 Laiko stoka (pakankamai didelis
respublikiniuose ir miesto renginiuose);
mokinių užimtumas);
 Administracijos, mokytojų, specialistų ir tėvų
 Mokinių iniciatyvos stoka.
bendruomenės
bendradarbiavimas
siekiant
apsikeisti turima informacija ir idėjomis, kaip
spręsti vaikų sveikatos, bendravimo ir
prisitaikymo problemas bei vykdyti sveikatos
ugdymą.
 Atsižvelgiant į finansines galimybes naujinti
gimnazijos viešąsias erdves, kabinetus, tualetus
ir kurti saugesnę gimnazijos teritoriją bei
modernų aikštyną.
 Aktyviau bendradarbiauti su VDU, LSMU ir
kitų
mokyklų
bendruomenėmis
ar
visuomeninėmis įstaigomis.

III.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS. Stiprinti VDU „Rasos“ gimnazijos bendruomenės ir jos narių atsakingą požiūrį į
sveikatą, kuriant palankią aplinką ir užtikrinant sveikatos ugdymo kokybę.
UŽDAVINIAI:
1. Ugdyti mokinių palankios sveikatai gyvensenos įpročius, formuoti atsakingą požiūrį į sveikatą.
2. Palaikyti palankią, jaukią ir draugišką mokyklos bendruomenės mikroklimatą ir psichologinę
aplinką.
3. Kurti sveikatai palankią, saugią ir jaukią mokymosi aplinką.

IV.

VEIKLOS KRYPTYS

1. Veikla su mokiniais (pamokos, akcijos, renginiai, konkursai, klasės valandėlės).
2. Pedagogų ir specialistų veikla – sveikatos stiprinimo grupės, vaiko gerovės komisijos,
susirinkimai.
3. Administracijos veikla – sveikatos stiprinimo grupės, vaiko gerovės komisijos siūlymų priėmimas
ir pagalba vykdant programą.

6

V.

NUMATOMI REZULTATAI

1. Mokinių ir kitų bendruomenės narių elgsena bus palankesnė sveikatai dėl suformuoto atsakingo
požiūrio į savo sveikatą ir įgytų žinių.
2. Pagerės mokyklos personalo bendradarbiavimas siekiant kurti sveikatai palankią aplinką.
3. Pagerės gimnazijos bendruomenės narių savijauta ir sveikata.

VI.

PROGRAMOS VERTINIMAS

Programos įgyvendinimas bus vertinamas vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis „Sveikatą
stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas“, Vilnius, 2007.
Reguliariuose susirinkimuose bus pristatomos programos vykdymo ataskaitos. Kartą metuose
organizuojamas kurios nors veiklos srities (iš 6) įsivertinimas. Vertinimo išvados viešinamos
mokyklos bendruomenei, skelbiamos gimnazijos internetinėje svetainėje.

VII.

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Už programos koordinavimą ir vykdymą atsakinga VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus
2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V1-01 sudaryta sveikatos stiprinimo darbo grupė. Į sveikatinimo
veiklas bus stengiamasi įtraukti kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių. Kiekvienais mokslo
metais bus sudaromas renginių planas, kurį sveikatai stiprinti skirtais renginiais papildys sveikatos
stiprinimo darbo grupė.
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VIII.

PRIEMONIŲ PLANAS

1-a veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA,
POLITIKA IR KOKYBĖS GARANTAVIMAS
TIKSLAS – užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą

Rodiklis

Priemonės

Data

Atsakingi
asmenys

1 uždavinys. Plėtoti sveikatos stiprinimo procesus mokykloje
1.1. Sveikatos

Už programos koordinavimą ir vykdymą

stiprinimo

atsakinga VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus

mokykloje orga-

2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.V1- 01 sudaryta

nizavimo grupės

sveikatos stiprinimo darbo grupė.

sudarymas

Paskirtas sveikatos stiprinimo grupės

2016 01 04

Direktoriaus
pavaduotojas

2016 01 07

pirmininkas, koordinuojantis veiklą.
2 uždavinys. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę mokykloje
1.2. Sveikatos

Rengti sveikatos stiprinimo darbo grupės

stiprinimo

susirinkimus, kurių tikslas- planuoti artimiausią

procesų ir

veiklą bei aptarti einamojo laikotarpio sveikatos

rezultatų

stiprinimo renginius ir kitas veiklas, numatyti jų

vertinimas

tęstinumo ir tobulinimo galimybes.

Parengti klausimynus mokiniams ir personalui,
kuriuose bus prašoma išsakyti nuomonę apie
sveikatos stiprinimo veiklas gimnazijoje bei
kitus sveikatą veikiančius veiksnius.
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Kas du
mėnesius

Sveikatos
stiprinimo
grupės
pirmininkas

Kartą per
metus

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistas

2-a veiklos sritis. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA
TIKSLAS – plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius

Priemonės

Rodiklis

Data

Atsakingi
asmenys

Uždavinys. Kurti ir puoselėti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius
2. Mokyklos bendruo-

Rengti klasių užsiėmimus, formuo-

menės narių gerų

jančius bendruomeniškumą, draugiš-

tarpusavio santykių

kumą, toleranciją, padedančius

kūrimas ir

adaptuotis, išmokti planuoti savo

puoselėjimas

laiką.
Organizuoti pasaulinės psichikos
sveikatos dienos renginius.
Organizuoti bendruomeniškumą
skatinančius renginius („krikštynos“,
labdaros vakaras, mokytojų diena,

Ruduo

Psichologai

Spalio 10 d.

Psichologai,
socialinis
pedagogas
Visus metus Pedagogai,
mokinių komitetas,
klasių auklėtojai

gimnazijos puošimas, kultūrinėspažintinės dienos ir kt.).
Rengti klasės valandėles, skirtas
spręsti bendravimo, drausmės

Kartą per
savaitę

Klasių auklėtojai

problemas.
Analizuoti elgesio taisyklių

Posėdžiai
pažeidimus, patyčių, žalingų įpročių ir vyksta
mažiausiai
kitų pažeidimų atvejus. Teikti
kartą per
konsultacijas pedagogams,
mėnesį
mokiniams, tėvams švietimo pagalbos
klausimais.
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Vaiko gerovės
komisija

3-a veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA
TIKSLAS – Kurti saugią, sveiką, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką
Priemonės

Rodiklis

Data

Atsakingi
asmenys

1 uždavinys. Kurti saugią ir sveiką aplinką
Užtikrinti reikiamą patalpų valymą,
vėdinimą ir saugą, aprūpinti higienos
priemonėmis.
Atlikti mokyklos aplinkos ir ugdymo
proceso atitikties bendriesiems saugos
reikalavimams vertinimą bei pastabas
pateikti gimnazijos direktoriui.
Pagal galimybes naujinti ir renovuoti
mokyklos patalpas ir teritoriją.
Aptverti mokyklos teritoriją tvora

3.1. Mokyklos
teritorijos ir
patalpų priežiūros
užtikrinimas bei
aplinkos sveikatinimas

Kasdien

Tris kartus per
metus

Esant poreikiui
2020 metai

Direktoriaus
pavad. ūkio
reikalams
Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistas
Direkt. pavad.
ūkio reikalams
Administracija

Pagal galimybes atnaujinti mokyklos
2019 metai
Direkt. pavad.
sanitarinius mazgus.
ūkio reikalams
2 uždavinys. Užtikrinti, kad mokykloje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių sveikatą
3.2. Mokyklos
Įrengti stalo teniso žaidimo erdvę mo2016 metai
Mokyklos
bendruomenės
kyklos patalpose, prieinamą mokiniams
administracija
narių fizinio
pertraukų metu
aktyvumo
Atnaujinti krepšinio-tinklinio aikštelę
2016 metai
skatinimas
gimnazijos kieme
Renovuoti stadiono aikštyną
2017 metai





3.3. Mitybos ir
geriamojo vandens
prieinamumo
užtikrinimas

Įrengti daugiau saugių dviračių stovėjimo
aikštelių
Organizuoti mokyklos sporto šventę.
Rengti olimpinės mylios bėgimą.
Organizuoti solidarumo bėgimą „Junkisbėk-padėk“.
Organizuoti turizmo sporto šventę.
Rengti tarpklasines krepšinio varžybas.
Dalyvauti įvairiose tarpmokyklinėse
varžybose.
Užtikrinti, kad mokyklos valgykloje,
tualete ir sveikatos kabinete, mokymo
klasėse būtų karštas vanduo iš čiaupo.
Atlikti valgiaraščio ir mokinių maitinimo
atitikties vertinimą, su paslaugos tiekėjais
aptarti vaikų maitinimo rekomendacijas.
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2017 metai
Rudens sezonas

Kūno kultūros
mokytojai

Pavasario sezonas

Žiemos sezonas
Nuolat
2018 metai

Direktoriaus
pavad. ūkio
reikalams

Kartą per savaitę

Visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas

4-a veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI
TIKSLAS – Sutelkti išteklius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui
Rodiklis

Priemonės

Data

Atsakingi
asmenys

1 uždavinys. Sutelkti mokyklos bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo
veiklai
4.1. Mokytojų ir kitų
Rinkti bei paskleisti mokyklos
Esant
Direktoriaus
ugdymo procese daly- bendruomenėje informaciją apie
galimybei
pavaduotoja,
vaujančių asmenų
vykstančias konferencijas bei semivisuomenės sveikvalifikacijos tobuli- narus sveikatos ugdymo ir stiprinimo
katos priežiūros
nimo sveikatos stipri- tema.
specialistas ir kiti
nimo ir sveikatos
nariai
ugdymo klausimais
organizavimas
4.2. Mokyklos
Pasitelkti mokinių sveikatos ugdymui
Vieną-du
Klasių auklėtojai
bendruomenės narių
mokinių tėvus, kviečiant juos dalyvauti
kartus per
pasitelkimas
mokyklos sveikatinimo renginiuose,
metus
sveikatos ugdymui
iškylose.
Per tėvų susirinkimus ar individualias
Kartą per
Klasių auklėtojai,
konsultacijas mokinių tėvams pateikti
metus
visuomenės sveiinformaciją apie sveikos gyvensenos
katos priežiūros
principus bei paraginti juos perteikti žinias
specialistas
savo vaikams, būti jiems pavyzdžiu.
Kviesti į klasių valandėles tam tikrų spe- Esant
Klasių auklėtojai
cialybių, pvz. biomedicinos srities, mogalimybei
kinių tėvus, kurie papasakotų vaikams,
kaip išvengti ligų ir stiprinti sveikatą ar
užkirsti kelią jau esamų ligų
progresavimui.
2 uždavinys. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialiuosius išteklius
4.3. Apsirūpinimas
Kaupti ir padaryti mokiniams prieiTris-penkis Visuomenės
metodine medžiaga ir namą metodinę medžiagą sveikatos
kartus per
sveikatos priežiūkitomis sveikatos
išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
metus
ros specialistas
ugdymui reikalingomis priemonėmis
4.4. Mokyklos
Pasitelkti sveikatos ugdymo veikloms
Vieną- tris Biologijos
partnerių įtraukimas
LSMU Visuomenės sveikatos studentų
kartus per
mokytojai
bendrijos atstovus.
metus
Vykdyti sveikatinimo renginius kartu su Vasario
Direktoriaus
VDU „Atžalyno“ progimnazijos
mėn.
pavaduotojas,
bendruomene. Organizuoti integruotas
ir/arba
socialinis pedagopamokas, kuriose gimnazistai mokytų
pavasario
gas, biologijos ir
sveikatai palankios gyvensenos
sezonas
kūno kultūros
jaunesnius moksleivius.
mokytojai
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5-a veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS
TIKSLAS – užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę
Rodiklis

Priemonės

Data

Atsakingi
asmenys

Uždavinys. Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę
5.1. Sveikatos
ugdymas įtrauktas į
dalykų ar ugdymo
sričių teminius
planus, pasirenkamųjų
dalykų ir dalykų
modulių programas

5.2. Sveikatos
ugdymas apima visą
bendrąjį lavinimą.

Į ugdymo turinį integruoti
Žmogaus saugos (civilinės
saugos, priešgaisrinės saugos
ir saugaus eismo) programą
bei nelaimingų atsitikimų,
traumų prevencijos
programas.
Į ugdymo turinį integruoti
lytiškumo ugdymo ir sveikatingumo programą, apimančią
gyvenimo įgūdžių ugdymą,
sveikatos ugdymą, rengimo
šeimai ir lytiškumo ugdymą
bei tabako, alkoholio ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo bei streso, prievartos, patyčių prevenciją.

Rugsėjo mėn.

Direktoriaus
pavaduotojas,
žmogaus saugos
mokytojai

Rugsėjo mėn.

Direktorius,
dorinio ugdymo,
biologijos
mokytojai

Rengti „Žmogaus saugos
dienos“ mokymus, pasitelkiant bendruomenės pareigūnus, GMP narius, Raudonojo kryžiaus draugijos narius
ar kitų organizacijų atstovus.
Dalyvauti SMLPC, KVSB,
KMAC ar kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose ir
konkursuose, tokiuose kaip
„AIDS- geriau žinoti, „Sportuojanti mergaitė – būsima
olimpietė“, „Sveikatos skrynia“ ir pan. Jų veiklas integruoti į įvairių dalykų (biologijos, kūno kultūros, civilinės
saugos, pilietinio ugdymo,
dailės) pamokas.

Birželio mėn.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas
Pedagogai
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Rodiklis

Priemonės

Data

5.3. Sveikatos ugdymas apima įvairias
sveikatos sritis:
fizinio aktyvumo ir
kūno kultūros; sveikos mitybos; tabako,
alkoholio ir kitų
psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo
bei nelaimingų atsitikimų, traumų, streso,
prievartos, patyčių
prevencijos; rengimo
a)
šeimai ir lytiškumo
ugdymo; užkrečiamųjų ligų prevencijos;
b)
vartojimo kultūros
ugdymo.

Rengti paskaitas- praktinius
užsiėmimus sveikos mitybos,
fizinio aktyvumo, pirmosios
pagalbos, žalingų įpročių prevencijos, darbo-poilsio režimo, higienos įgūdžių ir kitomis temomis per klasių valandėles ar juos integruoti į įvairių dalykų pamokas.

Pagal poreikį, bet
ne rečiau kaip kartą
per metus vienai
klasei

Paminėti Europos sveikos
mitybos dieną.

Lapkričio 8 d.

Organizuoti tarptautinės
nerūkymo dienos renginius.

c) Paminėti pasaulinę psichikos
sveikatos dieną.
d) Paminėti triukšmo
prevencijos dieną.

e) Rengti tarptautinės šokio
dienos pasirodymus.
Rengti protų mūšius, viktorinas sveikatos, saugaus elgesio
temomis.
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Atsakingi
asmenys
Psichologai, socialinis pedagogas, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas ir kiti gimnazijos specialistai ir pedagogai

Biologijos, dailės mokytojai,
VSPS
Trečiasis lapkričio Soc. pedagogas,
mėn. ketvirtadienis psichologai,
mokinių taryba,
dir. pavad.
ugdymui, VSPS
Spalio 10 d.
Psichologai, soc.
pedagogas
Paskutinis
Direktoriaus
balandžio mėn.
pavad. ugdymui,
trečiadienis
socialinis pedagogas, psichologai, VSPS
Balandžio 29 d.
Šokio
pedagogas
Vieną-du kartus per Direktoriaus
metus
pavad. ugdymui,
pedagogai, mokinių komitetas

6-a veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR
TĘSTINUMO LAIDAVIMAS
TIKSLAS – skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį vietos bendruomenei
Atsakingi
asmenys
1 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatos stiprinimo veiklos
Rodiklis

Priemonės

Data

patirties sklaidą mokykloje
Skelbti informaciją apie sveikatą
Nuolat
stiprinančias veiklas mokykloje bei
sveikatai palankios gyvensenos rekomendacijas mokyklos fojė, naudojant vaizdinę medžiagą,
demonstracijas.
Pranešti apie sveikatą stiprinančius
Pagal poreikį
renginius mokykloje per mokyklos
radiją.
2 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatą stiprinančios
mokyklos veiklos patirties sklaidą už mokyklos ribų.
6.2. Sveikatą stipriPaviešinti gimnazijos sveikatą
nančios mokyklos
stiprinančius renginius mokyklos ir
veiklos patirties
KVSB svetainėse.
pavyzdžių sklaida už
Bendradarbiauti su Lietuvos SSM
mokyklos ribų
tinklu, SSM veiklos koordinatoriais,
dalyvauti renginiuose, dalytis gerąja
darbo patirtimi
6.1. Sveikatos stiprinimo veiklos patirties
sklaida mokykloje

14

