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JONIŠKIO R. GATAUČIŲ MARCĖS KATILIŪTĖS MOKYKLA
2021–2026 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA
„SVEIKAME KŪNE – SVEIKA SIELA“
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Joniškio r. Gataučių Marės Katiliūtės mokyklos 2021–2026 m. sveikatos stiprinimo programa
„Sveikame kūne – sveika siela“ (toliau – programa), sudaryta atsižvelgus į strateginius įstaigos planus,
įstaigos veiklos programą, bendruomenės poreikius. Programa 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 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;
2. Dalyvautomis sveikatos ugdymo ir stiprinimo programomis bei projektais, bendruomenės
poreikiu, rekomendacijomis;
3. Programą įgyvendins mokyklos administracija, pedagogai, ir kiti ugdymo procese
dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai), socialiniai
partneriai.
II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla – bendrojo lavinimo mokykla, esanti Joniškio
rajone, Gataučių kaime, Mokyklos g. 6, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir neformalaus švietimo programas lietuvių kalba. Savininkas – Joniškio rajono
savivaldybės taryba.
Gataučių M. Katiliūtės mokyklos pagrindinės sveikos gyvensenos ugdymo, darnaus vystymosi
kryptys:
•
•
•

mokinių sveikatos saugojimas ir stiprinimas;
mokinių ekologinis, aplinkosauginis ugdymas;
kūrybinis ugdymo programų įgyvendinimas.

2020–2021 m. m. mokykloje mokosi 160 mokinių (26 ikimokyklinukai, 14 priešmokyklinio
ugdymo ugdytinių, 44 pradinių klasių makiniai). Dirba 29 mokytojai: iš jų 6 metodininkai ir 19
vyresnieji mokytojai, 4 mokytojai.
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Su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais dirba logopedas, specialusis pedagogas,
mokytojo padėjėjai. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai individualiai bendrauja ir teikia
konsultacijas tėvams. Vaikams, turintiems elgesio sunkumų, motyvacijos problemų pagalbą teikia
socialinis pedagogas. Pagalbos mokiniui specialistai organizuoja paskaitas/mokymus mokyklos
bendruomenei.
Be privalomojo ugdymo turinio mokiniai renkasi siūlomus mokymosi poreikius atitinkančius
dalykus, neformaliojo švietimo programas, atitinkančias jų saviraiškos poreikius.
Mokykloje yra įgyvendinamos prevencinės programos:
• Pradinėse klasėse Žmogaus saugos bendroji programa ir Bendrųjų kompetencijų ir
gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – Mokymosi mokytis, Komunikavimo,
Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmojingumo. Gyvenimo Įgūdžių ugdymo – pagrindai integruoti į
Bendrąsias programas.
• Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa integruojama į
mokomųjų dalykų turinį.
• Nuoseklios, ilgalaikės socialinės ir emocinės kompetencijas ugdančios prevencinės
programos ZIPIO DRAUGAI (1 klasėje), OBUOLIO DRAUGAI (2 ir 3 klasėse) ir OLWEUS (310 klasėse) įgyvendinamos klasių valandėlių metu.
• LION QUEST „Laikas kartu“ (priešmokyklinis ugdymas – IV klasės); LIONS QUEST
,,Paauglystės kryžkelės“ (5–8 klasėms).
• Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa
integruojama į mokomųjų dalykų turinį.
• Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa (integruota į ugdymą).
Mokykloje nuolat vykdomi įvairūs sveikatos, aplinkosaugos ir kt. projektai:
dalyvaujame Žemės ūkio ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos pieno produktų
vartojimo vaikų ugdymo ir švietimo įstaigose paramos „Pienas vaikams“ programoje;
• dalyvaujame Žemės ūkio ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos „Vaisiai vaikams“;
• UAB „Atliekų tvarkymo centro“ projekte „Mes rūšiuojam“;
• edukaciniame projekte „Košės diena“;
• respublikiniame projekte „Sveikatiada“;
• konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“;
• dalyvaujame Lietuvos „Lietaus vaikai“ asociacijos veikloje. Administracija ir pagalbos
mokiniui specialistai yra asociacijos „Joniškio lietaus vaikai“ nariai.
• Makedonijos universiteto Švietimo ir socialinės politikos fakulteto programa insulto
profilaktikai FAST HEROES (priešmokyklinis ugdymas – 2 klasės);
• dalyvaujame Erasmus+ programoje „A Safe Sporty Inclusion for Special Teens“;
• nuo 2004 metų dalyvaujame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Lietuvos
mokyklų žaidynėse.
Laimėjimai:
•

2011–2012 m. m. II vietos laimėtojai;
2013–2014 m. m. II vietos laimėtojai;
2014–2015 m. m. I vietos laimėtojai;
2015–2016 m. m. I vietos laimėtojai;
2016–2017 m. m. I vietos laimėtojai;
2017–2018 m. m. I vietos laimėtojai;
2018–2019 m. m. I vietos laimėtojai;
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2019–2020 m. m. I vietos laimėtojai.
Kasmet mokykloje vyksta jau tradiciniais tapę sveikatos stiprinimo renginiai: „Rudens krosas
Judumo savaitei paminėti”, „Taiklioji rankelė“, „Sveikatos ir sporto dienos“, „Pasaulinė diena be
tabako“ renginiai, „Žemės diena“‚ „Vanduo — gyvybės šaltinis“, „Tolerancijos diena“, „AIDS
diena“, „Sveikos mitybos diena“, akcijos, kurių metu tvarkoma mokyklos aplinka ir kaimo poilsio
zona. Žygiai pėsčiomis ir dviračiais. Organizuojamos interaktyvios matematikos, anglų, biologijos,
geografijos, storijos ir kt. pamokos.
Paskaitos įvairiomis sveikatos stiprinimo temomis: „Sveika mityba — maisto sauga“,
„Fizinis aktyvumas“, „Burnos higiena“, „Atostogauju saugus“, „Žalingi įpročiai“, „Mobiliųjų žala“,
„LPI ir kitos ligos“, „Meilė + susižavėjimas + atsakingas elgesys“, „Asmens higiena“, traumų
prevencija — „Įvertink riziką“ ir t.t. Mokykloje lankosi ir skaito paskaitas aktualiomis sveikatos
stiprinimo ir saugojimo temomis sveikatos specialistai. Periodiškai vykdomos darbuotojų pirmosios
pagalbos žinių ir įgūdžių mokymo bei privalomų higienos įgūdžių mokymo programos. Visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė kaupia, sistemina, analizuoja duomenis apie mokinių sveikatą ir
periodiškai apibendrintus pristato mokyklos bendruomenei. Mokykloje nuolat vykdoma traumų
apskaita, analizė ir prevencija. Mokykloje aktyviai veikia vaiko socialinės gerovės komisija.
Mokyklos pedagogai nuolat dalyvauja miesto, apskrities, šalies, kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, dalinasi patirtimi su miesto, rajono, respublikos pedagogais. Mokykla bendradarbiauja
su kitomis institucijomis: Joniškio savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, pirminės sveikatos
priežiūros įstaigomis, Pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Profesinio
rengimo centrais, Joniškio ŽŪM, Psichikos sveikatos centru, Joniškio sporto centru, Šiaulių apskrities
Joniškio PK.
Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos bendruomenės nariai siekia, kad sveikatą stiprinanti
veikla taptų vienu iš mokyklos veiklos prioritetu, kad mokyklos bendruomenė galėtų prisidėti keičiant
visuomenės socialinius santykius, tobulinant žmonių tarpusavio santykius, formuojant jaunimo
vertybines orientacijas, propaguojant sveiką gyvenseną, įveikiant arba mažinant neigiamas pasekmes
sukeliančius reiškinius artimoje aplinkoje.
III SKYRIUS
SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI
Tikslas – pozityviai mąstančio, fiziškai aktyvaus, suvokiančio sveikos gyvensenos svarbą,
atsakingo už savo ir kitų sveikatą piliečio ugdymas ir rengimas visaverčiam gyvenimui.
Prioritetas – užtikrinti sąlygas sveikos gyvensenos ugdymui ir skatinimui.
IV SKYRIUS
SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, LAUKIAMI
REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI
Uždaviniai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sutelkti bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo veiklai.
Plėtoti sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklas Gataučių M. Katiliūtės mokykloje.
Puoselėti glaudų tarpusavio ryšį tarp mokyklos bendruomenės narių.
Užtikrinti palankų psichosocialinį klimatą mokykloje.
Skatinti mokyklos bendruomenės narių fizinį aktyvumą.
Kelti pedagogų kompetenciją sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais.
Plėsti bendradarbiavimą ir sklaidą sveikatos stiprinimo srityje už mokyklos ribų.
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8. Puoselėti mokyklos bendruomenės kultūrą ir bendruomeniškumą.
Laukiami rezultatai:
1. Į sveikatos stiprinimo veiklą įsitrauks visa mokyklos bendruomenė.
2. Tobulės sveikatos ugdymo priemonių sistema.
3. Formuosis palankūs mokinių, pedagogų, šeimos ir visuomenės tarpusavio santykiai.
4. Didės bendruomenės narių fizinis aktyvumas.
5. Didės mokytojų ir kitų bendruomenės narių kompetencija sveikatos ugdymo srityje.
6. Plėsis bendradarbiavimo su partneriais sveikatos stiprinimo srityje galimybės.
7. Mokyklos bendruomenė gilins sveikos gyvensenos, higienos žinias.
8. Formuosis sveikesnio gyvenimo nuostatos ir įgūdžiai, didės mokinių atsparumas žalingiems
įpročiams.
9. Vyks sveikatos stiprinančios mokyklos sampratos ir veiklos patirties sklaida mokykloje ir už
jos ribų.
1 veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR
KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Tikslas: užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą mokykloje.
Už priemonės
Priemonės
įgyvendinimą
Rodiklis
Priemonė
įgyvendinimo
atsakingi asmenys (tik
data
pareigos)
1 uždavinys. Plėtoti sveikatos stiprinimo procesus mokykloje
1.1. Sveikatos
Mokyklos direktoriaus 2021 m.
stiprinimo
sausio 29 d. įsakymu Nr. V-16
mokykloje
sudaryta Sveikatos stiprinimo
veiklą organizuojanti darbo grupė,
organizavimo
grupės
siekiant tapti sveikatą stiprinančia
2021 m.
Administracija
sudarymas
mokykla
Paskirtas sveikatos stiprinimo
programos koordinatorius
2 uždavinys. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę mokykloje
2.1. Sveikatos
Rengti sveikatos stiprinimo darbo
stiprinimo
grupės susirinkimus, kurios tikslas
procesų ir
planuoti artimiausią veiklą bei
rezultatų
Kas antrą
aptarti
einamojo
laikotarpio
vertinimas
mėnesį
sveikatos stiprinimo renginius ir
kitas veiklas, numatyti jų tęstinumo
ir tobulinimo galimybes.

Sveikatos stiprinimo
veiklos organizavimo
grupė.
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Parengti klausimynus mokyklos
bendruomenei,
kuriose
bus
prašoma išsakyti nuomonę apie
sveikatinimo veiklas mokykloje bei
kitus
sveikatą
veikiančius
veiksnius.

1 kartą per
metus

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas

Laukiamas rezultatas — plėtojami sveikatos ugdymo procesai, į sveikatos stiprinimo veiklą
įsitrauks visa mokyklos bendruomenė. Tobulės sveikatos ugdymo priemonių sistema.
2 veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA
Tikslas: plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus mokyklos bendruomenės
narių tarpusavio santykius.
Už priemonės
Priemonės
įgyvendinimą
Rodiklis
Priemonė
įgyvendinimo
atsakingi asmenys (tik
data
pareigos)
3 Uždavinys. Puoselėti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius.
3.1. Mokyklos
Saugumo
užtikrinimas,
bendruomenės narių socialinė adaptacija.
gerų tarpusavio
Asmeninės ir grupinės
VGK
santykių kūrimas ir
konsultacijos mokiniams ir jų
Nuolat
puoselėjimas,
tėvams.
padedant spręsti
Vykdyti mokinių lankomumo
mokiniams
stebėseną ir analizę.
sunkumus
Analizuoti elgesio taisyklių
pažeidimus, patyčių, žalingų
įpročių ir kitų pažeidimų
Kartą per
atvejus. Teikti konsultacijas
VGK
mėnesį
pedagogams,
mokiniams,
tėvams švietimo pagalbos
klausimais.
Rengti klasės valandėles,
Remiantis
skirtas spręsti bendravimo,
Klasių auklėtojai
planu
drausmės problemas
Organizuoti
pasaulinės
Mokyklos psichologė
psichikos
sveikatos,
Remiantis
Socialinė pedagogė
tolerancijos,
PSO
planu
Visuomenės sveikatos
rekomenduojamų sveikatos
priežiūros specialistė
dienų minėjimo renginius.
Laukiamas rezultatas – mokinių, pedagogų, šeimos ir visuomenės tarpusavio santykiai taps
kokybiškesni, paremti pasitikėjimu, pagarba ir partneryste.
3 veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA
Tikslas: Saugi, sveika, higienos reikalavimus atitinkanti ugdymo aplinka.
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Rodiklis

Priemonė

4 Uždavinys . Kurti saugią ir sveiką aplinką.
4.1. Mokyklos teritorijos ir
Užtikrinti reikiamą
patalpų priežiūros
patalpų
valymą,
užtikrinimas bei aplinkos
vėdinimą ir saugą,
sveikatinimas.
aprūpinti
higienos
priemonėmis.
Atlikti
mokyklos
aplinkos ir ugdymo
proceso
atitikties
bendriems
saugos
reikalavimams
vertinimą
bei
pastabas
pateikti
mokyklos
direktoriui.
Pagal
galimybes
naujinti ir renovuoti
mokyklos patalpas ir
teritoriją.

Priemonės
Už priemonės
įgyvendinimo įgyvendinimą atsakingi
data
asmenys (tik pareigos)

Nuolat

Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams

Du kartus per
metus

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas

Esant
poreikiui

Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams

5 uždavinys. Užtikrinti, kad mokykloje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių
sveikatą.
5.1 Mokyklos
Dalyvauti
Remiantis
Kūno kultūros
bendruomenės narių fizinio respublikiniuose ir
renginių
mokytojas
aktyvumo skatinimas
rajoniniuose sporto
planu
renginiuose
Dalyvauti įvairiose
tarpmokyklinėse
varžybose
Organizuoti
sveikatos ir sporto
dienas, tarp klasines
futbolo, krepšinio,
tinklinio,
virvės
traukimo, lengvosios
atletikos
varžybas
mokykloje.
Organizuoti turizmo
ir sporto dienas

Remiantis
renginių
planu

Remiantis
renginių
planu

Remiantis
renginių
planu

Kūno kultūros
mokytojas

Sveikatos stiprinimo
veiklos organizavimo
grupė
Kūno kultūros mokytojai

Sveikatos stiprinimo
veiklos organizavimo
grupė
Kūno kultūros mokytojai
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5.2 Mitybos ir geriamojo
vandens prieinamumo
užtikrinimas.

3.4. Nelaimingų atsitikimų
ir traumų prevencija.

Užtikrinti, kad
mokyklos
valgykloje, sporto
salėje,
tualete ir sveikatos
kabinete, mokymo
klasėse būtų karštas
vanduo iš čiaupo.
Atlikti valgiaraščių ir
mokinių maitinimo
atitikties vertinimą.
Pamokų ciklas
„Įvertink riziką“,
„Atostogauk saugus“
Pirmos pagalbos
mokymai.

Nuolat

Du kartus per
mėnesį

Remiantis
planu

Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams

Sveikatos priežiūros
specialistė

Administracija
Sveikatos stiprinimo
veiklos organizavimo
grupė
Mokytojai

Laukiamas rezultatas – sukurtos sveikos ir patrauklios mokymosi, darbo ir poilsio, higienos
reikalavimus atitinkančios sąlygos. Didės bendruomenės narių fizinis aktyvumas.
4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI
Tikslas – racionaliai panaudoti mokyklos bendruomenės žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius
sveikatos ugdymui ir stiprinimui.
Priemonės
Už priemonės
įgyvendinimo įgyvendinimą atsakingi
Rodiklis
Priemonė
data
asmenys (tik pareigos)
6 uždavinys: Sutelkti mokyklos bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo
veiklai
6.1. Mokytojų ir kitų
Informuoti mokyklos
ugdymo procese
bendruomenę
Administracija
dalyvaujančių asmenų
informaciją apie
Esant
Visuomenės sveikatos
kvalifikacijos
vykstančias
galimybei
priežiūros specialistė
tobulinimo sveikatos
konferencijas, seminarus
Mokytojai
stiprinimo ir sveikatos
sveikatos ugdymo ir
ugdymo klausimais
stiprinimo tema.
6.2. Mokyklos
Pasitelkti
mokinių
bendruomenės narių
sveikatos
ugdymui
pasitelkimas sveikatos
mokinių tėvus, kviečiant Du-tris kartus
Klasių vadovai
ugdymui
juos dalyvauti mokyklos
per metus
sveikatinimo
renginiuose, iškylose
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Kviesti į klasių
valandėles tam tikrų
specialybių, pvz.
biomedicinos,
visuomenės sveikatos,
mokinių tėvus, kurie
papasakotų vaikams,
kaip išvengti ligų ir
stiprinti sveikatą ar
užkirsti kelią jau
esamoms ligų
progresavimui.

Esant
galimybei

Klasių vadovai

7. Uždavinys. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialiuosius išteklius.
4.3. Apsirūpinimas
Kaupti
ir
padaryti
metodine medžiaga ir
mokiniams
prieinamą
Du –tris
Visuomenės sveikatos
kitomis sveikatos
metodinę
medžiagą
kartus per
priežiūros specialistas
sveikatos išsaugojimo ir
ugdymui reikalingomis
metus
priemonėmis
stiprinimo klausimais.
4.4. Mokyklos partnerių Visuomenės sveikatos
įtraukimas
biuro lektoriai;
JSC;
Sveikatos stiprinimo
Sporto klubai;
Esant
veiklos organizavimo
PK
galimybei
grupė
Priešgaisrinė gelbėjimo
tarnyba
Joniškio rajono
savivaldybė
Laukiamas rezultatas – didės mokytojų ir kitų bendruomenės narių kompetencija sveikatos
ugdymo srityje. Plėsis bendradarbiavimo su partneriais sveikatos stiprinimo srityje galimybės.
5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS
Tikslas – užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę.

Rodiklis

Priemonė

Priemonės
įgyvendinimo
data

Už priemonės
įgyvendinimą atsakingi
asmenys (tik pareigos)
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8. Uždavinys. Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę.
8.1. Sveikatos
Į ugdymo turinį
2021 – 2026
Administracija
integruota:
m.m.
ugdymas įtrauktas į
ALKOHOLIO,
TABAKO
dalykų ir kitų
IR KITŲ PSICHIKĄ
sveikatos ugdymo
VEIKIANČIŲ
sričių teminius
MEDŽIAGŲ
planus,
VARTOJIMO
pasirenkamųjų dalykų PREVENCIJOS
PROGRAMA“
ir dalykų modulių
„ŽMOGAUS SAUGOS
programas
BENDROJI
PROGRAMA“
OLWEUS— prevencinė
jaunimo programa
Nuo 2017 m.
įgyvendinama
„SVEIKATOS IR
LYTIŠKUMO UGDYMO
BEI RENGIMO ŠEIMAI
PROGRAMA“.
Nuo 2019 metų rugsėjo
mėn. vykdoma LIONS
QUEST „Raktas į sėkmę“
programa.
Zipio draugai programa
8.2 Sveikatos
Sveikatos ugdymas per
Mokytojai,
ugdymas apima
pamokas.
Visuomenės sveikatos
įvairias sveikatos
Sveikatos ugdymas per
priežiūros specialistas
sritis.
neformalųjį švietimą.
Sveikatos ugdymas
klasių valandėlių,
išvykų, renginių ir kt.
metu.
Sveikatos ugdymas
Kasmet
Mokytojai,
apima įvairias sveikatos pagal metų,
Visuomenės sveikatos
temas.
mėnesio
priežiūros specialistas
planus
Fizinio aktyvumo ir
kūno kultūros;
sveikos mitybos; tabako,
alkoholio ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų
vartojimo;
nelaimingų atsitikimų,
užkrečiamų ligų
prevencijos;
vartojimo kultūros
ugdymo;
traumų,
streso,
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prievartos,
patyčių prevencijos;
sveikatos ir lytiškumo
ugdymo;
8.3. Sveikatos
Dalyvauti SMLPC,
Esant
Pedagogai,
SSUS, UPC, LMNŠC,
galimybei
Visuomenės sveikatos
ugdymas apima visą
ULAC
ar
kitų
įstaigų
priežiūros specialistas
bendrąjį lavinimą
organizuojamuose
renginiuose, tokiuose
kaip „Sveikatos fiesta“,
„Sveikatiada“,
„Sveikuolių sveikuoliai“,
„AIDS: geriau žinoti“ ir
pan.
Laukiamas rezultatas –pamokų, renginių, išvykų, klasių valandėlių, paskaitų, akcijų metu
mokiniai įgyja žinių, patarimų apie asmens higienos svarbą, ugdosi tarpusavio santykius,
plečia žinias apie sveiką gyvenseną, formuoja neigiamą požiūrį į rūkymą, alkoholio ir
narkotinių medžiagų vartojimą, daugiau mokinių įsijungia į aktyvią sportinę bei meninę
veiklą. Daugiau galimybių į sveikatos ugdymą įtraukti tėvus, socialinius partnerius.
6 veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA
Tikslas – užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir veiklos patirties sklaidą
mokykloje ir už jos ribų.
Priemonės
Už priemonės
įgyvendinimo įgyvendinimą atsakingi
data
asmenys (tik pareigos)
9. Uždavinys: Skleistis veikalą stiprinančios mokyklos patirtį.
9.1. Reguliariai
Žiniasklaida, mokyklos Nuolat
Sveikatos stiprinimo
skelbti informaciją
internetinė svetainė,
veiklos organizavimo
apie mokykloje
Facebook puslapis,
grupė
vykdomą
Sveikatai palankios
sveikatinimo veiklą.
gyvensenos
rekomendacijos
mokyklos fojė,
naudojant vaizdinę
medžiagą,
demonstracijas.
Rodiklis

Priemonė

10 uždavinys: Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatą stiprininčios
mokyklos veiklos patirties sklaidą už mokyklos ribų.
10.1. Sveikatą
Rajoniniai laikraščiai
stipinančios
Joniškio VSB tinklapiai
mokyklos patirties
Gerosios
patirties
sklaida už mokyklos
sklaida seminaruose,
ribų.
konferencijose
Laukiamas rezultatas – apie mokyklos sveikatinimo veiklą sužinos tėvai, miesto mokyklų
bendruomenės, pasinaudos gerąja darbo patirtimi, paseks mūsų bendruomenės pavyzdžiu –
stiprinti mokinių sveikatą.
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V SKYRIUS
SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS
Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas bus atliekamas kasmet, mokslo metų
pabaigoje, vadovaujantis nustatytais kriterijais ir metodais.
Vertinimą koordinuos – mokyklos direktorius.
Vertinimo kriterijai:
• Mokinių sveikos gyvensenos įgyti įgūdžiai;
• Bendruomenės aktyvumas įgyvendinant sveikatos stiprinimo veiklų planavimą ir
įgyvendinimą;
• Mokyklos fizinė aplinka;
• Pedagogų ir specialistų kvalifikacijos kėlimas;
• Gerosios patirties sklaida.
VI SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ŠALTINIAI
Programai įgyvendinti bus naudojamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos (mokinio krepšelio), savivaldybės biudžeto, labdaros, rėmėjų ir socialinių partnerių
lėšos, žmogiškieji ištekliai. Dalis programos bus finansuojama iš vykdomų projektų lėšų.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
grupė.

• Programos įgyvendinimą koordinuos sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo

• Kontrolę vykdys mokyklos direktorius.
• Apie programos vykdymo eigą bus informuojama posėdžių, susirinkimų metu,
mokyklos internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje.
• Visos programos įgyvendinimo ataskaita bus ruošiama 2026 metais.
• Programos sudarytojai pasilieka sau teisę koreguoti programą atsižvelgiant į
mokyklos bendruomenės pokyčius.
____________

