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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO  MOKYKLOS SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS PROGRAMA  

„SVEIKA GYVENSENA – GYVENIMO BŪDAS NUO VAIKYSTĖS“ 

2018–2022 METAMS 
 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos Sveikatos stiprinimo programa „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo vaikystės“ 2018–

2022 mokslo metams (toliau – Programa), sudaryta atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, mokyklos veiklos programą, mokyklos dalyvavimą 

Sveikatą stiprinančių mokyklų projekte patirtį, bendruomenės poreikius, nustato 2018-2022 mokslo metams tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus 

ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Programa siekiama formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų bei bendruomenės pastangomis kurti integruotą, 

visaapimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. 

3. Programa parengta atsižvelgus į Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos 2018–2020 m. strateginį veiklos planą, 2018–2019 mokslo 

metų mokyklos ugdymo planą, patvirtintą direktoriaus įsakymu Nr. Org-32 (14.1), 2018-08-22, „Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos programą“ ir   

vidaus audito rezultatus.  

4. Programą įgyvendins Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

  

2014–2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

5. Įgyvendinant 2014–2018 metų programą, buvo siekiama ugdyti asmenybes, turinčias pakankamai gebėjimų, įgūdžių, tvirtas nuostatas 

pasirenkant sveiką gyvenimo būdą. 

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo programoje ypač didelis dėmesys buvo skirtas sveikos gyvensenos propagavimui, įgūdžių bei nuostatų 

formavimui. Mokykla, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, sveikatinimo temomis organizavo renginius, valandėles, akcijas, paskaitas, 

diskusijas, varžybas mokyklos bendruomenės nariams, atliko apklausas, tyrimus, dalyvavo įgyvendinant projektus.  
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Vykdant vidaus auditą (II lygiui) , sveikatos stiprinančios mokyklos veiklos srities rodikliai įvertinti: 

Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės garantavimas – 2 lygiu. 

Psichosocialinė aplinka – 3 lygiu; 

Fizinė aplinka – 3 lygiu; 

Žmogiškieji ir materialieji ištekliai – 3 lygiu.;  

Sveikatos ugdymas – 4 lygiu; 

Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida – 2 lygiu. 

 

SVEIKATOS STIPRINIMO IR UGDYMO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ (2014–2018 m. m. veiklos SSGG  (SWOT) analizė ) 

  

1. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės garantavimas 

1.1. Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo mokykloje grupės sudarymas 

1.2. Sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas. 

 

STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

1.1. Mokykloje direktoriaus įsakymu yra sudaryta sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti darbo 

grupė. Joje yra 15 narių. Grupę sudaro mokytojai, socialinis pedagogas, logopedas, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas, mokinių ir tėvų atstovas. Grupės nariai iš dalies yra pasiskirstę 

pareigomis. 

Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės pirmininkas yra Kuršėnų Stasio Anglickio 

mokyklos direktorius. Per ketverius metus ženkliai sumažėjo grupės narių skaičius: 2013 m. grupę 

sudarė 15 narių, o 2018m. liko 8 nariai (išėjo į pensiją, pakeitė darbovietę, mokinė baigė mokyklą). 

Tačiau suplanuotos veiklos vyko. 

Dauguma mokytojų aktyviai dalyvauja organizuojant ir vykdant su sveikatos stiprinimu susijusius 

projektus, renginius, akcijas. Mokykloje tradiciškai kasmet organizuojama ,,Košės diena”, vaisių-

daržovių paroda ,,Rudens kraitė”, viktorina ,,Sveika mityba mokykloje”, minima ,,Europos sveikos 

mitybos diena” (11-08), vykdomi projektai ,,Laikas dirbti ir laikas ilsėtis”, ,,Gerai nuotaikai – įdomusis 

takelis”, ,,Sportuoti su draugu visada smagu”, ,,Sveikatingumo maratonas”, ,,Sveika gyvensena ir kraujo 

donorystė”. Kasmet mokiniai su mokytojais šv. Kalėdų, šv. Velykų proga lankosi ligoninėje, kur slaugos 

skyriaus ligoniams dovanoja savo rankomis pagamintus darbelius ir  šventiniam stalui skirtas vaišes. 

Kasmet mokytojai organizuoja sportinius renginius: ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs” (3–4 kl., 5–6 kl.),  

kvadrato varžybas (3–4 kl., 5–6 kl.), ,,Olimpinė diena” (gegužės mėn.), ,,Olimpinis ruduo“ (rugsėjo 

mėn), mergaičių ir berniukų mažojo futbolo turnyrus, ,,Kalėdinė futboliuko fiesta” Kuršėnų miesto PUG 

ugdytiniams, krepšinio, lengvosios atletikos, riedučių, šaškių, orientavimosi varžybose (5–10 kl.). 

Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas  

neįtrauktas į mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo turinį.   

 

Mokykloje nesukurta sveikatos stiprinimo 

programos vertinimo sistema. 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

dirba tik 0,6 etato (3dienas per savaitę). 
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Mokykloje kasmet vyksta ,,Europos judumo savaitė”, judriosios pertraukos, šokio dienos ,,Judėkime 

šokio ritmu”, ,,Mankštiada”, trumposios akcijos ,,Apibėk mokyklą”, ,,Linksmieji šokiai”. PUG ir 

pradinių klasių mokiniai dalyvauja respublikiniame projekte ,,Sveikata visus metus”. Antrą kartą 

mokyklai skirtas finansavimas pradinių klasių mokinių plaukimo įgūdžių formavimui baseine. Šešių 

pradinių klasių mokiniai dalyvauja Kuršėnų miesto, Šiaulių ir kitų rajonų, bei respublikiniuose šokių 

konkursuose, festivaliuose, šventėse.  

Kiekvieną pavasarį mokiniai, mokytojai, kiti mokyklos bendruomenės nariai dalyvauja tikybos 

mokytojos organizuojamame žygyje pėsčiomis iš Šiaulių Katedros  į Kryžių kalną, o rudenį dalyvauja 

trijų dienų 75 km piligriminiame žygyje iš Kryžių kalno į Šiluvą. 

Nuo 2015 metų mokinių tėvų iniciatyva mokyklos bendruomenė pradėjo dalyvauti pėsčiųjų 

žygiuose: 2015m. – Kurtuvėnų regioniniame parke ,,Knygnešių keliais”, o nuo 2016m. – žygiuose 

,,Pėsčiomis pajūriu”. 2018 m. žygis vyko Latvijos pajūryje, Liepojoje. Jau du metus 6-10 kl. mokiniai 

kartu su tėvais ir kitais bendruomenės nariais plaukė baidarėmis Ventos ir Dubysos upėmis. Daugiau 

kaip 10 metų mokykloje organizuojamos šeimų linksmųjų estafečių varžybos ,,Mustango šeimynėlė”. 

Mokykloje dvi pradinės klasės dalyvauja jaunųjų miško bičiulių veikloje, kur neformalių užsiėmimų 

metu dalyvauja aplinkosauginėje, ekologinėje veikloje: keliami inkilai, žiemą renkamos maisto atsargos 

žvėreliams, gaminamos lesyklėlės, susipažįstama su miškininko profesija, vykdomos išvykos į Vainagių 

girininkiją, į Kurtuvėnų regioninį parką, Gedinčių girininkiją. Du metus ,,Ąžuoliukų”  

čiukėnas). Apie alkoholio, narkotikų ir rūkymo kenksmingumą pasakojo Šiaulių rajono policijos 

atstovai. būrelio nariai kartu su tėveliais ir vyresniųjų klasių mokiniais dalyvauja akcijoje ,,Padovanok 

kuršėniečiui lesyklėlę”. Vaikai dovanoja savo rankomis pagamintas lesyklėles Kuršėnų miesto 

gyventojams.  

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos aktyvių tėvų bendruomenė 2017 m. balandžio–rugsėjo mėn. 

organizavo socialinį projektą ,,Mylėk save“ orientuotą į žalingų įpročių prevenciją. Projektas renginiai 

buvo skirti mokyklos bendruomenės nariams: 

2017-04-20 vyko mokinių, tėvų bei mokyklos bendruomenės narių linijinių šokių pamoka, kurią 

pravedė choreografas Linas Laureckis. 

2017-05-11 vyko paskaita ,,Elektroninės cigaretės ir jų žala organizmui“ (lektorius Edvinas Pe 

2017-09-21 vyko paskaita bei funkcinė treniruotė kūnui ir sielai. Renginio svečias – sporto klubo 

,,Sportuokimkartu“ treneris Remigijus Janeliūnas.  

2017- 09- 30 vyko socialinio projekto "Mylėk save" finalinis renginys Kuršėnų miesto kultūros 

centro salėje (projekto apdovanojimai, koncertas miesto bendruomenei). Renginio svečiai - Panevėžio 

sportinių šokių klubas "Tango" bei Naisių vasaros teatras. 

Mokiniai aktyviai dalyvauja sportinėse veiklose. 2016 m. ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo 
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Lietuvos Sveikatos ministerijos organizuotame projekte sveikatinimo tema ir išleido knygą ,,Gyvenimo 

būdas”. Gauta ministerijos padėka. 

Mokykloje visuomenės sveikatos priežiūros specialistas dirba tris dienas per savaitę 8–16val. (0,61 

etato). Jis organizuoja švietėjišką veiklą aktualiais sveikatos stiprinimo klausimais. Specialistas darbą 

organizuoja pagal individualų planą, kurį patvirtina mokyklos direktorius. Kaupiama ir sisteminama 

informacija apie mokinių sveikatą, rizikos veiksnius. Mokinių fizinė būklė aptariama su kūno kultūros ir 

pradinių klasių mokytojais. Specialistas veda informacinius-prevencinius  pokalbius klasės valandėlių 

metu, dalyvauja mokyklos ar rajono renginiuose sveikatinimo tema. Platina informacinius lankstinukus 

apie užkrečiamų  ligų profilaktiką ir gydymą, regėjimo tausojimą ir kt. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas kasmet rengia ir vykdo šias priemones: 

1. Parengia stendus: ,,Saugi aplinka“ , ,,Pasaulinė diena be tabako“ ,,Pasaulinė maisto diena“, 

,,Tarptautinė nerūkymo diena“, ,,Pasaulinė AIDS diena“ ir t. t. 

2. Praveda pokalbius (diskusijas) klasėse: ,,Gripas. Apsaugos būdai“, ,,Asmens higiena“, ,,Triukšmo 

žala“, ,,Burnos priežiūra“, ,,Žalingų įpročių prevencija“. 

3. Praveda pamokas: ,,Saugi aplinka“, ,,Sveika mityba“, ,,Lytiškumas“ (mergaitėms ir berniukams 

atskirai). 

4. Vykdo akcijas: ,,Švarios rankytės“, ,,Kiek sveria  mokinių kuprinės“. 

5. 2018 m. organizavo ,,AIDS geriau žinoti“. 

6. Organizuoja pirmosios pagalbos mokymus 5-10 kl. mokiniams. 

7. Kasmet kviečia lektorius, kurie veda mokiniams ir tėvams užsiėmimus aktualiais sveikatos 

stiprinimo, asmens higienos klausimais: A.Šiukšta ,,Žalingi įpročiai“, J. Mažonas ,,Lytinis berniukų 

švietimas“, D. Sungailienė ,,Lytinis mergaičių švietimas“, S. Dailidė ,,Blaivus gyvenimas veža“, J. 

Aleškevičiūtė-Satja ,,Aiškus matymas“, kosmetologė Gražina ,,Odos priežiūra paauglystėje“,  

V.Kaupienė ,,Pirmoji pagalba“. 

8. Ruošia mokinius ir dalyvauja su jais Pirmosios pagalbos teikimo varžybose. 

9. Suteikia pirmąją pagalbą mokiniams sporto renginių metu. 

Siekiant išsiaiškinti mokyklos bendruomenės nuomonę apie visuomenės sveikatos specialisto veiklą      

5-10 klasių mokiniams ir mokytojams buvo pateikta anketa. Į anketos klausimus atsakė 190 mokinių ir 

38 mokytojai. Iš viso – 228 bendruomenės nariai. 

Apklausos rezultatai parodė, kad 59% (135) bendruomenės narių yra susipažinę su visuomenės 

sveikatos specialisto funkcijomis; 33% (75) – iš dalies; o 8% (18) šių funkcijų nežino. 

Į klausimą ,,Ar visada gali gauti visuomenės sveikatos specialisto pagalbą sveikos gyvensenos ir 

asmens higienos klausimais“, mokiniai atsakė: ,,Taip“ - 66% (126) mok.; ,,Iš dalies“ – 26% (49) mok.; 

,,Ne, negaliu gauti“ – 8 % (15) mok. 
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Respondentams buvo pateiktas klausimas ,,Kaip vertinate sveikatos priežiūros specialisto atliekamą 

darbą?“ Dauguma bendruomenės narių mano, kad specialistas savo darbą atlieka gerai ir labai gerai (95 

%). Anketos duomenys: ,,Labai gerai“ - 48% (109); ,,Gerai“ - 47% (107); ,,Patenkinamai“ - 4% (10); 

„Blogai“ - 1% (2). 

Dauguma bendruomenės narių teigia, kad visada gali kreiptis į mokyklos visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistą ir gauti informacijos rūpimais sveikatos klausimais. Į klausimą ,,Ar galėtumėte 

teigti, kad galite visada kreiptis pagalbos į sveikatos priežiūros specialistą ir ją gauti?“, anketos dalyviai  

atsakė: ,,Taip, galiu“ - 68% (154); ,,Iš dalies“ - 29% (67); ,,Ne, negaliu“ - 3% (6); 

 

1.2. Dalis mokytojų (sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje organizuojančios grupės nariai) geba 

atlikti savo veiklos įsivertinimą, tačiau sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas nėra planuojamas. 

Vertnimas apsiriboja ataskaitomis apie įvykdytas priemones, pravestus renginius. Mokytojai apie 

sveikatos stiprinimo veiklos programos veiklas sužino posėdžių metu, dalyvaudami programos 

renginiuose, integruodami sveikatos temas į ugdymo turinį. 

 

2. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA 

 

2.1. Priemonės, numatančios mokyklos bendruomenės narių gerų tarpusavio santykius kūrimą ir puoselėjimą. 

2.2. Sudarytos galimybės dalyvauti programos vykdyme visiems bendruomenės nariams. 

2.3. Numatytos emocinės, fizinės, seksualinės prievartos ir vandalizmo mažinimo priemonės. 

STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

2.1. Mokykloje kuriami ir puoselėjami geri tarpusavio santykiai. Mokyklos bendruomenės nariai 

įtraukiami į svarbiausius planavimo ir tobulinimo procesus (apklausų metu renkama informacija apie 

mokinių ir tėvų lūkesčius). 

Užtikrinamos tiesioginės bendravimo galimybės su mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais 

(organizuojami individualūs mokinių tėvų susitikimai su mokytojais). Sistemingai atliekamos apklausos, 

susijusios su poreikių tenkinimu (mikroklimato įvertinimas, mokinių adaptacija, saugumas ir t.t.), 

daroma palyginamoji analizė ir ieškoma būdų, kaip vykdyti pokyčius.  

Kasmet vykdoma mokinių ir tėvų (globėjų) apklausa apie mokyklos veiklos kokybę. 

Mokinių ir Tėvų (globėjų) apklausos IQES online sistemoje  paskutiniai  rezultatai (iš 4 galimų 

verčių):  

 

Atsižvelgiant į 2016 m. mokyklos 

veiklos įsivertinimo išvadas, 2017 

m. viena iš  numatomų prioritetinių  

krypčių buvo patyčių problemos 

sprendimas.  

 

Remiantis mokinių ir tėvų (globėjų) 

apklausos IQES online sistemoje  

apklausos duomenimis, žemiausi  

įvertinimai buvo (iš 4 galimų 

verčių):  

Mokinių atsakymai: 

„Mokykloje aktualios mokinių 
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Tėvų atsakymai: 

,,Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams, galima kreiptis” - 3,7. 

,,Aš esu patenkintas / a, kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje” – 3,5. 

Mokinių atsakymai: 

,,Esu patenkintas / a, kad mokausi šioje mokykloje” –  3,3.  

,,Apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai”– 3,2.    

Bendroji rūpinimosi mokiniais politika ir socialinė pagalba atliekant mokyklos veiklos kokybės 

išorinį vertinimą buvo įvertintos 3 ir 4 lygiais (2015 m.). Siekiant išsiaiškinti, kaip teikiama pagalba 

mokiniams, 2016 m. buvo atliktas tyrimas „Pagalbos mokiniui sistemos efektyvumas”. 88 % apklaustųjų 

teigė, kad mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi 

mokytis.  

Saugi darbo aplinka leidžia darbuotojams veiksmingai atlikti savo pareigas ir išnaudoti savo 

gebėjimus. 2014 m. atlikti tyrimai „Darbo ir poilsio laiko tyrimas”, „Darbuotojų saugos ir sveikatos 

būklės vidinės kontrolės tyrimas”. 2015 m. mokyklos direktorės įsakymu „Dėl darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijų patvirtinimo” parengtas tvarkomasis teisės aktas dėl saugios darbo aplinkos 

užtikrinimo. Sudarytas „Profesinės rizikos veiksnių šalinimo ir mažinimo planas”.    

Įgyvendinant uždavinį „Plėtoti bendradarbiavimą įgyvendinant ugdymo turinį“, ypač daug dėmesio 

skirta mokinių tėvų, buvusių mokinių įtraukimui į ugdymo procesą. Atlikta situacijos analizė bei  ištirtos 

įtraukimo į pamokų bei popamokinės veiklos organizavimą galimybės. Organizuota mokytojų ir tėvų 

diskusija „Ar mokinių mokymosi motyvacijos problema išsprendžiama?“. 

Efektyvesniam bendradarbiavimui plėtoti įkurta nevyriausybinė organizacija „Kuršėnų Stasio 

Anglickio mokyklos aktyvių tėvų bendruomenė“. Mokyklos direktorė D. Lotiukienė Kaune vykusioje 

respublikinėje konferencijoje „Bendruomenės indėlis ugdymo kokybei gerinti“ pristatė mokyklos patirtį 

telkiant mokyklos bendruomenę (2016 m.). 

 

2.2. Į programos vykdymą stengiamasi įtraukti  kuo daugiau bendruomenės narių. 2015–2016 m. 

vyko mokymai ,,Pozityvios tėvystės mokykla”, skirti mokinių tėvams, turintiems sunkumų bendraujant 

su vaikais. 2014–2016 m. mokyklos socialinė pedagogė vykdė projektą „Gyvenimo įgūdžių mokykla“, 

kuriame dalyvavo 1-10 kl. mokiniai ir jų tėvai. Kasmet mokyklos bendruomenė dalyvauja Vaikų linijos 

organizuojamoje Veiksmo savaitėje „BE PATYČIŲ“, vykdomi žalingų įpročių prevencijos (2014 m. – 

drausmės (vertinimas  - 2,3) ir 

patyčių problemos“ (vertinimas  - 

2,4). 

Tėvų atsakymai: 

„Mano vaikas gerai atsiliepia apie 

visus savo bendraklasius“ - 2,9.  

 

Neturime duomenų apie darbuotojų 

pasitenkinimo ir motyvacijos 

matavimą per paskutinius dvejus 

metus.  

 

Nepakankamas tėvų įtraukimas į 

sveikatinimo veiklas mokykloje. 
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„Nerūkanti klasė“, „Nepasiduokime pagundoms“, 2015 m. – „Mums duota teisė rinktis“, 2016 m. – 

„Išklausykime, pagalvokime nuspręskime“, 2017 m. – „Sveikas ir saugus pasaulis“), prekybos 

žmonėmis prevencijos projektai „Tarp mūsų mergaičių“ (2014 m.) ir „Netapk preke“ (2015 m., 2016 m., 

2017 m., 2018 m.). 2017 m. nevyriausybinė organizacija „Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos aktyvių 

tėvų bendruomenė“ vykdė projektą „Mylėk save“. Veiklose dalyvavo dauguma bendruomenės narių.  

Siekiant suteikti mokiniams, jų tėvams ir mokyklos darbuotojams žinių apie emocinį saugumą, 

tarpusavio santykių gerinimą, mokykloje organizuojamos paskaitos ir seminarai: „Mokinių, tėvų ir 

bendruomenės bendradarbiavimas“, „Stresas ir streso įveikos būdai“ (2014 m.), „Kaip įtakoti paauglius, 

kad jie prisiimtų daugiau atsakomybės“ (2015 m. psichologas T. Lagūnavičius), „Elgesio terapijos 

taikymas mokykloje“, „Jaukios atmosferos kūrimas klasėje ir tarpasmeninių santykių svarba mokykloje“ 

(2016 m.), „Paauglystės kryžkelės“ ir „ Laikas kartu“ (2017 m.), „Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai“ , 

„Kaip išmokyti mokinius mąstyti ir spręsti problemas“ (psichologas T. Lagūnavičius), „Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su tėvais“, „Mokyklos kolektyvo ir mikroklimato formavimas“ (psichologas E. 

Karmaza, 2018 m.) . 

 

2.3. Fizinės, seksualinės prievartos ir vandalizmo atvejų mokykloje neužfiksuota.  

Siekiant mažinti patyčių mastą mokykloje, vadovaujantis Reagavimo į patyčias, smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, 2017 m. parengtas, patvirtintas ir vykdomas Šiaulių r. 

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos 

aprašas. Du kartus per mokslo metus vykdomos apklausos, norint išsiaiškinti patyčių situacijos 

mokykloje tendencijas, analizuojama situacija, randama būdų spręsti problemą.  2014–2017  m. 

mokykloje buvo vykdomos socialinio emocinio ugdymo programos „Zipio draugai“ (PUG ugdytiniams), 

„Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“ (1–4 kl. mokiniams). Nuo 2018 m. visose klasėse diegiama 

LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programa: PUG, 1–4 kl. „Laikas kartu“, 5–8 kl. 

„Paauglystės kryžkelės“ (pirmadieniais skirta 1 pamoka). SLURŠ programos įgyvendinimui skirtos 

pamokos 6–10 kl. mokiniams.  

Siekiant užtikrinti mokinių saugumą, aptverta mokyklos teritorija, visuose mokyklos aukštuose ir 

kieme veikia stebėjimo kameros. 1–10 klasių mokiniai kūrė mokyklos teritorijos pertvarkymo, sukuriant  

edukacines erdves, projektus. Pasiekta, kad gatvėje šalia mokyklos būtų įvestas vienpusis eismas, taip 

užtikrinant mokinių saugumą. 



 8 

3. FIZINĖ APLINKA 

 

3.1. Priemonės užtikrinančios mokyklos teritorijos, patalpų priežiūrą. 

3.2. Priemonės skatinančios visų bendruomenės narių fizinį aktyvumą. 

3.3. Priemonės sveikos mitybos organizavimui ir geriamojo vandens prieinamumui užtikrinti. 

 

STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

3.1. Mokyklos teritorija aptverta, gerai prižiūrima. Siekiant užtikrinti mokinių saugumą, mokyklos 

iniciatyva įvestas vienpusis eismas prie mokyklos esančioje gatvėje. Sutvarkyta automobilių stovėjimo 

aikštelė (pažymėtos ribos). 

Pagal finansines galimybes kabinetai aprūpinami naujais baldais, įranga, įrengiami nauji kabinetai.  

Kasmet atliekamas kabinetų, kitų mokyklos patalpų kosmetinis remontas. Mokykloje yra rūbinės, pagal 

poreikį įrengtos asmeninės spintelės mokinių daiktams laikyti. 

Prie sporto salės įrengtos dviračių laikymo vietos. 

Mokyklos viduje ir išorėje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. 

Patalpų šildymas, apšvietimas, triukšmo lygis atitinka reikalavimus. Tvarkaraščiai sudaromi 

atsižvelgiant į higienos reikalavimus, parengtos saugaus elgesio transporto priemonėse taisyklės. 

Stengiamasi pritaikyti mokyklos aplinką judumo veikloms skatinti: išpieštos ,,linksmosios pėdutės“, 

šokinėjimo ,,klasės". Įrengta lauko klasė, suoleliai. 

Mokyklos koridoriuose stovi 2 stalo teniso stalai, pagamintos šaškių lentos-stalai. 

Mokyklos krepšinio ir futbolo  aikštėse pertraukų metu žaidžiami sportiniai žaidimai, inventoriumi 

pasirūpina kūno kultūros mokytojai. 

2017 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto studentė Jurgita 

Repšytė apgynė baigiamąjį bakalauro darbą tema ,,Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos teritorijos 

suplanavimo ir sutvarkymo projektas“. Studentė atliko sociologinį tyrimą ir įvertino sporto, poilsio, 

reprezentacinės zonų būklę mokykloje. Savo nuomonę išreikšti buvo paprašyta mokyklos mokytojų ir 

mokinių. Atsižvelgiant į sociologinio tyrimo rezultatus, respondentų pageidavimus ir moksleivių 

išsakytas mintis, nutarta atnaujinti sporto zoną: įkurti patogų, daugiafunkcinį sporto aikštyną su 

tinkamomis dangomis, įkurti sporto treniruoklių zoną, atnaujinti ir įrengti naujus ir patogius pėsčiųjų 

takus, įrengti Kneipo sveikatingumo taką, įrengti lauko klasę, sukurti patrauklias poilsio ir edukacinę 

zonas, atnaujinti želdinius, automobilių stovėjimo aikštelę pritaikyti žmonėms su negalia. 

 

3.2. Kasmet mokiniai dalyvauja apie 40 įvairių mokyklos, Šiaulių rajono bei respublikinių sporto 

varžybų bei renginių. Mokinių skaičius šiuose renginiuose yra nuo 4 iki 50 dalyvių. Per metus 

Sporto zona nepilnai atitinka saugumo 

reikalavimų, trūksta kokybiškų aikščių, nėra 

treniruoklių, bėgimo takų. 

 

Mokykloje pasitaikė traumų, dėl kurių 

praleista daugiau nei viena diena. 

 

Nepakankama mokinių motyvacija. Yra 

mokinių, kurie per visus mokslo metus 

nedalyvauja nė viename sportiniame 

renginyje. 

 

 Mokykloje nėra atskiros valgyklos patalpos, 

valgykla atlieka ir aktų salės funkciją. 
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renginiuose dalyvauja apie 500 dalyvių. 

Mokykloje kasmet vyksta asmeninės šaškių, stalo teniso, badmintono, kroso, šuolio į aukštį bei 

tarpklasinės futbolo, kvadrato, krepšinio, tinklinio varžybos. Organizuojama netradicinių rungčių diena, 

,,Kalėdinė futboliuko fiesta“, ,,Olimpinė diena 3–4 klasių mokiniams“. Nuolat vyksta judriosios 

pertraukos, kurių metu mokiniai žaidžia judriuosius žaidimus, šoka, veiklas vykdo lauke. Pastaruosius 

dvejus metus kiekvieną dieną po 2 pamokų mokiniai 5 minutes mankštinasi klasėse. 

Kasmet rugsėjo mėnesį organizuojamos judumo  savaitės, kurių metu vykdomos įvairios sportinės 

veiklos, vyksta kvadrato, futbolo, lengvosios atletikos varžybos, mokiniai dalyvauja kolektyvinės  

mankštos užsiėmimuose, dalyvauja akcijoje „Apibėk mokyklą“. 

Mokyklos mokiniai kasmet dalyvauja 3–5 turistiniuose žygiuose. 

Mokykloje įkurtas sporto klubas „Mustangas“. Kasmet teikiamos paraiškos Šiaulių rajono sporto 

projektų konkursams. Laimėtų projektų dėka vyksta daugiau kaip 20 mokyklos bendruomenei bei 

Šiaulių rajono moksleiviams skirtų sporto renginių. Bendruomenės sporto šventėje „Mustango 

šeimynėlė“ kasmet dalyvauja nuo 50 iki 140 mokyklos bendruomenės narių (mokinių, tėvų, mokytojų). 

2016 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais Lietuvos plaukimo Federacija vykdė projektą ,,Mokėk plaukti 

ir saugiai elgtis vandenyje 2016“. Šiaulių rajone plaukti mokėsi 272 antrų klasių mokiniai; 58 iš jų – 

mūsų mokyklos antrokai. 2018 m. laimėtas projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ ir 

galimybė mokytis plaukti 2–4 klasių mokiniams. 

Aktyviai įvairiose akcijose, konkursuose, šventėse dalyvauja ir mokyklos šokėjai. Jau tradiciniais 

tapo ,,#Beactive – judėk šokio ritmu“, Kuršėnų miesto šventė, Kalėdinis padėkos vakaras, ,,Šokis 

Žemei“  ir kiti renginiai. 

 Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų  varžybose kasmet dalyvauja apie 150 mokyklos 

sportininkų. K. Gedvilas 2018 metais tapo Lietuvos vaikų l/a 600m  bėgimo vicečempionu, D. Žilinskas 

iškovojo  4 vietą. Respublikinėse šuolio į aukštį varžybose 4 sportininkai iškovojo medalius. 

Mokykloje veikia 7 sporto ir 5 šokio būreliai.  

Mokykloje vykdomi su fiziniu aktyvumu, sveikos gyvensenos ugdymu ir saugios aplinkos kūrimu 

susiję projektai. 

  

3.3. Valgyklos ir maisto tvarkymo patalpos nuolat atnaujinamos, pagal galimybes aprūpinamos 

nauja technologine įranga. Maistas gaminamas vietoje. Maitinimas organizuojamas atsižvelgiant į 

sveikos mitybos reikalavimus, valgykloje nėra nerekomenduojamų maisto produktų pasiūlos. 

Užtikrinamas geriamojo vandens prieinamumas (yra geriamo vandens aparatas, ąsočiai su vandeniu 

pastatyti valgykloje ant stalų). 
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4. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

 

4.1. Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo klausimais 

organizavimas. 

4.2. Bendruomenės narių pasitelkimas sveikatos ugdymui. 

4.3. Apsirūpinimas metodine medžiaga ir priemonėmis reikalingomis sveikatos ugdymui. 

4.4. Mokyklos partnerių įtraukimas. 

  

STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

4.1. Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimui 

sveikatinimo klausimais skiriamas pakankamas dėmesys.  

2017 metais pradėta įgyvendinti SLURŠ programa. Jos vadovas turėjo galimybę dalyvauti Ugdymo 

plėtotės centro organizuotuose kursuose ,,Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo bei rengimo 

šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės“. Taip pat 

nuotoliniuose mokymuose.  

Mokyklos mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „Mokyklos kolektyvinio 

mikroklimato formavimas“, mokėsi elgesio terapijos taikymo mokykloje metodikos.   

Vienas mokytojas dalyvavo mokymuose „Sveikatai palanki vaikų mityba – kaip ją įdiegti ugdymo 

įstaigose? Sveikatai palankių patiekalų kūrimo principai“. 

Mokytojai kasmet dalyvauja respublikiniame Olimpinio švietimo kongrese. 

Specialiojo ugdymo pedagogai dalyvavo respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje 

„Geroji patirtis ugdant specialiųjų poreikių mokinius: vaikų gerovės link“,  seminare ,,Smurtas artimoje 

aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje“. 

Klasių auklėtojai, socialinis pedagogas dalyvavo seminaruose: 

„Paauglystės kryžkelės ir laikas kartu (VšĮ LIONS QUEST LIETUVA), „Alkoholis, tabakas, narkotikai 

– šalia mūsų. Kaip atpažinti?“. 

Mokyklos pavaduotojas ugdymui turėjo galimybę dalyvauti  Švietimo ir mokslo ministerijos 

organizuotoje konferencijoje ,,Tarpsektorinis bendradarbiavimas – būdas siekti geresnės vaikų 

sveikatos“. 

Pradinių klasių mokytojai turi tarptautinės programos „Obuolio draugai“ metodinių-konsultacinių 

seminarų pažymėjimus.  

PUG pedagogas ir pradinio ugdymo mokytojai yra susipažinę su Lietuvos sporto universiteto 

seminaro „Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus Lietuvos vaikų fizinio pajėgumo matavimo 

metodika“ medžiaga. 

 

Trūksta mokinių aktyvumo ir motyvacijos 

patiems teikti idėjas, organizuoti sveikatos 

stiprinimo renginius.   

 

Ne visos mokymo priemonės atitinka 

šiuolaikinius mokslo ir  

technikos pasiekimus. 

  

Laiko stoka.  
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4.2. Aktyviai veikia Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos aktyvių tėvų bendruomenė. 

Įgyvendintas projektas ,,Sveikas ir saugus pasaulis“, skirtas bendruomenei (mokiniams, tėvams, 

mokytojams, miesto žmonėms). 

Mokinių ugdymo procese aktyviai dalyvauja mokyklos Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas. Organizuojami sveikatinimo renginiai, kviečiami lektoriai. Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas mokiniams veda sveikatos užsiėmimus (,,Asmens higiena“, ,,Mityba“, ,,Rūkymo žala“, 

,,Užkrečiamų ligų prevencija“ ir kt.), leidžia stendus, bendradarbiauja su klasių auklėtojais bei sveikos 

gyvensenos mokytoju. 

Kasmet mokyklos bendruomenės nariai pamini pasaulines dienas prieš tabaką, prieš AIDS, Vandens 

dieną, Žemės dieną, tarptautinę švarių rankų dieną, sveiko maisto dieną. 

Mokyklos socialinis pedagogas įgyvendino mokymų tėvams programą „Pozityvios tėvystės 

mokykla“ (2015 m., 2016 m.), vedė paskaitą mokinių tėvams „Patyčios: kaip pastebėti, atpažinti ir 

padėti vaikui“ (2017 m.), organizavo diskusiją mokinių tėvams „Sveikas ir saugus pasaulis: realybė ir 

galimybės“ (2017 m.). 

Kasmet mokyklos bendruomenei organizuojami sporto renginiai, skirti „Europos judumo savaitei“. 

Nuo 2014 m. mokykla dalyvauja BUM programoje ,,Sveikatiada“. 

2016 m., 2017 m., 2018 m. vyko aktyviųjų pertraukų organizavimo programos įgyvendinimas. 

2016 m. gegužės mėn. vyko akcija „Diena be dietų“, kurioje dalyvavo mokyklos bendruomenės 

nariai.  

2016m. spalio mėn. vyko Pasaulinė psichikos savaitė „Dovanoju tau šypseną“, skirta mokyklos 

bendruomenės nariams. 

2016 m. lapkričio mėn. į ugdymo procesą integruotas projektas „Aš renkuosi gyventi sveikai“. 

2017 m.,  2018 m. PUG ir pradinių klasių mokiniai dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus organizuojamame respublikiniame projekte 

„Sveikata visus metus“. 

 

4.3. Mokykla iš dalies aprūpinta sveikatos ugdymo metodine medžiaga ir priemonėmis.                                                

Sveikatos kabinete yra sveikatos ugdymo užsiėmimams vesti skirtų reikalingų priemonių. 

 

4.4. Vyksta aktyvus mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas sveikatinimo srityje su partneriais: 

 Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;  

 Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Kuršėnų skyriumi; 

 Kuršėnų PSPC; 

 Šiaulių r. policijos komisariatu; 
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 Šiaulių r. vaiko teisių apsaugos skyriumi; 

 Šiaulių r. ŠPT; 

 Kuršėnų miesto ir kaimiškąja seniūnijomis; 

 Šiaulių r. socialinių paslaugų centru; 

 Šiaulių r. ir Kuršėnų miesto švietimo įstaigomis:  

bendrojo lavinimo, politechnikos, meno, sporto mokyklomis, lopšeliais-darželiais; Kuršėnų kūrybos 

namais; 

 Šiaulių r. savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centru;  

 Šiaulių r. viešosios bibliotekos Kuršėnų skyriais; 

 sporto klubu „Mustangas“; 

 VĮ Kuršėnų ir Šiaulių miškų urėdijomis;  

 VĮ Šiaulių ligoninės Osvaldo Lapienio pataloginės anatomijos muziejumi; 

 Šiaulių VĮ Kraujo centru; 

 Jaunųjų europiečių sąjunga Demmino miesto, Vokietijoje (Zigfrid Logal). 

 

2017-09-11 mokyklos Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas kartu su Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus draugijos Kuršėnų skyriaus darbuotojais organizavo Kuršėnų miesto bendruomenės 

informavimo renginį „Mokėkime padėti nelaimėje“, skirtą Pasaulinei pirmosios pagalbos dienai.  

2017-12 mėn. mūsų mokykloje vyko ULAC (Užkrečiamų ligų ir AIDS centro) organizuotas 

renginys-viktorina „AIDS: geriau žinoti“. 

2018 m. sausio mėn. mokykloje vyko projektas ,,Arbatos paslaptys“, kurį organizavo Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios  programos įgyvendinimo mokykloje grupė. 

2018-04-12 Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje vyko konferencija ,,Sveikas vaikas – sėkmingo 

ugdymosi garantas“. Joje dalyvavo mokytojai ir Šiaulių r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 

specialistai. 

2018-06-04 mokykloje buvo organizuota ugdymo diena ,,Sveikatinimo diena". Ją organizavo 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios  programos įgyvendinimo mokykloje 

grupė. Renginyje pirmosios pagalbos pagrindų mokė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kuršėnų 

skyriaus darbuotojai. 

Kasmet prieš Šventas Kalėdas mokyklos mokiniai yra kviečiami savanoriauti Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus draugijos Kuršėnų skyriaus organizuojamoje labdaros-paramos akcijoje „Šiluma iš mūsų 

rankų“. Kasmet pavasarį mokyklos mokiniai dalyvauja savanoriais Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

draugijos Kuršėnų skyriaus organizuojamoje „Maisto banko“ akcijoje. 
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5. SVEIKATOS UGDYMAS 

 

5.1. Sveikatos ugdymas įtrauktas į dalykų ir kitų sveikatos ugdymo sričių teminius planus, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių 

programas. 

5.2. Sveikatos ugdymas apima visą bendrąjį ugdymą. 

5.3. Sveikatos ugdymas apima įvairias sveikatos temas. 

 

STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

5.1. Į ugdymo turinį integruotos Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai (SLURŠ) 

bendroji programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programa, 

vykdomos socialines ir emocines kompetencijas ugdančios programos. 

SLURŠ programos įgyvendinimui 6–10 kl. mokiniams skiriama 0,5 val. per savaitę – kartą per 2 

savaites vyksta sveikos gyvensenos pamoka.  

Įgyvendinamos socialines ir  emocines kompetencijas ugdančios programos: PUG ir 1–4 klasėse 

įgyvendinama prevencinė programa „Laikas kartu“, o 5–8 kl. – „Paauglystės kryžkelės“. 

1–4 klasėse į ugdymo turinį integruojama Žmogaus saugos programa. 5 ir 8 klasių mokiniams skirta 

viena, o 9-ų – pusė savaitinės Žmogaus saugos pamokos. 

Sveikai gyvensenai, sportui neformaliajame ugdyme skiriamos 17 val., o šokiui - 10 val. per savaitę. 

Klasių auklėtojai sistemingai bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros specialistu,  kuria 

mokinių visapusiškas fizines, dvasines ir socialines ugdymo(si) sąlygas, formuoja vertybinį mokinių 

požiūrį į savo ir aplinkinių sveikatą.  

Pirmadienį mokiniams pirmoji pamoka yra skiriama prevencinių programų: „Laikas kartu“ ir  

„Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimui. 

Sveikatos integracijoje dalyvauja visi mokyklos darbuotojai (pedagogai, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, aptarnaujantis personalas, valgyklos darbuotojai). 

 

5.2. Sveikatos ugdymas(is) apima visą bendrojo ugdymo procesą – pamokinę ir popamokinę veiklą. 

Sveikatos ugdymas apima mokyklos bendruomenės žmogiškuosius išteklius, jų kompetencijas, 

tarpusavio bendravimą, asmeninį pavyzdį, norą tobulintis sveikos gyvensenos srityje, tinkamas darbo, 

mitybos, poilsio bei sanitarijos  sąlygas. 

Sveikatos ugdymas organizuojamas per formalųjį, neformalųjį ugdymą, asmeninės atsakomybės už 

sveikatą suvokimą, tėvų ir bendruomenės dalyvavimą sveikatingumo veiklose. 

Mokykloje sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui įgyti sveikos gyvensenos žinių, lavinti įgūdžius 

ir įpročius, formuoti sveikatai palankaus elgesio nuostatas ir keisti požiūrį į sveikatą, kitaip tariant, 

Didelis mokytojų užimtumas, sudėtingos 

mokymo programos sąlygoja  nepakankamai 

atsakingą požiūrį į integraciją (sunku 

pasiekti kokybės, nes dalyko mokytojas 

pirmenybę teikia savo dalykui; dažnai 

pritrūksta laiko kompetetingai pasiruošti 

integracijai). 

 

Sunku kontroliuoti, kaip įgyvendinamas 

sveikatos ugdymo programos turinys, todėl 

pasitaiko, kad tomis pačiomis temomis kalba 

keli mokytojai, o kai kurios temos lieka visai 

nepaliestos.  

 

Pedagogams dažnai trūksta pagrįstų žinių 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

klausimais.  

 

Dažnai pedagogai sveikatos ugdymo nelaiko 

prioritetiniu dalyku.  

 

Sunku patikrinti ar visos klasės sąžiningai 

atlieka mankštą. 

 

Sunku suburti specialistų komandą.  
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ugdytis sveikatos kompetenciją. 

Siekiant pagerinti mokinių sveikatą nuo 2017 m. rudens kasdien po dviejų pamokų PUG ir 1–4 kl. 

mokiniams organizuojamos aktyvios pertraukos, o 5–10 kl. mokiniai atlieka 5 min. mankštą.  

Vykdomi įvairūs tyrimai, organizuojamos bendruomenės narių apklausos: „Pagalbos mokiniui 

sistemos mokykloje efektyvumo tyrimas“ (2016 m.), „Patyčių situacijos mokykloje rodiklio ir mokinių 

socialinės aplinkos tyrimas“ (2016 m., 2017 m.), „Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos 

efektyvumas“ (2018 m.). 

1–8 klasių mokiniai (kartu su L. Ivinskio gimnazijos skautais) aktyviai įsitraukia į skautų veiklą 

(Žemaitijos skautų organizacija, Kuršėnų Perkūno draugovė). 

Mokykloje įrengtos sveikatą stiprinančios aplinkos (sporto salė, treniruoklių kambarys, judriųjų 

žaidimų aikštelė, lauko klasė, augalų labirintas, futbolo, kvadrato ir krepšinio aikštelės, šuolio į tolį 

sektorius). 

 

5.3. Propaguojant, integruojant sveiką gyvenseną, pedagogai apima įvairias sveikatos sritis. 

Mokykloje sveikatos ugdymas  apima sveikatos ir sveikos gyvensenos sampratą, fizinę sveikatą 

(fizinis aktyvumas, sveika mityba, veikla ir poilsis, asmens ir aplinkos švara), psichinę sveikatą 

(savivertė, emocijos ir jausmai, protas ir pozityvus mąstymas), socialinę sveikatą (bendravimas, 

rizikingo elgesio prevencija). 

Mokykloje nuolat vyksta piešinių konkursai, įgyvendinami projektai, organizuojamos viktorinos, 

popietės, diskusijos, paskaitos, žygiai, protmūšiai, sportinės varžybos, šventės, varžytuvės, judrieji 

žaidimai ir. kt. 

Siekiant pagerinti mokinių motyvaciją, užsiėmimai vyksta netradicinėse erdvėse: 1–5 klasių 

mokiniams organizuojami Šiaulių apskrities vyriausiajame  policijos komisariate įrengtoje „Saugaus 

eismo klasėje“, o 9–10 kl. – Šiaulių ligoninės Osvaldo Lapienio patologinės anatomijos muziejuje, 

Šiaulių kraujo centre. 

Mokytojai kartu su mokiniais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais dalyvauja įvairiuose 

nacionaliniuose žygiuose pėsčiomis: „Piligriminiame žygyje“, žygiuose „Knygnešių keliais‘, „Pėsčiomis 

pajūriu“. 

Organizuojami baidarių žygiai Ventos ir Dubysos upėmis. 5–8 klasių mokiniai dalyvauja Raudonojo 

kryžiaus būrelio veikloje. 
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6. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR TĘSTINUMO LAIDAVIMAS 
 

6.1. Sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaida mokykloje. 

6.2. Sveikatos stiprinančios mokyklos veiklos patirties pavyzdžių sklaida už mokyklos ribų. 
 

STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

6.1. Mokyklos bendruomenės nariai apie sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje informaciją 

gauna posėdžių, susirinkimų, renginių metu, internetinėje mokyklos svetainėje, el. paštu, stenduose, 

lankstinukuose. Atliekamos apklausos/tyrimai (akcija-tyrimas „Čia jaučiuosi saugiai, o ten – ne“, 

apklausa „Žalingi įpročiai paauglystėje“ (2015 m.), ,,Pagalbos mokiniui sistemos mokykloje 

efektyvumo tyrimas“ (2016 m.), ,,Patyčių situacijos mokykloje rodiklio ir mokinių socialinės 

aplinkos tyrimai“ (2016 m., 2017 m.), 2018 m. VU Medicinos fakulteto tyrimas, kurio tikslas įvertinti 

mokyklų bendruomenių dalyvavimą mokinių sveikatą stiprinančiame procese bei dalyvavimą 

lemiančius veiksnius), kurių rezultatai pristatomi mokyklos mokytojams. 

Individualiai kaupiami sveikatos stiprinimo veiklos pavyzdžiai. Pagal poreikį vyksta sklaida bei 

dalijimasis gerąja darbo patirtimi. Mokyklos internetinėje svetainėje talpinama informacija apie 

vykusius renginius bei vykdomus projektus. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ir 

technologijų mokytojai sistemingai leidžia stendus („Raudonasis kryžius“, „Sveika mokykla“, „Mano 

receptas“, įsimintinoms dienoms paminėti ir kt.). Nuolat auga bendruomenės narių, pristatančių savo 

sveikatos stiprinimo veiklos patirtį per renginius bei projektus,  skaičius. Organizuojami nauji 

projektai ir renginiai. 2017–2018 m. m. pradėjus įgyvendinti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendrąją programą, mokykloje suburta darbinė grupė, kuri koordinuoja programos 

įgyvendinimą mokykloje ir organizuoja naujas sveikatinimo veiklas (2–3 per metus). 2018 m. PUG ir 

pradinių klasių mokiniai įsijungė į projekto ,,Sveikata visus metus“ vykdymą. Į renginius kviečiami 

ne tik mokiniai, bet ir jų tėvai, kiti šeimos nariai, socialiniai partneriai. 
 

6.2. Mokyklos socialinė pedagogė parengė stendinį pranešimą „Psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencija Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje“ ir jį pristatė LR Seime 

tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija 

ugdymo institucijose“ (Vilnius, 2015 m.),  

Mokyklos direktorė D. Lotiukienė Kaune vykusioje respublikinėje konferencijoje 

„Bendruomenės indėlis ugdymo kokybei gerinti“ pristatė mokyklos patirtį telkiant mokyklos 

bendruomenę (2016 m.). 

Mokyklos socialinė pedagogė tarptautinėje  konferencijoje „Netradiciniai ugdymo metodai jaunų 

žmonių socialinių kompetencijų ugdyme“ pristatė pranešimą „Tėvystės įgūdžių ugdymo įtaka vaikų 

Nepakankamas dėmesys skiriamas sveikatą 

stiprinančios mokyklos sampratos sklaidai. 

 

Dėl didelės Sveikatos stiprinimo veiklą 

mokykloje organizuojančios grupės narių 

kaitos nebuvo suorganizuota respublikinė 

konferencija „Lietuvos vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžių formavimo(-si) ypatumai“, 

nebuvo vykdoma sklaida Lietuvos sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo gerosios patirties 

skyrelyje (www.smlpc.lt). 

 

Neskiriama lėšų sklaidai rajoninėje, 

respublikinėje spaudoje. 

http://www.smlpc.lt/
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socialinių kompetencijų ugdyme“ (Pakruojis, 2016 m.). 

2018 m. mūsų mokykloje vykusioje rajoninėje konferencijoje „Sveikas vaikas – sėkmingo 

ugdymosi garantas“, buvo pristatyta ilgametė sveikatos stiprinimo veiklų, vykdomų mokykloje ir už 

jos ribų, patirtis. Konferencijoje dalyvavo apie 40 mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Toliau tęsti jau vykdomas sveikatinimo veiklas (sporto renginius, išvykas, integruotas pamokas, 

projektus, dalyvavimą įvairiuose mokyklos, miesto,  rajono, respublikos renginiuose). 

Nuosekliai tęsti socialinio emocinio ugdymo programų „Laikas kartu“ ir „Paauglystės kryžkelės“ 

įgyvendinimą. 

Plėtoti administracijos, mokytojų, specialistų  ir  tėvų bendradarbiavimą, sprendžiant vaikų 

sveikatos, elgesio, bendravimo problemas bei vykdyti sveikatos ugdymą.  

Atsižvelgiant  į turimas lėšas naujinti mokyklos viešąsias erdves, kabinetus, sporto inventorių, 

aikštynus. 

Aktyviai bendradarbiauti  su  socialiniais partneriais, plėsti jų paiešką.  

Dalyvauti konkursuose, projektinėje veikloje, siekiant pritraukti įvairių fondų lėšas. 

Pasinaudoti jau sukaupta patirtimi ir įtraukti daugiau bendruomenės narių į sveikatą stiprinančios 

mokyklos veiklą bei sklaidą ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. 

Mokykla turi aktyvią tėvų bendruomenę, su mokiniais dirba kompetentingi pedagogai. 2015 m. 

mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimo išvadose nurodoma, kad mokykla „geba užmegzti ir 

puoselėti partnerystę su kitomis institucijomis”, „kuria teigiamą mokyklos įvaizdį”. Ši veiklos sritis, 

įvertinta 3 lygiu rodo, kad mokyklos reputacija yra pakankamai aukšta. Labai svarbu išnaudoti 

turimus žmogiškuosius išteklius ir mokyklos materialinę bazę, planuojant tolimesnę programos 

veiklą. 

 

Skirtingos šeimos ir mokyklos propaguojamos 

vertybės sveikatinimo srityje. 
 

Didelis mokinių užimtumas, papildoma 

popamokinė veikla neužtikrina tinkamo darbo 

ir poilsio režimo. Blogėjanti mokinių sveikatos 

būklė (regos, laikysenos sutrikimai, specialieji 

poreikiai). 
 

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. mokykloje 

nebedirba psichologas.  
 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

dirba 0,6 etato (mokykloje būna 3 dienas per 

savaitę). 
 

Dirbantys pagalbos mokiniui specialistai 

(specialusis pedagogas, logopedai, socialinis 

pedagogas) nepakankamai patenkina visų 

bendruomenės narių poreikius dėl didelio 

mokinių skaičiaus ir etatų trūkumo. 
 

Dalies bendruomenės narių (mokinių, 

mokytojų, tėvų) pasyvumas, iniciatyvos stoka. 
 

Materialinių išteklių stoka. 
 

Moksliškai pagrįstos, pritaikytos pagal mokinių 

amžiaus tarpsnius, įdomiai pateiktos metodinės 

medžiagos trūkumas.  
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PROGRAMOS TIKSLAI 

 

Programos tikslas – Kurti mokykloje sveikatos stiprinimo sistemą, kuri padėtų mokiniams įgyti visuminę sveikatos sampratą, formuotų 

sveikos gyvensenos įgūdžius, skatintų juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. 

 

 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS 2018–2022 METAMS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

I veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR KOKYBĖS GARANTAVIMAS 

 

Uždavinys – Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų vertinimą mokykloje.  

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

1.1. Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupės 

darbas. 

1.1.1.Sveikatos stiprinimo veiklos mokykloje 

organizavimo grupės nariai paskirsto pareigomis ir   

atsakomybe už atskiras veiklos sritis. 

 

1.1.2. Sveikatos stiprinimo veiklos mokykloje 

organizavimo grupės susirinkimai vyksta kartą per 

mėnesį. 

 

2018 m. IV ketvirtis 

 

 

 

2018–2022 m. 

Programos koordinatorė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Kudrevičienė 

 

Programos koordinatorė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Kudrevičienė 

1.2.Sveikatos stiprinimo procesų 

ir rezultatų vertinimas. 

1.2.1. Sveikatos stiprinimo veiklos mokykloje 

organizavimo grupė sistemingai atlieka sveikatos 

stiprinimo mokykloje veiklos analizę ir vertinimą.  

 

1.2.2.  Vertinimo rezultatai pristatomi mokyklos 

bendruomenei.  

 

1.2.3. Vertinimo išvados panaudojamos rengiant 

mokyklos metų veiklos planą. 

 

Kasmet  

iki birželio 20 d. 

 

 

Kasmet 

Rugsėjo–spalio mėn. 

 

 Kasmet 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė 

 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė 

 

Administracija 

Laukiamas rezultatas – Gerai veikianti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos kokybės  ir vertinimo sistema. Informacija apie sveikatos ugdymą 

pateikiama mokyklos bendruomenei: posėdžiuose, susirinkimuose, stenduose, svetainėje. Kasmet atliekama veiklos analizė ir vertinimas. Vertinimo 

išvados naudojamos planuojant tolimesnę mokyklos veiklą. 
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II veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA 

 

Uždavinys – Plėtoti ir stiprinti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

2.1. Mokyklos bendruomenės 

narių gerų tarpusavio santykių 

kūrimas ir puoselėjimas. 

2.1.1. Rinkti informaciją, vertinti ir padėti spręsti 

problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais 

sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimu, 

saugumo užtikrinimu). 

 

Nuolat Klasių vadovai, 

socialinė pedagogė 

V. Baniulienė 

2.1.2. Konsultacijos mokiniams, tėvams, pedagogams, 

padedančios spręsti elgesio, emocijų, adaptacijos 

problemas 

 

Nuolat Socialinė pedagogė 

V. Baniulienė, 

mokyklos Vaiko gerovės 

komisija 

2.1.3. Tiriamoji veikla: 

1. Patyčių paplitimo, smurto ir priekabiavimo mokykloje 

tyrimas. 

 

2. Mokinių socialinės aplinkos tyrimas (tikslinimas). 

 

 

3. Žalingų įpročių paplitimo tyrimas „Ką žinai apie 

priklausomybes?“ 

 

4. Naujai atvykusių iš kitų mokyklų mokinių saugumo 

tyrimas. 

 

5. Penktokų adaptacija. 

 

 

6. Pirmokų adaptacija. 

 

Kasmet gruodžio ir 

gegužės mėn.  

 

Kasmet spalio mėn.  

 

 

 

Kas antri metai 

lapkričio mėn. 

 

Kasmet vasario mėn.  

 

 

Kasmet lapkričio – 

gruodžio mėn. 

 

Kasmet lapkričio 

mėn. 

 

Socialinė pedagogė 

V. Baniulienė 

 

Socialinė pedagogė 

V. Baniulienė 

klasių vadovai 

 

Socialinė pedagogė 

V. Baniulienė 

 

Socialinė pedagogė 

V. Baniulienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui N. Kadytė 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Kudrevičienė 
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 2.1.4. Apskrito stalo diskusijos tarp mokinių, mokytojų, 

tėvų dėl bendruomenės mikroklimato gerinimo. 

Kartą per metus Mokyklos taryba 

2.1.5. Seminarai, paskaitos, išvykos, renginiai, kuriuose 

dalyvauja bendruomenės nariai. 

2018–2022 m. Administracija 

 2.1.6. Tyrimas ,,Mokyklos mikroklimatas“. Priemonių, 

gerinančių bendruomenės mikroklimatą, numatymas. 

2019 m. ir 2021 m. Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė 

2.2. Galimybių dalyvauti 

sveikatą stiprinančioje veikloje 

visiems mokyklos 

bendruomenės nariams 

sudarymas. 

2.2.1. Mokinių ir jų tėvų švietimas alkoholio, tabako ir 

kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos 

klausimais: 

Viešosios policijos skyriaus bendruomenės pareigūnų, 

kviestinių lektorių paskaitos.  

Kartą per ketvirtį  

(pagal susitarimą) 

Socialinė pedagogė  

V. Baniulienė, 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė E. Vaznienė 

2.2.2. Mokinių tėvų švietimas smurto ir patyčių 

prevencijos klausimais: mokymai klasių tėvų 

susirinkimuose „Patyčios: kaip pastebėti, atpažinti ir 

padėti vaikui“ 

Pagal susitarimą su 

klasių vadovais 

Socialinė pedagogė  

V. Baniulienė 

 

2.2.3. Kviestinių lektorių, psichologų paskaitos 

mokiniams, jų tėvams, pedagogams ir kitiems mokyklos 

darbuotojams smurto ir patyčių prevencijos, mokyklos 

mikroklimato gerinimo  klausimais. 

Kasmet kartą per 

ketvirtį 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui N. Kadytė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Kudrevičienė 

 2.2.4. Dalyvavimas mokyklos renginiuose, projektinėje 

veikloje, įsitraukimas į akcijas, naujų iniciatyvų 

palaikymas ir kt.: 

 Budėjimas prie pėsčiųjų perėjų; 

 

 

 Miško sodinimas; 

 

 Projektas ,,Arbatos paslaptys“ 

 

 Pėsčiųjų, baidarių žygiai 

 

Nuolat 

 

 

Kasmet rugsėjo mėn. 

1–2 savaitės 

 

Kasmet balandžio 

mėn. 

Kasmet gruodžio 

mėn. 3 savaitė 

 

Kasmet 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė 

 

Žmogaus saugos mokytojai  

D. Miliauskienė, R. Matutis 

 

N. Medeišis 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė 
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2.3. Emocinė, fizinė, seksualinė 

prievarta ir vandalizmas 

mokykloje. 

2.3.1. Dalyvavimas nacionalinėje „Veiksmo savaitėje BE 

PATYČIŲ“.  

Kasmet kovo mėn. Socialinė pedagogė  

V. Baniulienė, 

klasių vadovai 

2.3.2. Grupiniai užsiėmimai prekybos žmonėmis 

prevencijos tema „Netapk preke“ (8 kl. mokiniams) 

Kasmet balandžio 

mėn. 

Socialinė pedagogė  

V. Baniulienė 

2.3.3. Projektas „Gegužė – mėnuo be smurto prieš 

vaikus“ 

Kasmet gegužės 

mėn.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Kudrevičienė, 

socialinė pedagogė  

V. Baniulienė 

2.3.4. Žalingų įpročių prevencijos mėnuo Kasmet lapkričio 

mėn. 

Socialinė pedagogė  

V. Baniulienė, 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė E. Vaznienė 

2.3.5. Pasaulinės AIDS dienos paminėjimas Kasmet gruodžio 

mėn. 

Socialinė pedagogė  

V. Baniulienė, 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė E. Vaznienė 

Laukiamas rezultatas – Gerėja bendruomenės mikroklimatas, pasitikėjimas ir bendradarbiavimas tarp mokinių, tėvų ir mokytojų. Dauguma 

bendruomenės narių turi galimybę gauti  visapusišką socialinę pedagoginę pagalbą. 

 

III veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA 

 

Uždavinys – Kurti fiziškai ir psichologiškai saugią, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

3.1. Mokyklos teritorijos ir 

patalpų priežiūros užtikrinimas 

bei aplinkos sveikatinimas. 

3.1.1. Užtikrinti mokyklos patalpų  atitikimą higienos 

normų reikalavimams. 

 

3.1.2. Rengti akcijas, talkas švarinant mokyklos ir miesto 

aplinką. 

 

3.1.3. Pagal galimybes tobulinti mokyklos teritorijos 

erdves atsižvelgiant į 2017 m. Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto 

2018–2022m. 

 

 

2018–2022 m. 

 

 

2019–2022 m. 

Administracija 

 

 

Administracija 

 

 

Administracija 
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studentės Jurgitos Repšytės baigiamojo bakalauro darbo  

,,Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos teritorijos 

suplanavimo ir sutvarkymo projektas“ turinį. 

3.2. Mokyklos bendruomenės 

narių fizinio aktyvumo 

skatinimas. 

3.2.1.Organizuoti ir dalyvauti tarpklasinėse sporto 

varžybose: 

sporto savaitė, 

5–6 klasių berniukų kvadrato varžybos, 

futbolo varžybos, 

netradicinių rungčių diena. 

Kasmet rugsėjo mėn. 

 

 

D. Leškauskas 

A. Dunauskas 

I. Einingienė 

 

 

3.2.2. Mini futbolo čempionatai 5–6, 7–8 klasių vaikinams.  

Mini futbolo čempionatas  5–8 klasių merginoms. 

Kasmet rugsėjo mėn. 

 

D. Leškauskas 

 

3.2.3. Šaškių varžybos Kasmet rugsėjo mėn. D. Bernotienė 

3.2.4. 5–6, 7-8 klasių mergaičių kvadrato varžybos. 

5–6, 7–8 klasių berniukų kvadrato varžybos. 

Kasmet spalio mėn. A. Dunauskas 

 

3.2.5. 3–4 klasių mokinių kvadrato varžybos 

 

Kasmet spalio mėn. A. Dunauskas 

I. Einingienė 

3.2.6. ,,Kalėdinė futboliuko fiesta“ Kuršėnų miesto PUG 

ugdytiniams 

Kasmet gruodžio 

mėn. 

D. Leškauskas  

3.2.7. 5–6, 7–10 klasių mokinių žiemos 1x1 krepšinio  

varžybos  „Mustango  žiema“ 

   

Kasmet gruodžio 

mėn. 

 

J. Ponomariovas 

A. Dunauskas 

 

3.2.8. Badmintono 1 x1 varžybos 5–8 klasių merginoms ir 

vaikinams 

Kasmet vasario mėn. A. Dunauskas 

 

3.2.9. Šeimų sporto šventė „Mustango šeimynėlė“ Kasmet kovo mėn. A. Dunauskas 

 

3.2.10. Tarpklasinės 5–6, 7–10 klasių merginų ir vaikinų 

tinklinio 2x2 varžybos 

Kasmet kovo mėn. J. Ponomariovas 

A. Dunauskas 

3.2.11. Šuolio į aukštį varžybos 5–6, 7–8 klasių merginoms 

ir vaikinams 

Kasmet balandžio 

mėn. 

A. Dunauskas 

 

3.2.12. 1–2, 3–4 klasių mokinių mažojo futbolo varžybos  

 

Kasmet gegužės 

mėn. 

D. Leškauskas 

 

3.2.13. Lietuvos respublikos BUM pradinių klasių futbolo 

varžybos MSK „Mustangas“ taurei laimėti 

 

Kasmet gegužės 

mėn. 

D. Leškauskas 

A. Dunauskas 
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3.2.14. „Olimpinė diena“ 3–4 klasių mokiniams  Kasmet gegužės 

mėn. 

I. Einingienė 

 

3.2.15. 5-tų klasių mokinių dviratininkų varžytuvės 

,,Saugus ratas“ 

Kasmet birželio 

mėn. 

Žmogaus saugos mokytojai D. 

Miliauskienė, R. Matutis 

3.2.16. Mokslo metų baigimo šventė, geriausių mokyklos 

sportininkų apdovanojimas 

 

Kasmet birželio 

mėn. 

Klasių auklėtojai, 

A.Dunauskas 

 

3.3. Mitybos ir geriamojo 

vandens prieinamumo 

užtikrinimas. 

3.3.1. Atnaujinti valgyklos valgiaraštį, atsižvelgiant į 

sveikos mitybos reikalavimus. 

 

3.3.2. Maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveikos 

mitybos įgūdžius. 

 

3.3.3. Sveikos mitybos propagavimo renginiai. 

Nuolat 

 

 

2018-2022 m. 

 

 

Kasmet po 2 

renginius. 

Valgyklos vedėja S. 

Klimavičienė 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė E. Vaznienė 

 

L. Tamašauskienė 

 

Laukiamas rezultatas – Fiziškai ir psichologiškai saugi ir sveika ugdymo(si) aplinka. Bendruomenės nariai įgis daugiau sveikatai palankių  

kompetencijų, taps fiziškai aktyvesni.  

 

IV veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI. 

 

Uždavinys - Sutelkti mokyklos bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai, racionaliai panaudoti esamus materialiuosius išteklius. 
  

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

4.1. Mokytojų ir kitų ugdymo 

procese dalyvaujančių asmenų 

kvalifikacijos tobulinimo 

sveikatos stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo klausimais 

organizavimas. 

4.1.1. Išsiaiškinus poreikį (mokytojams atlikus praktinės-

metodinės veiklos įsivertinimą), sudaryti galimybes dalyvauti 

seminaruose, konferencijose, paskaitose, susijusiose su 

sveikatos ugdymu ir stiprinimu. 

 

4.1.2. Privalomos sveikatos žinių ir įgūdžių programos 

vykdymas: privalomas pirmos pagalbos mokymas, privalomas 

higienos įgūdžių mokymas. 

 

4.1.3. Civilinės saugos pratybos. 

 

Kasmet  

 

 

 

 

2018–2022 m. 

 

 

 

Kasmet gegužės 

mėn. 

Administracija, mokytojai 

 

 

 

 

Administracija, mokytojai 

 

 

Žmogaus saugos mokytojai  

D. Miliauskienė, R. Matutis, 

administracija 
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4.2. Mokyklos bendruomenės 

narių pasitelkimas sveikatos 

ugdymui. 

4.2.1. Seminarai, paskaitos, renginiai, kuriuos organizuoja 

(dalyvauja) bendruomenės nariai, socialiniai partneriai.

  

4.2.2. Žygiai, projektai, iniciatyvos, kuriose dalyvauja 

bendruomenės nariai, socialiniai partneriai. 

Kasmet 

 

 

Kasmet  

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė 

4.3. Apsirūpinimas metodine 

medžiaga ir kitomis sveikatos 

ugdymui reikalingomis 

priemonėmis. 

4.3.1. Išsiaiškinus poreikį, numatyti lėšas įsigyti naujos 

metodinės literatūros, priemonių mokinių ir bendruomenės 

narių sveikatos ugdymui. 

Kasmet I 

ketvirtis 

 

Administracija 

4.4. Mokyklos partnerių 

įtraukimas. 

4.4.1. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: 

 Šiaulių r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru;  

 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kuršėnų skyriumi; 

 Kuršėnų PSPC; 

 Šiaulių r. policijos komisariatu; 

 Šiaulių r. vaiko teisių apsaugos skyriumi; 

 Šiaulių r. ŠPT; 

 Kuršėnų miesto ir kaimiškąja seniūnijomis; 

 Šiaulių r. socialinių paslaugų centru; 

 Šiaulių r. ir Kuršėnų miesto švietimo įstaigomis:  

bendrojo lavinimo, politechnikos, meno, sporto 

mokyklomis, lopšeliais-darželiais;  

 Kuršėnų kūrybos namais; 

 Šiaulių r. savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų 

centru;  

 Šiaulių r. viešosios bibliotekos Kuršėnų skyriais; 

 sporto klubu „Mustangas“; 

 VĮ Kuršėnų ir Šiaulių miškų urėdijomis;  

 VĮ Šiaulių ligoninės Osvaldo Lapienio pataloginės 

anatomijos muziejumi; 

 Šiaulių VĮ Kraujo centru; 

 Jaunųjų europiečių sąjunga Demmino miesto, Vokietijoje 

(Zigfrid Logal). 

Nuolat Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo 

grupė, mokytojai 

 

Laukiamas rezultatas – Į sveikatos stiprinimo veiklas įtraukiami socialiniai partneriai, tėvai. Racionaliai naudojami žmogiškieji ir materialieji ištekliai. 
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V veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 

 

Uždavinys – Užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

5.1. Sveikatos ugdymas 

įtrauktas į dalykų ir kitų 

sveikatos ugdymo sričių 

teminius planus, pasirenkamųjų 

dalykų ir dalykų modulių 

programas. 

5.1.1. Į ugdymo turinį integruotos Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai (SLURŠ) bendroji programa, 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo programa, Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo 

programa, Žmogaus saugos bendroji programa, Bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, 

vykdomos socialines ir emocines kompetencijas 

ugdančios programos (fiksuojama ilgalaikiuose 

teminiuose planuose, klasės auklėtojo plane). 

 

5.1.2. SLURŠ programos įgyvendinimui 6–10 kl. 

mokiniams skiriama 0,5 val. per savaitę – kartą per 2 

savaites vyksta sveikos gyvensenos pamokos.  

 

5.1.3. Įgyvendinamos socialines ir  emocines 

kompetencijas ugdančios programos: PUG ir 1–4 klasėse 

įgyvendinama prevencinė programa „Laikas kartu“, o 5–8 

kl. – „Paauglystės kryžkelės“. Kiekvieną pirmadienį 1-ma 

pamoka skirta šių programų įgyvendinimui. 

 

5.1.4. 1–4 klasėse į ugdymo turinį integruojama Žmogaus 

saugos programa. 5 ir 8 klasių mokiniams skirta viena, o 

9-ų – pusė savaitinės Žmogaus saugos pamokos. 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

Nuolat 

Klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Kudrevičienė 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Kudrevičienė, klasių 

auklėtojai. 

 

 

 

Žmogaus saugos mokytojai  

D. Miliauskienė, R. Matutis. 

5.2. Sveikatos ugdymas apima 

visą bendrąjį lavinimą. 

5.2.1. Sveikatos ugdymas vyksta per pamokas. 

5.2.2. Sveikatos ugdymas vyksta per neformalųjį 

švietimą. 

5.2.3. Sveikatos ugdymas vyksta klasių valandėlių, 

išvykų, renginių ir kt. metu. 

2018–2022 m. 

 

Mokytojai, klasių auklėtojai 
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5.3. Sveikatos ugdymas apima 

įvairias sveikatos temas. 

5.3.1. Saugi aplinka. Saugaus eismo mėnuo ,,Aš saugus 

kelyje“. 

5.3.2. Akcija ,,Atšvaitai“. 

5.3.3. Sveika mityba ir nutukimo prevencija.   

5.3.4. Psichinė sveikata – streso kontrolė.  

5.3.5. Rūkymo ir alkoholio prevencija (lektoriai  

A.Šiukšta ir J. Mažonas). 

5.3.6. Lytiškumo ugdymas (paskaitos 6 kl. mokiniams:   

mergaitėms D. Sungailienė, berniukams J. Mažonas).  

5.3.7. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija.  

5.3.8. Pasaulinės AIDS dienos protų mūšis . 

5.3.9. Užkrečiamųjų ligų prevencija. Gripas.  

5.3.10. Asmens higiena ,,Švarios rankytės – sveiki 

vaikai“.  

5.3.11. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena ,,Sveiki 

dantukai – graži šypsena“.   

5.3.12. Paskaita „Lytiniu keliu plintančios infekcijos“ (10 

kl. mokiniams). 

5.3.13. Pasaulinės rankų higienos dienos renginys 

„Švarios rankos“. 

5.3.14. Praktiniai pirmosios pagalbos  mokymai 5–10 

klasių mokiniams.  

5.3.15. Paskaita.,, Pasirengimas šeimai ir lytiškumo 

Kasmet pagal metų, 

mėnesio planus. 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė, 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė E. Vaznienė. 
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ugdymas“ (8 kl. mokiniams, lektorius Donatas Grigelis). 

5.3.16. Projektas ,,Visuomenės sveikatos biuras“. 

5.3.17. Paskaita ,,Sveika mityba“ (lektorius Artūras 

Sujeta). 

5.3.18. Paskaita ,, Lytiškumas ir vertybės, smurtas, 

patyčios, lyčių lygybė ir nediskriminavimas“ (lektoriai 

Andrius Katarskis ir Edvinas Vrubliauskas). 

5.3.19. Vaikų emocinės sveikatos stiprinimas. 

Laukiamas rezultatas – Sveikatos ugdymas apima visą bendrąjį lavinimą. Vyksta nuoseklus ir sistemingas bendruomenės narių švietimas sveikatos 
stiprinimo klausimais. Formuojami fizinės, psichinės ir socialinės sveikatos palaikymo, tausojimo ir stiprinimo įgūdžiai.  

 

VI veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR TĘSTINUMO LAIDAVIMAS 

 

Uždavinys – Kaupti ir analizuoti sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklos patirtį, dalintis ja mokykloje ir už jos ribų.  

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

6.1. Sveikatos stiprinimo 

veiklos patirties sklaida 

mokykloje. 

6.1.1. Sveikatos stiprinimo programos ,,Sveika gyvensena 

– gyvenimo būdas nuo vaikystės“ pristatymas mokytojų 

tarybos posėdžio, mokinių tarybos susirinkimo bei 

visuotinio tėvų susirinkimo metu. 

 

6.1.2. Veiklos ataskaitų pristatymas mokyklos 

bendruomenei. 

 

6.1.3. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida: 

 ruošiant padalomąją medžiagą; 

 leidžiant stendus; 

 mokyklos internetiniame puslapyje; 

 bendruomenės narių susirinkimų, susitikimų  metu; 

 

2018 m. IV ketvirtis 

 

 

 

 

Kasmet III ketvirtis 

 

 

2018–2022 m. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Kudrevičienė 

 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė. 

 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė. 
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6.2. Sveikatos stiprinančios 

mokyklos veiklos patirties 

pavyzdžių sklaida už mokyklos 

ribų. 

6.2.1. Gerosios patirties sklaida dalyvaujant 

konferencijose, seminaruose, susitikimuose su socialiniais 

partneriais, kitų mokyklų bendruomenių nariais. 

 

6.2.2. Gerosios patirties pasidalijimas per SMLPC 
tinklalapį. 

 

6.2.3. Rajoninė konferencija ,,Sveikatos ugdymo 

aktualijos šiandienos mokykloje“. 

 

6.2.4. Respublikinė konferencija „Lietuvos vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžių formavimo(-si) ypatumai“. 

2018–2022 m. 

 

 

 

Pagal nurodytas 

datas. 

 

 

2020 m. II ketvirtis 

 

 

2022 m. II ketvirtis 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė. 

 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė. 

 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė. 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

mokykloje organizavimo grupė. 

Laukiamas rezultatas – Kaupiama, analizuojama ir skleidžiama visuomenei mokyklos bendruomenės patirtis sveikatos stiprinimo klausimais. 

 

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VERTINIMAS 

 

Programos įgyvendinimas bus vertinamas remiantis ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas“, Vilnius 2007 

metodinėmis rekomendacijomis. 

Sveikatos stiprinimo veiklos mokykloje organizavimo grupė kasmet iki birželio 20 d. įsipareigoja atlikti sveikatos stiprinimo mokykloje 

veiklos analizę ir vertinimą. Vertinimo rezultatai pristatomi mokyklos bendruomenei. Vertinimo išvados panaudojamos rengiant mokyklos metų 

veiklos planą. 

 

LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

Programos įgyvendinimui bus naudojamos mokyklos bei projektinės lėšos. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Už programos įgyvendinimą atsakinga sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje organizuojanti grupė, kurios sudėtis patvirtinta mokyklos 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-231. Veiklą koordinuos Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

Sveikatos stiprinimo programa gali būti koreguojama atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, iškilusias aktualijas ir kt. 

_________________ 


