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„Santarvės“ progimnazijoje mokosi 577 mokinių 24 klasėse. 

„Santarvės“ progimnazija įgyvendina pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies ir neformaliojo vaikų švietimo programas: 

1. LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programa 1–8 klasių mokiniams. 

2.  “FRIENDS” smurto ir patyčių prevencinė programa (2–8 klasėse integruojama į klasės valandėles, projektines veiklas, 

žmogaus saugos, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, po pamokinius renginius); įgyvendinimas padės užtikrinti mokinių 

saugumą, mažins smurto ir patyčių pasireiškimo atvejus; 

3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa; 

4. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, įgyvendinama formaliame ir neformaliame švietime;  

5. Žemės ūkio ministerijos remiami projektai „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ ir „Pienas vaikams“;  

6. Sporto ir sveikatos ugdymo programa „Sveikas žmogus – kelias į visavertį gyvenimą“. 

Sudarytos sąlygos mokinių veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal progimnazijoje įgyvendinamas 

neformaliojo vaikų švietimo programas (etnokultūrinio, sveikos gyvensenos, sportinės, meninio, dalykinio ugdymo ir kt.) ir kitas. 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose „Dreams and teams“.  

 „Santarvės“ progimnazijos misija: 

Suteikti kokybiškas žinias, ugdyti gebėjimus, praktinius įgūdžius, kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, prasmingam, 

aktyviam gyvenimui besikeičiančioje visuomenėje. 

„Santarvės“ progimnazijos strateginio plano prioritetinis tikslai: 

1. Užtikrinti kokybišką ugdymo procesą 

2. Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas 

3. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo reikalavimus atliepiančią aplinką 

 

 

 

 



MOKINIŲ SVEIKATOS RODIKLIŲ POKYČIŲ ANALIZĖ  

 

 

 

Numatytos sveikatinimo veiklos kryptys: 

 

Organizuojamos kryptingos sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencinės veiklos:  

Sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementai ir įgyvendinama programa „Sveikas žmogus – kelias į visavertį gyvenimą“. 

Planuojami ir organizuojami sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginiai, 

pokalbiai ir susitikimai su sveikos gyvensenos šalininkais.  
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Sveikatos stiprinimo SSGG analizė: 

 

Stiprybės – ugdymo įstaigos turimi ištekliai, gebėjimai, 

kuriuos galima efektyviai panaudoti siekiant 

užsibrėžtų  visuomenės sveikatos stiprinimo tikslų.  

Žmogiškieji ištekliajai : mokytojos, klases vadovai, dalykų 

mokytojos, sveikatos specialistas. 

Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos 

gyvenimo kūrėjais, mokykloje organizuojama socialine ir 

visuomenine veikla mokiniams yra įdomi ir prasminga, 

mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, 

padėti vienas kitam 

Silpnybės – ydos, ribojimai, kurie apsunkina užsibrėžtų 

tikslų siekimą. 

Ugdymo plane mažai numatyta kontaktinių valandų 

sveikatos stiprinimo ugdymui 

 

Galimybės – palankios situacijos aplinkoje, padedančios 

pagerinti esamą situaciją. 

Pritraukti daugiau sveikatos stiprinimo ugdymo specialistų. 

Daugiau mokinių neformaliojo švietimo valandų sveikatos 

stiprinimui 

Grėsmės – nepalankios situacijos aplinkoje, potencialiai 

kenkiančios, bloginančios esamą situaciją. 

Visuomenėje nepalankus požiūris į sveiką mitybą, fizinį 

aktyvumą. Vis didėjantis skaičius žmonių, turinčių žalingų 

įpročių, kurie įtakoja mokiniu. 

 

 
 

1. Kaip panaudoti stiprybes galimybėms realizuoti? 

Pritraukti daugiau sveikatos stiprinimo ugdymo specialistų. 

Daugiau mokinių neformaliojo švietimo valandų sveikatos stiprinimui. 

2.Kaip pašalinti silpnybes pasinaudojant galimybėmis? 

Suteikti papildoma kvalifikacija mokytojoms sveikatos stiprinimo srityje. 

3. Kaip panaudoti stiprybes grėsmėms sumažinti? 

Skirti daugiau ugdymo valandų sveikatos stiprinimui, panaudojant pedagogų potencialą. 

4.Kokias silpnybes reikia pašalinti, kad sumažėtų grėsmės? 

Keisti žmonių požiūrį į sveika gyvensena, taikant inovatyvus ugdymo metodus. 



Sveikatos stiprinimo tikslas - saugoti ir stiprinti mokinių sveikata. 

Sveikatos stiprinimo artimieji tikslai: 

1. Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą. 

2. Skatinti fizinį aktyvumą, sveika mityba 

 

 

Sveikatos stiprinimo uždaviniai: 

1. Formuoti teisingą vaikų požiūrį į savo sveikatą; sveikos gyvensenos, asmens ir burnos higienos svarbą. 

2. Didinti supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms.  

3. Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas mokyklose. 

4. Sveikatinimo veiklų viešinimas. 

 

Organizacinės priemonės 
 

Eil. 

Nr. 
Poveikio sritis 

Priemonės pavadinimas ir  

metodas 
Paslaugų grupė 

                           Dalyviai  Veiklos data  

Pastabos Tikslinė 

grupė  

Planuoja

mas 

dalyvių 

skaičius 

 Tikslus 

dalyvių 

skaičius po 

priemonės 

įvykdymo 

Planuoja

ma 
Įvykdyta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Sveikos 

mitybos 

skatinimas 

 

 

Europos sveikos mitybos 

diena. Stendas „Vitaminų ir 

mineralų svarba“ 

Informavimas mokyklos 

bendruomenė 

  10 mėn.   

Paskaita „Daržoves valgyti 

sveika“ 

Mokymas  4 kl. mokiniai 87  10 mėn.   

Praktinė paskaita „Kodėl reikia 

valyti dantukus?“  

Mokymas, 

įgūdžių 

formavimas 

1 kl. mokiniai 62  01 mėn.   



Paskaita „Burnos higiena“ Mokymas, 

įgūdžių 

formavimas 

3 kl. mokiniai 72  02 mėn.   

Mokinių maitinimo 

organizavimo priežiūra 

skatinant sveiką mitybą bei 

sveikos mitybos įgūdžių 

formavimą. 
Konsultuoti specialistus, 

atsakingus už mokinių 

maitinimą, sveikos mitybos 

klausimais. 

Konsultavimas 

 

mokyklos 

bendruomenė 

  pagal 

poreikį 

  

Prižiūrėti mokinių 

maitinimą pagal patvirtintą 

valgiaraštį. 

Konsultavimas mokiniai   1k. per 2 

sav. 

  

Valgiaraščių ir vaikų 

maitinimo atitikties 

patikrinimo žurnalo 

pildymas 

Pildymas 
Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

  

1k. per 2 

sav. 
 

 

Sudaryti mokinių sąrašą, 

kuriems reikalingas tausojantis 

maitinimas. 

Konsultavimas mokiniai   Pagal 

poreikį 

  

2. 

 

Sveikos 

aplinkos 

kūrimas 

Stendas „Triukšmas ar tyla?“ Informavimas mokyklos 

bendruomenė 

  04 mėn.   

Mokyklos aplinkos atitikties, 

pagal visuomenės sveikatos 

priežiūros teisės aktų 

reikalavimus priežiūra. 

(Mokyklos patalpų higieninės 

būklės patikrinimas) 

Konsultavimas 

 

mokyklos 

administracija 

  1k. per 

mėnesį ir 

pagal 

poreikį  

  

Mokinių susodinimo priežiūra, 

vykdant ydingos laikysenos, 

skoliozės bei regos prevenciją 

mokykloje. 

Konsultavimas 

 

mokiniai   09 mėn.   



Stendas „Sėdėk tiesiai “ Informavimas mokyklos 

bendruomenė 

  09 mėn.   

Akcija „Ar žinai kiek sveria 

tavo kuprinė?  

Mokymas, 

įgūdžių 

formavimas 

1-6 kl. 

mokiniai 

442  09 mėn.   

Lankstinukas „Tinkama vaikų 

kuprinė“    

Informavimas 1 kl. mokiniai  62  09 mėn.   

3. Sužalojimų 

prevencija 

 

Praktine paskaita „Pirmos 

pagalbos pagrindai“, skirta 

traumų profilaktikai 

Mokymas, 

įgūdžių 

formavimas 

7 kl. mokiniai 59  04 mėn.   

Paskaita „Vasaros pavojai“ Mokymas, 

įgūdžių 

formavimas 

2,3 kl. mokiniai 153  05 mėn.   

Vykdyti traumų, įvykstančių 

ugdymo proceso metu bei 

pakeliui į mokyklą ir iš jos, 

registraciją ir analizę. 

Registravimas mokiniai   pagal 

poreikį 

  

Pirmosios medicinos 

pagalbos teikimas ir 

koordinavimas 
Teikti pirmąją medicinos 

pagalbą įvykus nelaimingam 

atsitikimui, pranešti mokinio 

tėvams apie įvykį, esant  

reikalui, iškviesti greitąją 

pagalbą. 

Pirmosios 

pagalbos 

teikimas 

mokiniai, 

mokytojai 

 

  pagal 

poreikį 

  

Sukomplektuoti pirmosios 

pagalbos rinkinius mokyklos 

dirbtuvėse, sporto salėje, 

sveikatos kabinete. 

Vykdyti jų naudojimosi 

priežiūrą. 

Priežiūra mokiniai   rugsėjo 

mėn., 

periodinis 

papildyma

s pagal 

poreikį 

  



Pirmosios pagalbos teikimas 

sporto varžybų metu. 

Pirmosios 

pagalbos 

teikimas 

mokiniai   pagal 

poreikį 

  

4. 

 

Užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika 

  
 

 

Informacija mokiniams klasėse 

apie gripą  

Informavimas mokiniai 575  epidemijo

s metu 

  

Stendas „ Saugokis gripo“ Informavimas mokyklos 

bendruomenė 

  01 mėn.   

Atmintinės apie gripo 

profilaktiką  

Informavimas mokyklos 

bendruomenė 

  epidemijo

s metu 

  

Mokinių sergamumo 

kontrolė gripo epidemijos 

metu.  
Sergančiųjų mokinių 

skaičiavimas, duomenų 

perdavimas VSB. 

Informavimas Mokiniai   epidemijo

s metu 

  

Stendas „Tuberkulioze 

Lietuvoje. Profilaktika“ 

Informavimas mokyklos 

bendruomenė 

  03 mėn.   

Plakatas „Erkinis encefalitas ir 

skiepai” 
Informavimas mokyklos 

bendruomenė 

  03 mėn.   

Informacijos apie 

užkrečiamąsias ligas ar 

apsinuodijimus mokykloje 

teikimas.  

Teikti informaciją VSC įtarus 

apsinuodijimą ar užkrečiamąją 

ligą mokykloje. 

 

Informavimas mokiniai   pagal 

poreikį 

  



Asmens higienos įgūdžių 

ugdymas ir priežiūra. 

Pedikuliozės tikrinimas 

mokinių iki 14 m.  

Tikrinimas 

 

1-7 kl. 

mokiniai 

500+500  po vasaros 

ir žiemos 

atostogų 

bei pagal 

epidemiol

ogines 

reikmes 

  

Paskaita „Mergaičių 

brendimas ir  higiena“ 

Įgūdžių 

formavimas 
5 kl. mokiniai 41  02 mėn.   

Straipsnis „Antibiotikų 

vartojimas - grėsme sveikatai“ 

Informavimas Mokyklos 

bendruomenė 

  02 mėn.   

Paskaita „Švarios rankytės – 

sveiki vaikučiai“ 

  

Mokymas 1 kl. mokiniai 57  05 mėn.   

Stendas „Apie rankų higiena“ Informavimas mokyklos 

bendruomenė 

  05 mėn.   

Paskaitą „Mikrobai. 

Antibiotikai. Antibiotikai- žala 

ar nauda organizmui“  

Mokymas 4 kl. mokiniai 87  11 mėn.   

Stendas „Apie mikrobus ir 

antibiotikus“ 

Informavimas mokyklos 

bendruomenė 

  11 mėn.   

Stendas ,,AIDS. Užsikrėtimo 

keliai” 

Informavimas Mokyklos 

bendruomenė 

  12 mėn.   

5. Psichinės 

sveikatos 

stiprinimas 

Renginys „Gerumo lašelis“ , 

skirtas psichinei dienai 

Mokymas 6 kl. mokiniai 59  03 mėn.   



6. 

 

Fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

 

 

Sporto renginys „Stiprus, 

vikrus, drąsūs“ 

Mokymas 3-4 kl. mokiniai 153  02 mėn.   

Renginys „Salės golfo 

turnyras“ 
Mokymas 5-6 kl. 155  03 mėn.   

Praktinė paskaita 

„Šiaurietiškas ėjimas“  
Mokymas 2 kl. mokiniams 58  04 mėn.   

Rekomendacijos ydingos 

laikysenos profilaktikai 

  

mokymas 1-6 kl. 

mokiniai  

440   10 mėn.   

Informacijos dėl mokinių 

galimybės dalyvauti sporto 

varžybose teikimas kūno 

kultūros mokytojams. 

Informavimas Mokiniai   Pagal 

poreikį 

  

7. Alkoholio, 

rūkymo ir kt. 

psichotropinių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

Akcija ,,Aš nerūkau, nes...“,  

skirta Tarptautinei nerūkymo 

dienai paminėti.  

Mokymas 6-8 kl. ir 

mokyklos 

bendruomenė 

227  11 mėn.   

Stendas „Nerūkyk“ Informavimas mokyklos 

bendruomenė 

  11 mėn.   

Paskaita „Tabako dūmo 

paslaptys“  

Mokymas 5 kl. mokiniai 21  01 mėn.   

8. Keletą poveikio 

sričių 

apimančios 

sritys 

 

 

 

Informacijos apie 

kasmetinius mokinių 

sveikatos profilaktinius 

patikrinimus kaupimas, 

informacijos 

apibendrinimas. 

Analizė 

 

mokiniai   Rugsėjo-

gruodžio

mėn. 

  

Apibendrintų sveikatos 

duomenų pristatymas 

mokyklos bendruomenei. 

Informavimas 

 

mokyklos 

bendruomenė 

70  Kovo 

mėn. 

  



Mokyklos vadovui ar jo 

įgaliotam darbuotojui 

pateikti asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų specialistų 

išvadas ir rekomendacijas 

 Mokiniai   Ne vėliau 

kaip iki 

2020.10.0

1 ir vėliau 

pagal 

poreikį 

  

Priemonių efektyvumo 

vertinimas. 

Anketinė apklausa po įvykdytų 

priemonių 

Anketavimas mokiniai   po 

įvykdytų 

priemonių 

  

Sveikatinimo veiklų 

viešinimas įstaigos 

internetinėje svetainėje 
 

Informavimas Mokyklos 

bendruomenė 

  Po 

įvykdytų 

veiklų 

  

Sveikatinimo veiklos 

metodinių konsultacijų 

teikimas  

Teikti individualias metodines 

konsultacijas besikreipiantiems 

pagalbos arba matant 

konkrečią problemą. 

Konsultavimas Tėvai, 

pedagogai 

  Naujai 

pradėjusių 

lankyti 

vaikų 

tėvams ir 

pagal 

poreikį 

  

 

 

Sudarė: Visuomenės sveikatos specialistė                                                       Svetlana Lemkienė   

    
 

 

Suderinta: Progimnazijos direktorė                                 Laima Vaitonienė   

   


