
GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS  

SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2016 M. 
 

2015 metų veiklos plano  įgyvendinimo analizė 
 

 SSM darbo grupėje dirbo 10 narių. Į veiklą, numatytą formaliojo ir neformaliojo ugdymo proceso metu, aktyviai ir geranoriškai 

įsitraukė visa bendruomenė. Vykdyta priklausomybių prevencija, įtvirtinami sveikos gyvensenos įgūdžiai, sveikatos ugdymas integruotas 

į visas bendrąsias ugdymo programas, sukurta programa. Sudaryti ir aptarti kasmetiniai klasių Socialiniai pasai (A.Vinciūnienė, 

I.Čiapaitė). 

Vykdytos šios veiklos: alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų programos „Išmok pasakyti NE“ metu vesti I-

ų g. klasių mokiniams (sveikatos priežiūros specialistė I.Drukteinienė, socialinė pedagogė I.Čiapaitė, psichologė J.Raudienė). Tikybos 

pamokų metu (mokytoja D.Bruzgienė) vykdyta rūkymo prevencija: peržiūrėtas filmas „Ačiū, kad rūkote“, vyko jo aptarimas. Vykdytos  

akcijos „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“, „Diena be automobilio“. Su I a ir I b  klasių komandomis pasiruošta (I.Drukteinienė) 

ir dalyvauta rajoniniame konkurse „Išgelbėk draugą“ (Kauno r. VSB organizuojamas renginys), kuriame laimėta IV ir II vietos. Sveikatos 

priežiūros specialistė su psichologe vedė užsiėmimus visų I-ų g. klasių mokinėms „Patinku sau tokia, kokia esu...“. Organizuotas mokinių 

dalyvavimas Kauno rajone vykstančiame projekte „Sniego gniūžtė“(A.Vinciūnienė, I.Drukteinienė). Vykdyta regos ir laikysenos 

sutrikimų prevencija (I.Drukteinienė).  Tęsta informacijos apie mokinių sveikatą kaupimas, analizė ir sklaida - supažindinti klasių 

vadavai, specialistai bei administracija. Dalyvauta projektuose  „Mes nepriklausomi – 4“ (250 mokinių), kuris buvo integruotas į dailės, 

dorinio ugdymo bei technologijų pamokas II-III klasėse (E.Vasiliauskaitė, D.Bruzgienė). Organizuota Gerumo akcijos Garliavos slaugos 

ir palaikomojo gydymo ligoninės pacientams (A.Vinciūnienė, I.Drukteinienė) bei „Vila senjorams“, „Senelių rojus“, Muniškių senelių 

globos namų gyventojams( bendras projektas su mokinių taryba, A.Vinciūnienė, I.Čiapaitė, Z.Butiškytė). Organizuotos neformaliojo 

švietimo programos: “ Bėgantis žmogus“ I- IV gimn. kl.( E. Petrulevičius);, „ Sportinė aerobika“ I-IV kl. ( S. Dambrauskaite); “Krepšinis 

„ III- IV kl.( V.Urbšys), Tinklinis“ III- IV kl. (E. Petrulevičius), III-IV kl. - „Fitnesas“ (L.Mišeikienė).  Parengti ir pravesti moduliai 

„Ekologija“, „Biochemija“ III-IV gimn. klasėse, kuriuos įgyvendino mokytojos ekspertės   (A.Račkauskienė, Z.Ganusaukienė).       

  Vestos klasės valandėlės patyčių prevencijos tematika (J.Raudienė, I.Čiapaitė). Organizuotos sveiko maisto akcijos „Obuolius 

valgyti sveika“ (A.Vitkauskienė).  Organizuota tarptautinės Sveikinimo ir Tylos dienų akcijos „Pasaulis sveikinasi, o tu?“, ,,Ką apie tylą 

žinome mes?“ (Z.Butiškytė, A.Armonienė). Technologijų mokytoja A.Vitkauskienė  su gimnazistais dalyvavo UAB „Pontem“ 

inicijuotame sveikos mitybos edukaciniame projekte „Mokyklos virtuvės brolija“ bei Kauno rajono konkurse „Mano bendruomenės 

sveikatos mandala“ ..  

Vyko sveikatingumo pertraukų savaitė „Sveikatiada“. Siekiant stiprinti  bendruomenės narių fizinę, protinę bei dvasinę 

sveikatą, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką gimnazijoje ir už jos ribų vyko daug su sveikatinimu susijusių sporto 

švenčių, varžybų. Mokiniai dalyvavo gimnazijos, rajoniniuose ir respublikiniuose sporto renginiuose (kūno kultūros mokytojai),  kuriuose 

laimėtos prizinės vietos. 

Veiklą tęsė Vaiko gerovės komisija (pirmininkė A. Vinciūnienė), veikė savanorių mokinių komanda prevenciniam darbui 

dirbti (A.Vinciūnienė); tęstas projektas „Bendraamžis bendraamžiui“ (mokinių taryba, A. Vinciūnienė, J.Raudienė, I.Drukteinienė). 

Įgyvendintas naujas socializacijos projektas „Mes visi tokie patys“ (vadovė Z.Butiškytė), kurį finansavo Kauno r. Savivaldybė.  

VGK nariai, pagalbos specialistai kėlė kvalifikaciją, kuri buvo naudinga, nes seminaruose įgytos metodinės medžiagos 

reikalingos darbui su elgesio sutrikimų turinčiais vaikais, krizių, konfliktų ir streso valdymo bei mokinių socialinių įgūdžių ugdymo 



klausimais. Socialinė pedagogė I. Čiapaitė bei teatro mokytoja Z.Butiškytė sausio –balandžio mėnesiais tęsė  programos VEIK mokymus 

(I d kl.) bei ją pristatė kovo 10 dieną gimnazijoje vykusioje Kauno rajono mokyklų konferencijoje „Vaiko gerovės komisija: realybė ir 

lūkesčiai“. Ši (darbo grupės vadovė A.Vinciūnienė) konferencija buvo produktyvi, nors ir organizuota pirmą kartą rajone.  Savo patirtimi 

VGK mokytojai ir specialistai taip pat dalinosi su Klaipėdos rajono sveikatos ugdytojų komanda (spalio  10 d.) bei Lietuvos iniciatyvių 

mokyklų vadovų delegacija (lapkričio 12 d.) ( dalinosi patirtimi A.Vinciūnienė, Z.Butiškytė, L.Mišeikienė, I.Čiapaitė) 

 

PRIORITETAS: Sveikos gyvensenos ugdymas. 

 TIKSLAS:  Formuoti gimnazijos bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius.. 

1. Uždaviniai: 
     3.1. Teikti pagalbą gimnazijos bendruomenei ugdant sveikos gyvensenos įpročius. 

     3.2  Skatinti mokinių fizinį aktyvumą. 

 

3. Veiklos turinys: 

Eil. 

Nr. 

Veikla 
Vykdymo 

terminai 

Dalyviai 
Atsakingi 

asmenys 
Vieta Ištekliai 

Veiklos aptarimas, 

rezultatų 

pateikimas 

 
Sveika gyvensena ugdymo 

turinyje 
 

  
   

1. 

Tinklinis 

2016 m. 

III-IV Eimantas 

Petrulevičius Sporto salė 
Mokytojų 

kompetencija 

Neformaliojo 

švietimo veiklos 

ataskaitos 

2. 

Sportinė aerobika 

 2016 m. 

I-IV Sandra 

Dambrauskaitė Sporto salė 
Mokytojų 

kompetencija 

Neformaliojo 

švietimo veiklos 

ataskaitos 

3. 

Krepšinis 

 

 

2016 m. 

III-IV Virgilijus Urbšys  

 Sporto salė 
Mokytojų 

kompetencija 

Projektai, kūrybiniai 

darbai, veiklos 

ataskaitos 

4. 

„Bėgantis žmogus“ 

2016 m. 

I-II, III-IV Eimantas  

Petrulevičius Sporto salė 
Mokytojų 

kompetencija 

Neformaliojo 

švietimo veiklos 

ataskaitos 

5. 

„Smiginis“ 

2016 m. 

III-IV V.Urbšys 
Teniruoklių 

salė 

Mokytojų 

kompetencija 

Neformaliojo 

švietimo veiklos 

ataskaitos 

6. 
„Sunkioji atletika“ 

2016 m. 
IV V.Urbšys Treniruokli

ų salė 

Mokytjo 

kompetencija 

Neformaliojo 

švietimo veiklos 



ataskaitos 

7. 
Renginys skirtas „Gyvybės dienai“ 2016 m. 

04 mėn. 

I-III  Daiva Bruzgienė 
Aktų salė 

Mokytojų 

kompetencija 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

8. 

Sveikatos žinių poreikio anketinė 

apklausa  
2016 m. 

05, 09 mėn. 

 

I g. kl. Sv.priež.spec. 

I.Drukteinienė 

Psichologė 

J.Raudienė 

Klasės 
Popierius, 

toneris 
VGK pasitarimuose 

9. 

Sveikatos ugdymo 

integruojamosios programos 

įgyvendinimo aptarimas  

2016 m. 

06 mėn. 

Mokytojai, 

mokiniai 

A.Vinciūnienė 

 
Mokytojų 

kompetencija 
Direkcijos posėdis 

10. 

 

Užsiėmimai „Kūno kultūra kitaip“ 

  

2016 m. 

04-05 mėn. 

I-IV g. kl. 

mokiniai 

I.Drukteinienė, 

kūno kultūros 

mokytojai 

Sporto salė 
Mokytojų 

kompetencija 

VGK pasitarime, 

internetinėje 

spaudoje 

11. 
Integruota biologijos, technologijų 

pamoka „Sveika mityba“.  
2016 02 

I g.kl. A.Juozulynas, 

A.Vitkauskienė 
Gimnazija 

Žmogiškieji, 

IT 
Metodinėje grupėje 

12. Projektas „Sveika gyvensena“. 
2016 

01 mėn. 
IIIg. kl. A.Vitkauskienė Gimnazija 

Tėvų lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinėje grupėje 

13. 
Integruota fizikos, technologijų 

pamoka „Greito maisto žala“. 

2016 

01 mėn. 
II g.kl. 

A.Armonienė , 

A.Vitkauskienė 
Gimnazija 

Žmogiškieji, 

IT 
Metodinėje grupėje 

14. 
Integruota kk ir rusų k. pamoka „ 

Renkuosi sveiko gyvenimo būdą“ 
2016-04 II kl. 

L. Mišeikienė 

A. Masiūlienė 
Gimnazija 

Žmogiškieji, 

IT 
Metodinėje grupėje 

 
Sveika mityba ir sveikatos 

pagrindai  
 

 
    

15. 

Sveikato sugdymo 

integruojamosios programos 

įtraukimas į dalykininkų ilgalaikius 

planus 

2016 m. 

08 mėn. 
Mokytojai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 
Gimnazija IT, žmogiškieji 

Metodinės tarybos 

posėdis 08 mėn. 

16. 

Pranešimas visuotiniame tėvų 

susirinkime „Mokinių sveikatos 

būklės analizė “ 

2016 m. 

11 mėn. 

Tėvai, 

mokytojai 

Sv.priež.spec. 

I.Drukteinienė 

 

Aktų salė 

 

IT, žmogiškieji 

ištekliai 

Direkcijos, mokytojų 

informaciniai  

pasitarimai 11 mėn. 

17. 

Konsultacijos kūno kultūros 

mokytojams komplektuojant fizinio 

ugdymo grupes, informacijos dėl 

mokinių galimybės dalyvauti sporto 

varžybose teikimas 

2016 m. 

01- 12 mėn. 
I- IV g.kl. 

Sv.priež.spec. 

I.Drukteinienė 

kūno kultūros 

mokytojai 

Sveikatos 

ugdymo 

kabinetas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

18. Individualus mokinių 2016 m. I– IV g.kl. Sv.priež.spec. Sveikatos Žmogiškieji Veikla aptariama su 



konsultavimas sveikatos stiprinimo 

klausimais 

01- 12 mėn. 

 

I.Drukteinienė 

SSM grupės 

nariai 

ugdymo 

kabinetas, 

klasės 

ištekliai dalyvių grupe 

19. 

Informacija stende aktualiais 

sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo 

klausimais 

2016 m. 

01-12 mėn. 

Mokiniai, 

mokytojai 

Sv.priež.spec. 

I.Drukteinienė 

SSM grupės 

nariai 

Stendas 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

popierius, kt. 

kanc. 

priemonės 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

20. 

Europos Sveiko maisto dienos 

paminėjimas. Performansas 

“Maisto šiukšlės”  

     11 mėn.

  

Mokiniai

  

Z.Butiškytė, 

SSM grupė 
Aktų salė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

popierius, kt. 

kanc. 

priemonės 

SSM pasitarimas 11 

mėn. 

 Fizinio aktyvumo stiprinimas       

21. 

Tinklinio turnyras, Vasario 16- sios 

pereinamajai taurei laimėti 

2016 

01-02 mėn 

      I  kl. L. Mišeikienė 

D. Lajauskienė 

Sporto salė Sporto 

inventorius, 2 

proc. lėšos 

Mokytojų 

informacinis 

Pasitarimas 02 mėn. 

22. 

Sporto varžybos, skirtos  „Draugo 

dienai“ 

2016- 11 I-II kl. D. Lajauskienė 

L. Mišeikienė 

Sporto salė Sporto 

inventorius, 

kanceliarinės 

priemonės 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 11 mėn 

23. 

Sporto šventė „ Kartų judėjimas 

kartu“ 

2016-04 I-III kl. L. Mišeikienė 

D. Lajauskienė 

Gamta ir 

sporto salė 

Sporto 

inventorius, 

kanceliarinės 

priemonės 

Metodinėje grupėje 

24. 

„Sveikatiada“ 

 (pagal atskirą planą) 

2016 m. 

01-12 mėn. 

 

 I-IV kl. SSM grupės 

nariai 

Sveikatos 

ugdymo 

kabinetas, 

klasės, 

sporto salė 

Žmogiškieji 

ištekliai, sporto 

inventorius 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

25. 

Dalyvavimas lengvosios atletikos, 

aerobikos varžybose 

2016 m. 

01-12 mėn 

„Bėgantis 

žmogus“, 

sp.aerobi-

kos 

mokiniai 

E. Petrulevičius 

S.Dambrauskaitė 

Vietos 

pagal 

atsiųstą 

informaciją 

Mokytojo 

kompetencija, 

sp. inventorius 

Mokytojų 

informaciniai 

pasitarimai 

05-12  mėn. 

26. 
 Sporto varžybų rengimas ir 

dalyvavimas rajoninėse bei 

2016 m. 

 

I-IV kl. Kūno kultūros 

mokytojai 

Vietos 

pagal 

Mokytojų 

kompetencija, 

Mokytojų 

informaciniai 



respublikinėse varžybose varžybų 

planą 

sp. inventorius pasitarimai 

05-12  mėn. 

 Vaiko gerovės komisija        

27. 

Tęstiniai užsiėmimai valgymo 

sutrikimų prevencijai „Patinku sau 

tokia, kokia esu“ 

2016 m. 

04 mėn. 

I- g.kl. 

klasių 

mergaitės 

Sv. priež. spec. 

I. Drukteinienė, 

psichologė 

J.Raudienė 

Skaitykla Popierius, kt. 

kanc. 

priemonės, 

IT, žmogiškieji 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe, VGK 

pasitarimuose 

28. 
Projekto  „EKO(logiški?) dūmai“ 

įgyvendinimas 

2016 m. 

01-02 mėn. 
I – II g.kl. 

Sv.priež.spec. 

I.Drukteinienė, 

psichologė 

Jurga Raudienė 

Klasės, 

skaitykla 

IT, žmogiškieji 

ištekliai 

Veikla patariama su 

dalyvių grupe, 

VGK pasitarime 

 

29. 

Projekto „Mes nepriklausomi - 4“ 

rengimas 

2016 m. 

03 mėn. 

 I.Drukteinienė Sveikatos 

ugdymo 

kabinetas 

IT, žmogiškieji 

ištekliai 
 

30. 

Sveikatos žinių konkursas minint 

Pasaulinę sveikatos dieną. 

2016 m. 

04  mėn. 

I  g.klasės  I.Drukteinienė 

J. Raudienė 

I.Čiapaitė 

Aktų salė Popierius, kt. 

kanc. 

priemonės, 

IT, žmogiškieji 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe ir 

specialistais 

31. 

 

Konkursas „Išgelbėk draugą“ 

 

2016 m. 

05-06 mėn. 

  

I  g.kl. 

mokiniai 

Sv.priež.spec. 

I.Drukteinienė, 

I.Čiapaitė 

Sveikatos 

ugdymo 

kabinetas 

Metodinė 

literatūra, 

Pirmos 

pagalbos 

priemonės 

Veikla patariama su 

dalyvių grupe, VGK 

pasitarimuose 

32. 

 

Reidai dėl mokinių rūkymo 

2016 m. 

04,09 mėn. 

I – IV g. 

klasių 

mokiniai 

Socialinė 

pedagogė  

I.Čiapaitė 

Teritorija 

aplink 

gimnaziją 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

VGK posėdžiuose, 

Direkcijos 

pasitarimai 

33. 
Dieninė vaikų vasaros poilsio 

stovykla „Piramidė  - 9“ 

2016 m. 

06 mėn. 

Mokiniai J. Raudienė 

I.Čiapaitė 

Gimnazija Projekto lėšos Internetinė svetainė 

34. 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos 

integravimas į mokomuosius 

dalykus, klasių valandėles 

 

2016 m. 

08 mėn. 

 

Mokytojai, 

VGK 

nariai 

 

A.Vinciūnienė 

 

Klasės 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 08 mėn 

35. 

„Savaitė be patyčių“ (pagal atskirą 

priemonių planą ) 

2016 m. 

03 mėn. 

 I-II g.kl. 

mokytojai 

 

VGK, klasių 

vadovai, 

specialistai 

Gimnazija Žmogiškieji, 

IT, mokyklos 

lėšos 

VGK posėdžiuose 



 

36. 

 

Tarptautinės nerūkymo dienos 

paminėjimas 

2016 m. 

11 mėn. 
I - II g. kl. 

Sv.priež.spec. 

I.Drukteinienė 

Soc.pedag. 

I.Čiapaitė 

 

Aktų salė 

 

IT, žmogiškieji 

ištekliai 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

37. 

Pasaulinės ŽIV/AIDS dienos 

minėjimas. Protmūšis 

„AIDS:geriau žinoti“. 

2016 m. 

12 mėn. 

I g.kl. 

mokiniai 

I.Drukteinienė,  

I.Čiapaitė, 

J.Raudienė 

 

Aktų salė Žmogiškieji 

ištekliai 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe, VGK 

pasitarimuose 12 

mėn. 

38. 

Straipsnio „Apie kanapių poveikį 

psichikai“ parengimas 

2016 m. 

03 mėn. 

Gimnazijos 

bendruome

nė 

 J. Raudienė  
IT, žmogiškieji 

ištekliai 

Internetinėje 

svetainėje 

39. 
Europos Sveiko maisto dienos 

paminėjimas 

2016 m. 

11 mėn. 

I – IV g. 

kl. 

mokiniai 

Z.Butiškytė Klasės, 

valgykla  

Su VGK ir SSM 

grupe 

 
Saugi aplinka, ekologija, 

socializacija 

      

40. 

Integruota anglų –teatro Ia kl. 

pamoka „Žemė – ekologija- 

sveikata“ 

03 mėn.

  

IA kl. 

mokiniai 

Z.Butiškytė,   Aktų salė Žmogiškieji Gimnazijos 

puslapyje 

41. 

Teminio mėn. renginiai.  

Gegužės mėn. -ekologija 

05 mėn. I-IV kl. 

mokiniai 

SSM grupė Gimnazija Popierius, kt. 

kanc. 

priemonės, 

IT, žmogiškieji 

SSM grupės 

pasitarimas 05 mėn. 

Vertinimo šaltiniai: Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės, prevencijos komisijos darbo planai, ataskaitos, posėdžių protokolai, specialistų 

veiklos planai, projektai, tėvų susirinkimų protokolai, tvarkaraščiai, publikacijos ir kt.   

Vertinimo metodai: Dokumentų analizė, grupinė diskusija, pokalbiai su mokiniais, tėvais ir mokytojais, tyrimai. 

 

 

5.Laukiami rezultatai: 
5.1.Veiklos planas prisidės prie nuoseklaus sveikatos ugdymo įgyvendinimo gimnazijoje. Įvairi veikla formuos jaunų žmonių 

nuostatas ir elgesį, skatins juos pasirinkti sveiką gyvenseną.  

5.2. Padės spręsti vaikų užimtumo problemas, atitrauks juos nuo neigiamos socialinės aplinkos, tenkins vaikų fizinio aktyvumo 

poreikius, pagerins sveikatą, įskiepys fizinio aktyvumo poreikį, įtvirtins saugią, sveiką ir turiningą gyvenseną. 

 5.3. Pagerės visų bendruomenės narių sveikata ir gerovė, mokiniai, jų tėvai bei pedagogai gaus reikiamą individualią psichologinę 

pagalbą. 



 5.4. Sustiprės bendradarbiavimas su kitomis prevencinę veiklą vykdančiomis institucijomis. Sveikatai palankioje aplinkoje bus 

pasiekti geresni rezultatai. 

 

Sveikatą stiprinančios mokyklos grupė: 
1. Zita Butiškytė-pirmininkė 

2. Irma Drukteinienė- sveikatos priežiūros specialistė 

3. Jurga Raudienė- psichologė 

4. Irma Čiapaitė- socialinė pedagogė 

5. Alina Vitkauskienė- technologijų mokytoja 

6. Lijana Mišeikienė- kūno kultūros mokytoja 

7. Dalia Lajauskienė- kūno kultūros mokytoja 

8. Daiva Bruzgienė- tikybos mokytoja 

9. Algis Juozulynas – biologijos mokytojas 

10. Albina Vinciūnienė- dir.pav. ugdymui, grupės koordinatorė 


