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ŠIAULIU LIEPORIUGIMNAZIJOS
SVEIKATA STIPRĮNANČIOS MOKYKLOS PROGRAMA 2020 - 2024 M.

„SVEIKA MOKYKLA“

l. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Šiaulių Lieporių gimnazijos mokinių sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m „Sveika
mokykla“ parengia sisižyelgus i įstaigos suaregini veiklos planų, meiin, veiklos planą, veiklas kokybes
isiveniniino rezniinmsr bendruomenės poreikius ir nuslaw 2020-2024 m likslus bei uždavinius
apibrežia pniorirsius ir priemones uždaviniams vykdyti.

2 Šiaulių Lieporių gimnazijos mokinių sveikaros siiprinimo pmgvamu 2020-2024 m. siekiama

gerinti mokyklos vadoiu, pedagogų, mokinių bei kiių bendruomenės narių sveikos gyvensenos
igndzius, sudaryti palankiai Fizinę ripsioiiosooialineaplinką sveikatos siipi-inimui irsaugoiirnui.

3. programą igyiendins gimnazijos adminisuaoiia, pedagogai ir kui ugdymo procese dalyiouiamys
specialisiai, nepedagoginiaidarbuotojai, mokiniai ir jų tevai (globėjai), socialiniai parmoniai.

H. SITUACIJOS ANALIZĖ

šiaulių Lieporių gimnazijos pagrindinės sveikos gyvensenos ugdymo, darnaus vystymosi kryptys.
% Mokinių sveikam: saugOJlmas ir stiprinimas

, Kūrybiskas ugdymo programų igyvendinimas
zum-2020 m. m. gimnazijoje mokosi 540 mokinių (šeši i gimnazinių klasių komplektai; dešimt il

, lil gimnazinių klasių komplekių; keturi iv gimnazijos klasių kompieioai. is viso- 20 kiasių
komplekiųi Dauguma gimnazija lankančių mokinių auga palankioje socialineje aplinkom isiaigoie
dirba 59 pedagoginiai darbuoioiai. Lieporių gimnazijos ugdyr mokykloje igyia anoos pakopos

s dirlsa

specialusis pedagogas, sooialmis pedagogas. psioiroiogas. Mokytojai. pagalbos mokiniui speciaiisial

pagrindinį ir vidurinį issilaiinima. Su specialitu'ų ugdymosi poreikių turinčiais mo



individualiai bendmuja ir teikia konsultacijas tevams. Vaikams. iurintiems elgesiu sunkumų,

motyvxcijcs problemųpagalbą reikia socialinis pedagogas. psichologas VGK nariai.

Visose gimnazmėse klasese vykdoma smuno ir patyčių prevencijos programa
l , nl ,gyvendinama socialiniu Įgūdžių programa Lions Quesi „Rakias \ sekmę“.

Gimnazijoje vykdomas neformalaus mokinių svieiimas, vyksxa būrelių užsiėmimai, projektai,

kuriais siekiama stiprinti sveikatą. formuoii sveika gyvenimo būdą:

J „sniego gniūžte“,

„DQIĖ“?

UAB „Atliekų ivarkymo nei-lm“ projekias „Mes
/
i/

„ skaulu draugovesveikla,
./ Neformalaus švietimo piogxama „Misija, pilietis“,
\/ Nuolai dalyvaujmeRespublikiniame konkurse „Sveikuolių svcikuolilisi“ ir kt

Ugdymo prooese daug demesio skiriame mokinių sveikos gyvensenos propagavimui. lgūdžru

formavimui. Gimnazijoje puoselejame sveikatos ugdymo nadieijas: tradiciniai renginiai, prevencines

saugios gyvensenos valandeles, ivairios isvykos. edukneiniai užsiemimai, fizinio aklyvumo rengini

parodos ir kl. Dalyvaudam ivairiuose renginiuose gimnazijos pedagogai yra sukaupę daug tmi ,

įgūdžių ir skiria laiko gerosios patirties sklaidai

Slipnosios ir silpnosios sveikatos slipnnimo ir ugdvmo veiklos uses.
VEIKLOS SRITYS i smmosms PUSĖS SELPNOSIOS ?USES
[. Sveikinu stiprinimo veikli): valdymu strukmrn, politika ir kokvbls pnmaviuus
l.l. Sveikaios
suprinimas Įtrauktas j

suaieginj ir metinius
veiklos plonus

l. 1. Sveikatos stiprinimas įuaukias i

gimnazijos sualeginj planą nuo 2020
metų, metines veiklos programas.
infomacija apie svei alos supnnlmo
veiųa “Dinarų naujienas pateikiama
gimnazijos bendruomenei susirinkimų,
susitikimų, posėdžių mem.

l l. Ner-a sveikaios
snprinimo veiklos venimmo
sislemos

:. zsienosoriaiine aplinka
2.1. Kuriai-na ir
puoselejama gerų
santykių
bendruomenės narių
iarp: atmosfera

2.2.Vlsiems
beodmomenis nariams
sudarytos galimybes
ddyvauh piogmmos
wkdyme

. 2.1. Gimnazijoje vyrauja geros
mikroklimaias, vadovaujamasi
gimnazu'os bendruomenes nanu elgesio
kodeksu Dauguma ievu parenkrnn
gimnazijos warka, aplinka. mokiniu
sveikatą ir saugąnaikinančiomis
priemonemis.

2.2. Į sveikalos sliprinimo veikla
inaukii: visuomenes sveikatos
speeialisias, vykdanris sveikaios
prieziura mokykloje (sveikatos
speeialisras). psichologas. socialinis
peda ogas, speoialusis pedago as
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2.3 Numaiyios
emocines, fizines.
seksualines. prievarios
ir vandalizmo
mažinimo priemones.

(speeialisiai), mokiniai ir jų ievai.

2.3. Gimnazijoje paiviriinii mokinių
nuosmiai/ misyklei Skalinimo ir
drausminimo tvarka, tvarka del
poveikio priemonių netinkamai
besielgianiiemsvaikams. smurm ir
patyčių pnvcncijoš. iiilervencijos
vykdymo tvarka. Kasmei dal 'aujame
Veiksmo savaitės „B= patyč'
renginiuose nuosekliose prevencinese
progmnose.

3. Fizinė aplink:
3 i, israigos ieniorijos
ir palalpų priežiūms
uaiiioinimas bei
sveikos aplinkos
kurimas.

3.2.Planuojiimos
priemones.
skalinaučios visų
bendruomenes narių
fizinį akiyvuma

3.3. Mi
_
bos ir

geriamojo vandens
prieinamumo
užiiknnimas

3.1. Gimnazija iuri higienos pasą
isiaigoje kuriama iiigienos reikalavimus
amiiikanii saugi aplinka. Teiiiorija
iinkamai pnziuieia Tvarkomas tinklus
ir pagal išieklius įsigyjamus naujas
invenloi-ius ir mokymo priemones.
Nuoloi rūpinamasi higienos normas
atitinkančiu apšvieiimu. sildymu,
valymu ir vedinimu. Minkštas
invenioi-ius prižiurimaa pagal higienos
normų reikalavimus. Triukšmo lygis
neviršija liig enos noi-mos reikalavimų.
Dezinfekeiniai pieparaiai, valikliai ir
ki. cheminės medžiagos naudojamos iik
pagal paskirų“.

3.2. Gimnazijoje kiekvienai klasei
organizuojami fizinio ugdymo
užsiėmimai. Mokiniai skaiinumi
mankštinlis periraukų mem iudrios
veiklos renginiai vykdomi visais metų
laikais. Ypač akims fizinio ugdymo
pedagogai.

3.3.Maislas gaminamasgimnazijoje
Valgiaraščial sudammi aisižvelgianii
rekomenduojamas paros energijos ir
maisiinių medžiagų normas mokiniams.
paiiekaių ivauumas auiinka vaikų
amziaus ypalumus ar sveikos mitybos
principus. Apsinuodijimo maistu bei
maisio kilmes žam o užkrečiamųjų
ligų aivejų gimnaži je nebuvo.
Geriamo vandens kokybė ailiinka
visuomenes sveikoms ieises akių
reikalavimus. Geriamo vandens
laboraioriniai tyrimai oiliekami l kana

3.l . Numaiyii kai kiuie
gimnazijos pastato vidaus
rekonsinikoijosdariaai.
Mokyklos siadionas
neatitinka reikalavimų.

3.2. Dalis tėvų pasyvūs
organizuojani sveikaa'nimo
rengimus.

3,3. Per nwžasryšlų su
ievais palaikymas,
formuojam sveikos milybos
iprooius.

]



l

l per metus
Užtikrimziskame vandens tiekimas

A. Zmogiški
4.1. Mokytojų
kvalifikamjos
tobulinimo sveikalos
stiprinimo ir sveikatos
ugdymo klausimais
organizavimas

42 Bandmomencs
nariu pasitelkimas
sveikatos ugdymui.

4.3 Merodines
medžiagos ir
priemonių, reikalingu
sveikatos ugdymui.
aprūpinimas

4.4 Gimnazijos
partneriu įtraukimas.

41 Gimnazijospedagogai irkt.
specialistai turi visas galimybes
dalyvauti seminaruose, konferencijose,
mokymuose vaiku sveikatinimo
klausimais.

4.2. Sveikatinimo renginiuose ir
priemonese dalyvaujasveikatos
specialistas. Vaiku veikla prisiaioma
ivairiais budais isiaigos iniemetineie
svetaineje. miesio žiniasklaidoje.
Pavasarį organizuojama mikrorajono
svente mokyklosbemlruomenei.

4.3. Ugdymo procesui melodme
medziaga apsirūpinta pakankamai.
Sveikatos specialistas mokykloje kaupia
aplankus sveikatos iernomis

4.4 Gimz'lja glaudžiai
bendradarbiauja su
bendmdarbiauiandiomis
pmgimnazijnmis, wksw bendri teminiai
renginiai (viktorinos. parodos, koneerisi,
varzybos). ! vykdoma veiklą isilraukia
nevyriausybine organizacija . asoeiaciia
__Lieporiu mokvklos bzndruomenė“.

4.2. Nepakankamas revu
vaidmuo skatinant vaikus
sveikai gyventi.

4.4. Nepasiziaytos
bendradarbiavimo sutartys
su kilni-dis šalies sveikatos
stiprinimo veikla
\ykdančlomis ugdymo
insiitueijomis.

;. Sveiulos ugdymas
5.1. Sveikaios
ugdymas itrauktas i

mokymo programas

5.l. Pedagogai sveikaxos ugdymo
remas itraukia ; mokymo planus,
arsizvelgdami i metinio veiklos plano
tikslus ir uždavinius bei individualius
vaiku sveikatos stiprinimo poreikius.

5.2. Sveikatos 5.2. Sveikatos ugdymas apima visas
ugdymas mokinių amziaus grupes.



organizuojamas
visiems mokiniams.
5.3 Sveikatos
ugdymas apima
ivairias sveikalos
srilis- liziių aktyvumą
„ lizirų lavinimą;
sveika mityba; tabako,
alkoholio ir ki ų
psichika veikiančių
medziagu vamjlmo
bei nelaimingų
atsitikimų, traumų.
streso, patyčių
prevenciją; rengimas
šeimai ir lytiškumo
ugdymą; užkxečianių
ligų prevenoų
vanojtmo kultūros
u d mą

5 3. Ugdymo procese nayinejamos
Įvairios temos atsižvelgiant į mokinių
amžių ir poreikius, siekiama ugdyti
sveikos gyvensenos nuostatas.
Pedagogai imcgruoja i ugdymo turinį ir
klasės vadovo veiklą sveikatos ir
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai.
alkoholio, tabako ir kitu psichiką
veikiančių medžiagų vanojimo
programas patyčių prevencija skina
demesi fiziniam aktyvum'
Sveikatos specialistas skina demesi
sveikos mitybos asmens hi 'enos,
streso, rengimo šeima ir lyt kmglo
ugdymui. ligų pmven i bei kiloms
temoms.

S.Sveiluų stiprinančiosmokyklos veiklas sklaid: ir lęstinumn laid-vilna:
6.1. Sveikatos
sllprlnimo veiklos
patirties sklaida
lituigoje.

6.2 Sveikatos
Siiprinančins veiklos
paūnicx pavyzdžių
sklaida už įstaigos n'bų

i6.l. Pedagogai gerąja paiinimi dalijasi
įstaigos viduje metodinese grupėse,
mokyklos tinklalapyje

6.2. [staigos planuose numatyli
renginiai „ priemonės sveikatos
sliprinimul. Pedagogai dalyvauja
miesie organizuotuose renginiuose.



Gnljmyhės Gmmės ]

o Dalyvauii konkursuose, projekdneje o Daugėja vaikų su elgesio» emocijų
veikloje, siekiaiil priiraukii ivain'ii surrikimais
fondu lėšas. o Dalis vaiku turi viršsvorio, pasiraiko

o Plcsii bmdradaxblavimą su švietimo sergančiųjų eukriniu diabsni.
isiaigomis, perimti gersis praktiką ir 0 Kai kurių ievii skepriskas pož 's i

dalintis patirtimi. vaiku profilakiini sveikaias su'prinims,
() Galimybe gerinti gimnaziios ieriioriyns fizini akryvunia.

ir pnsrara vidaus būklę. o Reikalinga pastato vidaus
a Bendradarbiauinni su socialiniais rekonstrukcija.

parineriais plesri sveikalinimo erdves a zemas visuomenes kultūros lygis
robuliiiri ',cvų infonriunrumn ir (rengiama niokojama gamliiie aplinka).
švielimą. .

Programos iikiilas , visų gimnazijas bendmomenes nariu sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas,
kuriam sveikaiai palankia fizine ir psichosocialinę aplinką

l-oji veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINTMOVEIKLOS VALDYMO STRUKTURA.
POLITIKA IR KOKYBĖS GARANTAV'IMAS,

Uždavinys. Tubulixlu sveikarns siiprinimo proeesii planavimą, organizavimą ir vertinimą šiaulių
Lieporių gimnaziynie.

kĖdiklis Fnemorle Data Arsskinin' asmen s
l lv Sveikiiios 1,1 l. Koreguoii ir parviriinii l kana Direkionus
siipn'nimo bendruomenės sveikaios saugoyima ir per
veiklos sliplixlimo darbo grupę. metus
organizavimo
gimnaziinie 1,1 2. Su informseiianpie sveiknios 1-2 Darbo grupe
grupes sudąrymas stiprinimąmokykloje supažindinti karius
ir veiklos bendruomene. visiems kartu apiarri per
įgyvendinimas. problemines sritis: merus

l.l J Aklyv'us sveiknios speciniisio Nuolni Sveikains speeialisre
dalyvavimas. igyvendinanrsveikairis

l stiprinimo programa (mokinių sveikaios,
sergnmump ir rrsumii analize, promakriniri
priemonių laikymas gimnazijos
bendruomenes knnsuliavirnas sveikaios i

išsaugojimo klausimais).
1.2. Sveikaras l.z. l. Tabulinri sveikariis sripririimo 2020. Darbo grupe
stiprinimu vertinimo sistemą pmaudojani veiklos 202! m,
proeesu ir isiveriininio rezuliarus.
rezuliairi SSM veiklos vertinimo rodiklius
veninirrias. palaipsniui (5 m.) inlegnloli ] gimnazijos

virlaus isiverlinime sisrema.

l.z.z. Sveikayą sliprinaučias priemones Kasmei Darlio grupe
jlmukti i mokyklos meriiii veiklos planą.

i. 3. Aiiikii sveikaros sripi-inimo veiklos
6



vertinimą. atsižvelgiant i vertinimo metu Kerta Darbo grupe
nustatytas problemines sritis metuose

Lnukiamas rezultatas , sveikatos stiprinimo veikla taps efektyvesnė. labiau koordinuota. bus
aiskiai matomi veiklos rezultatai. zinant rezultatus. galesime planuoti busima veiklų ir kokybiškiau
igyvendinti priemones

Z—oji veiklos Sritis. PSICHOSOCIALINĖ APL KA

Uidavinys Pletoti pasitikejima ir pannerystę. kurti ir puoseleti gerus gimnazijos bendruomenės narių
ramusaim smlykius

Rodiklis Priemooe Data Atsakingi asmenys
1.1 Mokyklos 2.1.1. Vykdyti patyčių ir smurto preveneiia Kasmet Vaiko geroves
bendruomenes (pozilyvaus mokyklos mikroklimato komisija
narių gerų kūrimas ir pozityvių vertybių
tarpusavio puoselejimas, prevencijos ir intervencijos
santykių kurimas priemomų igyvendinimas. vaiku socialinio
irpuoselejimas. ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų

progmmų igyvendinimas).

2.1.2. Seminarai streso valdymo. konfliktų Kasmet Mokyklos
sprendimo. bendravimo įgūdžių tobulinimo adminisimcija
temomis pedagogams. Netinkamo elgesio
psichologines ir fizines iveikos priemones.

2.13. Organizuoti bendras išvykas, Rudenįir Gimnazijos
ekskursijas pavasarį pedagogai

214 Tobulinti konsultacines pagalbos Nuolat Vaiko gemvcs
sistema lškiluslomsproblemoms spręsti. komisija
Sudaryti maksimaliai palankias sąlygas
specialiojo ugdymo poieikių tun'ntiems
mokiniams.

iz.z.„Galimybiu 2.2.1 Stiprinti tėvų ir mokyklos Kasmet Gimnazijos
dalyvauti bendradarbiavima. puoseleti vaikų, tėvų ir pedagogai
sveikatą mokytojų tarpusavio ryšį (gruodzio
sūprinančiujl: menesio .,Laimes keksiukm“, geguzi
veikloje visiems ..Bendruomeiies švariu“ ir kt.)
mokyklos
bendruomenes zu. Suteikti galimybe bendruomenes Kasmet Darbo grupe,
nariams nariams dalyvauti ir aptarti problemines Gimnazijos taryba
sudarymas. sveikatos stiprinimo sritis ir kartu numatyti

sprendimo būdus “i

23.Numatyti 2.3.l. Organizuoti renginius kartu su Kasmet Darbogrupė
emocines. fizines, socialiniaispartneiiais
seksualines
prievartos it 1.3 2. v 'kdytl prevencinę Ėgiamą Lions Nuolat Klasių vadovai

7



vandalizmo
mažinimo
priemones.

Quasr „Rahas j sekme“.

Z.}.lNykdyzi narkomanijos prevencijos,
iabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vanojirno preveneiios plana.

2.3.4. Organizuoti mokinių savivaldos
veiklą

2. 5. Vykdyii prevencine programa
„Suicgogniūžne“ ,

Kasmei Somali
pedagoge
SVęikBloS
specialiam. klasių
vadovai

*

Nuolal Atsakingas
pedagogas

Nuolar Programos
j vadovas

Laukiam: rezultatu: , bendruomene aktyviai dalyvaus svzikatą sripnnau '

veikloje, renginiuose, prisides juos brganizuojant Geres mikroklimatas, daugiau rėvų domėsis
s mokyklos

. savo vaikų ugdymu. bus palaikomi glaudesni bendruomenės uupusavlo ryšiui

3-oji veiklos sriris. FIZINĖAPLINKA

Uždavinys. Kuru saugia, sveika. higienos reikalavimus atitinkančiąugdymo aplinką.

bendruomenės narių
fizuuo akiyuurm
skatinimas.

rajono. rniesio mini akryvuma
skalinmčiunse renginiuose: konkurse
.,Svelkuolių sveikuoliai“, virvės u-aukinm
varzybose, pulo čempionai:. lengvosios
arleiikos varžybose» krepsinio varžybose,
įsiaigos sveikatinimo renginiuose (vasaros
ir rudens žygiai).

3.2 2. Organizuoti užklasinę veiklą.
susųusia su fiziniu aktyvumu (sialo tenisor
kxepšinio. futbolo, judriųjų žaidimų
užsiemimai)

3.23 Užtikrinti mokinių išvykų saugumą

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi
asmenys

3 I.Įstaigos 3.11. Atlikti mokyklos palaipų Kasmet Ugdymo
leriloti sirpalalpų „kosmetinrremomą. aprūpinimo
pri ziures skyriaus vedejas
užukrinirnas bei
aplinkos 3.1.2. Tvarkyti ir puoseleii mokyklos Nuolat Mokyklos

i puūselejlmas. aplinką. bendruomene

343. Užtiknmi higienos normos Nuolal Ugdymo
reikalavimus aminkarnj npšvieumsn aprūpinimo
šildymą, vėdinrrnųpaiaipų val mą. skyriaus vedėjas

3.1. Mokyklos 3.2.1. Pagal galimybes dalyvauii šalies. 2019- Fizinio ugdymo
2024 rn. pedagogai.

mokytojai
sverkaios
speeial' ias.
gimnazijos
pedagogai

Nuolai Gimnazijos
pedagogai

Kasmet Gimnazijos
pedagogai



3.2.4vIšnaudouwsasgalimybesmckiuius Kasmet Fizinio ugdymo
vesti j lauka, lauke organizuoti pamokas pedagogai,
sventes p smogas ir kt mokytojai

3 ] Mllybos ir 3 3 !. Pri ėtl, kad mokinių maiunimas Kas Sveikatos
geriamojo vandens būtu uvganizuųymaspagal tvarkos aptasar = savaite speciaiiste
prieinamumo pildyt „valgiaraščio ir mokinių maitinimo
užtikrinimas atitikties žurnalą“

t

3.3e3t Organizuoti renginius sveikai 1 kartą Darbo grupe
mitybai popultatimi. metuose

314. Konsultuoti asmenis, atsakingus už Esant Sveikatos
mokinių maitinimo organizavimą. sveikos poreikiut specialiste
mitybos klausimais

3 3 s, Sudaryti mokyklos bendruomenei Nuolat Direktorius
higiemškas salygas atsigerti vandens

Laukiam rezultata: - Mokyklos aplinka taps tvarkingas“) saugesne, mzilinimas atitiks keliamus
\ reikalavimus. bus jvykdyti sveikatos pn uros aktu taikaiavimai. Mokyklos bendruomenes nariai
\ daugiau judės. fiziskai snpres. bus sveikesni.

4.oji veiklos sritisa ŽMOGIŠKĮEJImMATERIALI'EJ! Išnixulu
Užthvinys. Didinti bendruomenes natiu kompetenciją sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo
klausimais Gausimi ttracionaltat naudoti materialiuosius išteklius.

Rodiklis Priemnnė Dali Atsakingi
asmenys

41. Mokytoju ir 4.11. Dalyvauti seminaruose, parodose Kasmet Gūnnazijos
kitu darbuotoju gerosios patirties sklaidos procese. pedagogai
kvalifikacijos
tobulinimo 4.1.2 Pet mokylcjų susirinkimus rengti Zkartus Gimnazijos
sveikatos pranešimus, ieškoti naujų būdų ir metodu metuose pedagogai.
stipntumo n' steikatos sttprintmo procesui organizuoti sveikatos
ugdymo specialistas
klausimais
organizavimas.
4 2. 4.2 l. Metiniuoseplanuose numatyti Kasmet Pedagogai.
Progimnazijos temasmokinių sveikatos ugdymui ir \

Socialinė
bendruomenes iprevenoiniam darbui pedagoge,
nariu pasttelkimas Sveikatos
sveikatos specialistas
ugdymui.

411. Susirinkimutn tuinfonnuotitevus Kasmet Klasių vadovai
. apie sveikatos saugoj rno ir stiprinimo Direktorius
priemones Pasinaudoti tėvų siūlomomis
idejomis.
4 2.3. Pristatyti mokiniu vetkla svetkatos Nuolat Sveikatos
stiprinimo srityje vietos bendruomenei speeialistas.

t naudojantis inforrnaoinemis priemonemis. Gimnazijos

9



!z'miasklaida parodos, pranešimai pedagogai
i inremeiineje erdveje, konferencijos,
renginiai ir kira.

4. 4. . ' Kaamei Dueloorius.
Apsimpinirnas poreikiirnurnaiyu tikslines lesas Fizinio ugdymo
meiodine merodinei medžiagai irkltoms sverkaros „pedagogai
medziaga. ugdymui reikalingoms priemone.-ns jsigyri.

'

sveikaios i

ugdymui
reikalingomis
priemonemis.
4 Partnerių 4.4.1 Glaudžiai bendradarbiauli Nuolat jnaroogrupa
Įu'aukxmasl sveikatos stiprinimo klausimais su jGimnazijos
sveikalos ugdymo esamais socialiniaisparmenais (Siauliu 5 pedagogai
procesa. m. PPT, Visuomenės saeikolos biuru.

nevyriaioybine organizacija . asociacija
„Lieporių mok kios bendruommė“.)

Lnukiam/Lv Vezulmms klases bus palmnkamai aprūpintos modermorrus ugdymo priemonemis
s\eiklims kompeienoijni ugdyu' Bus užukrinias pedagogų kvaliūkacijos lobulinimas. Soci
parmeriai aktyViRu dalyvaus organizuojamuose renginiuose
kompelenoijos ugdymo sn'l je bus nuoseklus ir sisremin as.

S-Vji velklus sritis, SVEIKATOS UGDYMAS.

Uždavinys. Plėmii sveikmos ugdymo procesus, ]ajduajančius jų kokybę.

ai
Darbas vaiku sveikalos

Rodiklis Priemonė Dut- Alukingiasmenys
5 l.Sveikaios
ugdymo
itraukirnas i

progimnazijos
mokymo
programas.

5.1 !. Vykdyli __Sveiknioa ir
lynskumo ugdymo bei rengimo
šeimai bendraja programą“
(integruojant i mokomuosius dalykus
ir užklasine veiklą)

5 l.z Vykdyu programą „Alkoholio,
iabako ir kiru psichiką veikiančių
medžiagų vanojimo prevencija“
(incegruojaniimokomuosius dalykus
ir užklasinę veiklą).

5.14}. Įgyvendimi kitų žalingų
pn dimomybių prevencija
(priklausomybe nuo kompiuierio,
imemem pavojai, magminių gei-imu
žala).

5.1.4 Organizuoti renginius sveikas
mitybos ir fizinio aktyvumo temomis
(prioritetines sritys).

. 5.1.5. Dalyvaun Sveikams mokymo

2020>2024
m.

Kasmel

Kasmet

Rudenį ir
pavasarį

Pagal

Gimnazijos pedagogai

Gimnazijos pedagogai

Gimnazijospedagogai
Socialine pedagogė
Sveikatns specialiste

Darbo grupė

Darbu grupe
10



!! ligų prevencijos centro goiimybes
uxgaulzunjamucse renginiuose

s z. Sveikmos 5.2 1. Pionuojant sveiknlos ugdymo. 202072024 Pedagogai
ugdymn alSĮŽvelgiam į mokinių poreikius, m. Specialistai
orgamzavšmns nuolat dpu'nli visas vaikų amžiaus Sveikatos specialistė
' ' grupes

5. 2 Tęsiiužidssines veūdas. Kasi-nei Atsakingi pedagogai
susijusias su sveikag vensena .

5.3. Sveiksios 5.3.1imokymopisnnsjtrouktitemas 1020-2024 Gimnazijospedagogai
ugdymas apims spiejvsiriussveikaiinimoospeknis m.

\
įvairias sveikatos (mitybos, judejimo, žalingų įpmčių.
sniis. l)1iškuma,psichmessveikatos) .

5.3 2. Alsižvelgient i esamus poreikius Kasmet Gimnazijos pedagogai
ir keliamus tiksius, numatyti sveikatos
stiprinimo projek 'uę veikis. susijusią
su gyvenimo igū 'ų formavimu
laikmečio sktnsii mis nnnjovemis.

5.33. informuoti tevus apie mokinių Nuoim Sveikntos speeiniistns
sveikatos ugdymo organizavimą specialistai
susirinkimų, individualių poksiisių Gimnazijos pedagogai
melu, gimnazijos internetineje
svetaineje, infermaciniuosc stenduose
Skatino issokyii savo nuomonę dei
sveikatos ugdymo turinio ir
organizavimo

5.3,4. Organizuoti kssmetine Pagal planą Gimnazijos pedagogai
„Bendruomenės šventę“ kartu su
tėvais. f

Lau/riomas romumas-ugdymo turinys amiks mokimų amžių. individualius poreikius ir
skotinsrobuiėti. Ugdymo procese bus skiriama pakankamai demesio fizinei, proiinei,
dvasinei, ernocinei sveikatai. Bus dideie sveikstos temų įvairove. Beudmogųąes norisi bus
skryvns sveikoms stiprinimo ir saugojimo srityje.

S-nji Veiklos sritis. SVEIKATA STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA
TESTIN'UMOLAIDAVIMAS.

Utd-vinys Dalimis sveikatos stiprinimo veikios gemja patirtimimokykioje ir už jos ribų.

Rodiklis Priemone Data Atsakingi men 5

6,1. Sveikaws 6.1,1. ]nfarmuoti apie vykdymą 2020-2024 Darbo grupa
stiprinimo sveikatą stiprinančios mokykios veikio m,

, veiklos psiirries
*

mokykios bendruomenę (mokykios
\ skiaido įstaigoje. stenduose, internetiniame tinkisiopyje, *

susirinkimu, posedzių, klasių \

valandeliųmelu)

!]

[R



! 6.11. Kaupli ir padaryti prieinama
melodine medziaga sveikalos
išsaugojimo ir sliprinimo klausimais.

5.1.3 Teikti individualias
konsolrao Jas sveikatos snprinirno ir
išsaugojimo klausimais mokiniams,
mnkymjamsl mokyklos darbuotojams
ir tevams.

visalaika Darbo grupe

Esam
poreikiui

Sveikalos specialistė
Socialinė pedagogė
Specialioji pedagogo
Psichologė

6.2 Gimnazijos
vęiklos
lęstinumas ir
pain-lies sklaida
už iszaigos ribų

5 2.1. pniaikyli giaudzius ryšius su
salies pmgimnu jomis, gimnazijumis,
ikimokyklinėmis įslaigomis
dalyvaujantbendruose renguiuosc.
skinant pranešimus, dalyvaujaol
seminaruose. konferencijose

5 2 2 Akryviai dalyvauri miesm
sveikaunimo renginiuose. akcijose.
informuoti apie savo v=iklą mieslo
bendruomenę (televizijos laidose:
imemclinjameunkiaiapyje, spaudoje).

6.2.3. Dalintis paliriirni su kitomis
sveikala sliprmančių mokyklų \iuklo
naremrs per w w w.smlpc.lt

Nuolai Darbo grupe

Nuolat Darbo grupe

Kami
metuose

Darbo grupė

Laukinm/zs „suima; , Luformacųa bus nneinarnesne, bendruomenė žinos. kaip sekasi
Įgyvendinti sveikaros stiprinimo programą ir kokie pusiekn rezullsiai. Skleislme savo veiklos
aanrli ir semsimes žinių IŠ kolegų, alstovausim: ir garsinsime savo mokyklą. įgydami naujos
paunies.

biuru—'-

.hr-.“.—

Vll. SVEIKATOS STERINIMO VEIKLOS VERTINIMAS

Vertinimo kriterijai:

Molomų sveikos gyvensenos įgūdžiai.
Gimnazijos bendruomenės aktyvumas. įgyvendinunl sveikalos ugdymo priemones
Gimnazijos pedagogų lr specialisių gerosios palinies skleidimas ir kvalifikacijos keiimas.
Įslaigos mokymosi aplinka.

Vertinimo metodui:

Mokinių sveikos gyvensenos nuostatų veninimns.
Bendruomenes narių ankeiavimas, veiklos planų analizė.
Mokinių sveikalos ir lraumų anaiize.
Siebėjimal. pokalbiai, interviu. Ju analize.

IZ



vu]. LĖŠU ŠALTINIAI

Mokinio kxepšelio lešos
Projektams skinus savivaldybes biudžeto lėšosv
Remejų lešos.
2 pm gyvenlujų pajamų mokesčio parama.

Publ.-

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

ngamos Įgyvendimmą koordinuwa ugdymo skyriaus vedėja. Konuolę vykdo gimnazijas
Auekmr' 5. Apie pm cs vykdymą (svaikatos siiprigimo veiklą ir renginius) informacijapateikiama
gimnazijos miemeti svetaineje, sienduuse, posėdžių, susirinkimų metui Atsižvelgiant į

bendruomenes pomikiusv suaiegini ir veiklos planus, sveikatą stiprinančios mukyklOS Promma gali
būti koyeguojama.
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