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Mokyklos oficialusis pavadinimas – Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija. 2020 m. Mokinių registro duomenimis Įstaigoje mokėsi 783 

mokiniai, iš kurių 104 mokinių buvo socialiai remtini. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių buvo 104, o iš jų 24 mokiniai, turintys 

judėjimo negalią. Bendras klasių komplektų skaičius – 32 komplektai.  

Mokyklos misija: 

- ugdyti gerą,  savarankišką ir laisvą asmenybę 

- ugdyti kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį sugebantį įsilieti į naujos kartos visuomenę, padėti atskleisti vertybes 

- išmokyti mokinį lanksčiai spręsti kasdienines problemas suteikti valstybinius mokymo standartus atitinkantį žinių lygį 

- sudaryti sąlygas mokytis judėjimo negalę turintiems vaikams 

- būti savo mikrorajono, miesto sociokultūros židiniu. 
 

 Mokykla turi  pradinio ugdymo su inžineriniu ugdymu ir pagrindinio ugdymo su inžineriniu ugdymu programą. Dalyvauja Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 

V-941 (į visus 1–8 klasių mokomuosius dalykus ir klasių vadovų veiklą); akredituotos prevencinės programos „Antras žingsnis“ (į 1–4 klasių 

vadovų veiklą), LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ (į 5–8 klasių vadovų veiklą). Mokykloje  pertraukų metu mokiniams organizuojami 

renginiai, kurių metu mokiniai šoka Zumbą. 

 
 

Mokyklos strateginio plano prioritetiniai tikslai: 

01 TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą. 

02 TIKSLAS. Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOKINIŲ SVEIKATOS IR GYVENSENOS RODIKLIŲ POKYČIŲ ANALIZĖ 
 

                Iš pateiktų Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (toliau – VISS IS) duomenų, pagrindiniai moksleivių sveikatos ir organų 
sistemos sutrikimai 2018 metų duomenimis : regos (69,8 proc.), kraujotakos sistemos (52,3 proc.), kvėpavimo sistemos (13 proc.) skeleto-raumenų 
sistemos sutrikimai (12,9 proc.) 

 
 
 2019 metais turėjo 52,8 proc. regos sutrikimų sumažėjo  apie 25,5 proc. lyginant su 2016m 77,8 proc. 
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• Išanalizavus 2016 – 2019 metų kūno masės indekso (KMI) įvertinimus, 2019m. mokinių turėjo atsvorio problemų  16,5proc., 7,7 proc.buvo nutukę 
per mažą svorį turėjo 13,2 proc. Daugėja mokinių turinčių per mažą KMI. 

 

 
Vaikų neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir mokykloje 2019m. m. buvo 20,6 proc. Mokinių turinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų turi 
79,5 proc.  
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SVEIKATOS STIPRINIMO SSGG ANALIZĖ 
 

Stiprybės 

 

Silpnybės 

 

Bendrosiose mokyklos ugdymo programose ir 

veiklos planuose numatyta sveikatos stiprinimo 

veiklos. 

Nepakankamas mokinių požiūris į sveiką 

mitybą ir fizinis aktyvumas. 

Visuomenės sveikatos specialisto glaudus  

bendradabiavimas su mokyklos administracija ir 

joje dirbančiais mokytojais bei pagalbos 

mokiniui specialistais. 

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos viešinimas. 

Dalyvavimas vaiko gerovės komisijoje. Didelis socialiai remtinų mokinių skaičius. 

Dalyvavimas miesto sveikatinimo veiklose ir 

varžybose. 

Higienos normų vykdymas mokykloje. 

 

Galimybės 

 

Grėsmės 

Visos mokyklos klasės dalyvautų bent vienoje 

sveikatos stiprinimo priemonėje per metus. 

Nepakankamas tėvų (įtėvių, globėjų) 

į(si)traukimas į organizuojamas sveikatos 

stiprinimo veiklas. 

Pedagogų dalyvavimas sveikatinimo  

kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

Daugėja  socialiai apleistų vaikų. 

Dalyvauti projektuose, kurie suteikia galimybę 

įsigyti ugdymo priemonių. 

Nepakankamas aplinkos finansavimas. 

Bendradarbiavimas su visuomenės sveikatos 

biuro specialistais ir asmens sveikatos priežiūros 

centrais. 

Ne visiems vaikams prieinama fiziniam 

ugdymui bei darbo ir poilsio režimui 

tinkama infrastruktūra ir priemonės. 
 

Riziką susirgti daugeliu ligų didina mažas mokinių fizinis aktyvumas, pasyvus laisvalaikis. Daug trūkumų turi ir moksleivių mityba: jie 

linkę atsisakyti pusryčių, valgyti per mažai vaisių ir daržovių, baltymų turinčių maisto produktų, per daug vartoti saldumynų, saldžiųjų 

gėrimų, greitai paruošiamo maisto.  

Geresnių mokinių sveikatos rodiklių pasieksime įsitraukiant į veiklas, projektus:  paramos mokytojams, sporto paslaugų prieinamumo, 

bendradarbiavimo su įvairiomis struktūromis ( Klaipėdos VSB, šeimos gydytojais, policijos pareigūnais). Tik glaudžai 

bendradarbiaudami mokykloje dirbantys pedagogai ir specialistai su tėvais gali pasiekti gerėjančių mokinių sveikatos gerėjimą. 

 



         SVEIKATOS UGDYMO MOKYKLOJE TIKSLAS: 

Padėti saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika ir prisidėti 

ugdant ir formuojant vaiku požiūrį į sveiką gyvenseną, mitybą, fizinį aktyvumą, geras įstaigos mikroklimatas.  

 

UŽDAVINIAI: 

1. Mokyti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos pagrindų . 

2. Formuoti vaikų ir jaunimo turinčių rizikos veiksnį/-ius gyvenseną. 

3. Integruoti tinkamos ir saugios mitybos elementus į vaikų maitinimo organizavimą mokykloje. 

4. Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros veiklos viešinimą mokyklos bendruomenei. 

5. Suteikti  pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais. 

 
 

MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJA 

2021 M. MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS IR ATASKAITA 
 

Eil. 

Nr. 

Poveikio 

sritis 

Priemonės pavadinimas ir  

metodas 

Paslaugų 

grupė 

                           Dalyviai  Veiklos data  

Pastab

os 
Tikslinė 

grupė  

Planuoja

mas 

dalyvių 

skaičius 

 Tikslus 

dalyvių 

skaičius 

po 

priemon

ės 

įvykdy

mo 

Planuojam

a 
Įvykdyta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Sveikos 

mitybos 

skatinimas 

 

 

Paskaita ,,Sveikos mitybos 

pagrindai“. 

Mokymas  5-8 klasių 

mokiniai 

90  Balandis  

Lapkritis 

  

Protmūšis  ,,Sveikas maistas, 

sveikas AŠ“.                                                  

Mokymas  3 klasių 

mokiniai 

50  Lapkritis   

Paskaita ,, Valgyk daržoves ir 

vaisius būk sveikas ir stiprus.“ 

Mokymas  2-4 klasių 

mokiniai 

60  Vasaris    



Paskaita ,, Vitaminų šalyje“. Mokymas  1-2 klasių 

mokiniai 

60  Kovas     

Mokinių maitinimo organizavimo 

priežiūra skatinant sveiką mitybą 

bei sveikos mitybos įgūdžių 

formavimą. 

Konsultuoti specialistus, 

atsakingus už mokinių maitinimą, 

sveikos mitybos klausimais. 

Konsultavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

  Nuolat 

 

  

Prižiūrėti mokinių maitinimą 

pagal patvirtintą valgiaraštį. 

Konsultavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

  Nuolat   

Valgiaraščių ir vaikų maitinimo 

atitikties patikrinimo žurnalo 

pildymas 

 

Pildymas 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

 

 
1 kartą per 

dvi savaites 
 

 

Sudaryti mokinių sąrašą, kuriems 

reikalingas tausojantis 

maitinimas. 

Informavimas 

 

Mokyklos 

administracija 

Valgyklos 

vedėja 

  Iki spalio 

10d. 

 

  

2. 

 

Sveikos 

aplinkos 

kūrimas 

Paskaita  ,,Saugok akis“. Mokymas 

 

5-7 klasių 

mokiniai 

60  Spalis    

Praktiniai mokymai ,, Išmok akių 

pratimus“. 

 

Įgūdžių  

formavimas 

1-2 klasių 

mokiniai 

60  Kovas  

Spalis     

  

Stendas ,, Saugiai naudokime 

mobiliuosius telefonus”. 

Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

  Vasaris    

Paskaita- diskusija ,, Saugiai 

naudokime mobiliuosius 

telefonus”. 

Mokymas 

 

5-7 klasių 

mokiniai 

50  Kovas 

Balandis   

  

Paskaita ,,Taisyklinga laikysena ir 

sveikata“. 

Mokymas 

 

2-3 klasių 

mokiniai 

50   

Spalis  

  

Pasaulinės sveikatros dienos 

paminėjimas. 

Mokymas 

 

1-8 klasių 

mokiniai 

100  Balandis 

 

  



Paskaita ,, Triukšmo poveikis 

sveikatai“. 

Mokymas 

 

6-7 klasių 

mokiniai 

50  Balandis 

 

  

Stendas ,, Triukšmo poveikis 

sveikatai“. 

Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

  Balandis 

 

  

Paskaita ,,Kad stuburas būtų 

sveikas“. 

Mokymas 

 

5-7 klasių 

mokiniai 

50   

Spalis 

  

Stendas ,,Akių mankšta“.                                         

Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

  Rugsėjis    

Mokyklos aplinkos atitikties, 

pagal visuomenės sveikatos 

priežiūros teisės aktų 

reikalavimus priežiūra. 

(Mokyklos patalpų higieninės 

būklės patikrinimas) 

Konsultavimas 

  

Mokyklos 

bendruomenė 

Administracija 

 

  Rugpjūtis  

Sausis 

  

Mokinių susodinimo priežiūra, 

vykdant ydingos laikysenos, 

skoliozės bei regos prevenciją 

mokykloje. 

Konsultavimas 

Informavimas 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

700  Nuolat     

3. Sužalojimų 

prevencija 

 

Paskaita. Praktiniai užsiėmimai. 

,,Mokomės pirmosios pagalbos“.  

Mokymas , 

įgūdžių  

formavimas 

3-7 klasių 

mokiniai 

100  Kovas 

 

  

Paskaita ,, Vandeny būk atsargus, 

tu ne žuvis, o tik žmogus“.                                                               

Mokymas 

 

1-7 klasių 

mokiniai 

80  Gegužė 

Birželis  

 

  

Pamoka ,, Žiemos pavojai“. Mokymas 

Įgūdžių  

formavimas 

1 klasių 

mokiniai 

50  Gruodis   

Saugaus eismo užsiėmimai  

,,Elektrių paspirtukų saugų 

naudojimąsi, šalmų dėvėjimą 

gatvėje“. 

Mokymas 

Įgūdžių  

formavimas 

6-8 klasių 

mokiniai 

50  Gegužė 

Birželis  

  



  

 

Vykdyti traumų, įvykstančių 

ugdymo proceso metu bei pakeliui 

į mokyklą ir iš jos, registraciją ir 

analizę. 

Statistikos 

kaupimas ir 

analizė 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

  Nuolat    

Pirmosios medicinos pagalbos 

teikimas ir koordinavimas 

Teikti pirmąją medicinos pagalbą 

įvykus nelaimingam atsitikimui, 

pranešti mokinio tėvams apie 

įvykį, esant  

reikalui, iškviesti greitąją pagalbą. 

Konsultavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

  Nuolat   

Sukomplektuoti pirmosios 

pagalbos rinkinius mokyklos 

dirbtuvėse, sporto salėje, 

sveikatos kabinete,. Vykdyti jų 

naudojimosi priežiūrą. 

Rinkinių 

komplektavimas

, priežiūra 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

  Rugsėjo 

mėn., 

periodinis 

papildymas 

pagal 

poreikį 

  

4. 

 

Užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika 

  

Paskaita ,, Imunitetas ir peršalimo 

ligos“.                            

Mokymas 

 

5-8 klasių 

mokiniai 

80  Sausis    

Paskaita ,, Atsargiai 

koronavirusas kaip apsisaugoti.“  
 

Mokymas 

 

1-8 klasių 

mokiniai 

100  Nuolat    

Stendas ,, Saugokimės gripo“.        Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

  Sausis   

Paskaita ,,Mikroorganizmai apie 

mus. Antibiotikų vartojimas“. 

Mokymas 

 

7-8 klasių 

mokiniai 

50  Lapkritis    

Stendas ,,Tuberkuliozės 

profilaktika”. 

Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

  Kovas    

Pamoka   „ABC apie TB“.  

 

Mokymas 

 

8 klasių 

mokiniai 

40  Kovas   



Stendas ,,Europos supratimo apie 

antibiotikus diena: skatinkime 

apdairų antibiotikų vartojimą“. 

Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

  Lapkritis    

Mokinių sergamumo kontrolė 

gripo epidemijos metu.  

(Sergančiųjų mokinių 

skaičiavimas, duomenų 

perdavimas VSB) 

Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

  Epidemijos 

metu 

  

 

 

Informacijos apie užkrečiamąsias 

ligas ar apsinuodijimus mokykloje 

teikimas.  

 (Teikti informaciją VSC įtarus 

apsinuodijimą ar užkrečiamąją 

ligą mokykloje) 

Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

  Epidemijos 

metu 

  

Asmens higienos įgūdžių 

ugdymas ir priežiūra. 

(Pedikuliozės tikrinimas mokinių 

iki 14 m. ) 

Konsultavimas 

Informavimas 

 

1-7 klasių 

mokiniai 

600  Po vasaros 

ir žiemos 

atostogų 

bei pagal 

epidemiolo

gines 

reikmes 

  

Asmens higienos pamokos ,,Būk 

švarus ir sveikas”. 

Mokymas 

Įgūdžių  

formavimas 

1-2 klasių 

mokiniai 

60  Sausis  

Gegužė  

  

Paskaita ,,Mokinio asmens 

higiena brendimo laikotarpiu“. 

Mokymas 

 

6-8 klasių 

mokiniai 

80  Vasaris 

Kovas  

  

 Praktiniai mokymai.  

,,Plauk rankas – saugok sveikatą“.   

Įgūdžių  

formavimas 

1 klasių 

mokiniai 

80  Gegužė    

Paskaita ,, Augu ir keičiuosi“. Mokymas 

 

4 klasių 

mokiniai 

40  Spalis    

Paskaita ,,Tarp mūsų mažų 

mergaičių”. 

Mokymas 

 

4 -6 klasių 

mergaitės 

50  Lapkritis    

Paskaita ,, Berniukų brendimas”. Mokymas 

 

 7 klasių 

berniukai 

30  Spalis    



Praktiniai užsiėmimai  ,,Dantų 

priežiūra, kad būtų graži šypsena 

Įgūdžių  

formavimas  

5-6 klasių 

mokiniai 

70  Kovas    

Praktiniai užsiėmimai  ,,Sveikų 

dantų komanda“. 

 

Įgūdžių  

formavimas 

1-3 klasių 

mokiniai 

100  Spalis     

5.  Psichinės 

sveikatos 

stiprinimas 

Paskaita ,,Kaip suvaldyti pyktį?“ Mokymas 

 

8 klasių 

mokiniai 

25  Spalis    

Paskaita ,, Pažink savo jausmus”. Mokymas 

 

3-4 klasių 

mokiniai 

40  Spalis    

Stendas ,,Stresas ir jo poveikis 

sveikatai”. 

Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

  Spalis    

6. 

  

Fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

 

 

Paskaita ,, Judėk ir būsi sveikas“. Mokymas 

 

2-6 klasių 

mokiniai 

80  Gegužė    

Stendas ,,Judėjimo ratas“.                                                           Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

  Gegužė   

Fizinio aktyvumo skatinimo 

veiklos. 

Įgūdžių  

formavimas 

1-4 klasių 

mokiniai 

80  Rugsėjis- 

gruodis  

  

Judumo savaitės paminėjimas. Įgūdžių  

formavimas 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

500  Rugsėjo 

mėn. 

  

Pagalba kūno kultūros 

mokytojams komplektuojant 

fizinio ugdymo grupes, (Sudaryti 

fizinio pajėgumo grupių sąrašus) 

Informavimas 

 

Mokiniai 

 

750  Rugsėjo 

mėn. 

  

Informacijos dėl mokinių 

galimybės dalyvauti sporto 

varžybose teikimas kūno kultūros 

mokytojams. 

Informavimas Mokiniai   Pagal 

poreikį 

  

Mokinių kūno kultūros grupių 

suvedimas į elektroninį dienyną, 

remiantis profilaktinio 

patikrinimo rezultatais. 

Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

750  Rugsėjo 

mėn. 

  



Informuoti kūno kultūros 

mokytojus apie mokinių galimybę 

dalyvauti sporto varžybose, 

remiantis jų sveikatos pažymomis. 

Informavimas 

 

Kūno kultūros 

mokytoja 

Mokiniai  

 

  Nuolat    

7. Alkoholio, 

rūkymo ir kt. 

psichotropinių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

Filmo peržiūra- diskusijos ,,Sieki 

euforijos-rinkis teisingai“. 

Mokymas 

 

7 klasių 

mokiniai 

40  Vasaris    

Paskaita-diskusija,, Narkotinių 

medžiagų ir alkoholio vartojimo 

pasekmės sveikatai“. 

Mokymas 

 

8 klasių 

mokiniai 

50  Kovas    

Protmūšis ,,Rūkymui sakome NE” Mokymas 

 

7-8 klasių 

mokiniai 

40  Gegužė    

Paskaita-diskusija ,,E-cigatetės 

žala sveikatai“. 

Mokymas 

 

6 klasių 

mokiniai 

50  Gegužė    

Akcija ,,Pūsk muilo burbulus, o 

ne cigaretės dūmus“. 

Mokymas 

 

1-4 klasių 

mokiniai 

150  Gegužė    

Prevencinė savaitė ,,Nenoriu 

pradėti rūkyti“.   

Mokymas 

 

4 klasių 

mokiniai 

80  Lapkritis    

Paskaita- diskusija ,, Teisinė 

atsakomybė vartojant 

psichotropines medžiagas”.  

Mokymas  

 

6 klasių 

mokiniai 

50  Lapkritis    

Paskaita ,,AIDS- geriau žinoti“. Mokymas 

 

8 klasių 

mokiniai 

50  Gruodis    

Stendas  ,,AIDS: geriau žinoti".       Informavimas Mokyklos 

bendruomenė 

  Gruodis   

8. Keletą 

poveikio sričių 

apimančios 

sritys 

Informacijos apie kasmetinius 

mokinių sveikatos profilaktinius 

patikrinimų apibendrinimas. 

 

 Mokiniai 

 

750  Rugsėjis 

sausis  

  

Mokyklos vadovui ar jo įgaliotam 

darbuotojui pateikti asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų 

specialistų išvadas ir 

rekomendacijas 

Informavimas 

 

Mokiniai   Ne vėliau 

kaip iki 

2020.10.01 

ir vėliau 

pagal 

poreikį 

  



Didesnį dėmesį skirti lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis 

sergantiems mokininiams. 

Savirūpos planų sudarymas. 

Informavimas 

Planai 

Mokiniai 

Tėvai  

Mokyklos 

administracija 

  Pagal 

poreikį 

  

Sveikatinimo veiklų viešinimas 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

 

Informavimas Mokyklos 

bendruomenė 

  Po 

įvykdytų 

veiklų 

  

Priemonių efektyvumo 

vertinimas. 

Anketinė apklausa po įvykdytų 

priemonių. 

Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

200  Po 

pravestos 

priemonės  

  

  

 

 

Sveikatinimo veiklos metodinių 

konsultacijų teikimas  

(Teikti individualias metodines 

konsultacijas besikreipiantiems 

pagalbos arba matant konkrečią 

problemą) 

Konsultavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

Pagal 

poreikį 

 Naujai 

pradėjusių 

lankyti 

vaikų 

tėvams ir 

pagal 

poreikį 

  

 

 

Sudarė: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė                                                                                                Vaiva Povilionienė

     

 

 

 

Suderinta: Mokyklos direktorė                                                                                  Lina Stancelienė 

 

 

 


