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I. FILOSOFIJA 

Gerbdami vaiką ir save, priimdami jį tokį, koks jis yra, pradėję bendradarbiauti su vaiku, mes dedame 

svarbiausius žmogiškumo pamatus. 

II. VERTYBĖS 

Tolerancija, demokratiškumas, pagarba, teisingumas, geranoriškumas. 

III. PRIORITETAS 

Ugdymo kokybės tobulinimas, siekiant mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo. 

 

IV. 2019 M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

• Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus; 

• Įgyvendinti OLWEUS patyčių programos veiklas; 

• Kurti saugią ir patrauklią mokymosi aplinką. 

 

V. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 
 

Eil. Nr. Temos pavadinimas Laikas Atsakingas Pranešėjas 

1. 2018 m. metinė mokyklos 

veiklos ataskaita 

Pirmojo pusmečio rezultatai 

Pirmojo pusmečio veikla. 

Informacijos 

2019-02-05 Direktorė Direktorė 

 

2. 2-4 klasių mokinių 2 

pusmečio ir metiniai 

ugdymo rezultatai. 

Mokinių kėlimas į 

aukštesnes klases. 

Informacijos 

2019-06-07 Direktorė Direktorė 

3. 6-9 klasių mokinių 2 

pusmečio ir metiniai 

ugdymo rezultatai. 

Mokinių kėlimas į 

aukštesnes klases. 

Socialinio pedagogo, 

sveikatos priežiūros 

specialisto veikla 

2018-06-15 Direktorė Direktorė 

Socialinė 

pedagogė 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė  

 Ugdymo plano projekto 

2019-2020 m. m. 

pristatymas 

  Ugdymo plano 

rengimo grupė 

4. Mokinių pasiekimai ir 

veikla per 2018-2019 m.m, 

pasirinkimai 2019-2020 

m.m. 

2018-08-30 Direktorė Direktorė 
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Ugdymo planas ir jo 

įgyvendinimas 

Informacijos 

 

 

 

VI . UGDYMO PROCESO TOBULINIMAS 

 

Tikslas: Užtikrinti sąlygas ugdymo proceso kokybės gerinimui. 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla Laikas Atsakingas 

1. Organizuoti ugdomąją veiklą:  Direktorė 

1.1. Patikslinti mokinių priėmimo į mokyklą 

sutartis 

sausis –birželis, 

rugsėjis –gruodis 

Direktorė 

 

1.2. Organizuoti popamokinę ir projektinę 

veiklą 

rugsėjis Direktorė 

2. Parengti pamokų ir papildomo ugdymo 

tvarkaraščius 

rugsėjis Direktorė 

3. Aprūpinti vadovėliais ir mokymo 

priemonėmis 

Rugsėjis –spalis Bibliotekininkė 

4. Pakoreguoti vidaus tvarkos taisykles rugsėjis Direktorė 

5. Parengti pareigybių aprašus rugsėjis Direktorė 

6. Parengti metinę veiklos programą lapkritis –gruodis Direktorė 

7. Užtikrinti sąlygas tinkamai naujai atvykusių 

mokinių bei naujų darbuotojų adaptacijai 

nuolat Direktorė, ūkvedė 

8. Teikti konsultacijas mokiniams ir tėvams nuolat Pedagogai ir socialinė 

pedagogė 

9. Bendradarbiauti su socialinę pagalbą 

teikiančiomis tarnybomis ir teisėtvarkos 

institucijomis 

nuolat  Mokyklos 

bendruomenė 

10. Vykdyti fizinio ir emocinio smurto, 

prievartos prevenciją, užtikrinti mokinių 

saugumą 

nuolat Vaiko gerovės 

komisija, mokytojai, 

darbuotojai 

Soc.pedagogė 

11. Organizuoti mokinių pavežėjimą nuolat Direktorė 

12. Teikti informacinę pagalbą nuolat Administracija 

13. Patikrinti mokomųjų kabinetų sanitarinę-

higieninę būklę 

rugpjūtis Ūkvedė 

14. Organizuoti mokytojų atestaciją nuolat Atestacinė komisija 

15. Dalyvauti programose, projektuose nuolat Mokyklos 

bendruomenės nariai 
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VII . UGDYMO PROCESO STEBĖSENA 

Tikslas:  

Vykdyti ir tobulinti ugdymo proceso stebėseną. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas Tikslas Atsakingas 

1. Pakoreguoti pareigybių 

aprašus, vadybines 

funkcijas 

sausis Užtikrinti efektyvią 

ugdomąją veiklą 

Direktorė 

2. Pakoreguoti vidaus 

tvarkos taisykles 

sausis Užtikrinti efektyvią 

ugdomąją veiklą 

Direktorė 

3. Peržiūrėti įstaigos 

nuostatus 

rugsėjis Užtikrinti mokyklos teisinį 

saugumą 

Direktorė 

4. Stebėti pedagogų veiklą 

(efektyvus pamokos laiko 

panaudojimas) 

per mokslo 

metus 

Užtikrinti mokinių 

mokymosi motyvacijos 

kaitą 

Direktorė 

5. Išanalizuoti dokumentų 

kokybę (dienynai, 

mokinių asmens bylos) 

Nuolat Užtikrinti tvarkingą 

dokumentacijos pildymą 

Direktorė 

6. Tirti meninių, kultūrinių, 

sportinių renginių 

veiksmingumą 

birželis Užtikrinti sėkmingą 

mokinių poreikių tenkinimą, 

saviraiškos galimybes 

Ugdymo plano 

sudarymo grupė 

Direktorė 

7. Pamokų stebėjimas Mokslo 

metų eigoje 

Mokymo ir mokymosi 

veiklos diferencijavimas, 

informacinių šaltinių ir 

technologijų naudojimas 

pamokose. 

Direktorė 

8. Darbas su spec.poreikių 

mokiniais. 

Mokslo 

metų eigoje 

Aktyviųjų mokymo metodų 

taikymas pamokose. 

Mokinių mokymosi 

motyvacijos skatinimas 

Direktorė 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkė 

9. Racionalus pamokos 

laiko panaudojimas. 

Mokslo 

metų eigoje 

Dėmesys itin gabiems ir 

mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams 

Direktorė 

 

 

 

 

10. Informacinių technologijų 

panaudojimas pamokoje. 

Mokslo 

metų eigoje 

Informacinių šaltinių 

įvairovė pamokoje. 

Direktorė 

11. Mokinių darbo 

organizavimas 

neformaliojo ugdymo 

metu. 

Mokslo 

metų eigoje 

Aktyviųjų mokymo metodų 

taikymas. 

Dėmesys ir pagalba 

kiekvienam mokiniui, 

ypatingai spec. poreikių 

Direktorė 
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VIII. 2-9 KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA 

2019 M. 

 

 

Tikslai ir uždaviniai: 

1. Kalbos ir raštingumo ugdymas   

2. Ugdymo turinio ir formų pasirinkimų galimybių didinimas , efektyvesnis materialinių 

išteklių naudojimas. 

3. Ugdymo proceso kokybes gerinimas. 

4. Prevencinės ir socialinės veiklos aktyvinimas. 

5. Gerosios patirties , pedagoginių ir metodinių naujovių sklaida. 

 

 

Eil. nr. Veikla Laikas Atsakingas asmuo 

1. Metodinės veiklos ataskaita. Metodinės veiklos 

numatymas 2019 m. m. Metodinės veiklos plano 

2019 m. m. sudarymas. 

Sausis Metodinės grupės 

pirmininkas, 

pedagogai. 

2. Pirmojo pusmečio mokinių mokymosi ir 

lankomumo rezultatų aptarimas. Ugdymo kokybės 

gerinimas mažinant žemus mokymo pasiekimus 

turinčių mokinių skaičių. 

Sausis  Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai. 

3. 6-7 klasės mokinių pažangos stebėjimo aptarimas. 

Iš  projekto ‚, LYDERIŲ LAIKAS -

3‘‘,,Bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant 

kiekvieno mokinio pažangos‘‘. 

Vasaris 6–7 klasės auklėtoja 

4. Mokymosi motyvacijos skatinimas ir mokinių 

gebėjimo dalyvauti įvairiuose renginiuose, 

ugdymas. Dalyvaujame tarptautiniame matematikos 

konkurse ,, KENGŪRA‘‘. 

Lietuvių kalbos savaitė. 

Kovas Matematikos 

mokytojai. 

Lietuvių kalbos ir 

pradinių klasių 

mokytojos. 

5. Prevencinės socialinės veiklos aktyvinimas. 

OLWEUS patyčių prevencijos programos žingsnių 

aptarimas. 

Kovas Mokymosi darbo 

grupė 

6. II – IV - VI klasių mokinių ruošimasis 

standartizuotų testų rašymui. 

Balandis Dalykų mokytojai, 

pradinių klasių 

mokytoja. 

7. 6-7 klasės mokinių pažangos stebėjimo aptarimas , 

pagal vykdytą projektą ,, LYDERIŲ LAIKAS -3‘‘. 

,,Bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant 

kiekvieno mokinio pažangos‘‘. 

Balandis 6-7 klasės auklėtoja 

8. Ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybių 

didinimas. Neformaliojo ugdymo programų 

pristatymas ir dalykų modulių pasiūla. 

Socializacijos programos pristatymas. 

Gegužė Būrelių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

socialinis 

pedagogas 
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9. Antrojo pusmečio ir metinio trimestro mokinių 

mokymosi ir lankomumo rezultatų aptarimas. 

Aukštesnės mokymo ir mokymosi pažangos 

siekimo rezultatų analizė. 

Mokinių standartizuotų testų rezultatų aptarimas. 

Birželis Dalykų mokytojai ir 

klasių vadovai. 

10. 

 

 

Ilgalaikių ugdymo planų analizė ir aprobavimas. 

Individualizuotų ir pritaikytų programų aptarimas. 

 

 

Rugsėjis 

 

 

Dalykų mokytojai. 

Metodinės grupės 

pirmininkė. 

Mokyklos direktorė 

11. 

 

12. 

V klasės mokinių adaptacinio laikotarpio analizė. 

Socialinių įgūdžių ugdymas 5 klasėje. 

Mokinių socializacijos proceso mokykloje 

koordinavimas. 

Spalis 5 klasės auklėtojas 

 

Soc. pedagogė 

13. 

 

 

14. 

Kalbos ir raštingumo ugdymas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje. Kūrybingo skaitytojo 

ugdymas pradinėse ir vyresnėse klasėse. 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija 5-10 

klasėse. 

Lapkritis. J Žuromskienė,  

A.Bartkevičienė, 

R. Šiškevičienė. 

Soc. pedagogė 

15. Metodinės veiklos ataskaita už 2019 m. Veiklos 

programos pristatymas 2020 m. 

Gruodis Metodinės grupės 

pirmininkas ir 

dalykų mokytojai. 

 

 

 

 

IX. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PROGRAMA 

 

Tikslai 

       1. Vaiko gerovės siekis, ankstyvoji prevencija, socialinių gebėjimų ugdymas, reikalingų socialinių 

paslaugų teikimas, sudarant prielaidas sėkmingai vaiko socializacijai. 

2. Drauge su klasės vadovais padėti įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrinti mokinių 

saugumą, šalinti mokyklos nelankymo priežastis, padėti vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, 

skatinti socialinį aktyvumą. 

3. Vadovautis Tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais ir kitais norminiais aktais, pareigine instrukcija ir etikos principais, socialinio 

pedagogo etikos kodeksu. 

Uždaviniai 

• Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokinių mokyklos nelankymo, nepatenkinamo mokymosi, 

mokyklos taisyklių nepaisymo, bendravimo su aplinkiniais ir kitas problemas. 

• Nuosekliai ir nuolat nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti 

kartu su mokiniu. 

• Rūpintis vaiko saugumu, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje. 

• Vykdyti mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų 

sprendimo prevencines priemones. 

Laukiami rezultatai 

       1. Efektyviai ir veiksmingai organizuota vidinė ir išorinė pagalba socialinės rizikos/socialiai 

remtinų šeimų mokiniams. 
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Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas Veiklos aprašymas Dalyviai 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikti socialinę pagalbą 

mokiniams, konsultuoti 

juos rūpimais 

klausimais. 

 

 

 

 

 Analizuoti ir spręsti 

mokinių problemas. 

Individualus darbas su 

rizikos grupės 

mokiniais pagal jų 

amžių ir poreiklius. 

 

Stebėti mokinių 

lankomumą. 

Mokyklos nelankymo 

priežasčių nustatymas 

ir jų šalinimas. 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat   

 

 

 

 

 

 

Pagal 

poreikį 

Mokinių supažindinimas 

(priminimas) su mokyklos 

vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis, mokinių 

taisyklėmis ir pareigomis. 

Individualus darbas su 

probleminio elgesio mokiniais 

ir jų tėvais. 

Konsultavimas, pokalbiai, 

užsiėmimai. 

Stebėti rizikos grupės 

mokinius pamokų, pertraukų, 

renginių metu ir padėti jiems 

socializuotis. 

 

Pokalbiai, lankomumo 

suvestinių aptarimas, 

išsiaiškinant blogai lankančius 

mokinius, blogo lankomumo 

priežastis, klasės įtaką pamokų 

lankomumui. Individualūs 

pokalbiai su blogai lankančiais 

mokyklą mokiniais, 

informacijos sklaida tėvams, 

seniūnijų socialinių darbuotojų 

informavimas apie reikalingą 

pagalbą šeimoms, mokinių 

lankymas namuose. 

Moksleiviai,    

tėvai, klasių 

vadovai, 

mokyklos 

administracija 

 

 

 

Klasės vadovai, 

tėvai, seniūnijos 

socialiniai 

darbuotojai, 

seniūnas 

 

 

Klasės vadovai, 

mokyklos 

administracija, 

policijos 

pareigūnas. 

3. Veikla Olweus patyčių 

prevencijos 

programoje. 

Mokslo 

metų 

eigoje 

 Pagalba moksleiviams, 

užkertant kelią patyčioms. 

Bendraujama individualiai ir 

dirbama grupėse. 

Mokiniai, tėvai, 

klasių vadovai, 

mokytojai, 

techninis 

personalas. 

 

4. Darbas  su šeimomis. 

Glaudžių santykių su 

tėvais palaikymas. 

Vykimas į problemines 

šeimas, individualios 

konsultacijos tėvams 

dėl mokymosi, elgesio 

problemų, pamokų 

praleidinėjimo. 

Nuolat Darbas su socialinės rizikos 

šeimomis.Tėvų informavimas 

apie vaikų negatyvų elgesį 

mokykloje ir popamokinėje 

veikloje. Tėvų konsultavimas 

apie galimus iškylančių 

problemų sprendimų būdus. 

Mokiniai, tėvai, 

klasių vadovai, 

mokyklos 

administracija 

5. Bendravimas su 

institucijomis. 

Nuolat  

 

Su Varėnos rajono švietimo 

kultūros ir sporto skyriaus 
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specialistais, Vydenių 

seniūnijos socialiniu 

darbuotoju, socialinės paramos 

skyriaus specialistais. 

Individualios konsultacijos ir 

informacijos sklaida su 

Varėnos VTAT specialistais, 

Vydenių seniūnijos įgaliotiniu, 

 

Mokiniai, tėvai, 

PK NR 

inspektoriai, 

Vydenių 

seniūnijos 

policijos 

pareigūnas. 

6. Užimtumo 

organizavimas. 

Susitikimas su Alytaus 

apskrities VPK 

Varėnos rajono 

policijos komisariato 

Viešosios tvarkos 

skyriaus  Prevencijos 

poskyrio bei kelių 

policijos grupės 

specialistais.  

Vasario 

mėn. 

Susitikimo organizavimas 

saugaus elgesio viešose 

vietose, elgesio gatvėje, kitose 

vietose klausimais. 

 

 

1-10 klasių 

mokiniai, 

socialinis 

pedagogas, 

policijos 

pareigūnai, tėvai, 

mokytojai 

7. Kita veikla Pagal 

poreikį 

Nemokamo maitinimo 

apskaitos žurnalo tvarkymas, 

ataskaitų pateikimas Varėnos 

socialinės paramos skyriui. 

Mokinių aprūpinimas mokinio 

reikmenimis ir dokumentų 

tvarkymas. 

Kreipimasis į atitinkamas 

institucijas, pranešimų, 

charakteristikų rašymas. 

Anoniminė anketinė mokinių 

apklausa.  

 

 

Socialinis 

pedagogas 
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X. RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla Laikas Atsakingas asmuo 

 

1. 

 

Trijų Karalių šventė 

 

sausio mėn. 

 

Tikybos mokytoja 

 

2. 

 

Laisvės gynėjų dienos  minėjimas 

 

sausio mėn. 

 

Istorijos mokytoja 

 

3. 

 

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas 

 

kovo mėn. 

 

Istorijos mokytoja 

 

4. 

 

Dailyraščio diena 

 

vasaris 

 

Lietuvių kalbos mokytoja 

 

5. 

 

Kaziuko mugės rankų darbelių parodėlė 

 

kovo mėn. 
Pradinių klasių mokytoja 

 

6. 

 

Aktyviausio skaitytojo rinkimai 

 

kovo mėn. 

 

Lietuvių kalbos mokytoja 

 

7. 

 

Piešinių parodėlė ,,Mano krašto spalvos“  

 

kovo mėn. 

 

Istorijos mokytoja 

 

8. 

 

Rajoninis renginys ,,Žemė – mūsų namai“  

 

kovo mėn. 

 

Biologijos mokytoja 

9. 
Motinos dienos minėjimas ,,Tau mano 

mieloji Mama“ 

 

gegužės mėn. 

 

2-9 klasių vadovai 

 

10. 

 

Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių diena 

 

rugsėjo mėn. 

 

10 klasės vadovė 

11. 
 

,,Ačiū Tau, mokytojau“ 

 

spalio mėn. 

 

10 klasės mokytoja 

 

12. 

 

Rudenėlio šventė 

 

spalio mėn. 
Pradinių klasių mokytoja 

 

13. 

 

Tolerancijos diena ,,Būkime geri vieni 

kitiems“ 

 

lapkričio mėn. 

 

 

Klasių vadovai 

 

14. Vėlinės. Prisiminkime mirusiuosius Lapkričio mėn. Klasių vadovai 

Tikybos mokytoja 

 

15. 

Adventinė popietė ,,Kalėdų džiaugsmas 

aplanko mus“ 

 

gruodžio mėn. 

Klasių vadovai 

Tikybos mokytoja 

 

XI. FINANSINĖS – BUHALTERINĖS VEIKLOS PROGRAMA 

 

Tikslas 

• Parengti finansinės – buhalterinės veiklos dokumentus 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla Laikas Atsakingas 

1. Pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius nuolat Direktorė, 

raštvedė 

2. Užpildyti, pasirašyti elektroniniu parašu ir 

pateikti Sodrai formas apie darbuotojų 

Pagal poreikį Direktorė 
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priėmimą, atleidimą, ligą, mėnesines 

ataskaitas (EDAS sistema). 

 

 

3. Elektroninė bankininkystė, sąskaitų 

tvarkymas, pasirašymas 

Pagal poreikį Direktorė 

4. Parengti tarifikaciją rugsėjis Direktorė 

 

5. Parengti etatų sąrašus rugsėjis Direktorė 

 

6. Parengti statistines ataskaitas pagal poreikį Direktorė 

7. Sutvarkyti mokinių ir mokytojų registro 

duomenis 

pagal poreikį Direktorė 

8. Patvirtinti finansinės veiklos dokumentus Gruodis Direktorė 

 

9. Paruošti metinį balansą Gruodis Direktorė, buhalterė 

 

10. Paruošti metinę finansinę sąmatą Gruodis Direktorė, buhalterė, 

ūkvedė 

11. Patvirtinti finansinės politikos dokumentus Sausis Direktorė 

 

12. Dalyvauti finansuojamuose projektuose   nuolat Mokyklos bendruomenė 

 

 

XIII. ŪKINĖS VEIKLOS PROGRAMA 

 

Tikslas  

• Mokyklos edukacinių erdvių tobulinimo numatymas Atnaujinti ir įsigyti reikalingų priemonių 

ugdymo aplinkai atnaujinti 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Data Vykdytojai Atsakingas 

1. Mokyklos pastato rekonstrukcija pagal 

energetinį auditą 

Esant 

finansinėms 

galimybėms 

Konkursą 

laimėjusi 

organizacija 

Direktorė 

Ūkvedė 

3. Mokyklinio inventoriaus remontas Nuolat Pagalbinis 

darbininkas 

Ūkvedė 

4. Kontroliuoti, kad piniginės išlaidos 

būtų naudojamos laikantis sąmatos 

Nuolat Buhalteris Direktorė 

5. Parengti projektą kitiems finansiniams 

metams 

IV ketvirtis Direktorė 

Ūkvedė 

Direktorė 

Ūkvedė 

6. Atlikti metinę inventorizaciją lapkritis Paskirta 

komisija 

Ūkvedė 

7. Kabinetų aprūpinimas mokymo 

priemonėmis 

Nuolat Ūkvedė Ūkvedė 

8. Laiku atsiskaityti Sodrai Nuolat Raštvedė Raštvedė 

9. Atnaujinti mokyklos interjierą Rugpjūčio mėn. Pagalbinis 

darbininkas 

Ūkvedė 

 

10. Atnaujinti mokyklos gėlynus Gegužės mėn. Valytojos, 

ūkvedė 

Ūkvedė 
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12. Du kartus per metus patikrinti vandens 

kokybę 

Birželio, 

Rugpjūčio mėn. 

Ūkvedė Ūkvedė 

13. Patikrinti ar veikia lauko apšvietimas Liepos mėn. Pagalbinis 

darbininkas 

Ūkvedė 

 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PROGRAMA 

 

 

TIKSLAI; 

1. Kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką mokykloje, rūpintis vaiko gerove. 

2. Analizuoti mokinių mokymosi motyvaciją, stebėti lankomumą.. 

3. Padėti mokiniams susiformuoti neigiamą požiūrį į rūkymą, alkocholio ir tabako vartojimą. 

4. Skatinti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą, 

5. Sudaryti sąlygas spec. poreikių mokiniams ugdytis bendrojo lavinimo mokykloje. 

 

UŽDAVINIAI; 

1. Aptarti spec. poreikių mokinių mokymosi specifiką, susipažinti su mokinių tyrimo išvadomis. 

2. Aptarti, suderinti spec. poreikių turinčių mokinių mokymosi programas. 

3. Aptarti komisijos veiklą, numatyti prioritetus 2018 m.metams. 

 

Veikla  Dalyvavimas , 

bendradarbiavimas 

Laikas  Atsakingas  

Specialiųjų poreikių 

mokinių integravimas į 

mokyklos veiklą, jų 

dalyvavimo 

popamokinėje veikloje 

aptarimas 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai. 

Mokslo metai Pirmininkė  

Ugdymosi sunkumų 

turinčių mokinių 

psichologinis tyrimas 

ir rekomendacijų 

pateikimas. 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

tėvai. 

Mokslo metai Pirmininkė, 

komisijos nariai 

Vaikų saugumo 

mokykloje tyrimas, 

problemų 

analizavimas. 

Klasių vadovai Mokslo metai Pirmininkė  

Vaikų tarpusavio 

santykių, pedagogų ir 

vaikų santykių 

problemų 

analizavimas. 

Mokytojai, 

mokiniai,tėvai 

Mokslo metai Gerovės 

komisijos nariai 

Rūpintis vaiko gerove 

mokykloje ir namuose. 

Mokytojai, tėvai Mokslo metai Pirmininkė  

Mokinių socializacijos  Klasių vadovai, Mokslo metai Pirmininkė  
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proceso mokykloje 

koordinavimas. 

dalykų mokytojai 

Ugdymo turinio ir 

metodo pritaikymas 

atsižvelgiant į mokinių 

kalbos ir 

komunikacijos 

sutrikimus. 

Pagalba mokiniams, 

turintiems kalbos ir 

komunikacijos 

sutrikimų. 

Logopedė, klasių 

vadovai 

Mokslo metai Pirmininkė  

Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programos 

integravimas į 

mokomuosius dalykus 

Klasių vadovai, 

mokytojai  

Mokslo metai  Pirmininkė, 

komisijos nariai 
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VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS VEIKLOS PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės veiksmo aprašymas Priemonės 

įgyvendinimo kriterijai 

ir jų reikšmės 

Vykdymo terminas  

1. Paskaitų, pranešimų, konkursų ir kitų renginių organizavimas 

1.1. Sveikatos sauga ir stiprinimas, 

bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimai 

1.1.1 Pokalbis „Skiepykimės ir būsime sveiki“ Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 20 

I pusmetis 

1.1.2 Diskusija „Sveikos akys“ 

 

Renginių skaičius – 2 

Dalyvių skaičius - 20 

II pusmetis 

1.1.3.Stendas „Sveikos akys“ 

 

Stendinės informacijos 

skaičius - 1 

II pusmetis 

1.1.4. Lankstinukas „Sveikos akys“ 

 

 

Lankstinukų skaičius - 

10 

II pusmetis 

1.1.5 Diskusija „Būkime saugūs vandenyje ir žiemą 

ir vasarą“ 

Renginių skaičius – 2 

Dalyvių skaičius - 25 

I  - II pusmečiai 

1.2. Sveika mityba ir nutukimo 

prevencija 

Mokyklų įgyvendinusių  rekomendacijas / 

priemones  dėl švediško stalo, maisto švaistymo  

mažinimo dalis (proc.) 

Renginių skaičius  -2  

Dalyvių skaičius - 20 

II – IV ketvirtis 

1.2.1.Protmūšis „Mityba ir sveikata“ 

 

Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 10 

II pusmetis 

1.2.2.Diskusija „Maitinkimės sveikai“ 

 

Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 10 

II pusmetis 

1.2.3.Stendas „Sveikas maistas- sveikas vaikas“ 

 

Stendinės informacijos 

skaičius - 1 

II pusmetis 

1.2.4. Lankstinukas Maitinkimės sveikai“ 

 

1..2.5 Diskusija „Mano pusryčiai“ 

 

Lankstinukų skaičius – 

10 

Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius- 15 

II pusmetis 

 

I pusmetis 

 

 SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ PLĖTRA /  PRIEMONĖS "AKTYVI MOKYKLA" ĮGYVENDINANČIŲ MOKYKLŲ 

PLĖTRA (1.3 – 1.6) 
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1.3. Fizinis aktyvumas 

 
1.3.1.Fizinio aktyvumo renginys „Mankšta – geros 

dienos pradžia 

Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 20 

I pusmetis 

1.3.2.Stendas „Fizinio aktyvumo nauda“ 
Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 20 

I pusmetis 

1.4. Psichikos sveikata (smurto, 

savižudybių prevencija, streso 

kontrolė ir kt.) 

1.4.1.Diskusija „Kaip aš suprantu patyčias“ Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 10 

II pusmetis 

1.4.2.Lankstinukas skirtas prieš patyčias Lankstinukų skaičius - 

10 

II pusmetis 

1.5. Aplinkos sveikata 1.5.1. Pokalbis „Diena be automobilio“  Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 16 

II pusmetis 

1.5.2. Akcija vandens dienai paminėti Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 20 

I pusmetis 

1.5.3. Stendas „Vanduo – sveikatos šaltinis“ Stendinės informacijos 

skaičius - 1 

I pusmetis 

 

1.5.4.Lankstinukas „Vandens gėrimo taisyklės“ 

Lankstinukų skaičius - 

10 

I pusmetis 

1.6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų 

vartojimo prevencija 

1.6.1.Diskusija „Pasyvus rūkymas“ Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 10 

I pusmetis 

1.6.2. Stendas „Rūkymas ir  jo pasekmės“ Stendinės informacijos 

skaičius - 1 

I pusmetis 

1.6.3. Lankstinukas „Rūkymo žala“ Lankstinukų skaičius - 

10 

I pusmetis 

1.7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir 

lytiškai plintančių ligų prevencija 

1.7.1,Paskaita Pasaulinei AIDS dienai paminėti 

„Liga – kuri šalia mūsų“ 

Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 10 

II pusmetis 

1.7.2. Stendas „AIDS – netoli mūsų“ Stendinės informacijos 

skaičius - 1 

II pusmetis 

1.7.3.Lanstinukas  apie AIDS Lankstinukų skaičius - 

10 

II pusmetis 

1.8. Tuberkuliozės profilaktika 

 

 

 

1.8.1.Pokalbis „Tuberkuliozė – kokia tai liga“ 

 

Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 10 

I pusmetis 

1.8.2.Stendas „Tuberkuliozė – klastinga liga“ Stendinės informacijos 

skaičius - 1 

I pusmetis 

 

SUPRATIMO APIE MIKROORGANIZMŲ ATSPARUMĄ ANTIMIKROBINĖMS MEDŽIAGOMS DIDINIMAS 

1.9. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, 1.9.1 Diskusija „Gripas ir jo komplikacijos “ Renginių skaičius – 1 I pusmetis 
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asmens higiena Dalyvių skaičius - 10 

1.9.2.Diskusija „Asmens higiena ir kūno priežiūra“ Renginių skaičius – 2 

Dalyvių skaičius - 20 

I- II pusmečiai 

1.9.3. Stendas „Gripas ir kitos respiracinės 

infekcijos“ 

Stendinės informacijos 

skaičius - 1 

I pusmetis 

1.9.4.Diskusija „Erkių sukeliamos ligos“ Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 20 

I pusmetis 

BURNOS HIGIENA 

1.10. Ėduonies profilaktika ir burnos 

higiena 

1.10.1. Mokinių , dalyvavusių burnos higienos 

grupiniuose užsiėmimuose, skaičius (vnt.) / dalis 

(proc.) 

Renginių skaičius  - 2 

Dalyvių skaičius /dalis 

(proc.) - 22 

I - IV ketvirtis 

1.10.2. Mokinių  tėvų, dalyvavusių burnos higienos 

grupiniuose užsiėmimuose, skaičius (vnt.) / 

ugdymo įstaigų, kuriose vyko mokymai, dalis 

(proc.) 

Renginių skaičius  - 1 

Dalyvių skaičius /dalis 

(proc.) - 20 

I - IV ketvirtis 

1.10.1 Aktyvūs mokymai „Kad dantukai būtų 

sveiki“ 

Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 20 

I pusmetis 

1.10.2. Stendas „Burnos higiena“ 

 

Stendinės informacijos 

skaičius - 1 

I pusmetis 

1.10.3 Diskusija „Nuolatinių dantų priežiūra“ Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 20 

I pusmetis 

1.11. Kraujotakos sistemos ligų 

profilaktika 

1.11.1. Diskusija „Saugokime savo širdį“- 

Pasaulinei širdies dienai paminėti 

Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 20 

II pusmetis 

1.11.2.Stendas„Saugokime širdį“ Stendinės informacijos 

skaičius - 1 

II pusmetis 

1.12. Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija ( pirmosios pagalbos 

mokymai) 

1.12.1. Aktyvūs mokymai „Aš galiu padėti“ 

 

Renginių skaičius – 2 

Dalyvių skaičius - 20 

I -II pusmečiai 

1.12.2 Stendas „Saugios vasaros atostogos“ Stendinės informacijos 

skaičius - 1 

I pusmetis 

1.13. Onkologinių ligų profilaktika 113.1 „Diskusija „Užtrenk duris ligai“ Renginių skaičius – 1 

Dalyvių skaičius - 8 

I -II pusmečiai 

   

2. 2.1.Konsultacijų susijusių su sveikatos 2.1.1. Konsultacijų teikimas mokiniams/vaikams Konsultacijų skaičius-6  I-II pusmečiai 
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išsaugojimo ir stiprinimo klausimais 

teikimas ugdymo įstaigos 

bendruomenei. 

2.1.2. Konsultacijų teikimas tėvams Konsultacijų skaičius-6  I-II pusmečiai 

2.1.3. Konsultacijų teikimas ugdymo įstaigų 

darbuotojams (klasių vadovams ir pan.) 
Konsultacijų skaičius -6 I-II pusmečiai 

3. 3.1. Mokinių/vaikų  patikra dėl asmens 

higienos, pedikuliozės 

3.1.1. Gavus tėvų sutikimą, atlikti mokinių/vaikų 

patikrinimą. Patikrinimų skaičius (1000 mokinių, 

vnt) 

 Patikrinimų skaičių-3  

Patikrintų vaikų 

skaičius 32x3 

I-II pusmečiai 

4. 
4.1. Mokinių/vaikų maitinimo 

organizavimo priežiūra 

4.1 "Maitinimo atitikties" vertinimo žurnalų 

pildymas  
 2k/mėn - 20 kartų I-II pusmečiai 

5. 5.1. Ugdymo įstaigos aplinkos 

atitikties priežiūros sveikatos 

priežiūros aktų reikalavimams 

įvertinimas 

5.1.1. Vertinti ugdymo įstaigos patalpų valymo 

kokybę, aplinką dėl atitikties visuomenės sveikatos 

teisės aktų reikalavimams: patalpų valymas, patalpų 

apšvietimas, patalpų mikroklimato režimas, suolų 

būklė ir mokinių susodinimas, ugdymo patalpų, 

stadionų būklė. 

Užpildytų mokyklos 

aplinkos vertinimo 

pažymų skaičius 3 

  

I-II pusmečiai 

6. 6.1. Dalyvauti formuojant ugdymo 

aplinką ir sąlygas, nustatytas 

visuomenės sveikatos priežiūros aktais 

6.1.1. Vykdyti mokymo proceso organizavimo 

priežiūrą, atlikti mokymo/ugdymo planų, 

mokinių/vaikų ugdymo krūvio įvertinimą. 

Užpildytų mokyklos 

ugdymo proceso 

organizavimo vertinimo 

pažymų skaičius 1 

II pusmetis 

7. 7.1. Kūno kultūros mokytojų, 

dirbančių su skirtingomis fizinio 

ugdymo grupėmis, konsultavimas. 

Konsultacijos dėl mokinių galimybių 

dalyvauti sporto varžybose 

7.1.1.  Konsultacijų teikimas kūno kultūros 

mokytojams  

Konsultacijų skaičius-4 I – II pusmečiai 

8. 8.1. Informacijos apie kasmetinius 

mokinių/vaikų sveikatos profilaktinius 

patikrinimus kaupimas, 

apibendrinimas, pateikimas ugdymo 

įstaigos bendruomenei teisės  aktų 

numatyta tvarka. 

8.1. Pristatytų vaiko sveikatos pažymėjimų skaičius 

(proc) 

  

8.1.2. Pranešimas ugdymo įstaigos bendruomenei 

apie moksleivių/vaikų sveikatą 

Pranešimų skaičius -1 I pusmetis 

9. 9.1.  Informacijos teikimas biurui, 

ugdymo įstaigos bendruomenei apie 

mokinių/vaikų apsinuodijimus ar 

susirgimo užkrečiamosiomis ligomis 

atvejus. 

9.1.1. Teikti informaciją biurui, įtarus 

apsinuodijimą ar užkrečiamą ligą. 

Esant susirgimui ar 

apsinuodijimui 

I-II pusmečiai 

9.1.2. Informuoti ugdymo įstaigos administraciją 

apie mokinių/vaikų sergamumą užkrečiamomis 

ligomis 

Esant susirgimams I-II pusmečiai 

10. 11.1. Ataskaitų bei kitos informacijos 10.1.1. Teikti sveikatos ugdymo ir mokymo 2 ataskaitos I – II pusmetis 
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teikimas ataskaitas (pasibaigus pusmečiui ir vieną kartą 

metuose, forma Nr. 41-1 sveikata) 

10.1.2. Metų pabaigoje teikti visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto veiklos ataskaitą. 

1 ataskaita 
II pusmetis 

 

 

 

PRITARTA 

Varėnos r. Vydenių pagrindinės 

mokyklos tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu Nr.9 


