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PATVIRTINTA
Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus
2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-111

JONIŠKIO ,,AUŠROS“ GIMNAZIJA
2019–2023 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS
„Į GYVENIMĄ SU PUIKIOS SVEIKATOS BAGAŽU“ VEIKLOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Joniškio „Aušros“ gimnazijos Sveikatos stiprinimo programa „Į gyvenimą su puikios
sveikatos bagažu“ 2019–2023 metams (toliau – Programa), sudaryta atsižvelgus į strateginius
įstaigos planus, įstaigos veiklos programą, bendruomenės poreikius. Sveikatos stiprinimo programa
2019–2023 mokslo metams nustato tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones
uždaviniams įgyvendinti.
Programa siekiama formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis pedagogų
bei bendruomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei
sveikatai palankią aplinką.
Programa parengta vadovaujantis:
1. mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis
mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V651/V-665;
2. dalyvautomis sveikatos ugdymo ir stiprinimo programomis bei projektais,
bendruomenės poreikiu, rekomendacijomis.
Programa įtraukta į I-II klasių bendrąją ugdymo programą, o III-IV klasėse integruota
į atskirų dalykų pamokas.
II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
Joniškio „Aušros“ gimnazija – viena garsiausių Šiaurės Lietuvoje, šiemet skaičiuojanti
100 – uosius savo veiklos metus. „Aušros" gimnazija — keturmetė gimnazija, atvira visuomenei ir
demokratiškai organizuota mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė. Mokykla moderniomis
technologijomis apsirūpinusi, garantuojanti lygias ir saugias ugdymosi sąlygas, užtikrinanti
kokybišką valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą mokymo įstaiga. Tai save tobulinanti
mokykla, projektuojanti kaitą ir prisiimanti atsakomybę už iškeltų ugdymo tikslų įgyvendinimą, už
pasiektus ugdymo rezultatus.
Gimnazijoje vyrauja bendradarbiavimo dvasia, ugdymo procese remiamasi
tolerantišku dialogu. Visa tai skatina moksleivius laisvai ir kūrybiškai mokytis, mokinys turi
galimybę ugdytis kaip savarankiška, kritiškai mąstanti asmenybė. Gimnazija — moderni mokymo
įstaiga, atitinkanti šiandienos reikalavimus, skirianti didelį dėmesį palankaus mikroklimato kūrimui:
pradedant nuo mokinių tarpusavio santykių, estetiškos aplinkos iki įvairių sveikatinimo veiklų
įgyvendinimo.
Joniškio ,,Aušros“ gimnazijoje mokosi 388 mokiniai. Mokykloje yra 15 klasių
komplektų. Dirba 45 mokytojai: iš jų 2 ekspertai, 32 metodininkai ir 11 vyr. mokytojų.
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Gimnazijoje įgyvendinama:
1. Prevencijos programa“;
2. „Žmogaus saugos bendroji programa“;
3. „Sniego gniūžtė“ – prevencinė jaunimo programa;
4. nuo 2017 m. įgyvendinama „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai
programa“;
5. nuo 2019 metų rugsėjo mėn. vykdoma LIONS QUEST „Raktas į sėkmę“
programa.
Gimnazija dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose:
1. Erasmus + KA229 „Don‘t Worry. Be Healthy“;
2. Erasmus+KA229 „Conservation of food“;
3. Erasmus+KA219 „What‘s your impact on Earth“ (air, water, soil, food);
4. Erasmus+KA219 „Communication strategies + mobile technology guidance“,
„CS+MTG“;
5. „Nord plus junior „Proffessions‘lab“;
6. nuo 2011 m. – „Sveikatiada“;
7. „Sveikata visus metus“ (2018–2019 m.);
8. „Sveikatos fiesta“ – 2014–2019 metais.
Gimnazijoje sveikatinimo veiklos vyksta ir per neformalųjį ugdymą:
1. Sveikos gyvensenos būrelis;
2. „Jaunimo kompasas“ (žygiai pėsčiomis ir dviračiais, orientacinės varžybos,
mokymai, dvasinės pratybos ir t.t.);
3. vykdoma DofE programa;
4. įsikūrusi ir veiklas vykdo S. Goeso skautų draugovė;
5. aktyvaus jaunimo laisvalaikio klubas „Stop“;
6. vaikinų ir merginų krepšinio būreliai;
7. tinklinio būrelis;
8. futbolo būrelis;
9. šokių būreliai (sportiniai, tautiniai šokiai);
10. Robotikos būrelis.
Kasmet mokykloje vyksta jau tradiciniais tapę sveikatos stiprinimo renginiai:
„Sveikatos ir sporto dienos“; linksmosios estafetės „Sportas + juokas = sveikata“; „Pasaulinės
dienos be tabako“ renginiai; „Žemės diena“; „Vanduo – gyvybės šaltinis“; „Tolerancijos diena“;
„AIDS diena“; virvės traukimo varžybos „Mokyklos Prezidento taurė“; Kalėdinis krepšinio turnyras
„3x3“; „Sveikos mitybos diena“; akcija „Kraujo lašas gelbsti gyvybes“; akcija „Darom“, kurios
metu tvarkomas miesto parkas; žygiai pėsčiomis ir dviračiais; organizuojamos interaktyvios
matematikos, anglų, biologijos, geografijos ir istorijos pamokos.
Organizuojami sporto renginiai: tarpklasinės futbolo, krepšinio, tinklinio, bei
lengvosios atletikos varžybos; rudeniniai bėgimai; „Taikliosios rankos“ konkursas. Gimnazijos
jaunieji sportininkai aktyviai ir sėkmingai dalyvauja Lietuvos mokyklų žaidynėse. Dalyvaujama
respublikiniuose ir rajoniniuose sporto renginiuose.
Klausytasi paskaitų įvairiomis sveikatos stiprinimo temomis: „Sveika mityba —
maisto sauga“; „Fizinis aktyvumas“; „Burnos higiena“; „Atostogauju saugus“; „Žalingi įpročiai“;
„Mobiliųjų žala“; „LPI ir kitos ligos“; „Meilė + susižavėjimas + atsakingas elgesys“; „Asmens
higiena“; Traumų prevencija; „Įvertink riziką“ ir t. t. Gimnazijoje lankosi ir skaito paskaitas
aktualiomis sveikatos stiprinimo ir saugojimo temomis sveikatos specialistai. Periodiškai vykdomos
darbuotojų Pirmosios pagalbos žinių ir įgūdžių mokymo bei privalomų higienos įgūdžių mokymo
programos. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė kaupia, sistemina, analizuoja duomenis
apie mokinių sveikatą ir periodiškai apibendrintus pristato mokyklos bendruomenei. Mokykloje
nuolat vykdoma traumų apskaita, analizė ir prevencija. Mokykloje aktyviai veikia Vaiko socialinės
gerovės komisija.
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Gimnazijos pedagogai nuolat dalyvauja miesto, apskrities, šalies ir užsienio
kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kursuose, dalinasi patirtimi su miesto, rajono, šalies pedagogais.
Mokykla bendradarbiauja su kitomis institucijomis: Joniškio savivaldybės visuomenės sveikatos
biuru, Pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, Pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisių
apsaugos tarnyba, Profesinio rengimo centrais, Psichikos sveikatos centru, Joniškio sporto centru,
Šiaulių apskrities Joniškio policijos komisariatu.
Joniškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenės nariai siekia, kad sveikatą stiprinanti veikla
taptų vienu iš gimnazijos veiklos prioritetų, kad mokyklos bendruomenė galėtų prisidėti keičiant
visuomenės socialinius santykius, tobulinant žmonių tarpusavio santykius, formuojant jaunimo
vertybines orientacijas, propaguojant sveiką gyvenseną, įveikiant arba mažinant neigiamas
pasekmes sukeliančius reiškinius artimoje aplinkoje.
III SKYRIUS
SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI
Tikslas – pozityviai mąstančio, fiziškai aktyvaus, suvokiančio sveikos gyvensenos
svarbą, atsakingo už savo ir kitų sveikatą piliečio ugdymas ir rengimas visaverčiam gyvenimui.
Prioritetas – užtikrinti sąlygas sveikos gyvensenos ugdymui ir skatinimui.
IV SKYRIUS
SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, LAUKIAMI
REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI
Uždaviniai
1. Sutelkti bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo veiklai.
2. Plėtoti sveikatos ugdymo ir stiprinimo procesus Joniškio „Aušros“ gimnazijoje.
3. Puoselėti glaudų tarpusavio ryšį tarp mokyklos bendruomenės narių.
4. Užtikrinti palankų psichosocialinį klimatą gimnazijoje.
5.Skatinti gimnazijos bendruomenės narių fizinį aktyvumą.
6. Tobulinti pedagogų kompetencijas sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais.
7. Plėsti bendradarbiavimą sveikatos stiprinimo srityje už mokyklos ribų.
8. Puoselėti gimnazijos bendruomenės kultūrą ir bendruomeniškumą.
9. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir veiklos patirties sklaidą
mokykloje ir už jos ribų.
Laukiami rezultatai
1. Į sveikatos stiprinimo veiklą įsitrauks visa mokyklos bendruomenė.
2. Tobulės sveikatos ugdymo priemonių sistema.
3. Formuosis palankūs mokinių, pedagogų, šeimos ir visuomenės tarpusavio
santykiai.
4. Didės bendruomenės narių fizinis aktyvumas.
5. Plėsis bendradarbiavimo su partneriais sveikatos stiprinimo srityje galimybės.
6. Mokyklos bendruomenė gilins sveikos gyvensenos, higienos žinias.
7. Formuosis sveikesnio gyvenimo nuostatos ir įgūdžiai, didės mokinių atsparumas
žalingiems įpročiams.
8. Vyks sveikatos stiprinančios mokyklos sampratos ir veiklos patirties sklaida
gimnazijoje ir už jos ribų.
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1 veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA,
POLITIKA IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Tikslas: užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą gimnazijoje.
Priemonės
Už priemonės
įgyvendinimo įgyvendinimą atsakingi
data
asmenys (tik pareigos)
1 uždavinys. Plėtoti sveikatos stiprinimo procesus gimnazijoje
Joniškio ,,Aušros“ gimnazijos
2019 m.
Administracija
1.1. Sveikatos
direktoriaus
2019
m.
spalio
2
d.
stiprinimo
įsakymu Nr. V-107 sudaryta
mokykloje
Sveikatos stiprinimo veiklos
organizavimo
organizavimo darbo grupė
grupės
sudarymas
Paskirtas
sveikatos
stiprinimo

Rodiklis

Priemonė

programos koordinatorius

2 uždavinys. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę gimnazijoje
2.1. Sveikatos
antrą Sveikatos stiprinimo
Rengti sveikatos stiprinimo darbo Kas
stiprinimo
grupės susirinkimus, kurios tikslas mėnesį
veiklos organizavimo
procesų ir
grupė.
planuoti artimiausią veiklą bei
rezultatų
aptarti
einamojo
laikotarpio
vertinimas
sveikatos stiprinimo renginius ir
kitas
veiklas,
numatyti
jų
tęstinumo ir tobulinimo galimybes.
Parengti klausimynus mokyklos 1 kartą per Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas
bendruomenei,
kuriose
bus metus
prašoma išsakyti nuomonę apie
sveikatinimo veiklas gimnazijoje
bei kitus sveikatą veikiančius
veiksnius.
Laukiamas rezultatas — plėtojami sveikatos ugdymo procesai, į sveikatos stiprinimo veiklą
įsitrauks visa gimnazijos bendruomenė. Tobulės sveikatos ugdymo priemonių sistema.
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2 veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA
Tikslas: plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus mokyklos
bendruomenės narių tarpusavio santykius.
Priemonės
Už priemonės
įgyvendinimo įgyvendinimą atsakingi
data
asmenys (tik pareigos)
3 Uždavinys. Puoselėti gerus gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykius.
3.1. Gimnazijos
Saugumo
užtikrinimas, Nuolat
Gimnazijos psichologė
bendruomenės narių socialinė adaptacija.
Socialinė pedagogė
gerų tarpusavio
Asmeninės ir grupinės
santykių kūrimas ir
konsultacijos mokiniams ir jų
puoselėjimas,
tėvams.
padedant spręsti
Vykdyti mokinių lankomumo
mokiniams
stebėseną ir analizę.
sunkumus
Analizuoti elgesio taisyklių Kartą
per VGK
pažeidimus, patyčių, žalingų mėnesį
įpročių ir kitų pažeidimų
atvejus. Teikti konsultacijas
pedagogams,
mokiniams,
tėvams švietimo pagalbos
klausimais.
Rengti klasės valandėles,
Remiantis
Klasių auklėtojai
skirtas spręsti bendravimo,
planu
drausmės problemas
Organizuoti pasaulinės
Remiantis
Gimnazijos psichologė
psichikos sveikatos,
planu
Socialinė pedagogė
tolerancijos, PSO
Visuomenės sveikatos
rekomenduojamų sveikatos
priežiūros specialistė
dienų minėjimo renginius.
Laukiamas rezultatas – mokinių, pedagogų, šeimos ir visuomenės tarpusavio santykiai taps
kokybiškesni, paremti pasitikėjimu, pagarba ir partneryste.
Rodiklis

Priemonė

6

3 veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA
Tikslas: Saugi, sveika, higienos reikalavimus atitinkanti ugdymo aplinka.
Rodiklis

Priemonė

4 Uždavinys . Kurti saugią ir sveiką aplinką.
4.1. Mokyklos teritorijos ir
Užtikrinti reikiamą
patalpų priežiūros
patalpų
valymą,
užtikrinimas bei aplinkos
vėdinimą ir saugą,
sveikatinimas.
aprūpinti
higienos
priemonėmis.
Atlikti
gimnazijos
aplinkos ir ugdymo
proceso
atitikties
bendriems
saugos
reikalavimams
vertinimą
bei
pastabas
pateikti
gimnazijos
direktoriui.
Pagal
galimybes
naujinti ir renovuoti
gimnazijos patalpas
ir teritoriją
5 uždavinys. Užtikrinti, kad
sveikatą.
5.1 Mokyklos
bendruomenės narių fizinio
aktyvumo skatinimas

Priemonės
įgyvendinimo
data
Nuolat

Už priemonės
įgyvendinimą atsakingi
asmenys (tik pareigos)
Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams

Du kartus per Visuomenės
sveikatos
metus
priežiūros specialistas

Esant
poreikiui

Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams

gimnazijoje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių
Dalyvauti
Remiantis
respublikiniuose ir renginių
rajoniniuose sporto planu
renginiuose

Kūno kultūros mokytojas

Dalyvauti įvairiose Remiantis
tarpmokyklinėse
renginių
varžybose
planu

Kūno kultūros mokytojas

Organizuoti
sveikatos ir sporto
dienas, tarp klasines
futbolo,
krepšinio,
tinklinio,
virvės
traukimo, lengvosios
atletikos
varžybas
gimnazijoje.
Organizuoti turizmo
ir sporto dienas

Remiantis
renginių
planu

Sveikatos stiprinimo
veiklos organizavimo
grupė
Kūno kultūros mokytojai

Remiantis
renginių
planu

Sveikatos stiprinimo
veiklos organizavimo
grupė
Kūno kultūros mokytojai
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5.2 Mitybos ir geriamojo
vandens prieinamumo
užtikrinimas.

Užtikrinti, kad
mokyklos
valgykloje, sporto
salėje,
tualete ir sveikatos
kabinete, mokymo
klasėse būtų karštas
vanduo iš čiaupo.

Nuolat

Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams

Atlikti valgiaraščių ir Du kartus per Sveikatos priežiūros
mokinių maitinimo
mėnesį
specialistė
atitikties vertinimą.
3.4. Nelaimingų atsitikimų ir Pamokų ciklas
traumų prevencija.
„Įvertink riziką“,
„Atostogauk saugus“
Pirmos pagalbos
mokymai.

Remiantis
planu

Administracija
Sveikatos stiprinimo
veiklos organizavimo
grupė
Mokytojai

Laukiamas rezultatas – sukurtos sveikos ir patrauklios mokymosi, darbo ir poilsio, higienos
reikalavimus atitinkančios sąlygos. Didės bendruomenės narių fizinis aktyvumas.
4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI
Tikslas: racionaliai panaudoti mokyklos bendruomenės žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius
sveikatos ugdymui ir stiprinimui.
Priemonės
Už priemonės
įgyvendinimo
įgyvendinimą atsakingi
data
asmenys (tik pareigos)
6 uždavinys: Sutelkti gimnazijos bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo
veiklai
6.1. Mokytojų ir kitų
Informuoti gimnazijos
Esant
Administracija
ugdymo procese
bendruomenę informaciją galimybei
Visuomenės sveikatos
dalyvaujančių asmenų
apie vykstančias
priežiūros specialistė
kvalifikacijos tobulinimo konferencijas, seminarus
Mokytojai
sveikatos stiprinimo ir
sveikatos ugdymo ir
sveikatos ugdymo
stiprinimo tema.
klausimais
6.2. Mokyklos
Pasitelkti
mokinių Du-tris
Klasių vadovai
bendruomenės narių
sveikatos
ugdymui kartus per
pasitelkimas sveikatos
mokinių tėvus, kviečiant metus
ugdymui
juos dalyvauti mokyklos
sveikatinimo renginiuose,
iškylose
Rodiklis

Priemonė
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Kviesti į klasių
valandėles tam tikrų
specialybių, pvz.
biomedicinos,
visuomenės sveikatos,
mokinių tėvus, kurie
papasakotų vaikams, kaip
išvengti ligų ir stiprinti
sveikatą ar užkirsti kelią
jau esamoms ligų
progresavimui.

Esant
galimybei

Klasių vadovai

7. Uždavinys. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialiuosius išteklius.
4.3. Apsirūpinimas
Kaupti
ir
padaryti Du –tris
Visuomenės sveikatos
metodine medžiaga ir
mokiniams
prieinamą kartus per
priežiūros specialistas
kitomis sveikatos
metodinę
medžiagą metus
ugdymui reikalingomis
sveikatos išsaugojimo ir
priemonėmis
stiprinimo klausimais.
4.4. Mokyklos partnerių
Visuomenės sveikatos
Esant
Sveikatos stiprinimo
įtraukimas
biuro lektoriai;
galimybei
veiklos organizavimo
JSC;
grupė
Sporto klubai;
PK
Priešgaisrinė gelbėjimo
tarnyba
Joniškio rajono
savivaldybė
Laukiamas rezultatas – didės mokytojų ir kitų bendruomenės narių kompetencija sveikatos ugdymo srityje.
Plėsis bendradarbiavimo su partneriais sveikatos stiprinimo srityje galimybės.
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5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS
Tikslas – užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę.
Už priemonės
įgyvendinimą
atsakingi asmenys
(tik pareigos)
8. Uždavinys. Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę.
Į ugdymo turinį integruota:
2019 – 2023
Administracija
8.1. Sveikatos
ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ
m. m.
ugdymas
VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO
įtrauktas į
PREVENCIJOS PROGRAMA“
dalykų ir kitų
„ŽMOGAUS SAUGOS BENDROJI
PROGRAMA“
sveikatos
„SNIEGO GNIŪŽTĖ“— prevencinė jaunimo
ugdymo sričių
programa
teminius planus, Nuo 2017 m. įgyvendinama „SVEIKATOS IR
LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO
pasirenkamųjų
dalykų ir dalykų ŠEIMAI PROGRAMA“.
Nuo 2019 metų rugsėjo mėn. vykdoma LIONS
modulių
QUEST „Raktas į sėkmę“ programa.
programas
Rodiklis

8.2 Sveikatos
ugdymas apima
įvairias
sveikatos sritis.

Priemonė

Priemonės
įgyvendinimo
data

Sveikatos ugdymas per pamokas.
Mokytojai
Sveikatos ugdymas per neformalųjį
Visuomenės
švietimą.
sveikatos
Sveikatos ugdymas klasių valandėlių,
priežiūros
išvykų, renginių ir kt. metu.
specialistas
Sveikatos ugdymas apima įvairias
Kasmet pagal Mokytojai
sveikatos temas.
metų,
Visuomenės
Fizinio aktyvumo ir kūno kultūros;
mėnesio
sveikatos
sveikos mitybos; tabako, alkoholio ir kitų planus
priežiūros
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo;
specialistas
nelaimingų atsitikimų, užkrečiamų ligų
prevencijos;
vartojimo kultūros ugdymo;
traumų,
streso,
prievartos,
patyčių prevencijos; sveikatos ir
lytiškumo ugdymo.
Dalyvauti SMLPC, SSUS, UPC,
Esant
Pedagogai
8.3. Sveikatos
LMNŠC,
ULAC
ar
kitų
įstaigų
galimybei
Visuomenės
ugdymas apima
organizuojamuose renginiuose, tokiuose
sveikatos
visą bendrąjį
kaip
„Sveikatos
fiesta“,
„Sveikata
visus
priežiūros
lavinimą
metus“, „Sveikuolių sveikuoliai“, „AIDS:
specialistas
geriau žinoti“ ir pan.
Laukiamas rezultatas –pamokų, renginių, išvykų, klasių valandėlių, paskaitų, akcijų metu
mokiniai įgyja žinių, patarimų apie asmens higienos svarbą, ugdosi tarpusavio santykius, plečia
žinias apie sveiką gyvenseną, formuoja neigiamą požiūrį į rūkymą, alkoholio ir narkotinių
medžiagų vartojimą, daugiau mokinių įsijungia į aktyvią sportinę bei meninę veiklą. Daugiau
galimybių į sveikatos ugdymą įtraukti tėvus, socialinius partnerius.
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6 veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA
Tikslas - užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir veiklos patirties sklaidą mokykloje
ir už jos ribų.
Priemonės
Už priemonės įgyvendinimą
įgyvendinimo
atsakingi asmenys (tik
data
pareigos)
9. Uždavinys: Skleistis veikalą stiprinančios mokyklos patirtį.
9.1. Reguliariai skelbti
Žiniasklaida, gimnazijos Nuolat
Sveikatos stiprinimo
informaciją apie
internetinė svetainė,
veiklos organizavimo grupė
mokykloje vykdomą
Facebook puslapis,
sveikatinimo veiklą.
Sveikatai palankios
gyvensenos
rekomendacijos
mokyklos fojė,
naudojant vaizdinę
medžiagą,
demonstracijas.
Rodiklis

Priemonė

10 uždavinys: Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatą stiprininčios
mokyklos veiklos patirties sklaidą už gimnazijos ribų.
10.1. Sveikatą
Rajoniniai laikraščiai
stipinančios mokyklos
Joniškio VSB tinklapiai
patirties sklaida už
Gerosios patirties sklaida
mokyklos ribų.
seminaruose,
konferencijose
Laukiamas rezultatas – apie gimnazijos sveikatinimo veiklą sužinos tėvai, miesto mokyklų
bendruomenės, pasinaudos gerąja darbo patirtimi, paseks mūsų bendruomenės pavyzdžiu –
stiprinti mokinių sveikatą.
V SKYRIUS
SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS
____________________________________________________________________________
VI SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ŠALTINIAI
_____________________________________________________________________________
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
_____________________________________________________________________________

