
2016-2017 mokslo metais sveikatą stiprinančioje mokykloje 

Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje  mokykloje yra patvirtinta sveikatos stiprinimo grupė: 

• Edita Timukienė - direktorė; 
• Audronė Grigienė - socialinė pedagogė; 
• Dalia Karosienė - ikimokyklinio ugdymo pedagogė; 
• Neringa Gailiūnienė - sveikatos priežiūros specialistė; 
• Rima Zemlickienė – mokytojų dalykininkų metodinės grupės pirmininkė; 
• Asta Svalbonienė - pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė; 
• Rasa Plikšnienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, Sveikatiados koordinatorė; 
• Ineta Karosaitė - mokinių prezidentė; 
• Jovita Bėliakienė - tėvų tarybos pirmininkė. 

Mokykla sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui priklauso nuo 2000 metų ir dirba pagal sveikatos 
ir gyvenimo įgūdžių integruotą  programą „Sveika mokykla“, kuri įvertinama, peržiūrima, 
koreguojama ir atnaujinama kas penki metai.  

Kiekviena klasė turi pasirinkusi sveikatos kryptį: 

• Ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo kryptis „Augu sveikas“; 
• I klasės veiklos kryptis „Pažink save“; 
• II klasės veiklos kryptis „Judėk ir būsi sveikas“; 
• III klasės veiklos kryptis „Išmokim sveikai gyventi“; 
• IV klasės veiklos kryptis „Sveikata - brangiausias turtas“; 
• V klasės veiklos kryptis „Adaptacija“; 
• VI klasės veiklos kryptis „Būkime sveiki“; 
• VII klasės veiklos kryptis „Sveika aplinka- sveikatos pagrindas“; 
• VIII klasės veiklos kryptis „Ne - bet kokiam piktnaudžiavimui“ 
• IX klasės veiklos kryptis „Sveikame kūne - sveika siela“ 
• X klasės veiklos kryptis „Sveika šeima - sveika visuomenė“; 

Sveikos mokyklos projekto tikslas - formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius 
pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse, kuriant sistemingą mokytojams lengvai 
pritaikomų ir moksleiviams patrauklių bei inovatyvių ugdymo priemonių visumą bei organizuojant 
šių priemonių įgyvendinimą.  

Projekto vizija – užauginta nauja karta, neturinti sveikatos problemų, susijusių su netinkama 
mityba, antsvoriu, menku fiziniu aktyvumu bei gebanti atlikti informuotus sprendimus mitybos bei 
fizinio aktyvumo srityse.   

Šiais mokslo metais buvo pasirinktos įgyvendinti šios veiklos: 

• Akcija „Solidarumo bėgimas“; 
• Akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė; 
• Sveikos mitybos trimestras; 



• Mankšta; 
• Vandens diena; 
• Šok ir nesustok; 
• Organizuotos judriosios pertraukos; 
• Dalyvauta konkurse „Stiprybė Blaivybė“.  

Mūsų mokykla įgyvendina projektą soc. remtiniems mokiniams, kurio tikslas – organizuoti 
vaikų užimtumo vasarą, t. y. birželio 8-12 dienomis, stovyklą „Prie Nemunėlio“ ir jos metu ugdyti 
mokinių asmeninius, sveikatos tausojimo ir socialinius įgūdžius. Stovyklos metu buvo organizuotos 
paskaitos apie sveiką gyvenseną, orientacinės varžybos, „Naktis stovykloje“, sporto rungtys, proto 
mūšis, piešinių ir sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Rugsėjo 16-ą kartu su Papilio mokyklos bendraamžiais įgyvendino Pačeriaukštės 
Petro Poškos pagrindinės mokyklos rengtą vaikų ir jaunimo socializacijos projekto vieną iš veiklų – 
plaukimą baidarėmis Nemunėlio upe.  

Rugsėjo 16–22 d. aktyviai dalyvavo Europos judriosios savaitės renginiuose.  
Rugsėjo 28 d. ikimokyklinio skyriaus vaikai, lydimi auklėtojų, dalyvavo savivaldybės 

ikimokyklinių įstaigų ir rajono pagrindinių mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų Dviratukų varžybose, kurios vyko pėsčiųjų ir dviračių take.  

Spalio 17-21 dienomis mūsų mokykla įsitraukė į renginį „Sveikos mitybos trimestras".  
Spalio 26 dieną mokyklos bendruomenė kartu su Papilio mokyklos bendraamžiais 

įgyvendino Pačeriaukštės Petro Poškos pagrindinės mokyklos rengtą vaikų ir jaunimo socializacijos 
projekto „Sportuokime, judėkime, draugaukime" vieną iš veiklų – „Netradicinę sporto dieną". 

Lapkričio 6-ąją paminėta sveikos mitybos diena.  
Sausio 20 d. mokykloje 5-10 klasių mokiniai dalyvavo sveikatingumo viktorinoje 

„Smegenų SPA".  
Trečiasis sausio sekmadienis yra Pasaulinė sniego diena.  
Kovo 22 dieną ikimokyklinukai, 1-10 klasių mokiniai smagiai ir išradingai paminėjo 

Pasaulinę vandens dieną. 
Kovo 24 d. mokykloje lankėsi Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė Vesta Urvakytė, kuri  7-10 klasių 
mokinius supažindino su netradicine sporto šaka – kalanetika.  

Balandžio 26–osios popietę ikimokyklinis skyrius nutarė paspartinti pavasario 
atšilimą, todėl  sukvietė draugėn tėvelius bei pagalbininkus mokinius į sporto šventę ,,Greitesni už 
vėją'', kurios šių metų šūkis buvo – „Išjudink kitus".  

Balandžio 28 d. IX klasės mokiniai dalyvavo Visuomenės sveikatos biuro 
organizuotame konkurse „Blaivybė-stiprybė", kurio tikslas - pagerinti mokinių žinias apie neigiamą 
narkotikų poveikį sveikatai, formuoti neigiamas nuostatas psichotropinių medžiagų atžvilgiu, 
motyvuoti sveikiau gyventi. 

Gegužės 5 d. vyko renginys "Šokių karai". Gegužės 24 d. mokyklos stadione vyko 
netradicinio sporto šventė pradinių klasių mokinimas.  

Gegužės 24 dieną 8-10 klasių mokiniams mokykloje vyko akcija „Mano kūnas - mano 
dvasios veidrodis", kurią organizavo Biržų visuomenės sveikatos biuro specialistės Ieva Garjonytė 
ir Violeta Valiukienė. Smagios akcijos metu vaikai galėjo pasimatuoti jėgos stiprumą, ūgį, 
nusistatyti procentinį kūno riebalų masės lygį, raumenų masę, bazinę medžiagų apykaitą, biologinį 
amžių, kalorijų kiekį per parą.   

Gegužės 29 dieną mokyklos pradinukų komanda dalyvavo respublikinėse pradinių 
klasių lengvosios atletikos varžybose Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinėje mokykloje. 
Mokiniai rungėsi kamuoliuko metimo, šuolio į tolį, ilgo ir trumpo nuotolio bėgimo rungtyse. 



2017 m. gegužės mėnesį Panevėžio kolegijos burnos higienos studentė Deimantė 
Pilkauskaitė „Boružiukų" grupėje atliko praktiką, kurios tikslas - informuoti vaikus apie sveiką 
mitybą, skatinti jų norą rūpinti dantukų švara ir sveikata.  

Birželio 5-9 dienomis mokykloje vyko vaikų užimtumo stovykla “Mes Nemunėlio 
vaikai“, kurioje dalyvavo apie 50 mokinių nuo ikimokyklinukų iki dešimtokų, stovyklai vadovavo 
socialinė pedagogė A. Grigienė ir “Sveikatiados” koordinatorė R. Plikšnienė.  

 
Sveika mokykla koordinatorė R. Plikšnienė 


