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BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA  
Planuojami sveikatinimo renginiai  2019  metams  

Eil. Nr.  Sveikatinimo priemonės tipas  
(paskaita, diskusija, pokalbis, 

viktorina, akcija)  

Data  Tikslinė grupė  Vykdytojas  Vertinimo kriterijai  
(dalyvių sk.)  

1.   Asmens higiena:   
Pamokos „Asmens higiena“  
Stendas: „Gripas ar virusas“  

Sausio mėn. ir pagal 
poreikį  

  
1-10 klasės,  

Darželio vaikai  

  
vsps  

  
80  

2.   Brendimas:  
Sveikatos pamokos „Tavo kūnas 
keičiasi“; „Tarp mūsų mergaičių“ 
Stendas „Taisyklinga laikysena“  

  
Vasario mėn. ir pagal 

poreikį  

  
4-6 klasės  

  
vsps  

   
20 mokinių  

3.   Aplinkos sveikata:  
Sveikatos pamokos „Kovo 22 d.  
pasaulinė vandens diena“ Stendas 
„Vandens nauda“  

  
Kovo mėn.  

  
1-4 klasės  

  
vsps  

  
30 mokinių  

4.   Sveika gyvensena:   
Akcija „Savaitė be patyčių“.  

Stendas „Alkoholio  žala“  

  
Balandžio mėn. ir 

pagal poreikį  

  
1-10 klasės  

  
vsps  

   
20 mokinių  

5.   Priklausomybės: tabakas, alkoholis:  
 Sveikatos pamokos „Rūkymo žala“ 
Stendas „Rūkymo žala“  

  
Gegužės mėn. ir pagal 

poreikį  

  
5-9 klasės  

  
vsps  

  
30 mokinių  

6.   Traumų prevencija:   
Sveikatos pamokos „Saugi vasarai“, 
„Pirmos pagalba“ Vaikų vasaros  
stovykla „Prie Nemunėlio“  Stendas 
„Vasaros pavojai“  

  
Birželio mėn. ir pagal 

poreikį  

  
1-7 klasių mokiniai  

  
vsps  

  
50 mokinių  



7.   Asmens higiena:   
Pamokos „Higienos įgūdžiai“  

Rugsėjo mėn. ir pagal 
poreikį  

Darželio vaikai 1 – 10 
klasių mokiniai  

  
vsps  

  
70 mokinių  

 Akcija „Mano kuprinė“  
Stendas „Kur švara – ten sveikata“  

 1, 2, 3 klasių mokiniai  
  

  
  

20 mokinių  
  

8.   Ėduonies profilaktika ir burnos 
higiena:  
Sveikatos pamokos „Sveiki dantukai“ 
Stendas „Sveiki dantukai“  

  
Spalio mėn. ir pagal 

poreikį  

  
1 – 7 klasių mokiniai  

  
vsps  

  
40 mokinių  

9.   Sveika mityba:   
Sveikatos pamokos „Sveikas 
maistas“”.  
Stendas „Sveikos mitybos 
pagrindai““  

  
Lapkričio mėn. ir 

pagal poreikį  

  
2 – 7  klasių mokiniai  

  

vsps  

  
40 mokinių  

10.   Infekcinių ligų prevencija :   
Protmūšis „AIDS –geriau žinoti“  
Sveikatos pamokos „Gripo pavojai“  
Stendas „Kaip saugotis peršalimų“  

  
Gruodžio mėn.  

  
5 – 10 klasių mokiniai  
1 – 4 klasių mokiniai  

  

vsps  

  
40 mokiniai  
30 mokinių  

11.   Regėjimas, laikysena:   
Sveikatos pamokos „Saugokime 
akytes“; ,,Ar mokame taisyklingai 
sėdėti prie kompiuterio?“  

  
Pagal poreikį  

  
1-10  klasės  

  

  
vsps  

  

12.   Konsultacijos tėvams sveikatinimo 
klausimais  
  

  
Pagal poreikį  

  
Mokinių tėvai  

  
vsps  

  

  
Sveikatinimo renginių planą parengė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė      ______Neringa Gailiūnienė________________  
                                                                                                                                                        (vardas, pavardė, parašas)  
SUDERINTA 
Direktorius  


