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2020–2021 M. M. KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 

 

1. 2019-2020 m. m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano  

įgyvendinimo ataskaita 
 

2019–2020 m. m. įgyvendinant visuomenės sveikatos priežiūros planą, įvykdyti 7 

prevenciniai renginiai / projektai.  Įgyvendinamos socialinio ir emocinio ugdymo programos „Laikas 

kartu“ 1-4 kl. ir „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 kl. Įgyvendinami Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro organizuojamas projektas „Sveikata 

visus metus“; švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, sveikatos apsaugos ministerijos bei privataus 

sektoriaus kompanijų vykdomas sveikatinimo idėjų projektų konkursas „Sveikatiada“; 

„Sveikatinimo idėjų” konkurso projektas “Sveikas aš, sveikas tu – sveika bendruomenė šaunu!”. 

Atlikta anketinė apklausa patyčių mastui progimnazijoje įvertinti. 

Sveikatos priežiūros veiklos plano priemonės įvykdytos. 

 

2. Priemonės 2020 – 2021 m. m. 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai 

partneriai 

Vykdymo 

terminas 

Ištekliai Dalyviai 

1.  Socialinio emocinio 

ugdymo programos 

„Paauglystės kryžkelės“ 

vykdymas. 

Pavaduotoja ugdymui 

R. Būtautė 

NŠA, VšĮ „Lions 

quest Lietuva“ 

rugsėjis – 

birželis 

 5-8 

klasės 

2.  Socialinio emocinio 

ugdymo programos „Laikas 

kartu“ vykdymas. 

Pavaduotoja ugdymui 

A. Gradickienė 

NŠA, VšĮ „Lions 

quest Lietuva“ 

rugsėjis – 

birželis 

 1-4 

klasės 

3.  Dalyvavimas projekte 

,,Sveikatiada". 

Pavaduotoja ugdymui 

R. Būtautė, fizinio 

ugdymo mokytoja  

G. Šiūšienė, socialinė 

pedagogė  

V. Ramonienė 

Valstybinis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo fondas 

rugsėjis – 

birželis 

 5-8 

klasės 

4.  Integruota pamoka 

„Cheminės medžiagos 

buityje. Medžiagų poveikis 

žmogaus organizmui“. 

Chemijos mokytoja 

V. Jakubčionienė 

 rugsėjis  8a, 8b 

klasės 

5.  Dalyvavimas projekte  

„Sveikata visus metus“. 

Iššūkis „Draugui ištiesk tik 

švarią ranką“ vykdymas. 

Pradinio ugdymo 

mokytojos  

S. Eimutienė,  

D. Girdzevičienė,  

socialinė pedagogė  

V. Ramonienė 

LMNŠC 

Sveikatos ir 

saugos ugdymo 

skyrius 

rugsėjis  2a, 2b 

klasės 

6.  Saugaus elgesio instruktažas 

„Pavojų nustatymas ir 

prevencinių priemonių 

pasirinkimas technologijų 

pamokose“. 

Technologijų 

mokytojas V. Masiulis 

 rugsėjis  8b,7b  

klasės 

7.  Projekto ,,Sveikas aš, 

sveikas tu - sveika 

bendruomenė šaunu!” - 

veiklos  Pažaislio šile: 

linksmieji žaidimai, 

Socialinė pedagogė  

V. Ramonienė, fizinio 

ugdymo mokytoja 

G. Šiūšienė 

VšĮ ,,Tikra 

mityba” 

rugsėjis  5-8 

klasės 



estafetės. 

8.  Integruota pamoka 

„Aš pasirenku“. 

Etikos mokytoja  

D. Mikalauskienė 

 rugsėjis  6a, 6b 

klasės 

9.  Sveikatingumo pamoka 

,,Mitybos problemos”. 

Biologijos mokytoja  

R. Kijauskienė 

 rugsėjis  8a, 8b 

klasės 

10.  Projekto ,,Sveikata visus 

metus” iššūkis: 

,,Kiekviename žmoguje 

Saulė, tik leisk jai šviesti” 

(Sokratas). 

Socialinė pedagogė  

V. Ramonienė, 

pradinio ugdymo 

mokytojos 

D. Girdzevičienė,  

S. Eimutienė 

LMNŠC 

Sveikatos ir 

saugos ugdymo 

skyrius 

spalis  2a, 2b 

klasės 

11.  Netradicinė istorijos 

pamoka „Kasdienybė 

viduramžiais - higiena, ligų 

gydymas, prietarai“. 

Istorijos mokytoja 

V. Buksienė 

 spalis  8a, 8b 

klasės 

12.  Klasės valandėlė „Sveika 

mityba“. 

Visuomenės sveikatos 

specialistė  

A. Jankauskienė 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

spalis  5b 

klasė 

13.  Akcija. Disleksijos 

pažinimo savaitė - Go Red. 

Logopedė S. 

Sporišienė, specialioji 

pedagogė I. Rimkė 

Mokymosi 

ypatumų centras 

„Labirintas“ 

spalis  SUP 

mokiniai 

14.  Klasės valandėlė „Ką žinai 

apie psichotropines 

medžiagas? Poveikis fizinei 

ir psichinei sveikatai, 

vartojimo priežastys ir 

pasekmės“. 

Visuomenės sveikatos 

specialistė  

A. Jankauskienė 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

spalis  6b 

klasė 

 

15.  Projekto „Olimpinis mėnuo 

2020“ veiklos „Emocinė 

sveikata“, „Sveika mityba“, 

„Judrios pertraukos“. 

Pradinio ugdymo 

mokytoja  

D. Girdzevičienė 

LTOK spalis  2a 

klasė 

16.  Projekto ,,Sveikas aš, 

sveikas tu - sveika 

bendruomenė šaunu!” - 

veikla ,,Sveikuoliška fiesta 

virtuvėje”. 

Socialinė pedagogė  

V. Ramonienė, 

pradinio ugdymo 

mokytoja  

G. Kriaučiūnienė 

VšĮ ,,Tikra 

mityba” 

spalis  5a, 5b 

klasės 

17.  Projekto ,,Sveikas aš, 

sveikas tu - sveika 

bendruomenė šaunu!” - 

sveikos mitybos ir 

naudingų įpročių viktorina 

,,Būk sveikas ir saugus”. 

Socialinė pedagogė  

V. Ramonienė, fizinio 

ugdymo mokytoja 

G. Šiūšienė 

VšĮ ,,Tikra 

mityba” 

spalis  5-8 

klasės 

18.  Projekto ,,Sveikata visus 

metus” iššūkis ,,Mes esame 

mūsų pačių istorijos 

herojai”. 

Socialinė pedagogė  

V. Ramonienė, 

pradinio ugdymo 

mokytojos  

D. Girdzevičienė,  

S. Eimutienė 

LMNŠC 

Sveikatos ir 

saugos ugdymo 

skyrius 

lapkritis  2a, 2b 

klasės 

19.  Projekto „Sveikata visus 

metus“ veikla „Žalingų 

įpročių prevencija“. 

Pradinio ugdymo 

mokytoja  

D. Girdzevičienė 

LMNŠC 

Sveikatos ir 

saugos ugdymo 

skyrius 

lapkritis  2a 

klasė 

20.  Sveikatingumo pamoka 

,,Kaip išvengti užkrečiamų 

ligų”. 

Gamtos ir žmogaus 

mokytoja  

R. Kijauskienė 

 lapkritis  6a, 6b 

klasės 

21.  Projektas „Sveiko maisto 

piramidė“. 

Pradinio ugdymo 

mokytoja  

G. Kriaučiūnienė  

 gruodis  1b 

klasė 

22.  Sveikos gyvensenos Socialinė pedagogė VšĮ ,,Tikra gruodis VšĮ  5-8 kl. 



projekto ,,Sveikatiada”  

konkursas 5-8 kl. 

,,Pusryčiai madinga”.  

V. Ramonienė, fizinio 

ugdymo mokytoja  

G. Šiūšienė 

mityba” „Tikra 

mityba” 

23.  Akcija „Tarptautinės 

neįgaliųjų žmonių dienos 

minėjimas“. 

Specialioji pedagogė  

I. Rimkė  

 

 gruodis  Bend-

ruomenė 

24.  Dalyvavimas Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų 

5 kl. mokinių nuotoliniame 

konkurse „Noriu augti 

sveikas“. 

Matematikos mokytoja  

L. Minkauskienė 

KPKC gruodis  5b kl. 

mok. 

komanda 

25.  Sveikatingumo pamoka 

„Triukšmo poveikis 

žmogui” 

Gamtos ir žmogaus 

mokytoja  

R. Kijauskienė 

 gruodis  5a, 5b 

klasės 

26.  Projektas „Sveikatiada“: 

himno kūrimo iššūkis. 

 

Muzikos mokytoja  

R. Jankauskienė 

 sausis - 

vasaris 
 5-7 

klasės 

27.  Integruotos pamokos 

„Apsinuodijimai 

smalkėmis“. 

Žmogaus saugos 

mokytoja  

V. Virbaitienė 

 sausis  5a, 5b 

klasės 

28.  Integruota pamoka 

„Biologinis pavojus. 

Apsinuodijimai“. 

Žmogaus saugos 

mokytoja  

V. Virbaitienė 

 sausis  7a, 7b 

klasės 

29.  Projekto „Sveikata visus 

metus“ vasario mėn. veikla 

„Kai sveikas, tai ir 

turtingas“. 

Pradinio ugdymo 

mokytojos  

S. Eimutienė, 

D. Girdzevičienė, 

socialinė pedagogė 

V. Ramonienė 

MNŠC Sveikatos 

ir saugos ugdymo 

skyrius 

vasaris  2a, 2b 

klasės 

30.  Nuotolinių pamokų ciklas 

,,Moku valdyti stresą“. 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistė  

A. Jankauskienė 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

sausis  5b, 6a 

klasės 

31.  Sveikatingumo pamoka 

,,Prižiūrėkime savo odą”. 

Biologijos mokytoja 

R. Kijauskienė 

 sausis  8a, 8b 

klasės 

32.  Projekto ,,Sveikas aš, 

sveikas tu – sveika 

bendruomenė šaunu!“ 

veiklos: klasės valandėlės 

mokinių emocinei sveikatai 

stiprinti „Mokausi 

atsipalaiduoti kai jaučiu 

stiprius jausmus“. 

Klasės auklėtoja 

L. Minkauskienė, klasės 

auklėtoja  

V. Buksienė, psichologė  

B. Kasputytė, socialinė 

pedagogė 

V. Ramonienė 

 sausis  5b, 6b 

klasės 

33.  Integruota pamoka „Kaip 

išvengti streso ir nerimo 

ekstremaliose situacijose“. 

Žmogaus saugos 

mokytoja  

V. Virbaitienė 

 sausis  5a, 5b 

klasės 

34.  Integruota pasaulio 

pažinimo pamoka 

„Maistiniai ir vaistiniai 

augalai“. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė  

A. Jankauskienė  

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras, 

žolininkas Marius 

Lasinskas 

sausis  4a, 4b 

klasės 

35.  Integruota sveikatos 

pamoka „Dantukai”. 

Pradinio ugdymo 

mokytoja  

G. Kriaučiūnienė, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė  

A. Jankauskienė 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

vasaris  1b 

klasė 



36.  Saugaus darbo taisyklių 

kūrimas technologijų 

pamokose. 

Technologijų 

mokytojas V. Masiulis 

 vasaris  5a,5b 

klasės 

37.  Sveikatingumo pamoka 

,,Sveika mityba”. 

Gamtos ir žmogaus 

mokytoja  

R. Kijauskienė 

 vasaris  5a, 5b 

klasės 

38.  Integruota pamoka 

„Dantukų sveikata“. 

Pradinio ugdymo 

mokytoja S. Eimutienė, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė  

A. Jankauskienė 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras  

vasaris  2b 

klasė 

39.  Sveikatingumo pamoka 

,,Būk aktyvus, judrus - ir 

būsi sveikas”. 

Gamtos ir žmogaus 

mokytoja  

R. Kijauskienė 

 vasaris  5a, 5b 

klasės 

40.  Integruota istorijos 

pamoka: XIX a. išradimai ir 

atradimai (skiepai, rengenas 

ir t.t.) 

Istorijos mokytoja  

V. Buksienė 

 vasaris  6a, 6b 

klasės 

41.  Integruota pasaulio 

pažinimo pamoka Vandens 

dienai paminėti, išryškinant 

vandens svarbą žmogaus 

sveikatai. 

Pradinio ugdymo 

mokytoja  

G. Kriaučiūnienė 

 

 kovas  1b 

klasė 

42.  Projekto „Sveikata visus 

metus“ kovo mėn. veikla. 

Pradinio ugdymo 

mokytojos S. 

Eimutienė,  

D. Girdzevičienė, 

socialinė pedagogė 

V. Ramonienė 

MNŠC Sveikatos 

ir saugos ugdymo 

skyrius 

kovas  2a, 2b 

klasės 

43.  Projekto ,,Sveikas aš, 

sveikas tu - sveika 

bendruomenė šaunu!”  

veikla - 7 kl. mokinių 

kuriamas filmukas  

,,Mankšta darželinukams”. 

Socialinė pedagogė  

V. Ramonienė, fizinio 

ugdymo mokytoja  

G. Šiūšienė 

VšĮ ,,Tikra 

mityba” 

kovas VšĮ 

,,Tikra 

mityba” 

7a, 7b 

klasės 

44.  Vykdomo projekto 

,,Sveikas aš, sveikas tu - 

sveika bendruomenė 

šaunu!” veikla - ,,Sporto 

šaka, kurioje jaučiuosi 

stipriausias”. 

Socialinė pedagogė  

V. Ramonienė, 

pradinio ugdymo 

mokytojos 

D. Girdzevičienė, 

V. Matusevičienė 

VšĮ ,,Tikra 

mityba” 

kovas VšĮ 

,,Tikra 

mityba” 

1-4 

klasės 

45.  Sveikatingumo savaitė 

,,Noriu būti sveikas ir 

gražus” (ryto mankštos 

iššūkis, vaisių ir daržovių 

suktinukai, judrūs žaidimai 

gryname ore, šalto dušo 

pratybos kasdien, namų 

aplinkos tvarkymas). 

Pradinio ugdymo 

mokytoja 

J. Levišauskaitė 

Mikalauskienė 

 kovas  4a 

klasė 

46.  Sveikatingumo pamoka 

,,Narkotinės medžiagos. Tai 

lengvai pasiekiama... Bet ar 

verta?” 

Biologijos mokytoja 

R. Kijauskienė 

 kovas  8a, 8b 

klasės 

47.  Pasaulinės Dauno sindromo 

dienos minėjimas. 

Specialioji pedagogė  

I. Rimkė 

 kovas  Bend-

ruomenė 

48.  SEU olimpiada 

„Dramblys“. 

Pradinio ugdymo 

mokytojos 

D. Girdzevičienė, 

S. Eimutienė 

VšĮ „Pozityvaus 

ugdymo 

institutas“ 

kovas  2a, 2b 

klasės 

49.  Integruota matematikos Matematikos mokytoja  balandis  5a, 5b, 



pamoka „Sveika 

gyvensena“. 

L. Minkauskienė 8a, 8b 

klasės 

50.  Projekto „Sveikata visus 

metus“ balandžio mėn. 

veikla. 

Pradinio ugdymo 

mokytojos  

S. Eimutienė,  

D. Girdzevičienė, 

socialinė pedagogė 

V. Ramonienė 

MNŠC Sveikatos 

ir saugos ugdymo 

skyrius 

balandis  2a, 2b 

klasės 

51.  Pasaulinės autizmo dienos 

minėjimas. Piešinių paroda 

„Būkim draugais“. 

Spec. pedagogė  

I. Rimkė, 

logopedė  

S. Sporišienė 

 balandis  Bend-

ruomenė 

52.  Projekto „Sveikata visus 

metus“ gegužės mėn. 

veikla. 

Pradinio ugdymo 

mokytojos  

S. Eimutienė,  

D. Girdzevičienė, 

socialinė pedagogė 

V. Ramonienė 

MNŠC Sveikatos 

ir saugos ugdymo 

skyrius 

gegužė  2a, 2b 

klasė 

53.  Integruota pamoka 

„Pirmoji pagalba“. 

Žmogaus saugos 

mokytoja 

V. Virbaitienė 

 gegužė  5a, 5b, 

7a, 7b 

klasės 

54.  Integruota pamoka 

„Sportiniai žaidimai 

gryname ore“. 

IT mokytojas 

R. Gasiulis 

 gegužė  8a 

klasė 

55.  Netradicinė pamoka 

„Vaistažolės lietuvių 

liaudies papročiuose ir 

medicinoje“. 

Bibiotekininkė  

A. Gervylė, lietuvių 

kalbos mokytoja 

R. Vaitkevičienė 

 gegužė  5a, 5b 

klasės 

56.  Projekto „Sveikata visus 

metus“ birželio mėn. 

veikla. 

Pradinio ugdymo 

mokytojos S. Eimutienė,  

D. Girdzevičienė, 

socialinė pedagogė 

V. Ramonienė 

MNŠC Sveikatos 

ir saugos ugdymo 

skyrius 

birželis  2a, 2b 

klasės 

57.  Klasių vadovų veiklos 

sveikatos priežiūros tema: 

klasės valandėlės, pokalbiai, 

užsiėmimai ir pan. 

Klasių vadovai  Pagal klasių 

vadovų 

planus 

 1-8 kl. 

 

Planą parengė: 

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Būtautė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Gradickienė, 

socialinė pedagogė Vilija Ramonienė, 

pradinio ugdymo mokytoja Daina Girdzevičienė, 

fizinio ugdymo mokytoja Greta Šiūšienė, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Agnė Jankauskienė. 


