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PRATARMĖ

ios metodinės rekomendacijos yra 2007 m. parengtų metodinių rekomendacijų „Sveikatą
stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas“ nauja pataisyta ir papildyta
redakcija. Pirmosios metodinės rekomendacijos Lietuvos mokykloms, siekiančioms sveikatą stiprinančių mokyklų statuso ar tęsiančioms šią veiklą, labai padėjo rengiant sveikatos
stiprinimo veiklos programas. Jas savo veikloje taikė daugelis mokyklų ir pažymėjo jų patogumą, informatyvumą, aiškumą. Praėjus 12 metų jos yra gerokai pasenusios. Atsižvelgiant į pasikeitusius Lietuvos Respublikos sveikatos ir švietimo sričių teisės aktus, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, Europos ir Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų vertybes ir nuostatas, taip pat
numatomas veiklos kryptis, buvo parengta nauja šių metodinių rekomendacijų redakcija. Metodinių
rekomendacijų turinys, veiklos vertinimo rodikliai ir pagalbiniai rodikliai yra iš dalies pakoreguoti, atnaujinti, bet jų esmė nepakitusi. Šioje metodinių rekomendacijų redakcijoje pateikta daugiau patarimų, kaip naudotis metodinėmis rekomendacijomis, kaip atlikti veiklos įsivertinimą, be to, pagal naujus
teisės aktus sukonkretintas pavyzdinių vertinimo iliustracijų turinys.
Metodinėse rekomendacijose esantis literatūros sąrašas padės susigaudyti vaikų sveikatos stiprinimo
naujovių gausoje.

Dalia Sabaliauskienė
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
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ĮVADAS
Europos Sąjungos bei šalies teisės aktuose ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono komiteto 2014 metais priimtoje Europos vaikų ir paauglių sveikatos strategijoje „Investuokime į vaikus 2015–2020“ pabrėžiama saugios
aplinkos vaikystėje svarba nuo pat gimimo, pradedant apsauga nuo tabako dūmų, įvairių infekcijų
ir baigiant depresija, kitomis psichikos ligomis ir smurtu [1]. Pasaulinėje moterų, vaikų ir paauglių
2016–2030 strategijoje apibrėžta vizija pasaulio, kuriame 2030 metais kiekvienas vaikas ir paauglys, kad ir kur jis būtų, realizuos savo teisę į fizinę ir psichinę sveikatą ir naudosis visomis socialinėmis ir ekonominėmis galimybėmis kaip pilnateisis darnios visuomenės narys [2]. Investicijos į
vaikus ankstyvame jų amžiuje yra labai svarbios siekiant nutraukti nepalankių veiksnių perdavimą
iš kartos į kartą ir kurti energingą ir sveiką visuomenę bei stiprią ekonomiką [3].
Neatskiriama vaikų ir paauglių gyvenimo dalis yra mokykla. Šiuolaikiniame judriame, sudėtingame, kintančiame pasaulyje keičiasi ir mokykla – kinta mokymo procesai ir galimybės. Didėjant
mokyklų savarankiškumui, mokykloms tenka ieškoti atsakymo į klausimą, kaip jos supranta savo
veiklos kokybę ir kaip nori ją gerinti. 2015 m. parengta Geros mokyklos koncepcija yra tarsi universalus šiuolaikinės mokyklos raidos orientyras, nurodantis, kokie mokyklos bruožai laikomi vertingais bei pageidaujamais šalyje, skatinantis mokyklų bendruomenių kūrybiškumą bei ilgalaikes
įvairių tipų mokyklų tobulinimo iniciatyvas [4].
Didesnis mokyklų savarankiškumas, mokyklų tobulinimo programų kūrimas bei įgyvendinimas, savo veiklos kokybės įsivertinimas šiuo metu tarptautiniu lygiu priskirtini svarbiausiems
kokybės užtikrinimo modelio parametrams. Remiantis šia plačiai pagrįsta kokybės samprata gera
mokykla pasižymi tokiomis savybėmis: 1) siekdama įgyvendinti savo misiją, išsikelia kokybės tikslus; 2) nuosekliai ir įveikiamais žingsniais juos įgyvendina; 3) pasitikrina, ar jai pavyko įgyvendinti
išsikeltus tikslus; 4) reguliariai atlikdama esamos būklės analizę, nustato tas sritis, kuriose reikia
puoselėti pasiektą kokybės lygį arba gerinti esamą padėtį; 5) įvertina, ar pokyčiai iš tiesų padarė
pageidautą poveikį; 6) atsiskaito už savo darbą. Remdamosi Vokietijos mokyklų koncepcija, geros
mokyklos sąmoningai skiria dėmesį sveikatos stiprinimui ir profilaktikai. Šiose mokyklose suprantama, kad mokytis ir dirbti sekasi geriau tuomet, kai ir mokytojai, ir mokiniai yra sveiki ir gerai
jaučiasi. Taigi gera mokykla sveikatos stiprinimą traktuoja ne kaip papildomą, o kaip vieną iš pagrindinių mokyklos užduočių. Jis yra sudėtinė mokyklos misijos dalis. Kai sveikata suprantama
taip plačiai, ji tampa esminiu sėkmę garantuojančiu ištekliumi, lemiančiu darbo bei mokymosi kokybę
[5]. Būtent pastarąja reikšme remiasi Pasaulio sveikatos organizacija ir sveikatą stiprinanti mokykla.
1993 metais Lietuva įsitraukė į Europos Bendrijos, Europos Komisijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro koordinuojamą Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą
[6]. Šiose mokyklose savanoriškumo principu vykdoma ilgalaikė kryptinga vaikų sveikatos stiprinimo veikla džiugina rezultatais – didėja mokyklos bendruomenės narių kompetencija sveikatos
klausimais ir įsitraukimas į bendrą sveikatinimo veiklų procesą [7].
Šioje srityje Lietuva nuveikė išties nemažai: sveikatos stiprinimo nuostatos įtvirtintos įvairiuose
Lietuvos Respublikos teisės aktuose, sukurta institucinė sistema savivaldybių lygmeniu – savivaldy-
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bių visuomenės sveikatos biurai. Šių biurų veikla ne tik gerina visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Lietuvos gyventojams, bet yra ir viena iš institucijų, plėtojančių sveikatą stiprinančių mokyklų idėją šalyje. Sveikatos apsaugos ministerija, pritardama šiam judėjimui, mokyklų,
įsitraukusių į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, skaičių įvardija kaip vieną iš visuomenės sveikatos
priežiūros veiklos rodiklių savivaldybėje.
Lietuvos dalyvavimo Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle 25 metų patirtis pagrindžia sisteminio vadovavimo sveikatos stiprinimo veiklos procesui tikslingumą. Tolesnė veikla turi
būti plėtojama regioniniu ir (ar) savivaldybės lygmeniu kuriant vietinius tinklus, vykdant gerosios
patirties sklaidą, bendradarbiaujant regioninėms ir vietinėms struktūroms [8].
Tačiau svarbiausias vaidmuo šioje sistemoje lieka mokyklai, mokyklos bendruomenėje vykdomai sveikatos stiprinimo veiklai, jos nariams kartu nustatant prioritetus, planuojant veiklą, ją
įgyvendinant ir vertinant. Tam būtina esamos situacijos analizė, įrodymais grindžiamas veiklos
veiksmingumo įvertinimas bei nuolatinis sveikatos stiprinimo veiklos kokybės tobulinimas. Minėtus procesus neabejotinai galės palengvinti šios Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo rodiklių ir
jų taikymo metodinės rekomendacijos.

7

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodiklių ir jų taikymo metodinių rekomendacijų (toliau – šios metodinės rekomendacijos) paskirtis – nustatyti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos vertinimo rodiklius (toliau – vertinimo rodikliai) ir jų taikymo bendrojo lavinimo
mokyklose (toliau – mokyklose) bendruosius principus.
Šių metodinių rekomendacijų tikslas – stiprinti mokyklų bendruomenių gebėjimus nustatyti ir valdyti kokybinius ir kiekybinius sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pokyčius, didinti
mokyklos bendruomenės gebėjimus atlikti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos analizę bei
šios veiklos veiksmingumo įvertinimą.
Šiose metodinėse rekomendacijose pateikti veiklos vertinimo rodikliai naudojami sveikatą
stiprinančios mokyklos veiklai vertinti mokyklos lygmeniu. Nacionaliniam sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui jau priklausančioms mokykloms, kurios nori pratęsti sveikatą stiprinančios
mokyklos veiklą po 5 ar daugiau veiklos metų, turi parengti ar atnaujinti mokyklos sveikatos
stiprinimo veiklos programą ir kurių naujai programai parengti yra taikomi antrojo lygmens kriterijai [9], šios metodinės rekomendacijos padės įvertinti nuveiktos veiklos pasiekimus, pamatyti pokyčius mokyklos gyvenime, išryškinti veiklos gerosios patirties pavyzdžius ir juos skleisti
mokyklos bendruomenės nariams ir kitoms mokykloms. Vertinimo rezultatai taip pat parodys
tolimesnį kelią, ką būtina tobulinti, keisti, kur pergalvoti strategiją rengiant programą naujam
penkerių metų etapui.
Mokykloms, planuojančioms tapti Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narėmis, kurioms taikomi pirmojo lygmens kriterijai [9], šios metodinės rekomendacijos yra priemonė rengiant pirmąją sveikatos stiprinimo veiklos programą fiksuoti esamus pasiekimus
sveikatos stiprinimo veikloje, išryškinti trūkumus ir parengti tokią sveikatos stiprinimo veiklos
programą, kuri išties būtų naudinga visai mokyklos bendruomenei.
Šiose metodinėse rekomendacijose vartojamos sąvokos:
gyvenimo įgūdžių ugdymas – vaikų ir jaunuolių asmeninių ir socialinių įgūdžių lavinimas, kurio tikslas – parengti vaikus ir jaunuolius gyvenimui už mokyklos ribų bei suaugusiųjų
gyvenimui greitai besikeičiančioje visuomenėje;
Nacionalinis sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas (toliau – NSSMT) – šalies Sveikatą
stiprinančių mokyklų ir Regioninių (savivaldybių) sveikatą stiprinančių mokyklų tinklų (toliau –
RSSMT) sambūris. NSSMT nariais tampa: mokyklos, įgijusios sveikatą stiprinančios mokyklos statusą; RSSMT, pasitvirtinę veiklos nuostatus;
Regioninis (savivaldybės) sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas – tai teritoriniu principu (regiono, savivaldybės) arba pagal interesus susivienijusių sveikatą stiprinančių mokyklų
sambūris, veikiantis pagal veiklos nuostatus, patvirtintus Nacionalinio sveikatą stiprinančių
mokyklų tinklo veiklos koordinavimo komisijos pirmininko;
sveikatos stiprinimas – procesas, teikiantis žmonėms daugiau galimybių rūpintis savo
sveikata ir ją gerinti;
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sveikatą stiprinanti mokykla – tai sveikatą stiprinančios mokyklos statusą turinti mokykla, kurioje pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių
sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka;
sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos vertinimo rodiklis – sveikatai įtakos turinčių
veiksnių (organizacinių, asmeninių ir aplinkos) kokybines bei kiekybines savybes atspindintis
dydis, požymis, charakteristika;
sveikatos stiprinimo programa – dokumentas, kuriame numatomos sveikatos mokymo,
ligų ir sužalojimų prevencijos priemonės aplinkos ir (ar) elgsenos veiksnių (determinantų), turinčių įtakos sveikatai, pokyčiams pasiekti;
sveikatos ugdymas – sąmoningai sudarytos sąlygos, kurių tikslas – ne tik suteikti žinių,
bet ir padėti formuotis teigiamoms sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatoms bei sveikos gyvensenos įgūdžiams, padėti atsisakyti žalingų įpročių bei keisti požiūrį į sveikatą.
Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose vartojamas sąvokas.

II. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS
VERTINIMO RODIKLIAI
Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos vertinimo pagrindas – vertinimo rodiklių sistema.
Rodikliai susisteminti ir, atsižvelgiant į sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pobūdį, priskirti atitinkamoms vertinamos veiklos sritims (toliau – vertinimo sritis). Nustatomos 6 sveikatą
stiprinančios mokyklos vertinimo sritys:
1-oji veiklos sritis. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės garantavimas.
2-oji veiklos sritis. Psichosocialinė aplinka.
3-oji veiklos sritis. Fizinė aplinka.
4-oji veiklos sritis. Žmogiškieji ir materialieji ištekliai.
5-oji veiklos sritis. Sveikatos ugdymas.
6-oji veiklos sritis. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida.
Kiekvienai vertinimo sričiai numatyti įgyvendinami tikslai, platesnės apimties vertinimo
sritims papildomai – uždaviniai. Tikslai ir uždaviniai yra siekiniai, į kuriuos turi orientuotis mokyklos, atliekančios veiklos vertinimą.
Kiekviena sritis apima vertinamos veiklos 3–5 rodiklius, o kiekvienas rodiklis – 2–12 pagalbinius rodiklius, praplečiančius rodiklių turinį.
1 paveiksle pavaizduota pagal šias metodines rekomendacijas vykdomo vertinimo struktūra, o sąvokos papildomai paaiškintos III skyriuje.
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Vertinimo struktūra
Veiklos kryptis,
rodiklių grupė

sritis
Praplečia
rodiklių turinį

rodiklis

pagalbinis
rodiklis

Vertinimo
pagrindas, matas

rodiklis
pagalbinis
rodiklis

iliustracijos

iliustracijos

požymiai

požymiai

pagalbinis
rodiklis

Vaizdusis
paaiškinimas

iliustracijos

požymiai

iliustracijos

požymiai

Žymė, savybė
1 pav. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos vertinimo struktūra.

Vertinimo rodiklių struktūra pateikiama šių metodinių rekomendacijų 1 priede.
Sveikatą stiprinančios mokyklos veikla, vadovaujantis rodikliais ir pagalbiniais rodikliais,
vertinama keturiais lygiais:
• vyrauja pasiekimai – 4;
• pasiekimų daugiau negu trūkumų – 3;
• minimalūs pasiekimai – 2;
• yra rimtų trūkumų – 1.
Rodikliai gali būti vertinami kiekybiškai ir kokybiškai. Vertinant kiekybiškai suteikiama tokia procentinė vertė:
• beveik visi – 90 proc. ir daugiau;
• dauguma – 75–89 proc.;
• dalis – 50–74 proc.;
• pavieniai – mažiau nei 50 proc.
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III. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS
VERTINIMO RODIKLIŲ TAIKYMAS
Pradedant sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo procesą, reikėtų kruopščiai jį aptarti mokyklos bendruomenėje ir pabandyti atsakyti į klausimus:
Kodėl vertinsime? (Vertinimo tikslo numatymas.)
Ką vertinsime? (Vertinimo uždavinių suformulavimas.)
Kaip vertinsime? (Metodikos parinkimas.)
Kas atliks vertinimą? (Komandos sudarymas.)
Prieš planuojant darbus siūlome susipažinti su sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo proceso planavimo 7 pagrindiniais žingsniais [11]:
I žingsnis. Vertinimo grupės sudarymas. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma
sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo grupė, kurios nariais gali būti įvairūs bendruomenės
nariai, atstovaujantys mokiniams, mokytojams, tėvams ir kt., į grupę rekomenduojama pasikviesti ir vietos specialistų (nevyriausybinių, jaunimo organizacijų, sporto klubų, policijos,
savivaldybių švietimo skyrių, švietimo centrų, savivaldybės gydytoją ir kt.)
II žingsnis. Viena iš svarbiausių užduočių yra vertinimo tikslo suformulavimas. Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo grupės nariai turėtų numatyti vykdomo vertinimo tikslą, ką
vertins, kokia apimtimi, uždavinius – pasirinkti vertinimo rodiklius ir pagalbinius rodiklius ir
taip nusistatyti vertinimo apimtis.
Pavyzdžiui, jei veiklos vertinimas atliekamas kasmet, galima apsiriboti vienos ar dviejų
veiklos sričių vertinimu. Jei jis atliekamas pasibaigus pirmai programai, reikia prisiminti, kokius
uždavinius kėlė mokyklos sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė rengdama programą, kokia apimtimi naudojo pagalbinius rodiklius ir atitinkamai pagal juos planuoti vertinimą.
O jei mokykla jau daug metų yra sveikatą stiprinanti, atėjo laikas įsivertinti veiklą ne tik pagal pagrindinius vertinimo rodiklius, bet ir pagal daugelį pagalbinių rodiklių ir kitą programą
rengti atsižvelgiant į likusias problemines veiklos sritis, netobulumus, ieškojimus ir pan.
Vertinimas reikalingas kaip siekis pagerinti veiklą: patikrinti, ar priemonės vykdomos pagal planą, nustatyti veiklos stipriąsias ir silpnąsias puses, išsiaiškinti, kodėl viena veikla pasiteisino, o kita – ne, padidinti į veiklą įsitraukusių žmonių gebėjimus ir motyvaciją, įtikinti programos reikalingumu kitus žmones, tarp jų ir tuos, kurie priima sprendimus [10].
III žingsnis. Vertinimo metodų pasirinkimas. Tyrimo (vertinimo) metodas – tai tam tikrų praktinių arba pažintinių rezultatų gavimo būdas taikant įvairias priemones [10]. Šiose
metodinėse rekomendacijose po kiekviena vertinimo srities lentele yra pateiktas tinkamų tos
srities analizės metodų sąrašas, iš kurio teks atsirinkti tinkamiausius. Tai: dokumentų analizė,
savianalizė, interviu, grupinė diskusija, veiklos stebėjimas ir aptarimas, anketavimas, atvejų
analizė, apklausa (žodinė, anketinė), pokalbiai su tėvais, pokalbiai su mokiniais, pokalbiai su
mokytojais, stebėjimas, tyrimai, materialinių vertybių inventorizacija ir t. t. [11]
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IV žingsnis. Vertinimo duomenų šaltinių numatymas. Sveikatos stiprinimo veiklos įsivertinimo grupės nariai, atsižvelgdami į mokykloje sukauptų dokumentų kiekį ir įvairovę, nemažai informacijos gali rasti įžvalgiai parinkdami vertinimo duomenų šaltinius [11].
Tai gali būti įvairūs planai, sveikos gyvensenos ugdymo projektų ataskaitos, sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės dokumentacija, metodinių grupių dokumentacija, posėdžių
protokolai, statistinės apskaitos formos, mokinių savivaldos dokumentacija, mokyklos bendruomenės, tėvų susirinkimų protokolai, mokyklos interneto svetainės medžiaga, mokyklos metinės ataskaitos, mokyklos specialistų: visuomenės sveikatos specialisto, psichologo, specialiojo pedagogo,
logopedo, socialinio pedagogo – darbo dokumentacija, informaciniai leidiniai, stendai, parodos,
vidaus darbo tvarkos taisyklės, tyrimų rezultatai, publikacijos, protokolai, sutartys, metraščiai, metodinės medžiagos fondai ir t. t.
Rekomenduojami vertinimo duomenų šaltinių sąrašai pateikti šių metodinių rekomendacijų 2
priede po kiekviena vertinimo srities išplėstine lentele.
V žingsnis. Žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių planavimas. Vertinimo procesui organizuoti, kaip ir bet kuriam darbui, reikalingi žmogiškieji ir materialieji ištekliai. Planuojant žmogiškuosius
išteklius, reikia apgalvoti, kokie dar specialistai gali būti pasitelkiami į pagalbą, kokių žinių ir įgūdžių
jie turi turėti. Be to, reikia paskaičiuoti ir materialiuosius išteklius, t. y. lėšas popieriui, duomenų apdorojimo paslaugai apmokėti ir t. t.
VI žingsnis. Optimalių darbo terminų numatymas. Svarbus sėkmingo planavimo aspektas
yra optimalus darbo terminų numatymas. Užsitęsusi veikla mažina grupės darbingumą, sunku prisiminti pradžioje priimtus sprendimus, susitarimus ir t. t. Taip pat neigiamai darbingumą veikia ir skubotumas, laiko stoka, nes skubant galima padaryti klaidų, prieiti prie skubotų, neteisingų išvadų ir t. t. [11]
VII žingsnis. Vertinimo rezultatų panaudojimo planavimas. Nustatytas sveikatą stiprinančios mokyklos vykdytos veiklos vertinimo lygis leidžia pamatyti ir pasidžiaugti pasiekimais, fiksuoti
trūkumus, tobulintinas veiklos sritis, pasirinkti naujai programai įgyvendinti reikalingus rodiklius.
Svarbu to nepamiršti rengiant naują sveikatą stiprinančios mokyklos programą – joje turi būti numatyta, kaip bus išlaikomi pasiekimai ir taisomi trūkumai.
Nepaprastai svarbu, kad veiklos vertinimo rezultatai neliktų vien tarp sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės narių. Juos būtina viešinti visai mokyklos bendruomenei (ypač tėvams),
pagal galimybes – ir vietos bendruomenei. Svarbu paklausti visų mokyklos bendruomenės narių,
ypač mokinių ir jų tėvelių, nuomonės dėl tolesnės veiklos kokybės gerinimo, pakviesti bendradarbiauti, padėti. Tokiu būdu gali didėti bendruomenės narių suinteresuotumas planuojama veikla,
iniciatyvumas ją įgyvendinant ir pasitenkinimas veikla viso to pasiekus.
Susiplanavę visą darbų eigą, sveikatos stiprinimo veiklos įsivertinimo grupės nariai gali pasiskirstyti darbus pagal veiklos sritis ir pasirengti iliustracijas (toliau – iliustracijos) – tai vertinimo
rodiklio ar pagalbinio rodiklio požymių aprašymas, turinio apimtis, nusakanti kokybės lygį. Jos rengiamos atsižvelgiant į situaciją konkrečioje mokykloje, jos savitumą, vykdomos veiklos kryptis, mokyklos bendruomenės specifiką ir vadovaujantis šių metodinių rekomendacijų 2 priede pateiktomis
pavyzdinėmis iliustracijomis, kurios gali būti orientyru įsivertinimo grupės nariams kuriant savas
iliustracijas.
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Vadovaujantis pavyzdinėmis iliustracijomis, mokykloje kuriamos iliustracijos 2-ajam vertinimo lygiui, kurį galima vadinti pagrindiniu (be kurio mokykla negali būti pripažinta sveikatą
stiprinančia mokykla) ir 4-ajam, aukščiausiam lygiui. Iliustracijos 1-ajam ir 3-iajam lygiui nekuriamos. Kai daugelis pasiekimų nesiekia 2-ojo lygio, konstatuojamas 1-asis lygis, kai pasiekimai
yra tarp 2-ojo ir pagal kai kuriuos požymius 4-ojo lygio, konstatuojamas 3-iasis lygis.
Kuriant iliustracijas 4-ajam lygiui reikėtų nepamiršti, kad šis lygis visada orientuojamas į
siekiamybę, viziją, į veiklos tobulinimą. Taigi svarbu nenuleisti kartelės ir vertinant nesiekti daugelį vertinimo rodiklių priskirti 4-ajam lygiui.
Šalia iliustracijų šiose metodinėse rekomendacijose pateikti vertinamo rodiklio požymiai,
kuriais vadovaudamasi mokykla galėtų rasti tinkamus įrodymus konkrečiam rodikliui ir spręsti,
kuriam sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos lygiui jį priskirti. Požymį dar galima apibrėžti
kaip konkrečios sveikatą stiprinančios veiklos bruožą, žymę, savybę.
Iliustracijoms kurti ir požymiams aprašyti yra parengiamos lentelės su atrinktais vertinimo
rodikliais, pagalbiniais rodikliais, vieta iliustracijoms (2-ajam ir 4-ajam lygiui) ir rodiklių požymiams. 2 paveiksle pateiktas lentelės, kuri padės pasiruošti sveikatą stiprinančios mokyklos
veiklos įsivertinimui, pavyzdys.

1-oji veiklos sritis. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas
Vertinimo tikslas – užtikrinti sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą mokykloje

Rodikliai

Pagalbiniai
rodikliai

1

2

1. Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupės
sudarymas

1.1. Mokykloje
sudaryta sveikatos
stiprinimo veiklos
organizavimo
grupė, į kurios
sudėtį įeina įvairūs
bendruomenės
nariai

Požymiai

Iliustracijos
4 lygis
3

2 lygis
4

5

1.2. Bendruomenės narių, pripažįstančių sveikatos
stiprinimo veiklos
veiksmingumą,
apimtys

2 pav. Pavyzdinė lentelė iliustracijoms rengti.
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Kadangi kiekviena mokykla iliustracijas kuria savarankiškai, pirmiausia pasitarusi sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančioje grupėje, vėliau ir mokyklos bendruomenėje, atsižvelgdama į savo
situaciją, ši vertinimo metodika neleis palyginti mokyklų tarpusavyje ar nustatyti, kurioje mokykloje
bendruomenės sveikatos stiprinimo procesai yra geriausi ar blogiausi.
Toliau iliustracijos naudojamos klausimynui pagal pasirinktus rodiklius ir pagalbinius rodiklius
sudaryti ir apklausiamų bendruomenės narių grupėms numatyti. Sveikatą stiprinančių mokyklų
bendruomenėms parengti veiklos vertinimo klausimynai yra sudėti į „Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo praktinį vadovą“ (Jociutė A., Sabaliauskienė D., Vilnius, 2009), kurį galima rasti
internete adresu
http://smlpc.lt/lt/vaiku_sveikata/sveikata_stiprinanti_mokykla/metodine_medziaga_publikacijos_leidiniai.html.
Šis veiklos vertinimo praktinis vadovas gali daug padėti mokyklų bendruomenėms, nes jame
galima rasti patarimų su įvairiais pavyzdžiais, kaip planuoti vertinimą, aprašymą, kaip naudotis vadovu, vertinimo rezultatų panaudojimo galimybių aprašą.
Visas praktinis vadovas yra sudarytas iš rodiklių nustatymo tyrimo objektų ir klausimų, sudėliotų pagal pagrindinius ir pagalbinius vertinimo rodiklius.
Iš tiriamų klausimų sudėliotos anketos skirtos: administracijai ir (ar) grupės pirmininkui, mokyklos
darbuotojams, mokiniams, tėvams, visuomenės sveikatos specialistui ir kt., bei dokumentų analizei.
Atsirenkant reikalingas klausimyno anketas, reikėtų atsižvelgti į jų turinį ir adaptuoti pagal savo
situaciją, nes kai kurie anketiniai klausimai tiks visiškai, kiti – iš dalies, aišku, bus ir tokių, kuriuos reikės keisti.
Šių metodinių rekomendacijų 2-ame priede po pavyzdinių iliustracijų lentelėmis yra pateikti
galimi vertinimo šaltiniai ir metodai, kuriuos vertinimo grupė pasirenka kiekvienai mokyklos sveikatos stiprinimo veiklos sričiai įvertinti. Svarbu, kad nebūtų nukrypta nuo sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos. Sveikatos stiprinimo veiklos įsivertinimo grupė sukurtoms iliustracijoms pamatuoti,
nustatyti lygius (1, 2, 3 ar 4) pagal vertinimo lygių skalę renka duomenis savo pasirinktais duomenų
rinkimo metodais, kurie išvardyti 2 priede, lentelių apačioje.
Vertinimas turi apimti:
� mokyklose, kurios planuoja būti pripažintos sveikatą stiprinančiomis mokyklomis,
penkias pirmąsias veiklos sritis pagal esminius rodiklius, nurodytus Mokyklų pripažinimo sveikatą
stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo 1 priede, išskyrus 6-ąją, susijusią su sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida už mokyklos ribų, „Sveikatą stiprinančios
mokyklos veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas“;
� mokyklose, kurios yra pripažintos sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir atnaujina
programas, visas šešias šių metodinių rekomendacijų II skyriuje ir Mokyklų pripažinimo sveikatą
stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo 1 priede įvardytas sveikatą
stiprinančios mokyklos veiklos sritis.
Atlikus vertinimą ir apdorojus duomenis, nustatomas atitinkamos veiklos srities rodiklių vertinimo lygis (1, 2, 3 ar 4) ir pildomos šių metodinių rekomendacijų 1 priede pateiktos lentelės, perdarytos pagal mokyklos pasirinktus vertinimo rodiklius ir pagalbinius rodiklius.
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Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas gali būti palaipsniui integruojamas į mokyklos įsivertinimo procesus, tapti sudėtine jo dalimi ir turėtų būti atliekamas kartu, nešvaistant finansinių ir
žmogiškųjų išteklių.
Konkrečios sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos vertinimo rezultatai ir išvados yra
naujos 5 metų sveikatą stiprinančios mokyklos programos dalis, pateikiama prieš programos
tikslus ir uždavinius. Jais remiantis parenkami rengiamos programos veiklos vertinimo rodikliai ir pagalbiniai rodikliai ateinantiems 5 metams, planuojama tolesnė veikla.
Rekomenduojamų naudotis teisės aktų, metodinės literatūros, interneto svetainių, kurios padėtų atliekant vertinimą, sąrašas pateikiamas šių metodinių rekomendacijų 3 priede.
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PRIEDAI

17

Metodinių rekomendacijų „Sveikatą stiprinančių
mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas“
1 priedas

SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI,
RODIKLIAI IR ĮVERTINIMO LYGIAI
1-a veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA,
POLITIKA IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
TIKSLAS: siekiama užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą.
Rodikliai

Pagalbiniai rodikliai

1 uždavinys. Plėtoti sveikatos stiprinimo procesus mokykloje
1.1. Mokykloje sudaryta
sveikatos stiprinimo
veiklą organizuojanti
grupė, į kurios sudėtį
įeina įvairūs mokyklos
ir vietos bendruomenės
nariai

1.1.1. Mokykloje sudaryta sveikatos stiprinimo
veiklą organizuojanti grupė, į kurios sudėtį įeina
įvairūs bendruomenės nariai ir kt. asmenys
1.1.2. Mokyklos bendruomenės narių (tarp
jų atskirai mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų,
rūpintojų), pripažįstančių grupės veiklos
veiksmingumą, apimtis

1.2. Sveikatos stiprinimas 1.2.1. Sveikatos stiprinimas įtrauktas į mokyklos
strateginį veiklos planą
įtrauktas į mokyklos
veiklą
1.2.2. Sveikatos stiprinimas įtrauktas į mokyklos
metinės veiklos programas
1.3. Visuomenės
sveikatos priežiūros
mokykloje
organizavimas

1.3.1. Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje
įgyvendinimo priemonės
1.3.2. Mokyklos bendruomenės narių (tarp jų
atskirai mokytojų, mokinių), nurodančių, kad
sveikatos priežiūra mokykloje tenkina jų poreikius,
apimtis

2 uždavinys. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę mokykloje
1.4. Numatytas sveikatos 1.4.1. Mokykloje taikoma sveikatą stiprinančių
mokyklų veiklos vertinimo sistema
stiprinimo procesų ir
rezultatų vertinimas
1.4.2. Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo
rezultatai panaudojami naujai veiklai planuoti ir jos
kokybei gerinti
1.5. Mokykla dalyvauja
vaikų sveikatos
moksliniuose tyrimuose

1.5.1. Mokyklos bendruomenės narių,
pripažįstančių, kad dalyvavimas vaikų sveikatos
ir gyvensenos moksliniuose tyrimuose yra
pakankamas, apimtis
1.5.2. Vaikų sveikatos ir gyvensenos mokslinių
tyrimų rezultatai ir išvados panaudojami naujai
veiklai planuoti ir jos kokybei gerinti.
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Lygiai
4

3

2

1

2-a veiklos sritis. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA
TIKSLAS: siekiama plėtoti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius
Rodikliai

Pagalbiniai rodikliai

Lygiai
4

3

2

1

Uždavinys. Kurti ir puoselėti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius
2.1. Kuriami ir
puoselėjami
geri mokyklos
bendruomenės narių
tarpusavio santykiai

2.1.1. Bendruomenės narių (tarp jų atskirai mokinių,
mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), teigiančių, kad
yra patenkinti šia mokykla, apimtis
2.1.2. Bendruomenės narių (tarp jų atskirai mokinių,
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų), mokytojų), teigiančių, kad
mokykloje užtikrinamas saugumas, apimtis
2.1.3. Bendruomenės narių (tarp jų atskirai mokinių,
jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų
specialistų), nurodančių, kad mokykloje vyrauja
draugiška atmosfera, apimtis
2.1.4. Bendruomenės narių (tarp jų atskirai mokinių,
jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų
specialistų), nurodančių, kad prireikus jie sulaukia
aplinkinių pagalbos, apimtis
2.1.5. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų),
nurodančių, kad su jais elgiamasi teisingai, apimtis

2.2. Sudarytos galimybės
visiems bendruomenės
nariams dalyvauti
sveikatos stiprinimo
programos vykdyme

2.2.1. Mokinių, dalyvaujančių sudarant ar (ir)
aptariant mokyklos vidaus tvarkos taisykles, apimtis
2.2.2. Bendruomenės narių (tarp jų atskirai mokinių,
mokytojų, kitų specialistų), dalyvaujančių sveikatos
stiprinimo programoje ir kitose ilgalaikėse socialinės
ir emocinės kompetencijos ugdymo programose,
apimtis
2.2.3. Bendruomenės narių (tarp jų atskirai mokinių,
jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų
specialistų), teigiančių, kad jie skatinami išreikšti
savo nuomonę jiems rūpimais sveikatos stiprinimo
klausimais, apimtis

2.3. Numatytas smurto
mažinimas

2.3.1. Nustatytas bet kokios smurto formos
(tiesioginio ar netiesioginio, tyčinio fizinio,
psichologinio, seksualinio išnaudojimo, patyčių,
patyčių kibernetinėje erdvėje, nepriežiūros)
paplitimo mokykloje mastas
2.3.2. Numatytos bet kokios smurto formos
(tiesioginio ar netiesioginio, tyčinio fizinio,
psichologinio, seksualinio išnaudojimo, patyčių,
patyčių kibernetinėje erdvėje, nepriežiūros)
mažinimo priemonės
2.3.3. Bendruomenės narių (tarp jų atskirai mokinių,
jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų
specialistų), teigiančių, kad bet kokio smurto formų
mažinimo priemonių mokykloje pakanka, apimtis
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3-a veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA
TIKSLAS: siekiama kurti saugią, sveikatą stiprinančią ugdymo aplinką
Rodikliai

Pagalbiniai rodikliai

Lygiai
4

3

2

1 uždavinys. Užtikrinti mokyklos teritorijos, patalpų saugą ir kurti sveikatą stiprinančią aplinką
3.1. Užtikrinama
mokyklos teritorijos,
patalpų sauga ir kuriama
sveikatą stiprinanti
aplinka

3.1.1. Tinkamas mokyklos teritorijos įrengimas ir
priežiūros užtikrinimas
3.1.2. Tinkamas klasių ir kabinetų įrengimas bei
priežiūros užtikrinimas
3.1.3. Tinkamas valgyklos ir maisto tvarkymo
patalpų įrengimas bei priežiūros užtikrinimas
3.1.4. Tinkamas kitų mokyklos patalpų įrengimas ir
priežiūros užtikrinimas
3.1.5. Tinkamas patalpų apšvietimo įrengimas ir
priežiūros užtikrinimas
3.1.6. Tinkamas patalpų šildymo ir vėdinimo
įrengimas bei priežiūros užtikrinimas
3.1.7. Triukšmo lygio valdymas
3.1.8. Sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimas
ugdymo procese
3.1.9. Ugdymo proceso, atitinkančio higienos
reikalavimus, organizavimas
3.1.10. Palankių sveikatai priemonių įrengimas ir
įvairovė
3.1.11. Saugaus mokinių pavėžėjimo ir patogumo
užtikrinimas
3.1.12. Sužalojimų skaičius, jų pobūdis ir prevencija

2 uždavinys. Užtikrinti, kad mokykloje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių sveikatą
3.2. Skatinamas mokyklos 3.2.1. Įrengtos ir (ar) taikomos įvairios, naujoviškos
mokyklos bendruomenės narių fizinį aktyvumą
bendruomenės narių
skatinančios priemonės.
fizinis aktyvumas
3.2.2. Mokyklos bendruomenės narių (tarp jų
atskirai administracijos darbuotojų, mokytojų,
kitų specialistų, mokinių), dalyvaujančių su fiziniu
aktyvumu susijusiuose renginiuose, apimtis
3.2.3. Bendruomenės narių (tarp jų atskirai
administracijos darbuotojų, mokytojų, kitų
specialistų, mokinių), teigiančių, kad mokykloje
organizuojami fizinį aktyvumą skatinantys renginiai
tenkina jų poreikius, apimtis
3.3. Organizuojama
sveikatai palanki mityba

3.3.1. Maitinimas organizuojamas atsižvelgiant
į sveikos mitybos rekomendacijas, užtikrinant
geriausią maisto kokybę, numatytos kovos su
maisto švaistymu priemonės
3.3.2. Užtikrinamas mokyklos aprūpinimas
kokybišku geriamuoju vandeniu
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1

4-a veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI
TIKSLAS: siekiama sutelkti išteklius stiprinant ir ugdant sveikatą
Rodikliai

Pagalbiniai rodikliai

Lygiai
4

3

2

1

1 uždavinys. Sutelkti mokyklos bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo veiklai
4.1. Organizuojamas
mokytojų ir kitų ugdymo
procese dalyvaujančių
specialistų profesinių
kompetencijų
tobulinimas
sveikatos stiprinimo ir
ugdymo klausimais

4.1.1. Mokyklos vadovai mokytojų ir kitų ugdymo
procese dalyvaujančių specialistų profesinių
kompetencijų tobulinimą sveikatos stiprinimo
klausimais pripažįsta svarbiu

4.2. Mokyklos
bendruomenės nariai
pasitelkiami ugdant
sveikatą

4.2.1. Mokytojų ir kitų ugdymo procese
dalyvaujančių specialistų žinių ir gebėjimų
panaudojimo plėtojant sveikatos ugdymo procesus
mokykloje mastai

4.1.2. Mokytojų ir kitų ugdymo procese
dalyvaujančių specialistų profesinių kompetencijų
poreikių sveikatos stiprinimo klausimais tenkinimo
apimtis

4.2.2. Mokinių dalyvavimo sveikatos ugdymo
veikloje apimtis
4.2.3. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimo
sveikatos ugdymo veikloje apimtis
2 uždavinys. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialinius išteklius
4.3. Numatytas
metodinės medžiagos,
mokymo priemonių ir
kito inventoriaus, skirtų
sveikatos stiprinimo
veiklai, įsigijimas

4.3.1. Mokytojų ir kitų specialistų, teigiančių,
kad jie aprūpinti metodine medžiaga, mokymo
priemonėmis ir kitu inventoriumi, apimtis
4.3.2. Mokytojų ir kitų specialistų, atskirai mokinių,
teigiančių, kad turima metodinė medžiaga ir
mokymo priemonės tenkina jų poreikius, apimtis
4.3.3. Numatytos tikslinės lėšos metodinei
medžiagai ir sveikatos ugdymui reikalingoms
mokymo priemonėms įsigyti ir (ar) pasigaminti

4.4. Į sveikatos stiprinimo 4.4.1. Sveikatos stiprinimo veiklai pasirinkti
partneriai
procesus įtraukiami
mokyklos partneriai
4.4.2. Ryšių su partneriais palaikymo pobūdis
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5-a veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS
TIKSLAS: siekiama užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę
Rodikliai

Pagalbiniai rodikliai

Uždavinys. Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius ugdymo kokybę
5.1. Sveikatos ugdymas
yra suplanuotas ir
apima šias temas: fizinį
aktyvumą ir sportą;
sveikatai palankią
mitybą; tabako, alkoholio
ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo bei
nelaimingų atsitikimų,
traumų, streso,
prievartos, patyčių
prevenciją; rengimą
šeimai ir lytiškumo
ugdymą; užkrečiamųjų
ligų prevenciją ir asmens
higieną; vartojimo
kultūros ugdymą

5.1.1. Sveikatos ugdymo procesas yra
koordinuojamas ir įtrauktas į mokyklos veiklos
planą

5.2. Mokykloje
įgyvendinamos kitos
su sveikatos stiprinimu
susijusios programos

5.2.1. Sveikatos ugdymas orientuojamas į gyvenimo
įgūdžių ugdymą

5.3. Numatytas sveikatos
ugdymo tęstinumas
neformaliojo švietimo
veiklomis

5.3.1.Vyrauja neformaliojo švietimo sveikatos
ugdymo veiklų, įgyvendinimo būdų ir formų
įvairovė

5.4. Sveikatos
ugdymo vertinimas
bendruomenėje

5.4.1. Mokinių, pažyminčių sveikatos ugdymo
formų (priemonių, tematikos, metodų) priimtinumą,
apimtis

5.1.2. Įvertinti turimi žmogiškieji ir materialieji
resursai
5.1.3. Vyrauja temų, įgyvendinimo būdų ir formų
įvairovė

5.2.2. Sveikatos ugdymas organizuotas atsižvelgiant
į mokinių poreikius

5.3.2. Užtikrintas neformaliojo švietimo veiklų
prieinamumas

5.4.2. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų),
pažyminčių, kad yra susipažinę su sveikatos
ugdymo organizavimu mokykloje ir jam pritaria,
apimtis

22

Lygiai
4

3

2

1

6-a veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA
TIKSLAS: siekiama skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį savivaldybės ir šalies mokyklų bendruomenėms
Rodikliai

Pagalbiniai rodikliai

Lygiai
4

3

2

1

1 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir patirties sklaidą mokykloje
6.1. Numatyta sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratos ir patirties
sklaida mokykloje

6.1.1. Įgyvendintų sveikatą stiprinančios mokyklos
sampratos sklaidos priemonių apimtis
6.1.2. Bendruomenės narių (tarp jų atskirai
mokytojų, kitų specialistų, mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų), susipažinusių su sveikatą
stiprinančios mokyklos samprata, apimtis
6.1.3. Sukauptos sveikatos stiprinimo
patirties pavyzdžių apimtis ir įvairovė
6.1.4. Bendruomenės narių (tarp jų atskirai
mokytojų, kitų specialistų, mokinių), pristatančių
sveikatos stiprinimo veiklos patirtį, apimtis
6.1.5. Bendruomenės narių (tarp jų atskirai
mokytojų, kitų specialistų, mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų), susipažinusių su sveikatos
stiprinimo patirtimi, apimtis
6.1.6. Komunikacijos priemonių naudojimas
sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir
patirties sklaidai

2 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir veiklos patirties sklaidą
už mokyklos ribų
6.2. Numatyta sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratos ir veiklos
patirties sklaida už
mokyklos ribų

6.2.1. Įgyvendintų sveikatą stiprinančios mokyklos
sampratos sklaidos priemonių apimtis
6.2.2. Parengtos ir išplatintos informacinės
medžiagos apie sveikatos stiprinimo veiklos patirtį
pobūdis ir apimtis
6.2.3. Bendruomenės narių (tarp jų atskirai
mokytojų, kitų specialistų, mokinių), pristatančių
sveikatą stiprinančios mokyklos sampratą ir patirtį
už mokyklos ribų, apimtis
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2

1

1.1. Mokykloje sudaryta
sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojanti grupė, į kurios
sudėtį įeina įvairūs mokyklos ir
vietos bendruomenės nariai

1.1.1. Mokykloje sudaryta
sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojanti grupė, į
kurios sudėtį įeina įvairūs
bendruomenės nariai ir kt.
asmenys

1 uždavinys. Plėtoti sveikatos stiprinimo procesus mokykloje

Pagalbiniai rodikliai

Rodikliai

Į sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančios grupės
sudėtį įeina specialistas
iš kitos institucijos, pvz.,
nevyriausybinės jaunimo
organizacijos, sveikatingumo
klubo, savivaldybės švietimo
skyriaus, švietimo centro,
savivaldybės gydytojas ir pan.

Mokyklos direktoriaus įsakymu
sudaryta sveikatos stiprinimo
veiklą organizuojanti grupė,
į kurios sudėtį įeina mokiniai,
jų tėvai (globėjai, rūpintojai),
mokytojai, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas
ir kiti specialistai.

3

4 lygis
4

2 lygis

Mokyklos direktoriaus įsakymu
sudaryta sveikatos stiprinimo
veiklą organizuojanti grupė,
kurioje yra daugiausia
mokytojų ir visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas.

Iliustracijos

TIKSLAS: siekiama užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą.

Ar sudaryta sveikatos stiprinimo
veiklą mokykloje organizuojanti
grupė ir kokia jos sudėtis?

5

Požymiai

1-a veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS VERTINIMO ILIUSTRACIJOS, POŽYMIAI, VERTINIMO ŠALTINIAI IR METODAI

Metodinių rekomendacijų „Sveikatą stiprinančių
mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas“
2 priedas
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1

2
Ar sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančios grupės veikla
suderinta su Mokyklos vaiko
gerovės komisijos veikla?
Ar sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančios grupės nariai
yra pasiskirstę atsakomybę už
atskiras veiklos sritis?
Kas yra sveikatos stiprinimo
veiklą organizuojančios grupės
pirmininkas?

Ar mokyklos bendruomenė žino,
kokia yra sveikatos stiprinimo
veiklą organizuojančios grupės
sudėtis?
Ar pateikiama informacija
iš pasitarimų, konferencijų,
mokymų ir pan.?

Ar sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojanti grupė turi
pastovią susitikimų vietą ir laiką
ir apie tai informuoja mokyklos
bendruomenę?

Sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančios grupės
ir Mokyklos vaiko gerovės
komisijos veiklos nederinamos.
Paskirti atsakingi asmenys už
atskiras veiklos sritis.

Sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančios grupės
pirmininkas yra mokyklos
bendruomenės narys.
Grupės pirmininkas neturi
aiškių lyderio savybių.

Sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančios grupės
sudėtis atsispindi tik planavimo
ir kt. dokumentuose.
Informacija iš pasitarimų,
konferencijų, mokymų ir pan.
dažniausiai pateikiama tik
grupės nariams.
Sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojanti grupė
susirenka iškilus reikalui ir
apie tai informuoja mokyklos
bendruomenę.

Sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančios grupės veikla
suderinta su Mokyklos vaiko
gerovės komisijos veikla.
Grupės nariai pagal savo
kompetenciją ir polinkius
pasiskirstę atsakomybę už
atskiras veiklos sritis.
Sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančios grupės
pirmininkas yra vienas iš
mokyklos vadovų.
Sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančios grupės
pirmininkas yra lyderis, gerai
organizuojantis komandinį
darbą.
Sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančios grupės
sudėtis yra viešai skelbiama.
Informacija iš pasitarimų,
konferencijų, mokymų ir pan.
pateikiama ne tik grupės
nariams, bet ir mokyklos
bendruomenei.
Sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojanti grupė turi
pastovią susitikimų vietą ir
laiką, apie tai informuota
mokyklos bendruomenė.

Sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančios grupės
pirmininko gebėjimai vadovautis
komandinio darbo principais.

5

4

3
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1.3. Visuomenės sveikatos
priežiūros mokykloje
organizavimas

1.2. Sveikatos stiprinimas
įtrauktas į mokyklos veiklą

1

5

Kokia dalis bendruomenės
narių pripažįsta, kad sveikatos
stiprinimo veiklą organizuojanti
grupė yra veikli?

Dalis bendruomenės
narių pripažįsta, kad
sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojanti grupė yra veikli.

Dauguma bendruomenės narių
pripažįsta, kad sveikatos
stiprinimo veiklą
organizuojanti grupė yra veikli.
Jos pastangomis bendruomenė
sutelkiama sveikatos stiprinimo
veiklai.

Ar sveikatos stiprinimas ir
sveikatos ugdymas planuojami
mokyklos metinės veiklos
programoje?

Kas vykdo visuomenės sveikatos
priežiūrą mokykloje?

Sveikatos stiprinimas (ypač
neformalusis) tik iš dalies
atsispindi metinės veiklos
programoje.

Vaikų visuomenės sveikatos
priežiūrą vykdo kitos
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, teikiantis
šias paslaugas pagal
bendradarbiavimo sutartį.

Sveikatos stiprinimas yra
ugdymo turinio dalis.
Sveikatos ugdymas (ypač
neformalusis) įtrauktas į
mokyklos metinės veiklos
programas.
Vaikų visuomenės sveikatos
priežiūrą vykdo savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras.

1.3.1. Visuomenės sveikatos
priežiūros mokykloje
įgyvendinimo priemonės

Sveikatos stiprinimas atsispindi Sveikatos stiprinimas atsispindi Ar sveikatos stiprinimas
mokyklos strateginiame plane, mokyklos strateginiame plane. atsispindi mokyklos
strateginiame plane ir kitur?
mokyklos vizijoje, misijoje ir
pan.

Kokia dalis bendruomenės
narių teigia, kad jų nuomonei
sveikatos stiprinimo klausimais
yra atstovaujama?

Dalis bendruomenės narių
teigia, kad jų nuomonei
sveikatos stiprinimo klausimais
yra atstovaujama.

Ar mokyklos bendruomenei
Tik dalis informacijos apie
grupės sprendimus pateikiama pateikiama informacija apie
grupės sprendimus?
bendruomenei.

4

Dauguma bendruomenės
narių teigia, kad jų nuomonei
sveikatos stiprinimo klausimais
yra atstovaujama.

Informacija apie grupės
sprendimus, susijusius su
sveikatos stiprinimu, mokyklos
bendruomenei pateikiama
periodiškai.

3

1.2.2. Sveikatos stiprinimas
įtrauktas į mokyklos metinės
veiklos programas

1.2.1. Sveikatos stiprinimas
įtrauktas į mokyklos strateginį
veiklos planą

1.1.2. Mokyklos bendruomenės
narių (tarp jų atskirai mokytojų,
mokinių, tėvų (globėjų,
rūpintojų),
pripažįstančių grupės veiklos
veiksmingumą, apimtis

2
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1

2

Su kuo bendradarbiaudamas
visuomenės sveikatos priežiūros
specialistas organizuoja veiklą
mokykloje?

Visuomenės sveikatos priežiūra Kokiu dokumentu remiantis
vykdoma visuomenės sveikatos
vykdoma pagal mokyklos
priežiūra mokykloje?
visuomenės sveikatos
priežiūros veiklos planą.

Kaip vyksta mokyklos visuomenės
Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas parengia sveikatos priežiūros veiklos plano
projekto parengimas ir derinimas?
mokyklos visuomenės
sveikatos priežiūros veiklos
plano projektą, suderina jį
su savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktoriumi ir
pateikia mokyklos vadovui.
Ar mokykloje yra įrengtas
sveikatos priežiūros kabinetas?

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas
veiklą organizuoja
bendradarbiaudamas su
mokyklos vadovais ir pavieniais
bendruomenės nariais.

Mokykloje yra įrengtas
sveikatos priežiūros kabinetas.
Jis iš dalies aprūpintas būtina
įranga ir priemonėmis.

Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistas veiklą organizuoja
pasitelkdamas mokyklos
bendruomenę.

Visuomenės sveikatos priežiūra
vykdoma pagal mokyklos
visuomenės sveikatos priežiūros
veiklos planą, kuris yra
sudedamoji metinės veiklos
programos dalis.
Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas kartu
su mokyklos bendruomene
parengia mokyklos visuomenės
sveikatos priežiūros veiklos
plano projektą, suderina jį
su savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktoriumi ir
pateikia mokyklos vadovui.
Mokykloje yra įrengtas
sveikatos priežiūros kabinetas.
Jis aprūpintas visa būtina įranga
ir priemonėmis.

Ar kabinetas aprūpintas visa
būtina įranga ir priemonėmis?

Kaip bendradarbiauja mokykla
ir savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras?

5

Mokykla ir savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras
menkai bendradarbiauja.

4

Visuomenės sveikatos
priežiūros organizavimas
grindžiamas mokyklos ir
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro
bendradarbiavimu.

3
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1

2

Ar bendruomenė žino ir laikosi
vadovo nustatytų tvarkų,
susijusių su vaikų visuomenės
sveikatos priežiūra?

Mokykloje yra visos būtinos
vadovo patvirtintos tvarkos:
mokinių apžiūros dėl asmens
higienos; mokyklos darbuotojų
veiksmų mokiniui susirgus
ar patyrus traumą mokykloje
ir teisėtų mokinio atstovų
informavimo apie mokykloje
patirtą traumą ar ūmų
sveikatos sutrikimą; pirmosios
pagalbos organizavimo;
pagalbos pagal gydytojų
rekomendacijas užtikrinimo
(pvz., vaistų laikymo, išdavimo,
naudojimo ir kt.), jeigu mokinys
serga lėtine neinfekcine liga;
mokyklos darbuotojų veiksmų
įtarus mokinį vartojus alkoholį,
tabaką ir (ar) kitas psichiką
veikiančias medžiagas.

Mokykloje yra visos (ne visos)
būtinos vadovo patvirtintos
tvarkos:
mokinių apžiūros dėl asmens
higienos; mokyklos darbuotojų
veiksmų mokiniui susirgus
ar patyrus traumą mokykloje
ir teisėtų mokinio atstovų
informavimo apie mokykloje
patirtą traumą ar ūmų
sveikatos sutrikimą; pirmosios
pagalbos organizavimo;
pagalbos pagal gydytojų
rekomendacijas užtikrinimo
(pvz., vaistų laikymo, išdavimo,
naudojimo ir kt.), jeigu mokinys
serga lėtine neinfekcine liga;
mokyklos darbuotojų veiksmų
įtarus mokinį vartojus alkoholį,
tabaką ir (ar) kitas psichiką
veikiančias medžiagas.

Kas užtikrina visuomenės
Visuomenės sveikatos
sveikatos priežiūrą mokykloje?
priežiūros specialistas kartu
su mokyklos vadovu užtikrina
visuomenės sveikatos priežiūrą
mokykloje.

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas kartu
su mokyklos vadovu užtikrina
visuomenės sveikatos priežiūrą
mokykloje.
Jie veikia kartu su
sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančia grupe.

Ar visuomenės sveikatos
specialistas turi telefoninį ryšį,
informacinių technologijų
paslaugas (prieigą prie
interneto)?

Visuomenės sveikatos
specialistas gali pasinaudoti
telefoniniu ryšiu, informacinių
technologijų paslaugomis
(prieiga prie interneto).

Visuomenės sveikatos
specialistas kabinete turi
telefoninį ryšį, informacinių
technologijų paslaugas (prieigą
prie interneto).

5

4

3
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1.3.2. Mokyklos bendruomenės
narių (tarp jų atskirai mokytojų,
mokinių), nurodančių, kad
sveikatos priežiūra
mokykloje tenkina jų poreikius,
apimtis

2

Ar mokyklos bendruomenės
nariai yra susipažinę su
mokyklos visuomenės sveikatos
specialisto funkcijomis?
Kokia dalis mokinių teigia,
kad gali kreiptis į visuomenės
sveikatos specialistą jo
kompetencijos klausimais ir
gauti informacijos?
Kokia dalis bendruomenės narių
mano, kad visuomenės sveikatos
specialistas savo darbą atlieka
gerai?

Dalis bendruomenės narių
yra susipažinę su visuomenės
sveikatos specialisto
funkcijomis.
Dalis mokinių teigia, kad gali
kreiptis į visuomenės sveikatos
specialistą jo kompetencijos
klausimais ir gauti informacijos.
Dalis bendruomenės narių
mano, kad visuomenės
sveikatos specialistas savo
darbą atlieka gerai.

Dauguma bendruomenės narių
yra susipažinę su visuomenės
sveikatos specialisto
funkcijomis.
Dauguma mokinių teigia,
kad gali kreiptis į visuomenės
sveikatos specialistą jo
kompetencijos klausimais ir
gauti informacijos.
Dauguma bendruomenės
narių mano, kad visuomenės
sveikatos specialistas savo
darbą atlieka gerai.

1.4. Numatytas sveikatos
stiprinimo procesų ir rezultatų
vertinimas

1.4.1. Mokykloje taikoma
sveikatą stiprinančių mokyklų
veiklos vertinimo sistema

Pavieniai mokyklos specialistai,
sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančios grupės
nariai, mokyklos vadovai
yra susipažinę su sveikatą
stiprinančios mokyklos veiklos
vertinimo rodiklių sistema ir jų
taikymo metodika.

Ar mokykloje yra susipažinusių
su sveikatą stiprinančios
mokyklos veiklos vertinimo
rodiklių sistema ir jų taikymo
metodika?

Ar mokiniai, turintys sveikatos
problemų, žino apie šių ligų
profilaktikos priemones?

Mokiniai, turintys sveikatos
problemų, iš dalies žino
apie ligų, kuriomis jie serga,
profilaktikos priemones.

Mokiniai, turintys sveikatos
problemų, yra supažindinti su
lėtinių ligų, kuriomis jie serga,
profilaktikos priemonėmis.

Mokyklos sveikatos stiprinimo
veiklą organizuojančios grupės
nariai susipažinę su sveikatą
stiprinančios mokyklos veiklos
vertinimo rodiklių sistema ir jų
taikymo metodika.

Ar mokyklos vadovas užtikrina
informacijos, reikalingos
visuomenės sveikatos priežiūros
specialisto funkcijoms vykdyti,
pateikimą?

Mokyklos vadovas dažnai
užtikrina informacijos,
reikalingos visuomenės
sveikatos priežiūros specialisto
funkcijoms vykdyti, pateikimą.

5

Mokyklos vadovas visada
užtikrina informacijos,
reikalingos visuomenės
sveikatos priežiūros specialisto
funkcijoms vykdyti, pateikimą.

4
Su jomis supažindinti atsakingi
asmenys, kurie jų laikosi.

3
Bendruomenė su jomis
susipažinusi ir jų laikosi.

2 uždavinys. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę mokykloje

1
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1.5. Mokykla dalyvauja vaikų
sveikatos moksliniuose
tyrimuose

1

1.5.1. Mokyklos bendruomenės
narių, pripažįstančių, kad
dalyvavimas vaikų sveikatos
ir gyvensenos moksliniuose
tyrimuose yra pakankamas,
apimtis

1.4.2. Sveikatos stiprinimo
veiklos vertinimo rezultatai
panaudojami naujai veiklai
planuoti ir jos kokybei gerinti

2

4

Vertinimo išvadų panaudojimas
sveikatos stiprinimo veiklai
planuoti ir tobulinti.
Ar mokykla inicijuoja
ir dalyvauja tyrimuose,
susijusiuose su vaikų sveikata,
gyvensena, sveikatos stiprinimu,
sveikatos ugdymu?

Dalis vertinimo išvadų
panaudojama sveikatos
stiprinimo veiklai planuoti ir
tobulinti.
Mokykla yra dalyvavusi
tyrimuose, susijusiuose su
vaikų sveikata, gyvensena,
sveikatos stiprinimu, sveikatos
ugdymu.

Dauguma vertinimo išvadų
panaudojamos sveikatos
stiprinimo veiklai planuoti ir
šiai veiklai tobulinti.
Mokykla inicijuoja ir dalyvauja
tyrimuose, susijusiuose su
vaikų sveikata, gyvensena,
sveikatos stiprinimu, sveikatos
ugdymu.

Kokia dalis bendruomenės narių
dalyvauja aptariant sveikatos
stiprinimo veiklos vertinimo
rezultatus?

Kokia dalis bendruomenės narių
yra susipažinę su sveikatos
stiprinimo veiklos vertinimo
rezultatais?

Dalis bendruomenės narių
yra susipažinę su sveikatos
stiprinimo veiklos vertinimo
rezultatais.

Dauguma bendruomenės narių
yra susipažinę su sveikatos
stiprinimo veiklos vertinimo
rezultatais.

Dauguma bendruomenės narių Dauguma mokytojų dalyvauja
aptariant sveikatos stiprinimo
dalyvauja aptariant sveikatos
veiklos vertinimo rezultatus.
stiprinimo veiklos vertinimo
rezultatus.

Kiek bendruomenės narių pagal
savo kompetenciją dalyvauja
atliekant sveikatos stiprinimo
veiklos vertinimą?

Dalis bendruomenės narių
dalyvauja atliekant sveikatos
stiprinimo veiklos vertinimą.

Kada atliekamas sveikatos
Vertinimas atliekamas tik
pasibaigus sveikatos stiprinimo stiprinimo veiklos vertinimas?
veiklos programai.

Ar sveikatos stiprinimo veiklos
vertinimas planuojamas?

5

Dauguma bendruomenės
narių pagal savo kompetenciją
dalyvauja atliekant sveikatos
stiprinimo veiklos vertinimą.

Sveikatos stiprinimo veiklos
dalies rodiklių vertinimas
atliekamas periodiškai, pagal
poreikį tobulinti procesus.

Sveikatos stiprinimo veiklos
Sveikatos stiprinimo veiklos
vertinimas planuojamas atlikti
vertinimas planuojamas 5
programai pasibaigus.
metų sveikatos stiprinimo
veiklos programoje, metiniuose
sveikatos stiprinimo veiklos
planuose.

3
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1.5.2. Vaikų sveikatos ir
gyvensenos mokslinių
tyrimų rezultatai ir išvados
panaudojami naujai veiklai
planuoti ir jos kokybei gerinti

2

5
Kokia dalis mokyklos
bendruomenės narių pripažįsta,
kad dalyvavimas vaikų sveikatos
ir gyvensenos moksliniuose
tyrimuose yra pakankamas?
Kokia dalis bendruomenės narių
yra susipažinę su vaikų sveikatos
ir gyvensenos mokslinių tyrimų
rezultatais?
Tyrimų išvadų panaudojimas
sveikatos stiprinimo veiklai
planuoti ir tobulinti.

5
Pavieniai mokyklos
bendruomenės nariai
pripažįsta, kad dalyvavimas
vaikų sveikatos ir gyvensenos
moksliniuose tyrimuose yra
pakankamas.
Pavieniai bendruomenės
nariai yra susipažinę su vaikų
sveikatos ir gyvensenos
mokslinių tyrimų rezultatais.
Dalis tyrimo išvadų
panaudojama sveikatos
stiprinimo veiklai planuoti ir
tobulinti.

3
Dalis mokyklos bendruomenės
narių pripažįsta, kad
dalyvavimas vaikų sveikatos
ir gyvensenos moksliniuose
tyrimuose yra pakankamas.
Dalis bendruomenės narių yra
susipažinę su vaikų sveikatos ir
gyvensenos mokslinių tyrimų
rezultatais.
Dauguma tyrimo išvadų
panaudojamos sveikatos
stiprinimo veiklai planuoti ir
šiai veiklai tobulinti.

Vertinimo metodai: dokumentų analizė, savianalizė, interviu, grupinė diskusija, veiklos stebėjimas ir aptarimas, anketavimas, atvejų analizė.

Naudojami vertinimo šaltiniai: mokyklos sveikatos stiprinimo programa, tvarkaraščiai, TAMO dienynas, projektų dokumentacija, sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje organizuojančios grupės dokumentacija, tėvų susirinkimų protokolai, informacija apie mokinių sveikatą, įvairių pasitarimų protokolai, internetinės svetainės informacija, mokyklos
informaciniai leidiniai, apklausų rezultatai, būrelių planai ir ataskaitos, klasių auklėtojų ataskaitos, mokyklos specialistų: visuomenės sveikatos specialisto, psichologo, specialiojo
pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo – ataskaitos, vaikų sveikatos ir gyvensenos mokslinių tyrimų rezultatai ir išvados ir kt.

1
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2

1

3

4 lygis

2.1.2. Bendruomenės narių (tarp
jų atskirai mokinių, specialiųjų
ugdymosi poreikių mokinių, jų
tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų), teigiančių, kad mokykloje
užtikrinamas saugumas, apimtis

2.1. Kuriami ir puoselėjami geri 2.1.1. Bendruomenės narių
mokyklos bendruomenės narių (tarp jų atskirai mokinių,
mokytojų, tėvų (globėjų,
tarpusavio santykiai
rūpintojų), teigiančių, kad yra
patenkinti šia mokykla, apimtis

Ar mokykloje yra bendruomenės
narių paramos, įvertinimo ir
skatinimo sistema?
Kaip ją vertina bendruomenė?
Kokia praleistų pamokų
skaičiaus pokyčio tendencija?
Kokia dalis mokinių teigia,
kad mokyklos aplinka maloni,
skatinanti mokytis?
Kiek bendruomenės narių (tarp
jų mokytojų, tėvų (globėjų,
rūpintojų) mano, kad mokyklos
aplinka maloni, skatinanti
kūrybiškai dirbti?
Kokia dalis mokinių, tarp jų
specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių, jų tėvų (globėjų,
rūpintojų), teigia, kad jų
poreikiais mokykloje domimasi?

Dalis mokytojų ir kitų
darbuotojų patenkinti, kad
dirba šioje mokykloje.
Dalis bendruomenės narių gerai
vertina mokykloje veikiančią
paramos, įvertinimo ir
skatinimo sistemą.
Didelis dėl nepateisinamų
priežasčių praleistų pamokų
skaičius. Jis mažėja.
Dalis mokinių teigia, kad
mokyklos aplinka maloni,
skatinanti mokytis.
Dalis mokytojų ir kitų
darbuotojų bei tėvų (globėjų,
rūpintojų) teigia, kad mokyklos
aplinka maloni, skatinanti
kūrybiškai dirbti.
Dalis mokinių, tarp jų
specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių, jų tėvų (globėjų,
rūpintojų), teigia, kad jų
poreikiais mokykloje domimasi.

Dauguma bendruomenės
narių gerai vertina mokykloje
veikiančią paramos, įvertinimo
ir skatinimo sistemą.
Nedidelis dėl nepateisinamų
priežasčių praleistų pamokų
skaičius. Jis mažėja.
Dauguma mokinių teigia, kad
mokyklos aplinka maloni,
skatinanti mokytis.
Dauguma mokytojų ir kitų
darbuotojų bei tėvų (globėjų,
rūpintojų) teigia, kad mokyklos
aplinka maloni, skatinanti
kūrybiškai dirbti.
Dauguma mokinių, tarp jų
specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių, jų tėvų (globėjų,
rūpintojų), teigia, kad jų
poreikiais mokykloje domimasi.

Ar bendruomenės nariai
patenkinti šia mokykla?

5

Dauguma mokytojų ir kitų
specialistų patenkinti, kad
dirba šioje mokykloje.

4

2 lygis

Požymiai

Dalis mokinių patenkinti, kad
mokosi šioje mokykloje.

Iliustracijos

Dauguma mokinių patenkinti,
kad mokosi šioje mokykloje.

Uždavinys. Kurti ir puoselėti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius

Pagalbiniai rodikliai

Rodikliai

TIKSLAS: siekiama plėtoti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius

2-a veiklos sritis. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA
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1

2.1.4. Bendruomenės narių
(tarp jų atskirai mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų), mokytojų
ir kitų specialistų), nurodančių,
kad prireikus jie sulaukia
aplinkinių pagalbos, apimtis

2.1.3. Bendruomenės narių
(tarp jų atskirai mokinių, jų
tėvų, (globėjų, rūpintojų),
mokytojų ir kitų specialistų),
nurodančių, kad mokykloje
vyrauja draugiška atmosfera,
apimtis

2

Dalis mokinių, jų tėvų (globėjų,
rūpintojų), mokytojų teigia, kad
mokykloje veikia psichologinės
pagalbos smurtą patiriantiems
asmenims sistema.

Ar mokykloje veikia
psichologinės pagalbos smurtą
patiriantiems asmenims
sistema?

Ar mokykloje veikia
Pavieniai mokiniai, jų tėvai
(globėjai, rūpintojai), mokytojai psichologinės pagalbos
smurtautojams sistema?
teigia, kad mokykloje veikia
psichologinės pagalbos
smurtautojams sistema.

Dalis mokinių, jų tėvų (globėjų,
rūpintojų), mokytojų teigia, kad
mokykloje veikia psichologinės
pagalbos smurtautojams
sistema.
Dauguma mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų teigia,
kad mokykloje veikia psichologinės pagalbos smurtą patiriantiems asmenims sistema.

Kiek tėvų (globėjų, rūpintojų)
nurodo, kad mokykloje vyrauja
draugiška atmosfera?
Pavieniai tėvai (globėjai,
rūpintojai) nurodo, kad
mokykloje vyrauja draugiška
atmosfera.

Dalis tėvų (globėjų, rūpintojų)
nurodo, kad mokykloje vyrauja
draugiška atmosfera.

Ar mokykloje daug stresinių
Dalis mokytojų ir kitų
situacijų, dažni konfliktai?
specialistų teigia, kad mažėja
stresinių ir konfliktinių situacijų
darbe.

Dauguma mokytojų ir kitų
specialistų teigia, kad mažėja
stresinių ir konfliktinių situacijų
darbe.

Kokia dalis mokyklos
bendruomenės narių sutinka,
kad bendruomenė draugiška?

Kokia dalis mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų), mokytojų ir
kitų bendruomenės narių teigia,
kad mokykloje jaučiasi saugiai?

Dalis mokinių, jų tėvų (globėjų,
rūpintojų), mokytojų ir kitų
bendruomenės narių teigia,
kad mokykloje jaučiasi saugiai.

Dauguma mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų), mokytojų ir
kitų bendruomenės narių teigia,
kad mokykloje jaučiasi saugiai.

Dalis mokyklos bendruomenės
narių (mokinių, mokytojų,
kitų specialistų) sutinka, kad
bendruomenė yra draugiška.

Kokia dalis specialiųjų ugdymosi
poreikių bei socialinės atskirties
mokinių, jų tėvų (globėjų,
rūpintojų) mano, kad jų poreikiai
yra tenkinami tinkamai?

Dalis specialiųjų ugdymosi
poreikių bei socialinės atskirties
mokinių, jų tėvų (globėjų,
rūpintojų) mano, kad jų poreikiai
yra tenkinami tinkamai.

Dauguma specialiųjų ugdymosi
poreikių bei socialinės atskirties
mokinių, jų tėvų (globėjų,
rūpintojų) mano, kad jų poreikiai
yra tenkinami tinkamai.

Dauguma mokyklos
bendruomenės narių (mokinių,
mokytojų, kitų specialistų)
sutinka, kad bendruomenė yra
draugiška.

5

4

3
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2.2. Sudarytos galimybės
visiems bendruomenės
nariams dalyvauti sveikatos
stiprinimo programos vykdyme

1

Kokia dalis mokinių, mokytojų
kitų specialistų, tėvų (globėjų,
rūpintojų) pritaria esamai
tvarkai ir drausmei mokykloje?

2.2.1. Mokinių, dalyvaujančių
sudarant ar (ir) aptariant
mokyklos vidaus tvarkos
taisykles, apimtis

Dalis mokinių, mokytojų, kitų
specialistų, tėvų (globėjų,
rūpintojų) pritaria esamai
tvarkai ir drausmei mokykloje.

Dalis mokinių, jų tėvų (globėjų, Ar mokyklos bendruomenės
rūpintojų), mokytojų teigia, kad nariai prireikus padeda kitiems?
prireikus padeda kitiems.

Dauguma mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų), mokytojų
teigia, kad prireikus padeda
kitiems.

Dauguma mokinių, mokytojų,
kitų specialistų, tėvų (globėjų,
rūpintojų) pritaria esamai
tvarkai ir drausmei mokykloje.

Dalis mokinių, jų tėvų (globėjų, Ar mokyklos bendruomenės
rūpintojų), mokytojų teigia, kad nariai gauna reikiamą pagalbą?
prireikus sulaukia reikiamos
pagalbos.

Dauguma mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų), mokytojų
teigia, kad prireikus sulaukia
reikiamos pagalbos.

Mokinių dalyvavimas sudarant
ir aptariant mokyklos vidaus
tvarkos taisykles.

Ar mokykloje veikia mokymosi
pagalbos sistema?

Dalis mokinių teigia, kad
mokykloje gerai veikia
mokymosi pagalbos sistema.

Dauguma mokinių teigia,
kad mokykloje gerai veikia
mokymosi pagalbos sistema.

Dalis mokinių dalyvauja
sudarant ir aptariant mokyklos
vidaus tvarkos taisykles.

Ar mokytojai patenkinti
mokykloje numatyta ir (ar)
veikiančia konsultacinės
pagalbos sistema?

Dalis mokytojų mano, kad
mokykloje gerai veikia
konsultacinės pagalbos sistema
iškilusioms problemoms spręsti.

Dauguma mokytojų mano,
kad mokykloje gerai veikia
konsultacinės pagalbos sistema
iškilusioms problemoms spręsti.

Dauguma mokinių dalyvauja
sudarant ir aptariant mokyklos
vidaus tvarkos taisykles.

Ar ji yra pasirengusi
konstruktyviai reaguoti į krizę?

Krizių valdymo mokykloje
komanda gali reaguoti į krizę.

Krizių valdymo mokykloje
komanda pasirengusi
konstruktyviai reaguoti į krizę.

Kokia dalis mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų) nurodo,
kad su jais mokykloje elgiamasi
teisingai?

Ar veikia krizių valdymo
mokykloje komanda?

5

Veikia krizių valdymo
mokykloje komanda.

4

Veikia krizių valdymo
mokykloje komanda.

3

Dalis mokinių, jų tėvų (globėjų,
2.1.5. Mokinių, jų tėvų (globėjų, Dauguma mokinių, jų tėvų
rūpintojų) nurodo, kad su jais
rūpintojų), nurodančių, kad su (globėjų, rūpintojų) nurodo,
jais elgiamasi teisingai, apimtis kad su jais mokykloje elgiamasi mokykloje elgiamasi teisingai.
teisingai.

2
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1

5
Mokyklos bendruomenės
informavimas apie priimtus
sprendimus sveikatos stiprinimo,
sveikatos ugdymo klausimais.

Kokia dalis mokyklos
bendruomenės narių teigia, kad
žino apie sveikatos stiprinimo
renginius?
Mokinių įtraukimas į sveikatos
stiprinimo ir ugdymo veiklą.
Ar mokinai gali rinktis sveikatos
stiprinimo veiklas?

Kokios galimybės sudarytos
mokyklos bendruomenės
nariams, ypač tėvams
(globėjams, rūpintojams),
dalyvauti sveikatos stiprinimo ir
ugdymo veikloje?

Kokia dalis mokinių teigia, kad
dalyvauja ilgalaikėje socialinės
ir emocinės kompetencijos
ugdymo programoje?

4
Dalis mokyklos bendruomenės
narių teigia, kad yra
informuojami apie esminius
sprendimus, susijusius su
sveikatos stiprinimu, sveikatos
ugdymu.
Dalis mokyklos bendruomenės
narių teigia, kad žino apie
sveikatos stiprinimo renginius.
Dalis mokinių aktyviai
dalyvauja sveikatos stiprinimo,
sveikatos ugdymo veikloje.
Kai kada mokiniams
sudaromos galimybės
pasirinktinai dalyvauti įvairiose
sveikatos stiprinimo veiklose.
Daliai mokyklos bendruomenės
narių, ypač tėvų (globėjų,
rūpintojų), dalyvavimas
sveikatos stiprinimo ir ugdymo
veikloje nėra užtikrinamas.

Dalis mokinių teigia, kad
dalyvauja ilgalaikėje socialinės
ir emocinės kompetencijos
ugdymo programoje.

3
Dauguma mokyklos
bendruomenės narių teigia,
kad yra informuojami apie
esminius sprendimus,
susijusius su sveikatos
stiprinimu, sveikatos ugdymu.
Dauguma mokyklos
bendruomenės narių teigia,
kad žino apie sveikatos
stiprinimo renginius.
Dauguma mokinių aktyviai
dalyvauja sveikatos stiprinimo,
sveikatos ugdymo veikloje.
Mokiniams sudarytos
galimybės pasirinktinai
dalyvauti įvairiose sveikatos
stiprinimo veiklose.
Daugumai mokyklos
bendruomenės narių,
ypač tėvams (globėjams,
rūpintojams), sudaryta
galimybė įvairiais būdais
(planuojant, organizuojant,
įgyvendinant) dalyvauti
sveikatos stiprinimo ir ugdymo
veikloje.
Dauguma mokinių teigia, kad
dalyvauja ilgalaikėje socialinės
ir emocinės kompetencijos
ugdymo programoje.

2

2.2.2. Bendruomenės narių
(tarp jų atskirai mokinių,
mokytojų, kitų specialistų),
dalyvaujančių sveikatos
stiprinimo programoje ir
kitose ilgalaikėse socialinės
ir emocinės kompetencijos
ugdymo programose, apimtis
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2.3. Numatytas smurto
mažinimas

1

Ką mokyklos bendruomenės
nariai mano apie smurto
paplitimo mokykloje nustatymą?

Kokia dalis mokyklos darbuotojų
supažindinti, kaip atpažinti
smurtą patiriantį vaiką?

Pavieniai bendruomenės nariai
teigia, kad smurto paplitimo
mokykloje nustatymas yra
gerai organizuotas.

Dauguma mokyklos
darbuotojų supažindinti, kaip
atpažinti smurtą patiriantį
vaiką.

Dalis bendruomenės narių
teigia, kad smurto paplitimo
mokykloje nustatymas yra
gerai organizuotas.

Beveik visi mokyklos
darbuotojai supažindinti, kaip
atpažinti smurtą patiriantį
vaiką.

2.3.2. Numatytos bet kokios
smurto formos (tiesioginio ar
netiesioginio, tyčinio fizinio,
psichologinio, seksualinio
išnaudojimo, patyčių, patyčių
kibernetinėje erdvėje,
nepriežiūros) mažinimo
priemonės

Mokinių savivaldos įtaka
mokykloje vykstantiems
sveikatos stiprinimo procesams.

Mokyklos bendruomenės
narių galimybė išsakyti savo
nuomonę, lūkesčius sveikatos
stiprinimo, sveikatos ugdymo
klausimais.

Pavieniai mokyklos
bendruomenės nariai, ypač
mokiniai, jų tėvai (globėjai,
rūpintojai), turi galimybę
išsakyti savo nuomonę,
lūkesčius sveikatos stiprinimo,
sveikatos ugdymo klausimais.

Daliai mokyklos bendruomenės
narių, ypač mokiniams,
jų tėvams (globėjams,
rūpintojams), sudaryta galimybė
išsakyti savo nuomonę, lūkesčius
sveikatos stiprinimo, sveikatos
ugdymo klausimais.
Mokinių savivaldos veikla
Mokinių savivalda turi įtakos
neturi realios įtakos mokykloje
mokykloje vykstantiems
sveikatos stiprinimo procesams. vykstantiems sveikatos
stiprinimo procesams.

Visuomenės sveikatos priežiūros
specialisto, psichologo,
socialinio pedagogo
dalyvavimas mokyklos sveikatos
stiprinimo veikloje.

5

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas,
psichologas, socialinis
pedagogas teigia, kad jie
retai įtraukiami į sveikatos
stiprinimo veiklą mokykloje.

4

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas,
psichologas, socialinis
pedagogas teikia paramą
įgyvendinant sveikatos
stiprinimo veiklą.

3

2.3.1. Nustatytas bet kokios
smurto formos (tiesioginio ar
netiesioginio, tyčinio fizinio,
psichologinio, seksualinio
išnaudojimo, patyčių, patyčių
kibernetinėje erdvėje,
nepriežiūros) paplitimo
mokykloje mastas

2.2.3. Bendruomenės narių
(tarp jų atskirai mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų), mokytojų
ir kitų specialistų), teigiančių,
kad jie skatinami išreikšti savo
nuomonę jiems rūpimais
sveikatos stiprinimo klausimais,
apimtis

2
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2.3.3. Bendruomenės narių
(tarp jų atskirai mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų), mokytojų
ir kitų specialistų), teigiančių,
kad bet kokio smurto
formų mažinimo priemonių
mokykloje pakanka, apimtis

2
Kokia dalis mokyklos darbuotojų
mano, kad Mokyklos vaiko
gerovės komisija tinkamai
organizuoja pagalbą vaikui,
nukentėjusiam nuo smurto?
Ar mokykla dalyvauja
papildomose socialines ir
emocines kompetencijas
ugdančiose prevencinėse
programose?
Ar mokykloje veikia reagavimo į
smurto atvejus sistema?
Kokia dalis bendruomenės narių
mano, kad mokykloje taikomų
smurto mažinimo priemonių
pakanka?
Kokia dalis bendruomenės narių
mano, kad mokykloje taikomos
bet kokio smurto mažinimo
priemonės yra efektyvios?

Mokykla dalyvauja
papildomoje socialines ir
emocines kompetencijas
ugdančioje prevencinėje
programoje.
Mokykloje reaguojama į
atskirus smurto atvejus.
Dalis mokinių, jų tėvų (globėjų,
rūpintojų), mokytojų mano,
kad mokykloje taikomų smurto
mažinimo priemonių pakanka.
Dalis mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų), mokytojų,
kitų specialistų mano, kad
mokykloje taikomos bet kokio
smurto mažinimo priemonės
yra efektyvios.

Mokykla dalyvauja keliose
papildomose ilgalaikėse
socialines ir emocines
kompetencijas ugdančiose
prevencinėse programose.
Mokykloje veikia visiems aiški
reagavimo į smurto atvejus
sistema.
Dauguma mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų), mokytojų,
kitų darbuotojų mano, kad
mokykloje taikomų smurto
mažinimo priemonių pakanka.
Dauguma mokinių, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų), mokytojų,
kitų specialistų mano, kad
mokykloje taikomos bet kokio
smurto mažinimo priemonės
yra efektyvios.

5

Dalis bendruomenės narių
mano, kad Mokyklos vaiko
gerovės komisija tinkamai
organizuoja pagalbą vaikui,
nukentėjusiam nuo smurto.

4

Dauguma bendruomenės narių
mano, kad Mokyklos vaiko
gerovės komisija tinkamai
organizuoja pagalbą vaikui,
nukentėjusiam nuo smurto.

3

Vertinimo metodai: apklausa (žodinė, anketinė), pokalbiai su tėvais, pokalbiai su mokiniais, pokalbiai su mokytojais, tyrimai, stebėjimas, atvejų analizė.

Naudojami vertinimo šaltiniai: įvairios prevencinės programos, sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės dokumentacija, metodinių grupių dokumentacija, posėdžių
protokolai, tėvų susirinkimų protokolai, mokinių savivaldos dokumentacija, mokyklos bendruomenės susirinkimų protokolai, mokyklos metinės veiklos ataskaitos, mokyklos
specialistų: visuomenės sveikatos specialisto, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo – darbo dokumentacija, informaciniai leidiniai, stendai, parodos,
vidaus darbo tvarkos taisyklės, tyrimų rezultatai, mokyklos interneto svetainės medžiaga ir kt.

1
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2

1

3

4 lygis

Iliustracijos

3.1. Užtikrinama mokyklos
teritorijos, patalpų sauga ir
kuriama sveikatą stiprinanti
aplinka

3.1.1. Tinkamas mokyklos
teritorijos įrengimas ir
priežiūros užtikrinimas

4

2 lygis

Įrenginiai sutvarkyti, tačiau
yra seni. Kūno kultūros zona
tvarkoma.

Poilsio zonos prižiūrimos, bet ne- Poilsio zonų įrengimas ir
apželdintos, atviros saulei ir vėjui. priežiūra.

Įrenginiai yra techniškai
tvarkingi, saugūs. Kūno
kultūros zona gerai prižiūrima.
Gerai įrengtos ir jaukios poilsio
zonos.

Daugumos bendruomenės
narių nuomone, poilsio zonų
pakanka.

Dalies bendruomenės narių
nuomone, poilsio zonų
pakanka.

Kūno kultūros zonos įrengimas ir
priežiūra.

Mokyklos sporto aikštynai
yra per arti pastato ir iš dalies
atitinka bendrojo ugdymo
mokyklos higienos normos
reikalavimus.

Mokykloje yra kūno kultūros
zona, ji įrengta pakankamu
atstumu nuo pagrindinio
mokyklos pastato ir atitinka
bendrojo ugdymo mokyklos
higienos normos reikalavimus.

Poilsio zonų vertinimas
mokyklos bendruomenės
požiūriu.

Poilsio zonų saugumas ir
patogumas.

Aikštynų atstumas nuo
mokymosi pastatų ir atitikimas
bendrojo ugdymo mokyklos
higienos normos reikalavimams.

Teritorija mažai apželdinta,
želdiniai retai tvarkomi.

Daug želdinių, jie prižiūrimi.

Poilsio zonos apželdintos,
saugios, gerai apšviestos.

Teritorijos želdiniai ir jų priežiūra.

Teritorija prižiūrima, vasarą
retai pjaunama žolė.

Teritorijos priežiūra.

Teritorijos izoliavimas nuo
aplinkos.

5

Požymiai

Teritorija yra gerai prižiūrima,
reguliariai valoma, vasarą
pjaunama žolė.

Mokyklos teritorija yra aptverta Mokyklos teritorija nėra
tinkamai aptverta.
ir atitinka bendrojo ugdymo
mokyklos higienos normos
reikalavimus.

1 uždavinys. Užtikrinti mokyklos teritorijos, patalpų saugą ir kurti sveikatą stiprinančią aplinką

Pagalbiniai rodikliai

Rodikliai

TIKSLAS: siekiama kurti saugią, sveikatą stiprinančią ugdymo aplinką

3-ia veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA
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1

3.1.3. Tinkamas valgyklos ir
maisto tvarkymo patalpų
įrengimas bei priežiūros
užtikrinimas

3.1.2. Tinkamas klasių ir
kabinetų įrengimas bei
priežiūros užtikrinimas

2

Klasių, kabinetų skaičiaus
atitiktis mokymo programai,
mokinių skaičiui, darbo vietų
įrengimo reikalavimams.

Klasių, kabinetų skaičius
atitinka mokymo programos
poreikius, mokinių skaičių,
ploto užtenka visoms darbo
vietoms įrengti.

Patalpų valymas.

Kabinetai ir klasės reguliariai
valomos drėgnuoju būdu.

Valgykla ir maisto tvarkymo
patalpos įrengtos pagal
bendrojo ugdymo
mokyklos higienos normos
reikalavimus.

Valgykla ir maisto tvarkymo
patalpos netipinės.

Mokiniai sodinami atsižvelgiant Mokiniai sodinami atsižvelgiant
į sveikatos priežiūros
į sveikatos priežiūros
specialistų rekomendacijas, jie specialistų rekomendacijas.
žino kaip pasirinkti baldų dydį.

Valgyklos ir maisto tvarkymo
patalpų įrengimas.

Mokinių susodinimas
atsižvelgiant į sveikatos
priežiūros specialistų
rekomendacijas ir informacijos
apie tai pateikimas.

Klasėse ir kabinetuose pakanka Klasėse ir kabinetuose pakanka Mokyklos baldų atitiktis
bendrojo ugdymo mokyklos
įvairaus dydžio baldų arba jų
įvairaus dydžio baldų arba jų
higienos normos reikalavimams.
dydis lengvai reguliuojamas.
dydis lengvai reguliuojamas.

Kabinetai ir klasės reguliariai
valomos drėgnuoju būdu.

Kabinetų, dirbtuvių, laboratorijų
įrengimo atitiktis sveikatos
saugos reikalavimams.

Beveik visų kabinetų, dirbtuvių, Daugumos klasių, kabinetų,
laboratorijų įrengimas atitinka dirbtuvių įrengimas
sveikatos saugos reikalavimus. atitinka sveikatos saugos
reikalavimus.

Klasių, kabinetų per mažai.
Mokomasi dviem pamainomis.

Šiukšlių išvežimas ir aikštelės
Aikštelė nereguliariai
priežiūra.
prižiūrima, valoma, ne visi
konteineriai uždengti sandariai.
Šiukšlės ne visada išvežamos
laiku.

Aikštelė gerai prižiūrima,
valoma, konteineriai su
sandariais dangčiais. Šiukšlės
išvežamos laiku.

Ūkinės aikštelės įrengimas ir
priežiūra.

Ūkinė aikštelė įrengta netoli
maisto tvarkymo patalpų, bet
nėra atskiro įvažiavimo.

Ūkinė aikštelė įrengta netoli
maisto tvarkymo patalpų, yra
atskiras įvažiavimas.

5
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1

3.1.4. Tinkamas kitų mokyklos
patalpų įrengimas ir priežiūros
užtikrinimas

2

4

Sporto ir aktų salės įrengimas.

Patalpų būklė ir aprūpinimas
inventoriumi.
Sporto salės apkrovimas.
Salių įrangos saugos
užtikrinimas, salės priežiūra.
Koridorių ir laiptinių, vidaus
poilsio zonų įrengimas ir
priežiūra.

Stendų įrengimas ir
panaudojimas.

Mokykloje įrengta sporto salė,
tačiau ji per maža.

Senokai remontuotos salės.
Sporto salėje yra būtiniausias
inventorius.
Sporto salė perkrauta ir
netenkina mokyklos poreikių.
Salių įranga saugi, periodiškai
tikrinama, salė prižiūrima,
tvarkoma nereguliariai.
Patalpos seniai remontuotos,
niūrios spalvos, trūksta
patogumo, šiukšlių dėžių.

Stendų informacinė medžiaga
yra retai keičiama.

Salės renovuotos,
suremontuotos, jaukios. Jose
yra reikalingas inventorius.
Sporto salės naudojimas
tenkina mokyklos poreikius.
Salių įranga saugi, periodiškai
tikrinama, salė prižiūrima,
tvarkoma.
Koridoriai, laiptinės,
poilsio zonos estetiškos,
suremontuotos, patogiai
išdėstytos, pakanka šiukšlių
dėžių.
Patogiose vietose ir aukštyje
yra stendai, kuriuose
reguliariai atnaujinama aktuali
informacija.

Valgyklos patalpomis leidžiama Valgyklos patalpų
naudotis tik valgant.
panaudojimas.

Valgyklos patalpos tapusios
papildoma bendruomenės
susibūrimų vieta, jomis
leidžiama naudotis pamokų
tvarkaraščio langų metu.
Sporto ir aktų salės įrengtos
pagal bendrojo ugdymo
mokyklos higienos normos
reikalavimus.

Valgykla nepakankamai jauki,
tačiau suremontuota.
Valgykla gana švari.

Valgyklos patalpų įrengimas ir
priežiūra.

Ar yra reikalingas maisto
tvarkymo inventorius ir
įrenginiai?

5

Valgykla suremontuota, jauki,
puošiama įvairiomis progomis.
Valgykla švari ir tvarkinga.

Yra visas reikalingas inventorius Yra būtiniausias maisto
tvarkymo inventorius ir
ir įrenginiai. Jie atnaujinami ir
įrenginiai, tačiau jie seni.
papildomi naujais.

3
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2

Mokytojų darbo vietų įrengimas.

Ar patalpos izoliuotos nuo
triukšmo?
Drabužinių, vietų daiktams
pasidėti įrengimas ir priežiūra.

Tualetų ir prausyklų aprūpinimas
asmens higienos priemonėmis.
Ar yra reikiamas kiekis mergaičių
asmens higienos kabinų?
Ar praustuvės ir vandens
nuleidimo mechanizmai yra
techniškai tvarkingi?
Persirengimo kambarių
įrengimas ir priežiūra.

Mokytojai neturi individualių
darbo vietų. Mokytojų
kambarys per mažas.
Priešmokyklinių ir pradinių
klasių patalpos nėra atskirame
bloke.
Patalpos nepakankamai
izoliuotos nuo triukšmo.
Drabužinės bendros, per
mažos. Mokinių drabužinės
saugomos, tvarkingos.

Tualetuose ir prausyklose nėra
asmens higienos priemonių.
Mergaičių asmens higienos
kabinų per mažai.
Praustuvės, unitazai ir vandens
nuleidimo mechanizmai
veikiantys, tačiau susidėvėję.
Prie sporto salės yra
pakankamai vietų drabužiams
pasikabinti.

Dušuose yra karštas vanduo, jie Dušų įrengimas ir priežiūra.
prižiūrimi.

Mokytojai turi individualias
darbo vietas, kurios gerai
įrengtos, jaukios, patogios.
Priešmokyklinių ir pradinių
klasių patalpos įrengtos
atskirame bloke.
Patalpos izoliuotos nuo
triukšmo.
Įrengtos atskiros drabužinės.
Kiekvienas mokinys turi
individualią vietą drabužiams
ir daiktams pasidėti. Mokinių
drabužinės yra saugomos, jos
švarios ir estetiškos.
Tualetai ir prausyklos
aprūpintos asmens higienos
priemonėmis.
Yra reikiamas kiekis mergaičių
asmens higienos kabinų.
Techniškai tvarkingos ir
vaikams lengvai pasiekiamos
praustuvės, unitazai ir vandens
nuleidimo mechanizmai.
Prie sporto salės yra
persirengimo kambarių,
įrengta pakankamai vietų
drabužiams pasikabinti.
Įrengta pakankamai dušo
kabinų. Dušuose yra karštas
vanduo, jie gerai prižiūrimi.

Priešmokyklinių ir pradinių
klasių bloko įrengimas.

Koridorių ir poilsio zonų
priežiūra.

Koridoriai, poilsio zonos
švarios, reguliariai tvarkomos.

Koridoriai, poilsio zonos
švarios, reguliariai tvarkomos.

5
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3.1.6. Tinkamas patalpų
šildymo ir vėdinimo įrengimas
bei priežiūros užtikrinimas

3.1.5. Tinkamo patalpų
apšvietimo įrengimas ir
priežiūros užtikrinimas

2
Ar visose mokyklos patalpose
įrengtas tinkamas, bendrojo
ugdymo mokyklos higienos
normos reikalavimus atitinkantis
apšvietimas?
Koridorių, poilsio zonų, laiptinių
natūralus apšvietimas.
Klasių ir kabinetų langų
aprūpinimas užuolaidomis,
žaliuzėmis.

Tiesiogiai su ugdymo
procesu susijusiose patalpose
apšvietimas atitinka bendrojo
ugdymo mokyklos higienos
normos reikalavimus.
Ne visi koridoriai, poilsio zonos
turi natūralų apšvietimą.
Ne visur ant klasių ir kabinetų
langų yra užuolaidos arba
žaliuzės.
Perdegusios lempos nėra
keičiamos reguliariai.

Vietinio apšvietimo įrengimas
Technologijų kabinetuose ne
visose darbo vietose yra vietinis technologijų kabinetuose.
apšvietimas.

Visose mokyklos patalpose yra
tinkamas, bendrojo ugdymo
mokyklos higienos normos
reikalavimus atitinkantis
apšvietimas.
Koridoriai, poilsio zonos,
laiptinės turi natūralų
apšvietimą.
Klasėse ir kabinetuose ant
langų yra užuolaidos arba
žaliuzės.
Perdegusios lempos reguliariai
keičiamos.
Technologijų kabinetuose
yra vietinis darbo vietų
apšvietimas.

Mokyklos patalpų temperatūros
atitiktis higienos normos
reikalavimams.

Tamsiu paros metu mokyklos
teritorija apšviesta tik iš dalies.
Dauguma mokyklos patalpų
pakankamai šildomos.

Tamsiu paros metu gerai
apšviesta mokyklos teritorija.
Beveik visose mokyklos
patalpose palaikoma tinkama,
bendrojo lavinimo mokyklos
higienos normos reikalavimus
atitinkanti temperatūra.

Beveik visų orlaidžių, langų
atidarymo mechanizmai
tvarkingi, veikiantys.

Daugumos orlaidžių, langų
Ar orlaidžių ir langų atidarymo
atidarymo mechanizmai veikia. mechanizmai tvarkingi,
veikiantys?

Mokymosi patalpos vėdinamos Mokymosi patalpos vėdinamos Ar mokymosi patalpos
reguliariai.
nereguliariai.
vėdinamos reguliariai?

Mokyklos teritorijos apšvietimas
tamsiu paros metu.

Mokymosi patalpų langai ir
šviestuvai švarūs.

Mokyklos langai ir šviestuvai
švarūs, nuvalomi kelis kartus
per metus.

Mokyklos langų ir šviestuvų
priežiūra.

Ar perdegusios lempos
keičiamos reguliariai?

5
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3.1.8. Sveikatos saugos
reikalavimų užtikrinimas
ugdymo procese

3.1.7. Triukšmo lygio valdymas

2

Koks triukšmo lygis mokyklos
patalpose?
Kokia dalis bendruomenės narių
mano, kad mokykloje nėra labai
triukšminga?
Darbų saugos instrukcijų
mokiniams ir personalui
parengimas.
Darbų saugos instruktažų
organizavimas, žurnalų
pildymas.
Ar mokiniai apmokyti saugiai
dirbti?

Triukšmo lygis neviršija
higienos normos reikalavimų.
Dalis bendruomenės narių
mano, kad mokykloje nėra
labai triukšminga.
Daugumai darbų parengtos
saugos instrukcijos.
Periodiškai vedami darbų
saugos instruktažai, pildomi
žurnalai.
Dauguma mokinių žino
saugaus darbo taisykles ir
moka saugiai dirbti.
Mokykla nepakankamai
aprūpinta asmens apsaugos
priemonėmis.
Mokykloje nėra įvykę šiurkščių
saugos reikalavimų pažeidimų.

Triukšmo lygis neviršija
higienos normos reikalavimų.
Daugumos bendruomenės
narių nuomone, mokykloje
nėra labai triukšminga.
Visiems darbams ir ugdymo
procesui vykdyti yra parengtos
darbų saugos instrukcijos.
Periodiškai vedami darbų
saugos instruktažai, pildomi
žurnalai.
Beveik visi mokiniai teigia, kad
moka saugiai dirbti.
Mokykloje pakanka asmens
apsaugos priemonių.

Mokykloje nėra įvykę šiurkščių
saugos reikalavimų pažeidimų.

Ar mokykloje yra nustatyta
šiurkščių darbų saugos
reikalavimų pažeidimų?

Koks mokyklinio skambučio
garsas?

Daugumos bendruomenės
narių nuomone, mokyklinio
skambučio garsas stiprus.

Daugumos bendruomenės
narių nuomone, mokyklinio
skambučio garsas pakankamai
tylus, malonus. Skambučio
garsą išrinko mokiniai.

Ar mokykla pakankamai
izoliuota nuo aplinkos triukšmo?

5

Ar triukšmingos mokyklos
patalpos (darbų kabinetai,
sporto salės, pagalbinės
patalpos) izoliuotos nuo
mokymosi patalpų?

Mokykla yra gana
triukšmingoje vietoje, mažai
apželdintoje teritorijoje.

4

Dauguma triukšmingų mokyklos Dalis triukšmingų mokyklos
patalpų (darbų kabinetai, sporto patalpų nepakankamai
izoliuotos.
salės, pagalbinės patalpos)
yra izoliuotos nuo mokymosi
patalpų.

Mokykla yra tylioje vietoje,
teritorija apželdinta.

3
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3.1.9. Ugdymo proceso,
atitinkančio higienos
reikalavimus, organizavimas

2

Ar sveikatos saugos klausimai
mokykloje aptariami?

Cheminių medžiagų saugojimas
ir tvarkymas.

Ar pamokose naudojamos
tik leidžiamos cheminės
medžiagos?
Kokia dalis mokinių žino, kur
kreiptis, ką daryti nelaimės ar
gaisro atveju?
Ar valytojos naudoja saugias
valymo priemones, laikosi jų
etiketėse bei saugos duomenų
lapuose nurodytų reikalavimų?

Sveikatos saugos klausimų
aptarimas neplanuojamas.
Pasitarimai rengiami pagal
poreikį.
Mokykloje yra cheminių
medžiagų saugojimo spintos,
pasenusios medžiagos
pašalinamos iš mokyklos.

Pamokose naudojamos
leidžiamos cheminės
medžiagos
Dauguma mokinių teigia, kad
žino, kur kreiptis, ką daryti
nelaimės ar gaisro atveju.
Valytojos naudoja įvairias
valymo, dezinfekcijos
priemones, laikosi jų etiketėse
bei saugos duomenų lapuose
nurodytų reikalavimų.
Ugdymo krūvis atitinka
ugdymo planą.

Sveikatos saugos mokykloje
klausimai aptariami, priimami
sprendimai. Jų aptarimas
įtrauktas į mokyklos veiklos
planą.
Cheminės medžiagos
saugomos užrakintoje,
mokiniams neprieinamoje
vietoje, pasibaigus galiojimo
laikui kartu su pakuotėmis
išvežamos į pavojingų atliekų
surinkimo vietą.
Pamokose naudojamos
leidžiamos cheminės
medžiagos.
Beveik visi mokiniai teigia,
kad žino, kur kreiptis, ką daryti
nelaimės ar gaisro atveju.
Valytojos naudoja saugias,
ekologiškas valymo,
dezinfekcijos priemones,
laikosi jų etiketėse bei saugos
duomenų lapuose nurodytų
reikalavimų.
Ugdymo krūvis atitinka
ugdymo planą.

Ugdymo krūvio atitiktis ugdymo
planui.

Kur mokykloje yra pirmosios
pagalbos vaistinėlės? Ar
atnaujinamas jų turinys?

Dirbtuvėse, sveikatos kabinete
yra pirmosios pagalbos
vaistinėlių.

Dirbtuvėse, sveikatos kabinete
ar kitoje visiems prieinamoje
vietoje yra pirmosios
pagalbos vaistinėlių, jų turinys
atnaujinamas.

5

4

3

50

1

2

Sudarant tvarkaraščius, dalyje
klasių nevisiškai atsižvelgta į
higienos reikalavimus.

Tvarkaraščiai sudaromi
atsižvelgiant į higienos
reikalavimus.

Pietums skirtos pertraukos
pakankama trukmė.
Kontrolinių darbų planavimas ir
derinimas, viešinimas.
Ar mokiniams, turintiems
sveikatos problemų, yra
pritaikomas mokymo procesas?

Ar mokiniai supažindinami su
reikalavimais kuprinių svoriui?
Kokios dalies mokinių kuprinės
neviršija leistino svorio?
Mokyklos indėlis mažinant
mokinių kuprinių svorį.

Organizuojama 20 min. pietų
pertrauka.
Kontroliniai darbai iš anksto
neplanuojami ir nederinami
tarp mokytojų.
Mokiniams, turintiems
sveikatos problemų, mokymo
procesas yra pritaikomas iš
dalies.
Dalis mokinių teigia, kad yra
supažindinti su reikalavimais
kuprinių svoriui.
Pavienių mokinių kuprinės
neviršija leistino svorio.

Sudaromas kontrolinių darbų
išankstinis grafikas. Jis yra
viešai prieinamas, žinomas.
Mokiniai, turintys sveikatos
problemų, gali mokytis pagal
adaptuotas programas,
individualiai, laisvu grafiku,
namuose ir kt.
Dauguma mokinių teigia, kad
yra supažindinti su reikalavimais
kuprinių svoriui. Kuprinių svorį
pasitikrina patys mokiniai,
daugumos mokinių kuprinės
neviršija leistino svorio.
Mokykla įgyvendina mokinių
kuprinių svorio mažinimo
priemones.

Pertraukų trukmės atitiktis
higienos normos reikalavimams.

Tvarkaraščių sudarymo atitiktis
higienos reikalavimams.

5

Organizuojamos pakankamos
trukmės 1 ar 2 pietų
pertraukos.

Pertraukų trukmė atitinka
Pertraukų trukmė optimaliai
suderinta su bendrojo lavinimo bendrojo lavinimo mokyklos
higienos normos reikalavimus.
mokyklos higienos normos
reikalavimais ir mokinių bei
mokytojų poreikiais.

Tvarkaraščiuose yra nemažai
langų.

4

Tvarkaraščiuose nėra (mažai)
langų.
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3.1.12. Sužalojimų skaičius, jų
pobūdis ir prevencija

3.1.11. Saugaus mokinių
pavėžėjimo ir patogumo
užtikrinimas

Ar aktyvaus keliavimo priemonių
Mokyklos teritorijoje įrengta
laikymas atitinka poreikius?
vietų aktyvaus keliavimo
priemonėms laikyti (dviračiams,
paspirtukams, riedlentėms ir
kt.), bet jų nepakanka.

Ar mokykloje yra įrengta
papildomų palankių sveikatai
priemonių?

5

Ar mokyklos transporto
priemonės yra techniškai
tvarkingos, švarios?
Mokyklos transporto
priemonės yra techniškai
tvarkingos.
Vairuotojo darbe pastebima
trūkumų.

Mokyklos transporto
priemonės yra techniškai
tvarkingos, švarios.
Vairuotojas yra paslaugus,
punktualus.

Mokykloje buvo traumų, dėl
Mokykloje nebuvo sunkių
kurių praleista daugiau kaip
traumų.
viena diena.
Mokykloje per mokslo metus
buvo keletas nedidelių traumų.

Kaip mokiniai supažindinami
su saugaus elgesio transporte
reikalavimais?
Mokiniai informuojami apie
saugų elgesį transporte.

Parengtos ir mokiniams
pateiktos saugaus elgesio
transporte atmintinės, vyksta
mokymai.

Kiek įvyko nelaimingų atsitikimų
mokykloje, buvo traumuota
žmonių?

Ar vairuotojas paslaugus,
punktualus?

Su kuo derinami mokinių
pavėžėjimo planai?

Mokinių pavėžėjimo planas
derinamas su mokytojais,
mokyklos administracija.

Su mokyklos bendruomene
aptartas mokinių pavėžėjimo
planas ir grafikas.

Ar yra buvę nelaimingų
Yra užfiksuota smulkių
Nėra užfiksuota nelaimingų
atsitikimų, susijusių su mokinių nelaimingų atsitikimų, susijusių atsitikimų, susijusių su mokinių
pavėžėjimu?
su mokinių pavėžėjimu.
pavėžėjimu.

Mokyklos teritorijoje įrengta
vietų aktyvaus keliavimo
priemonėms laikyti (dviračiams,
paspirtukams, riedlentėms ir
kt.) ir jų pakanka.

Mokyklos palankios sveikatos
3.1.10. Palankių sveikatai
Mokykloje yra įrengta
priemonės nukreiptos viena
priemonių įrengimas ir įvairovė papildomų sveikatai palankių
kryptimi, nesiekiama įvairovės.
priemonių (pvz., aktyvaus
ir pasyvaus poilsio vietos
patalpose, sveikatingumo,
sensoriniai, pojūčių takai,
auginamos daržovės, vaistažolės,
įrengti braidymo baseinai).

2
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2
Traumos registruojamos.
Su bendruomenės nariais
aptariamos sunkių traumų
priežastys.

3.2. Skatinamas mokyklos
bendruomenės narių fizinis
aktyvumas

3.2.1. Įrengtos ir (ar) taikomos
įvairios, naujoviškos
bendruomenės narių fizinį
aktyvumą skatinančios
priemonės.

4
Traumų pobūdis.
Traumų registravimas ir
analizavimas.

5

Dalis mokinių apmokyti
pirmosios pagalbos pagrindų.

Pavieniai mokiniai apmokyti
pirmosios pagalbos pagrindų.

Fizinio aktyvumo skatinimas
pertraukų metu.
Fizinio aktyvumo skatinimas
prieš pamokas.
Kokia dalis bendruomenės narių
teigia, kad po pamokų gali
pasinaudoti aktyvaus poilsio
zonomis?

Mokyklos patalpose trūksta
aktyvaus poilsio zonų.

Organizuojama viena fiziškai
aktyvi pertrauka per dieną.
Fiziškai aktyvi veikla prieš
pamokas organizuojama tik
renginių metu.
Pavieniai bendruomenės nariai
teigia, kad po pamokų gali
pasinaudoti aktyvaus poilsio
zonomis.

Organizuojama daugiau nei
viena fiziškai aktyvi pertrauka
per dieną.
Organizuojama fiziškai aktyvi
veikla (mankštos, šokiai, judrūs
žaidimai) prieš pamokas.
Dauguma bendruomenės narių
teigia, kad po pamokų gali
pasinaudoti aktyvaus poilsio
zonomis.

Lauko ir vidaus poilsio zonų
pritaikymas ir optimalus
panaudojimas bendruomenės
fiziniam aktyvumui.

Mokyklos patalpose yra įvairių
aktyvaus poilsio zonų (pvz.,
teniso stalai, kovos menų salės
ir kt.).

Lauko poilsio zonos iš dalies
Lauko poilsio zonos pritaikytos
mokinių fiziniam aktyvumui ska- pritaikytos mokinių fiziniam
tinti (pvz., treniruokliai, laipiojimo aktyvumui skatinti.
sienelės, kliūčių ruožai ir pan.).

Kokia dalis mokinių įgavo
pirmosios pagalbos pagrindus?

Dauguma mokyklos specialistų Dauguma mokyklos specialistų Kaip mokykloje organizuojamas
moka suteikti pirmąją pagalbą, pirmosios pagalbos teikimas?
moka suteikti pirmąją
jų žinias reikia atnaujinti.
pagalbą, jų žinios reguliariai
atnaujinamos.

Visos traumos registruojamos,
o jų priežastys analizuojamos.
Jų priežastys aptariamos
su bendruomenės nariais
(mokiniais, mokytojais, kitais
darbuotojais, tėvais (įtėviais),
globėjais ar rūpintojais).

3

2 uždavinys. Užtikrinti, kad mokykloje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių sveikatą
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3 kūno kultūros pamokos
organizuojamos tik
pradinukams.

Pavieniai bendruomenės nariai
teigia, kad pakanka mokykloje
vykdomų papildomo
ugdymo užsiėmimų, renginių,
skatinančių fizinį aktyvumą.

Sporto ir fizinio aktyvumo
Pavieniai mokiniai teigia, kad
būrelių organizavimas.
atsižvelgiama į jų nuomonę
organizuojant sporto ir fizinio
aktyvumo būrelius arba
būreliai organizuojami pagal
mokyklos galimybes. Dauguma
būrelių mokami.

Dauguma bendruomenės narių
teigia, kad pakanka mokykloje
vykdomų papildomo
ugdymo užsiėmimų, renginių,
skatinančių fizinį aktyvumą.
Dauguma mokinių teigia, kad
atsižvelgiama į jų nuomonę
organizuojant sporto ir fizinio
aktyvumo būrelius. Dauguma
būrelių nemokami.

Kokia dalis bendruomenės narių
teigia, kad pakanka mokykloje
vykdomų papildomo ugdymo
užsiėmimų, renginių, skatinančių
fizinį aktyvumą?

Pasyvaus sėdėjimo trukmės
pamokų metu mažinimas.

Kūno kultūros pamokų skaičius
visose klasėse.

Mokinių fizinio pajėgumo
Dalies mokinių fizinis
nustatymas.
pajėgumas nustatomas
naudojant standartizuotus
nacionalinius arba tarptautinius
fizinio pajėgumo testus.

4

Dalyje klasių taikomos
Daugumoje klasių taikomos
pasyvaus sėdėjimo pamokų
pasyvaus sėdėjimo pamokų
metu trumpinimo priemonės.
metu trumpinimo priemonės
(sudarant galimybes įprastinį
sėdėjimą kai kurių pamokų
metu pakeisti aktyviomis
priemonėmis, pvz.,
trumpalaikėmis stovimomis
darbo ar ugdymo (-si) vietomis,
sėdėjimu ant nestabilios
plokštumos – gimnastikos
kamuolių, pusiausvyros
pagalvėlių, platformų ir kt.).

Mokykloje vykdomos 3 ir daugiau fizinio ugdymo, įskaitant
šokių, pamokos per savaitę.

Daugumos mokinių fizinis
pajėgumas nustatomas
naudojant standartizuotus
nacionalinius arba tarptautinius
fizinio pajėgumo testus.

3
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3.3. Organizuojama sveikatai
palanki mityba

1

Dalis mokyklos bendruomenės Ar jie tenkina mokyklos
narių teigia, kad organizuojami bendruomenės narių poreikius?
renginiai tenkina jų poreikius.

Dauguma mokyklos
bendruomenės narių teigia,
kad organizuojami renginiai
tenkina jų poreikius.

3.3.1. Maitinimas
organizuojamas atsižvelgiant
į sveikos mitybos
rekomendacijas, užtikrinant
geriausią maisto kokybę,
numatytos kovos su maisto
švaistymu priemonės

Mokyklos bendruomenė turi
galimybę gauti šiltą, šviežią
maistą.

Šiltas maistas yra atvežamas į
mokyklą.

Dalis mokyklos bendruomenės Ar organizuojami su fiziniu
narių teigia, kad organizuojami aktyvumu susiję įvairūs
renginiai?
įvairūs su fiziniu aktyvumu
susiję renginiai.

Dauguma mokyklos
bendruomenės narių teigia,
kad organizuojami įvairūs
su fiziniu aktyvumu susiję
renginiai.

Ar mokyklos bendruomenė gali
gauti šilto maisto?

Ar planuojant fizinio aktyvumo
renginius atsižvelgiama ir į spec.
poreikių vaikų galimybes?

Kokia dalis mokinių tėvų
(globėjų, rūpintojų) teigia,
kad yra kviečiami į mokyklos
organizuojamus renginius,
susijusius su fiziniu aktyvumu?

Pavieniai mokinių tėvai
(globėjai, rūpintojai) teigia,
kad yra kviečiami į mokyklos
organizuojamus renginius,
susijusius su fiziniu aktyvumu.

Dauguma mokinių tėvų
(globėjų, rūpintojų) teigia,
kad yra kviečiami į mokyklos
organizuojamus renginius,
susijusius su fiziniu aktyvumu.

Mokyklos bendruomenė
planuoja bendrus, taip pat
ir spec. poreikių vaikams
tinkamus renginius.

Kokia dalis mokyklos
bendruomenės narių dalyvauja
mokyklos renginiuose,
susijusiuose su fiziniu
aktyvumu?

Dauguma jaunesniųjų klasių
mokinių, dalis vyresniųjų klasių
mokinių ir mokytojų teigia,
kad dalyvauja fizinį aktyvumą
skatinančiuose renginiuose.

Dauguma mokyklos
bendruomenės narių (tarp
jų mokinių ir mokytojų,
administracijos darbuotojų)
teigia, kad dalyvauja
įvairiuose su fiziniu aktyvumu
susijusiuose renginiuose.

3.2.2. Bendruomenės narių
(tarp jų atskirai administracijos
specialistų, mokytojų, kitų
darbuotojų), dalyvaujančių su
fiziniu aktyvumu susijusiuose
renginiuose, apimtis

3.2.3. Bendruomenės narių
(tarp jų atskirai administracijos
specialistų, mokytojų, kitų
darbuotojų, mokinių),
teigiančių, kad mokykloje
organizuojami fizinį aktyvumą
skatinantys renginiai tenkina jų
poreikius, apimtis
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Ar dalyvaujama vaisių, daržovių
Dalyvaujama vaisių, daržovių
ir pieno produktų vartojimo
ir pieno produktų vartojimo
skatinimo programose?
skatinimo programose.
Pagal galimybes atsižvelgiama į
sezoniškumą.

Dalyvaujama vaisių, daržovių
ir pieno produktų vartojimo
skatinimo programose.
Pirmenybė teikiama sezoninėms
daržovėms ir vaisiams.

Valgiaraščio viešinimas.
Maistines savybes tausojančių
patiekalų gamybos būdų
taikymas.
Ar indai kokybiški, švarūs?

Mokiniai gali rinktis garnyrą,
daržoves.

Valgiaraštis nekabinamas
viešai.
Maistines savybes tausojantys
patiekalų gamybos būdai
naudojami tik pagal poreikį.
Dalis mokyklos bendruomenės
narių teigia, kad jie valgo iš
kokybiškų, tvarkingų, švarių
indų.

Taikomi švediško stalo
principai. Mokiniai turi
galimybę patys įsidėti maisto,
numatytos kitos kovos su
maisto švaistymu priemonės.
Matomoje vietoje pakabintas
suderintas valgiaraštis.
Pirmenybė teikiama maistines
savybes tausojantiems
patiekalų gamybos būdams.
Dauguma mokyklos
bendruomenės narių teigia,
kad valgo iš kokybiškų,
tvarkingų, švarių indų, prie
estetiškai apipavidalintų stalų.

Mokinių galimybė pasirinkti
porcijos dydį, numatytos kitos
kovos su maisto švaistymu
priemonės.

Maisto produktai tiekiami
stambiųjų tiekėjų.

Pirmenybė teikiama maisto
produktams, tiekiamiems
trumposiomis maisto
tiekimo grandinėmis iš ūkių,
ekologiškiems, ženklinamiems
„Rakto skylutės“ simboliu.

Ar maitinimas organizuojamas
užtikrinant geriausią maisto
kokybę?

Ar atsižvelgiama į mokyklos
bendruomenės pageidavimus
sveikai maitintis?

Maisto asortimentą parenka
Dalis mokyklos bendruomenės
narių teigia, kad atsižvelgiama į jų valgyklos darbuotojai.
pageidavimus sveikai maitintis.

5
Ar mokyklos bendruomenė,
organizuodama maitinimą,
vadovaujasi sveikos mitybos
principais?

4

Mokyklos bendruomenė
vadovaujasi sveikos mitybos
principais.

3
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1

3.3.2. Užtikrinamas mokyklos
aprūpinimas kokybišku
geriamuoju vandeniu

2

Ar tinkamai organizuotas
mokinių maitinimas, valgykloje
palaikoma tvarka ir drausmė?

Dalis mokinių teigia, kad
pietų pertraukai skiriama
pakankamai laiko.

Dauguma mokinių teigia,
kad pietų pertraukai skiriama
pakankamai laiko.

Ar geriamojo vandens kokybė
atitinka higienos normos
reikalavimus?
Geriamojo vandens kokybė
atitinka higienos normos
reikalavimus.

Geriamojo vandens kokybė
atitinka higienos normos
reikalavimus.

Ar sudarytos higieniškos sąlygos
nemokamai atsigerti geriamojo
vandens?

Kokia dalis mokyklos
bendruomenės narių pripažįsta,
kad mokykloje tiekiamas maistas
jiems patinka?
Dalis mokyklos bendruomenės
narių pripažįsta, kad mokykloje
tiekiamas maistas jiems
patinka.

Dauguma mokyklos
bendruomenės narių pripažįsta,
kad mokykloje tiekiamas
maistas jiems patinka.

Mokykloje yra sudarytos
Mokykloje yra sudarytos
higieniškos sąlygos nemokamai sąlygos nemokamai atsigerti
geriamojo vandens.
atsigerti vandens.
Sudaryta galimybė atsigerti
nesaldintos arbatos ar karšto
virinto geriamojo vandens.

Ar mokyklos visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas
prižiūri, kad maitinimas
būtų organizuojamas pagal
galiojančius teisės aktus?

Mokyklos visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas kai
kada prižiūri, kad maitinimas
būtų organizuojamas pagal
galiojančius teisės aktus.

Mokyklos visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas
prižiūri, kad maitinimas
būtų organizuojamas pagal
galiojančius teisės aktus.

Tinkamai organizuotas
mokinių maitinimas, valgykloje
palaikoma tvarka ir drausmė.

Ar mokykloje per paskutiniuosius
metus pasitaikė apsinuodijimo
maistu ir maisto kilmės žarnyno
užkrečiamųjų ligų atvejų?

5

Per paskutiniuosius metus
buvo užregistruotų pavienių
maisto kilmės žarnyno
užkrečiamųjų ligų atvejų dėl
maisto taršos ir nekokybiškų
viešojo maitinimo paslaugų
teikimo mokykloje.

4

Per paskutiniuosius metus mokykloje nebuvo apsinuodijimo
maistu bei maisto kilmės žarnyno užkrečiamųjų ligų atvejų dėl
maisto taršos ir nekokybiškų
viešojo maitinimo paslaugų
teikimo mokykloje.

3
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2
Karšto vandens tiekimas
užtikrinamas virtuvėje,
dušuose, sveikatos kabinete.

3
Karštas vanduo tiekiamas ne
visose rekomenduojamose
patalpose.

4
Ar visose rekomenduojamose
patalpose užtikrinamas karšto
vandens tiekimas?

5

Vertinimo metodai: dokumentų analizė, tyrimai, anketavimas, materialinių vertybių inventorizacija, apklausa, diskusija, stebėjimas.

Naudojami vertinimo šaltiniai: projektų dokumentacija, sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės darbo planai ir ataskaitos, kita dokumentacija, ugdymo planai,
posėdžių, pasitarimų, susirinkimų protokolai, saugos patikros aktai, mokyklos metinės veiklos ataskaitos, tėvų susirinkimų protokolai, mokyklos interneto svetainės informacija,
mokyklos informaciniai leidiniai, materialinių vertybių apskaitos dokumentai, mokyklos sąmata, finansinės ataskaitos, kontrolinių darbų grafikai, tvarkaraščiai, tyrimų duomenys.

1
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2

1

3

4 lygis

Iliustracijos

4.1. Organizuojamas mokytojų
ir kitų ugdymo procese
dalyvaujančių specialistų
profesinių kompetencijų
tobulinimas sveikatos
stiprinimo ir ugdymo
klausimais

4.1.2. Mokytojų ir kitų ugdymo
procese dalyvaujančių
specialistų profesinių
kompetencijų poreikių
sveikatos stiprinimo klausimais
tenkinimo apimtis

4.1.1. Mokyklos vadovai
mokytojų ir kitų ugdymo
procese dalyvaujančių
specialistų profesinių
kompetencijų tobulinimą
sveikatos stiprinimo klausimais
pripažįsta svarbiu

Kokia dalis mokytojų, kitų
specialistų teigia, kad į jų
pageidavimus tobulinti
profesinę kompetenciją
sveikatos stiprinimo ir ugdymo
klausimais yra atsižvelgiama?

Mokytojų profesinių
Pavieniai mokytojai ir kiti
ugdymo procese dalyvaujantys kompetencijų atitiktis mokinių
poreikiams.
specialistai profesines
kompetencijas tobulina
paskatinti administracijos arba
dėl galimybės gauti pažymėjimą.

Dalis mokytojų išsako
poreikį tobulėti, gauti žinių,
kad patenkintų mokinių
didėjančius poreikius, gerintų
mokinių pasiekimus įgyjant
sveikatos kompetenciją.

Pavieniai mokytojai, kiti
specialistai teigia, kad į jų
pageidavimus tobulinti
profesinę kompetenciją
sveikatos stiprinimo ir ugdymo
klausimais yra atsižvelgiama.

Ar nustatomi ir derinami
individualūs (pedagogo)
ir organizaciniai (ugdymo
institucijos) profesinio
tobulinimosi poreikiai sveikatos
stiprinimo ir ugdymo klausimais?
Nepakankamai nustatomi
ir derinami individualūs bei
organizaciniai profesinio
tobulinimosi poreikiai
sveikatos stiprinimo ir ugdymo
klausimais.

Nustatomi ir suderinami
individualūs bei organizaciniai
profesinio tobulinimosi
poreikiai sveikatos stiprinimo ir
ugdymo klausimais.

Dalis mokytojų, kitų specialistų
teigia, kad į jų pageidavimus
tobulinti profesinę kompetenciją
sveikatos stiprinimo ir ugdymo
klausimais yra atsižvelgiama.

Ar mokytojų profesinių
kompetencijų tobulinimui
sveikatos stiprinimo ir sveikatos
ugdymo klausimais skiriama
pakankamai dėmesio?

5

Požymiai

Dalis mokyklos specialistų
teigia, kad profesinių
kompetencijų tobulinimui
sveikatos stiprinimo ir ugdymo
srityje skiriama per mažai
dėmesio.

4

2 lygis

Dalis mokytojų ir kitų ugdymo
procese dalyvaujančių
specialistų teigia, kad jų
profesinių kompetencijų
tobulinimui sveikatos stiprinimo
ir ugdymo klausimais skiriama
pakankamai dėmesio.

1 uždavinys. Sutelkti mokyklos bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo veiklai

Pagalbiniai rodikliai

Rodikliai

TIKSLAS: siekiama sutelkti išteklius stiprinant ir ugdant sveikatą

4-a veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI
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4.2.1. Mokytojų ir kitų ugdymo
procese dalyvaujančių
specialistų žinių ir gebėjimų
panaudojimo plėtojant
sveikatos ugdymo procesus
mokykloje mastai

1

4.2. Mokyklos bendruomenės
nariai pasitelkiami ugdant
sveikatą

Ar mokykloje vyksta komandinis
mokymasis bendradarbiaujant
sveikatos stiprinimo ir ugdymo
klausimais?
Kokia dalis mokytojų ir kitų
specialistų pastaraisiais
metais tobulino profesines
kompetencijas sveikatos
stiprinimo ir ugdymo
klausimais?
Mokyklos dalyvavimas
įvairiose kitų institucijų
rengiamose sveikatos stiprinimo
programose, projektuose.

Ar keičiamasi informacija
bendruomenėje sveikatos
ugdymo, sveikatos stiprinimo
klausimais?

Mokytojų ir kitų specialistų
galimybė pritaikyti praktikoje
asmeninius gebėjimus,
kompetenciją ir suinteresuotumą
sveikatos ugdymo veikloje.
Mokytojai ir kiti specialistai savo
pavyzdžiu skatina mokinius
sveikai gyventi.

Pavieniai mokytojai ir kiti
specialistai pastaraisiais
metais tobulino profesinę
kompetenciją sveikatos
stiprinimo ir ugdymo
klausimais.
Mokykla dalyvauja viename
projekte arba keliuose vienos
tematikos projektuose.

Dalis mokytojų ir kitų
specialistų nurodo, kad jų
bendruomenėje keičiamasi
naujausia informacija sveikatos
ugdymo, sveikatos stiprinimo
klausimais.
Pavieniai mokytojai ir kiti
specialistai teigia, kad jų
gebėjimai, kompetencija
ir suinteresuotumas
panaudojami įgyvendinant
sveikatos ugdymą.
Dalis mokytojų ir kitų
specialistų savo pavyzdžiu
skatina mokinius sveikai
gyventi.

Dalis mokytojų ir kitų
specialistų pastaraisiais
metais tobulino profesinę
kompetenciją sveikatos
stiprinimo ir ugdymo
klausimais.
Mokykla dalyvauja
įvairiuose nacionaliniuose ir
tarptautiniuose projektuose,
savivaldybės, įvairių fondų
finansuojamose sveikatos
stiprinimo programose.
Dauguma mokytojų ir kitų
specialistų nurodo, kad jų
bendruomenėje keičiamasi
naujausia informacija sveikatos
ugdymo, sveikatos stiprinimo
klausimais.
Dalis mokytojų ir kitų
specialistų teigia, kad jų
gebėjimai, kompetencija
ir suinteresuotumas
panaudojami įgyvendinant
sveikatos ugdymą.
Dauguma mokytojų ir kitų
specialistų savo pavyzdžiu
skatina mokinius sveikai
gyventi.

5

Pavieniai mokytojai dalyvavo
komandiniuose mokymuose
bendradarbiaujant sveikatos
stiprinimo klausimais.

4

Dalis mokytojų dalyvavo
komandiniuose mokymuose
bendradarbiaujant sveikatos
stiprinimo klausimais.

3
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4.2.3. Mokinių tėvų (globėjų,
rūpintojų) dalyvavimo
sveikatos ugdymo veikloje
apimtis

4.2.2. Mokinių dalyvavimo
sveikatos ugdymo veikloje
apimtis

2

Dalis tėvų (globėjų, rūpintojų)
teigia, kad panaudojamos jų
asmeninės savybės, galimybės
ar kompetencijos vaikų
sveikatos ugdymui mokykloje
įgyvendinti.

Pavieniai tėvai (globėjai,
rūpintojai) teigia, kad
panaudojamos jų asmeninės
savybės, galimybės ar
kompetencijos vaikų sveikatos
stiprinimo procesams
mokykloje įgyvendinti.

Dalis tėvų (globėjų, rūpintojų) Pavieniai tėvai (globėjai,
teigia, kad siūlo vaikų sveikatos rūpintojai) teigia, kad siūlo
vaikų sveikatos ugdymo idėjas.
ugdymo idėjas.

Ar panaudojamos tėvų (globėjų,
rūpintojų) asmeninės savybės,
galimybės ar kompetencijos
vaikų sveikatos stiprinimo
procesams mokykloje
įgyvendinti?

Ar tėvai (globėjai, rūpintojai)
siūlo vaikų sveikatos ugdymo
idėjas?

Kam ir kokiu būdu pristatomi
mokinių tiriamieji, kūrybiniai
sveikatos ugdymo darbai?

Ar mokiniai atlieka sveikatos
Pavieniai mokiniai atlieka
sveikatos ugdymo tiriamuosius, ugdymo tiriamuosius, kūrybinius
darbus?
kūrybinius darbus.

Dalis mokinių atlieka sveikatos
ugdymo tiriamuosius,
kūrybinius darbus.

Įvyko mokinių sveikatos
ugdymo tiriamųjų, kūrybinių
darbų pristatymas vietos
bendruomenei.

Vyresniųjų klasių mokinių
pasitelkimas bendraamžių
švietimui ir veiklai su jaunesniais
mokiniais.

Pavieniai mokiniai dalyvauja
bendraamžių švietimo veikloje
ir organizuoja priemones su
jaunesniais mokiniais.

Dalis mokinių dalyvauja
bendraamžių švietimo veikloje
ir organizuoja priemones su
jaunesniais mokiniais.

Organizuojamas mokinių
sveikatos ugdymo tiriamųjų,
kūrybinių darbų pristatymas
vietos bendruomenei, rajono,
šalies ir tarptautiniu lygiu.

Kokia dalis mokinių dalyvauja
sveikatos ugdymo renginiuose?

Dalis mokinių teigia, kad
dalyvauja sveikatos ugdymo
renginiuose.

Dauguma mokinių teigia, kad
dalyvauja sveikatos ugdymo
renginiuose.

5

Dalis mokinių teigia, kad su jais Mokinių įtraukimas į sveikatos
tariamasi dėl sveikatos ugdymo ugdymo veiklą.
organizavimo, jie gali teikti
savo idėjas.

4

Dauguma mokinių teigia, kad
su jais tariamasi dėl sveikatos
ugdymo organizavimo, jie gali
teikti savo idėjas.

3
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5
Kokia dalis tėvų (globėjų,
rūpintojų) dalyvauja mokyklos
organizuojamuose sveikatos
ugdymo renginiuose?

4
Pavieniai tėvai (globėjai,
rūpintojai) teigia, kad dalyvauja
mokyklos organizuojamuose
sveikatos ugdymo renginiuose.

3
Dalis tėvų (globėjų, rūpintojų)
teigia, kad dalyvauja mokyklos
organizuojamuose sveikatos
ugdymo renginiuose.

4.3. Numatytas metodinės
medžiagos, mokymo
priemonių ir kito inventoriaus,
skirtų sveikatos stiprinimo
veiklai, įsigijimas

4.3.2. Mokytojų ir kitų
specialistų, atskirai mokinių,
teigiančių, kad turima
metodinė medžiaga ir mokymo
priemonės tenkina jų poreikius,
apimtis

4.3.1. Mokytojų ir kitų
specialistų, teigiančių, kad jie
aprūpinti metodine medžiaga,
mokymo priemonėmis ir kitu
inventoriumi, apimtis

Mokymo priemonių atitiktis
naujausiems mokslo ir technikos
pasiekimams.
Mokymo priemonių atitiktis
mokinių amžiui.
Kokia mokytojų ir kitų
specialistų, mokinių nuomonė
apie mokykloje naudojamos
sveikatos mokymo priemonės?

Ne visos mokymo priemonės
atitinka šiuolaikinius mokslo ir
technikos pasiekimus.
Trūksta mokinių amžių
atitinkančių mokymo
priemonių.
Dalis mokytojų ir kitų
specialistų, mokinių teigia,
kad mokykloje naudojamos
sveikatos ugdymo priemonės
yra šiuolaikiškos ir patrauklios.

Sveikatos ugdymui taikomos
naujos technologijos, mokslo
pasiekimai.
Mokykloje sukauptos mokymo
priemonės pritaikytos įvairaus
amžiaus mokiniams.
Dauguma mokytojų ir kitų
specialistų, mokinių teigia,
kad mokykloje naudojamos
sveikatos ugdymo priemonės
yra šiuolaikiškos ir patrauklios.

Ar mokytojai ir kiti specialistai
turi galimybę susipažinti su
mokykloje naujai parengta
metodine medžiaga ir mokymo
priemonėmis?

Metodinės medžiagos,
mokymo priemonių ir kito
reikalingo inventoriaus poreikio
nustatymas.

Mokykloje aptariamas
reikalingų mokymo priemonių
poreikis.

Mokykloje bent kartą per
metus aptariamas metodinės
medžiagos, mokymo
priemonių ir kito reikalingo
inventoriaus poreikis.
Mokytojai ir kiti specialistai
kartą per metus turi galimybę
susipažinti su mokykloje naujai
parengta metodine medžiaga
ir mokymo priemonėmis.

Mokytojų nuomonė dėl
mokyklos aprūpinimo sveikatos
ugdymo metodine medžiaga ir
priemonėmis.

Dauguma mokytojų mano, kad
mokykla tik iš dalies aprūpinta
sveikatos ugdymo metodine
medžiaga ir priemonėmis.

Dauguma mokytojų mano,
kad jie yra pakankamai
aprūpinti metodine medžiaga,
mokymo priemonėmis ir kitu
sveikatos ugdymui reikalingu
inventoriumi.

2 uždavinys. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialinius išteklius

1
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4.4. Į sveikatos stiprinimo
procesus įtraukiami mokyklos
partneriai

1

4.4.2. Ryšių su partneriais
palaikymo pobūdis

4.4.1. Sveikatos stiprinimo
veiklai pasirinkti partneriai

4.3.3. Numatytos tikslinės
lėšos metodinei medžiagai
ir sveikatos ugdymui
reikalingoms mokymo
priemonėms įsigyti ir (ar)
pasigaminti

2
Ar mokyklos biudžete numatytos
tikslinės lėšos metodinei
medžiagai ir sveikatos ugdymui
reikalingoms mokymo
priemonėms įsigyti ir (ar)
pasigaminti?
Ar mokykloje skatinamas
ir remiamas mokymo
priemonių sveikatos ugdymui
pasigaminimas? Ar į šį procesą
įtraukiami ir mokiniai?
Ar žinomos vietos institucijos,
kurios vykdo sveikatos stiprinimo
veiklą?
Kokia dalis mokytojų ir kitų
specialistų teigia, kad būtinų
ryšių su kitomis institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis nustatyta
pakankamai?
Ar mokykla bendradarbiauja su
kitomis mokyklomis sveikatos
ugdymo, sveikatos stiprinimo
klausimais?
Ar sveikatos ugdymo, sveikatos
stiprinimo veiklai pasitelkiamos
įvairios institucijos?

Metodinės medžiagos ir
mokymo priemonių įsigijimas
neplanuojamas, tuo rūpinasi
patys mokytojai.

Mokymo priemonių
pasigaminimu rūpinasi patys
mokytojai.

Žinomos vietos institucijos,
kurios vykdo sveikatos
stiprinimo veiklą.
Pavieniai mokytojai ir kiti
specialistai teigia, kad būtinų
ryšių su kitomis institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis nustatyta
pakankamai.
Mokykla bendradarbiauja su
artimiausiomis mokyklomis
sveikatos ugdymo, sveikatos
stiprinimo klausimais.

Mokyklos biudžete numatytos
tikslinės lėšos metodinei
medžiagai ir sveikatos ugdymui
reikalingoms mokymo
priemonėms įsigyti ir (ar)
pasigaminti.
Mokykloje skatinamas
ir remiamas mokytojo
galimybes ir mokinių poreikius
atitinkančių mokymo
priemonių pasigaminimas. Į šį
procesą įtraukiami ir mokiniai.
Žinomos vietos organizacijos,
kurios vykdo sveikatos
stiprinimo veiklą. Pasirašyta
bendradarbiavimo sutarčių.
Dalis mokytojų ir kitų
specialistų teigia, kad būtinų
ryšių su kitomis institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis nustatyta
pakankamai.

Veiklai pasitelkiamos vietos
Veiklai pasitelkiamos įvairios
institucijos: sveikatos priežiūros institucijos.
įstaigos, mokslo ir mokymo
įstaigos, nevyriausybinės
organizacijos, jaunimo
organizacijos ir pan.

Vykdomi tarpmokykliniai
sveikatos ugdymo, sveikatos
stiprinimo projektai.

5

4

3
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Su partneriais organizuojamos
įvairios veiklos: projektai,
konferencijos, apskritojo
stalo diskusijos, pasitarimai,
mokymai ir pan.

3
Su partneriais bendraujama
epizodiškai, dažniausiai
konferencijų, seminarų, kitų
susitikimų metu.

4
Koks veiklų su kitomis
institucijomis pobūdis?

5

Vertinimo metodai: dokumentų analizė, duomenų analizė, pokalbiai, anketavimas, vaizdo medžiagos analizė, savianalizė, fiksuoti pokalbiai su tėvais, mokiniais, mokytojais,
pamokų stebėjimas ir aptarimas.

Naudojami vertinimo šaltiniai: projektų dokumentacija, sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės darbo planai ir ataskaitos, profesinių kompetencijų tobulinimo planai, mokyklos bendruomenės, tėvų susirinkimų protokolai, mokyklos metinės veiklos ataskaitos, sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės informacija, įvairių mokyklos
specialistų ataskaitos, anketos, mokyklos informaciniai leidiniai, bibliotekos fondai, metodinės medžiagos fondai, tarpžinybinio bendradarbiavimo sutartys, finansinės ataskaitos,
mokyklos interneto svetainė ir kt.

1
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1

2 lygis
4

3

5.1. Sveikatos ugdymas yra
suplanuotas ir apima šias
temas: fizinį aktyvumą ir
sportą; sveikatai palankią
mitybą; tabako, alkoholio ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo bei nelaimingų
atsitikimų, traumų, streso,
prievartos, patyčių prevenciją;
rengimą šeimai ir lytiškumo
ugdymą; užkrečiamųjų ligų
prevenciją ir asmens higieną;
vartojimo kultūros ugdymą

5.1.2. Įvertinti turimi
žmogiškieji ir materialieji
resursai

5.1.1. Sveikatos ugdymo
procesas yra koordinuojamas
ir įtrauktas į mokyklos veiklos
planą

Iliustracijos
4 lygis

Integravimas į mokomųjų dalykų
teminius planus.

Turimų resursų vertinimas.

Sveikatos ugdymo temos
integruotos į kai kurių
mokomųjų dalykų teminius
planus.
Mokytojai individualiai renkasi
dėstymo metodus ir temas.
Žinių šaltinius pasirenka
mokytojai individualiai.
Įvertinti sveikatos ugdymui
reikalingi materialieji resursai.

Sveikatos ugdymo temos
integruotos į daugumos
mokomųjų dalykų teminius
planus.
Įvertinti turimi žmogiškieji
resursai (kas, kokias temas gali
dėstyti, kokiais metodais).
Įvardinti naujausių sveikatos
žinių šaltiniai.
Įvertinti sveikatos ugdymui
reikalingi materialieji resursai.

Sudarytas reikalingų priemonių
Reikalingų priemonių įsigijimas
įsigijimo planas.
atsitiktinis, nenuoseklus.

Ar mokytojai turi parengę
individualias sveikatos ugdymo
programas?

Pavieniai mokytojai turi
pasirengę individualias
sveikatos ugdymo programas.

Nėra nuoseklaus sveikatos
Ar orientuojamasi į sveikatos
ugdymo prioritetų pasirinkimo. ugdymo prioritetus?

Mokyklos ugdymo plane, kituose veiklos planavimo dokumentuose numatytos prioritetinės
sveikatos ugdymo sritys.
Dauguma mokytojų turi
pasirengę individualias
sveikatos ugdymo programas.

Mokykloje nėra bendro
sveikatos ugdymo
koordinavimo.

Ar sveikatos ugdymas
koordinuojamas?

5

Požymiai

Mokykloje yra paskirtas
asmuo, atsakingas už sveikatos
ugdymo įgyvendinimo
koordinavimą.

Uždavinys. Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius ugdymo kokybę

Pagalbiniai rodikliai

Rodikliai

TIKSLAS: siekiama užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę

5-a veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS
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5.1.3. Vyrauja temų,
įgyvendinimo būdų ir formų
įvairovė

2

Kokia dalis mokytojų teigia, kad
informacija apie sveikatą retai
atnaujinama naujausiais mokslo
pasiekimais?
Kokie aktyvūs ugdymo metodai
naudojami ir kaip plačiai jie
taikomi?

Dalis mokytojų teigia, kad
informacija apie sveikatą
retai atnaujinama naujausiais
mokslo pasiekimais.
Dalis mokytojų teigia, kad kai
kurių temų ugdymo turinį
praplečia, neapsiribodami
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo
bei rengimo šeimai bendrosios
programos turiniu.

Dauguma mokytojų teigia,
kad informacija apie sveikatą
perteikiama remiantis
naujausiais mokslo pasiekimais
sveikatos srityje.
Dauguma mokytojų teigia, kad
ugdymo procese taiko pačius
įvairiausius ugdymo metodus,
atsižvelgdami į nagrinėjamą
temą, mokinių pasiruošimą.

Dalis mokinių įtraukiami į
praktinę veiklą, įgalinančią
mokytis vieniems iš kitų.

Informacinių technologijų
Dalis mokytojų teigia, kad
naudojimas ugdymo tikslais.
ribotai naudoja informacines
technologijas ugdymo procese.

Dauguma mokinių įtraukiami
į praktinę veiklą, įgalinančią
mokytis vieniems iš kitų.
Vyksta bendraamžių mokymai.
Dauguma mokytojų teigia,
kad ugdymo procese naudoja
informacines technologijas.

Kokios ugdymo formos ir
metodiniai būdai taikomi
sveikatos ugdymo procese?

Ar programa praplečia bendrojo
lavinimo programose esančias
temas, jų turinį, akcentuoja
problemines sveikatos sritis?

Aptariamos tik Sveikatos ir
lytiškumo ugdymo bei rengimo
šeimai bendrosios programos
temos.

Sveikatos ugdymas praplečia
bendrojo ugdymo programose
esančias temas, pagilina
jų turinį, akcentuojamos
probleminės sveikatos sritys,
labiausiai paplitę sveikatos
rizikos veiksniai.

Netradicinės pamokos
Mokykla organizuoja
netradicines pamokas, įrengtos organizuojamos tik mokslo
metų pabaigoje.
žaliosios klasės, ugdymas
vykdomas ir netradicinėse
erdvėse už mokyklos ribų.

5

4

3

69

5.2. Mokykloje įgyvendinamos
kitos su sveikatos stiprinimu
susijusios programos

1

5.2.2. Sveikatos ugdymas
organizuotas atsižvelgiant į
mokinių poreikius

5.2.1. Sveikatos ugdymas
orientuojamas į gyvenimo
įgūdžių ugdymą

2
Pamokas veda mokyklos
mokytojai, retai kviečiami kiti
specialistai.

4
Kas veda sveikatos ugdymo
pamokas?

5

Ar ugdymo turinys pritaikytas
skirtingoms amžiaus grupėms ir
ar planuojant atsižvelgiama į jų
patirtį?
Ar atliekama ugdymo turinio
atitikties mokinių poreikiams
analizė?

Išankstinis mokinių
informavimas apie sveikatos
ugdymo turinį ir metodus.

Pasitaiko renginių, kurių
turinys nėra visiškai pritaikytas
skirtingoms amžiaus grupėms,
ne visada atsižvelgiama į
mokinių patirtį.
Vyresnėse klasėse
analizuojama, ar sveikatos
ugdymas atitinka mokinių
poreikius.

Vyresnių klasių mokiniai temos
pradžioje informuojami apie
sveikatos ugdymo turinį ir
metodus.

Organizuojami renginiai
pritaikyti skirtingoms amžiaus
grupėms, atsižvelgiama į
mokinių patirtį.
Nuolat analizuojama, ar
sveikatos ugdymas atitinka
mokinių poreikius, ar sveikatos
ugdymo turinys juos domina,
ar pakankamai informacijos
gauna sveikatos klausimais.
Mokiniai mokslo metų
pradžioje supažindinami
ir kartu su jais aptariamas
sveikatos ugdymo turinys ir
metodai.

Kokiose bendrojo lavinimo
mokyklos pakopose vykdomas
sveikatos ugdymas?

Sveikatos ugdymas orientuotas Sveikatos ugdymo turinio
į žinių suteikimą.
sąsajos su gyvenimo realijomis ir
mokslo pasiekimais.

Sveikatos ugdymas apima visas Sveikatos ugdymas
koncentruotas kai kuriose
bendrojo ugdymo sistemos
bendrojo ugdymo pakopose.
pakopas.

Sveikatos ugdymas glaudžiai
siejasi su gyvenimo praktika ir
laikmečio aktualijomis.

Gebėjimų ir vertybinių sveikos Į kokių gebėjimų ugdymą
Daugiausia dėmesio skiriama
gebėjimų ir vertybinių sveikos gyvensenos nuostatų ugdymas orientuotas sveikatos ugdymas?
gyvensenos nuostatų ugdymui. labiau akcentuojamas
pradinėse klasėse.

Pamokas vesti kviečiami įvairių
sričių specialistai, sporto
organizacijų atstovai.

3
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5.4. Sveikatos ugdymo
vertinimas bendruomenėje

5.3. Numatytas sveikatos
ugdymo tęstinumas
neformaliojo švietimo
veiklomis

1

5.4.1. Mokinių, pažyminčių
sveikatos ugdymo formų
(priemonių, tematikos,
metodų) priimtinumą, apimtis

5.3.2. Užtikrintas neformaliojo
švietimo veiklų prieinamumas

5.3.1.Vyrauja neformaliojo
švietimo sveikatos ugdymo
veiklų, įgyvendinimo būdų ir
formų įvairovė

2

4

Beveik visi mokiniai teigia,
kad su jais tariamasi
sprendžiant sveikatos ugdymo
organizavimo ir turinio
klausimus: parenkant temas ir
ugdymo formas.

Būrelių, veiklų įvairovė yra tik
jaunesnių klasių mokiniams.

Visiems mokiniams
sudaroma galimybė dalyvauti
neformaliojo ugdymo veiklose.
Neformaliojo ugdymo veiklos
pritaikytos įvairioms amžiaus
grupėms.
Skiriama pakankamai laiko
po pamokų neformaliajam
ugdymui.

Neformaliojo ugdymo veiklų
prieinamumo užtikrinimas
įvairios socialinės padėties ir
amžiaus mokiniams.

Sveikatos ugdymo
organizavimas po pamokų.

5

Dalis mokinių teigia, kad su jais Kokia dalis mokinių teigia, kad
tariamasi sprendžiant sveikatos su jais tariamasi sprendžiant
sveikatos ugdymo klausimus?
ugdymo organizavimo ir
turinio klausimus.

Pamokų tvarkaraščiai
neužtikrina pakankamai laiko
po pamokų neformaliajam
ugdymui.

Mažiau kaip pusė
organizuojamų neformaliojo
ugdymo veiklų yra
nemokamos.

Didžioji dalis neformaliojo
ugdymo būrelių ir kitų veiklų
yra nemokamos.

Neformaliosios veiklos
orientuotos į mokinių
pažinimo, lavinimosi ir
saviraiškos poreikius sveikatos
srityje.

Sveikatos ugdymas vykdomas
Numatytas aiškus, nuoseklus
sveikatos ugdymas per įvairias per atsitiktinę popamokinę
veiklą, specialius renginius.
neformaliojo švietimo veiklas,
veikia būreliai, klubai, stovyklos
ir pan.

3
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5.4.2 Mokinių tėvų (globėjų,
rūpintojų) pažyminčių, kad
yra susipažinę su sveikatos
ugdymo organizavimu
mokykloje ir jam pritaria,
apimtis

2

5
Ar tėvai (globėjai, rūpintojai)
skatinami išsakyti savo
nuomonę dėl sveikatos ugdymo
organizavimo, tematikos ir
ugdymo metodų?

4
Dalis mokinių tėvų (globėjų,
rūpintojų) teigia, kad
susirinkimų metu gali išsakyti
savo nuomonę dėl sveikatos
ugdymo organizavimo ir
turinio.

3
Dauguma mokinių tėvų
(globėjų, rūpintojų) teigia, kad
susirinkimų metu jie skatinami
išsakyti savo nuomonę
dėl sveikatos ugdymo
organizavimo ir turinio, ypač
tokiomis jautriomis temomis
kaip lytiškumo ugdymas.

Vertinimo metodai: dokumentų analizė, mokinių pasiekimų analizė, apklausa, pamokų, kitos sveikatos ugdymo veiklos stebėjimas ir aptarimas, apklausa (raštu, žodžiu), grupinės
diskusijos.

Naudojami vertinimo šaltiniai: integruojamosios sveikatos programos, individualios sveikatos ugdymo programos, sveikatos ugdymo programos (pvz., alkoholio, tabako ir
kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos), mokyklos interneto svetainės informacija, tvarkaraščiai, projektų dokumentacija, ataskaitos, metodinių grupių dokumentacija, sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės darbo planai ir ataskaitos, mokyklos metinės veiklos ataskaitos, tėvų susirinkimų protokolai, informacija sveikatos
stiprinimo ir ugdymo klausimais, bibliotekos fondai, metodinių, mokymo priemonių fondai, tyrimų medžiaga.

1
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1

3

4 lygis

Iliustracijos

6.1. Numatyta sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratos ir patirties sklaida
mokykloje

6.1.2. Bendruomenės narių
(tarp jų atskirai mokytojų,
kitų specialistų, mokinių, jų
tėvų (globėjų, rūpintojų),
susipažinusių su sveikatą
stiprinančios mokyklos
samprata, apimtis

6.1.1. Įgyvendintų sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratos sklaidos priemonių
apimtis

5

Požymiai

Kiek mokyklos bendruomenės
narių (atskirai mokytojų,
mokinių, kitų specialistų)
yra susipažinę su sveikatą
stiprinančios mokyklos
samprata?

Kokios jų skaičiaus kitimo
tendencijos?
Jų skaičius auga.
Jų skaičius auga.

Vykdomų sveikatą stiprinančios
mokyklos sampratos sklaidos
priemonių skaičius ir įvairovė.

Su sveikatą stiprinančios
mokyklos samprata gerai
susipažinę mokyklos
sveikatos stiprinimo veiklą
organizuojančios grupės
nariai, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas, kiti
pavieniai bendruomenės nariai.

Vykdomos pavienės sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratos sklaidos priemonės
mokyklos bendruomenės
nariams.

Mokyklos sveikatos stiprinimo Ar planuojama sveikatą
veiklą organizuojančios grupės stiprinančios mokyklos
sampratos sklaida?
planuose numatyta viena
sveikatą stiprinančios mokyklos
sampratos sklaidos priemonė.

4

2 lygis

Dalis mokytojų, kitų specialistų
yra susipažinę su sveikatą
stiprinančios mokyklos
samprata.

Kasmet didėja įgyvendinamų
priemonių skaičius ir įvairovė.

Bendruomenės nariams
vykdomi įvairūs renginiai
ir priemonės sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratos sklaidai.

Mokyklos sveikatos stiprinimo
veiklą organizuojančios grupės
planuose numatytos įvairios
sveikatą stiprinančios mokyklos
sampratos sklaidos priemonės.

1 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir gerosios patirties sklaidą mokykloje
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6-a veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA

74

1

6.1.4. Bendruomenės narių
(tarp jų atskirai mokytojų,
kitų specialistų, mokinių),
pristatančių sveikatos
stiprinimo patirtį, apimtis

6.1.3. Sukauptos sveikatos
stiprinimo patirties pavyzdžių
apimtis ir įvairovė

2
Dauguma mokinių, tėvų
(globėjų, rūpintojų), kitų
bendruomenės narių žino,
kad ši mokykla yra sveikatą
stiprinanti.

4
Kokia dalis mokinių, jų tėvų
(globėjų ar rūpintojų), kitų
bendruomenės narių žino, kad ši
mokykla yra sveikatą stiprinanti?

5

Kokia dalis mokytojų, kitų
specialistų nurodo, kad sukaupta
daug ir įvairių sveikatos
stiprinimo patirties pavyzdžių?

Ar mokyklos bendruomenė žino,
kur rasti sveikatos stiprinimo
patirties pavyzdžių? Ar su jais
galima susipažinti?
Kokia dalis mokytojų, kitų
specialistų pristato savo
sveikatos stiprinimo patirtį
kolegoms?
Ar mokiniai pristato sveikatos
stiprinimo patirtį mokyklos
bendruomenei, ypač tėvams
(globėjams, rūpintojams),
bendraamžiams?

Pavieniai mokytojai, kiti
specialistai, tarp jų visuomenės
sveikatos specialistas, nurodo,
kad sukaupta daug ir įvairių
sveikatos stiprinimo patirties
pavyzdžių.
Sveikatos stiprinimo patirties
pavyzdžius kaupia kiekvienas
specialistas. Sklaida vyksta
asmeniniais ryšiais.
Pavieniai mokytojai,
visuomenės sveikatos
specialistas pristato savo
sveikatos stiprinimo patirtį.
Pasitaiko atvejų, kai
mokiniai pristato sveikatos
stiprinimo patirtį mokyklos
bendruomenei, ypač tėvams
(globėjams, rūpintojams),
bendraamžiams.

Dalis mokytojų, kitų specialistų,
tarp jų visuomenės sveikatos
specialistas, nurodo, kad
sukaupta daug ir įvairių
sveikatos stiprinimo patirties
pavyzdžių.
Sveikatos stiprinimo patirties
pavyzdžiai periodiškai
eksponuojami prieinamoje
vietoje, su jais gali susipažinti
visi norintys.
Dalis mokytojų, kitų specialistų,
tarp jų visuomenės sveikatos
specialistas, pristato savo
sveikatos stiprinimo patirtį
kolegoms.
Pavieniai mokiniai pristato
sveikatos stiprinimo patirtį
mokyklos bendruomenei,
ypač tėvams (globėjams,
rūpintojams), bendraamžiams.

Mokyklos interneto svetainėje Mokyklos interneto svetainėje Kaip sveikatą stiprinančios
yra mokyklos statusą liudijantis yra mokyklos statusą liudijantis mokyklos veikla atsispindi
mokyklos interneto svetainėje?
logotipas „Sveika mokykla“.
logotipas „Sveika mokykla“,
kur galima rasti sveikatos
stiprinimo patirties pavyzdžių.

Beveik visi mokiniai, jų tėvai
(globėjai, rūpintojai), kiti
bendruomenės nariai žino,
kad ši mokykla yra sveikatą
stiprinanti.

3
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1

6.1.6. Komunikacijos priemonių
naudojimas sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratos ir patirties sklaidai

6.1.5. Bendruomenės narių
(tarp jų atskirai mokytojų, kitų
specialistų, mokinių, jų
tėvų (globėjų, rūpintojų),
susipažinusių su sveikatos
stiprinimo patirtimi, apimtis

2

Kokia dalis tėvų (globėjų,
rūpintojų) yra susipažinę su
mokyklos sveikatos stiprinimo
patirtimi?

Pavieniai tėvai (globėjai,
rūpintojai) yra susipažinę su
mokyklos sveikatos stiprinimo
patirtimi.

Dalis tėvų (globėjų, rūpintojų)
yra susipažinę su mokyklos
sveikatos stiprinimo patirtimi.

Dauguma komunikacijos
priemonių (interneto svetainė,
laikraštis, stendai, metodiniai
būreliai ir pan.) naudojamos
informacijai apie sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratą, sveikatos stiprinimo
veiklą, sveikatos stiprinimo
patirtį skleisti mokyklos
bendruomenei.

Pavienės komunikacijos
priemonės (mokyklos interneto
svetainė, laikraštis, stendas ir
pan.) naudojamos informacijai
apie sveikatos stiprinimo
patirtį skleisti mokyklos
bendruomenei.

Kokia dalis mokinių yra
susipažinę su sveikatos
stiprinimo patirtimi mokykloje?

Dauguma mokinių yra
susipažinę su sveikatos
stiprinimo patirtimi mokykloje.

Beveik visi mokiniai yra
susipažinę su sveikatos
stiprinimo patirtimi mokykloje.

Kiek ir kokios komunikacijos
priemonės naudojamos
sveikatą stiprinančios mokyklos
sampratos ir sveikatos stiprinimo
patirties sklaidai mokyklos
bendruomenėje?

Ar mokykla iškabinusi sveikatą
stiprinančios mokyklos vėliavą ir
iškabą?

Kokia dalis mokytojų, kitų
specialistų yra susipažinę su
sveikatos stiprinimo patirtimi?

Dalis mokytojų, kitų specialistų
yra susipažinę su sveikatos
stiprinimo patirtimi.

Dauguma mokytojų, kitų
specialistų yra susipažinę su
sveikatos stiprinimo patirtimi
mokykloje.

Mokykla iškabinusi sveikatą
stiprinančios mokyklos vėliavą
ir iškabą. Jie matomi visai
mokyklos bendruomenei.

Ar matoma bendruomenės
narių, pristatančių sveikatos
stiprinimo patirtį, skaičiaus
augimo tendencija?

5

Menka skaičiaus augimo
tendencija.

4

Bendruomenės narių,
pristatančių sveikatos
stiprinimo patirtį, skaičius
palaipsniui auga.

3
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5
Informacijos apie sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratą, sveikatos stiprinimo
veiklą, sveikatos stiprinimo
patirtį pateikimo dažnumas.

4
Informacija apie sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratą, sveikatos stiprinimo
veiklą, sveikatos stiprinimo
patirtį pateikiama mokyklos
bendruomenei esant progai.

3
Informacija apie sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratą, sveikatos stiprinimo
veiklą, sveikatos stiprinimo
patirtį pateikiama mokyklos
bendruomenei reguliariai.

6.2. Numatyta sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratos ir veiklos patirties
sklaida už mokyklos ribų

6.2.2. Parengtos ir išplatintos
informacinės medžiagos apie
sveikatos stiprinimo veiklos
patirtį pobūdis ir apimtis

6.2.1. Įgyvendintų sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratos sklaidos priemonių
apimtis

Ar planuojama sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratos sklaida platesnei
bendruomenei?

Mokyklos įgyvendintų renginių
ir priemonių sveikatos stiprinimo
sampratos klausimais apimtis.

Kiek ir kokios informacinės
medžiagos apie sveikatos
stiprinimo patirtį yra parengę
mokyklos specialistai?
Kur ją išplatino?

Mokyklos planuose numatyta
sveikatos stiprinimo sampratos
sklaidos platesnei (vietos,
regiono, šalies) bendruomenei
priemonė.

Mokykla dalyvavo ar surengė
renginį sveikatą stiprinančios
mokyklos sampratos
klausimais.

Mokyklos specialistai turi
parengę informacinės
medžiagos (rašytinės ir
vaizdinės) apie sveikatos
stiprinimo patirtį.
Ją išplatino vietos, šalies bei
užsienio šalių mokykloms,
tarp jų ir Nacionalinio sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklo
nariams.

Mokyklos planuose numatyti
renginiai ir priemonės
sveikatos stiprinimo sampratos
sklaidai platesnei (vietos,
regiono, šalies) bendruomenei,
taip pat tarp Nacionalinio
sveikatą stiprinančių mokyklų
tinklo narių.
Mokyklos įgyvendintų
renginių ir priemonių sveikatos
stiprinimo sampratos sklaidai
platesnei (vietos, regiono,
šalies) bendruomenei, taip
pat tarp Nacionalinio sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklo
narių, apimtis.
Mokyklos specialistai nuolat
rengia informacinę medžiagą
(rašytinę ir vaizdinę) apie
sveikatos stiprinimo patirtį.
Ją nuolat platina vietos, šalies
bei užsienio šalių mokykloms,
tarp jų ir Nacionalinio sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklo
nariams.

2 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir veiklos patirties sklaidą už mokyklos ribų
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Kokiu būdu mokykla
bendradarbiauja su kitomis
mokyklomis, institucijomis?

Mokyklos specialistų,
pristatančių sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratą ir patirtį už mokyklos
ribų, apimtis.

Mokyklos specialistai dalyvavo
susitikimuose, renginiuose
su kitomis mokyklomis,
institucijomis sveikatos
stiprinimo klausimais.
Keli specialistai dalijosi
sveikatos stiprinimo patirtimi.

Mokyklos specialistai
organizavo susitikimus,
renginius su kitomis
mokyklomis, institucijomis.
Mokyklos specialistų,
pristatančių sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratą ir patirtį už mokyklos
ribų, skaičius auga.

Mokinių dalyvavimas dalijantis
sveikatos stiprinimo patirtimi už
mokyklos ribų.

Ar mokykla dalyvauja
Nacionalinio sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklo
organizuojamuose renginiuose?

Mokykla dalyvauja Nacionalinio
sveikatą stiprinančių mokyklų
tinklo organizuojamuose
renginiuose.

Mokykla dalyvauja Nacionalinio
sveikatą stiprinančių mokyklų
tinklo organizuojamuose
renginiuose.
Yra dalyvius telkiančių
iniciatyvų lyderė.

6.2.3. Bendruomenės narių
(tarp jų atskirai mokytojų,
kitų specialistų, mokinių),
pristatančių sveikatą
stiprinančios mokyklos
sampratą ir patirtį už mokyklos
ribų, apimtis

Mokiniai dalyvavo
susitikimuose, renginiuose
su kitomis mokyklomis,
institucijomis. Juose dalijosi
sveikatos stiprinimo patirtimi.

5

4

3

2

Vertinimo metodai: apklausa (raštu, žodžiu), interviu, diskusijos, vaizdo medžiagos analizė, dokumentų analizė.

ataskaitos, mokyklos interneto svetainė, ekspertiniai darbai, patirties sklaidos dokumentai (publikacijos žiniasklaidoje, dalyvavimas radijo, televizijos laidose) ir kt.

Naudojami vertinimo šaltiniai: sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės darbo planai ir ataskaitos, parodų, pristatymų, konferencijų, mokyklos metinės veiklos
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