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FIZINIO AKTYVUMO IR SVEIKATOS UGDYMO ALYTAUS „SAKALĖLIO“ 

PRADINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymu Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje siekiama 

formuoti mokinių sveiko gyvenimo būdo nuostatas per formalųjį ir neformalųjį švietimą, 

sutelktiniu darbu – bendradarbiavimu tarp įvairių ugdymo sričių mokytojų ir kitų specialistų, bei 

palaikant ryšius su mokinių tėvais (globėjais), mokyklos bendruomene, sveikatos ir sporto 

institucijomis, visuomene, puoselėti ir stiprinti mokinių sveikatą, mokiniams formuoti sveiko 

gyvenimo būdo nuostatas, prisidėti prie vaiko dvasinio, fizinio, psichinio, socialinio 

pajėgumo ir gerovės.  
2. Fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymo Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje (toliau – 

mokykla) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymo mokykloje 

tikslus, uždavinius, principus, pagrindines nuostatas, ugdymo gaires, ugdymo turinį ir ugdymo 

proceso organizavimo ypatumus, aplinką, sistemą, dokumentacijos tvarkymą, reikalavimus aprašo 

vykdytojams, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijas, pareigas, teises ir atsakomybę. 
3. Sveikatos ir fiziniai gebėjimai, nuostatos ir žinios yra bendrosios asmeninės kompetencijos 

dalis ir glaudžiai susiję su kitomis bendrosiomis ir dalykinėmis kompetencijomis. Mokinio sveikata 

tiesiogiai lemia jo pajėgumą sėkmingai mokytis, įgyti visas reikalingas kompetencijas. 
4. Šiame apraše vartojamos sąvokos: 

Fizinis aktyvumas – gyvensenos būdas, padedantis stiprinti fizinį pajėgumą ir sveikatą. 

Fizinis  ugdymas – fizinių  ypatybių,  gebėjimų,  reikalingų  žmogaus  veiklai,  ugdymas fiziniais 

pratimais. 

Sveikata – asmens ir visuomenės fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. 
Gerovė – yra viena iš sveikatos sudedamųjų dalių. Šiuo terminu nusakoma pilna fizinė, dvasinė ir 

socialinė žmogaus lūkesčių įgyvendinimo galimybė (pagal Pasaulinės Sveikatos Organizacijos 

pasiūlytą sveikatos apibrėžimą). 
Sveika gyvensena – individo ar socialinės grupės gyvenimo būdas, sveikatą palaikančių, tausojančių 

ir stiprinančių kasdieninių įpročių visuma: fizinis aktyvumas, miego, mitybos, darbo ir poilsio 

režimo laikymasis, svaigiųjų gėrimų, narkotikų, rūkalų ir kt. kenksmingų sveikatai medžiagų 

nevartojimas. 

Sveikatos ugdymas – kryptingai ir sąmoningai įtvirtina teigiamą nuostatą į sveikatą ir ją stiprinančius 

veiksnius, formuoja sveikos gyvensenos įpročius, gilina žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

būdus. 
Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos 

Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, 

kituose teisės aktuose ir Sporto terminų žodyne vartojamas sąvokas. 
5. Mokinių fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymas grindžiamas Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Netradicinio ugdymo koncepcija, Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, 

Sveikatos ugdymo bendrąja programa, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
6. Aprašo vykdytojai: mokyklos administracija, pedagogai, psichologas (ar psichologo 

asistentas), socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas, kiti mokyklos bendruomenės nariai. 

 



II. MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO IR SVEIKATOS UGDYMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, 

PRINCIPAI, PAGRINDNĖS NUOSTATOS 

 

 7 .  Tikslas – ugdyti mokinių sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę 

už savo ir kitų sveikatą. 
 8. Uždaviniai: 

8.1. skatinti mokinių sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, į(si)traukiant į praktinę veiklą, 

sudaryti galimybes patirti sveiko organizmo keliamą džiaugsmą ir  ta patirtimi dalintis su kitais; 

8.2. racionaliai derinti bendrąjį, fizinį ir sveikatos ugdymą; puoselėti sveiką ir saugią mokyklos 

aplinką; 
8.3. efektyvinti neigiamų gyvenimo faktorių prevencijos veiklą; 

8.4. aktyvinti bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, kuriant mokyklos gerovę 

ir vertinant veiklos veiksmingumą sveikatos ugdymo srityje; 

8.5. fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymu siekiama, kad mokiniai: 

8.5.1. vertintų sveikatą ir fizinį aktyvumą kaip vieną iš esminių vertybių, lemiančių asmens ir 

visuomenės gerovę bei gyvenimo kokybę; 

8.5.2. susiformuotų sveikos gyvensenos nuostatas, išsiugdytų sveikos mitybos bei fizinio 

aktyvumo įgūdžius ir įpročius visam tolesniam gyvenimui; 

8.5.3. įvaldytų pasirinktos sporto šakos techniką ir taktiką, gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, 

garbingai rungtyniauti; 

8.5.4. gebėtų kritiškai vertinti šeimos, bendraamžių, medijų, (išmaniųjų) technologijų, 

populiariosios kultūros įtaką sveikai gyvensenai, atsispirtų neigiamam socialiniam spaudimui; 

8.5.5. mokėtų surasti, atsirinkti ir pritaikyti patikimą informaciją, priemones ir paslaugas 

sveikatai saugoti bei stiprinti; 

8.5.6. rūpintųsi ir būtų atsakingi už savo, artimųjų, bendruomenės sveikatą, fizines ir dvasines 

galias, suprastų ir atjaustų tuos, kuriems reikalinga pagalba; 

9. Fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymas grindžiamas šiais principais:  
9.1. lygių galimybių – švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmenų lygybę, 

nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 

pažiūrų; kiekvienam asmeniui ji laiduoja švietimo prieinamumą, bendrojo išsilavinimo bei pirmosios 

kvalifikacijos įgijimą ir sudaro sąlygas tobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti naują;  

9.2. kontekstualumo – švietimo sistema yra glaudžiai susieta su krašto ūkinės, socialinės, kul-

tūrinės raidos kontekstu, kartu su juo atsinaujina ir atitinka nuolat kintančias visuomenės reikmes; 
9.3. veiksmingumo – švietimo sistema siekia geros kokybės rezultatų sumaniai ir taupiai nau-

dodama turimus išteklius, nuolat vertindama, analizuodama ir planuodama savo veiklą, remdamasi 

veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku priimamais sprendimais; 
9.4. tęstinumo – švietimo sistema yra lanksti, atvira, pagrįsta įvairių formų ir institucijų sąveika; 

ji sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą. 

9.5. sveikos gyvensenos – stiprinamos ir tobulinamos organizmo galimybės, padedančios išlikti 

sveikam, rūpintis savo sveikata, sudaromos sąlygos sportuoti visiems norintiems mokiniams; 
9.6. sistemingumo ir nuoseklumo – racionalus psichinių, fizinių krūvių ir poilsio kaitaliojimas 

ir derinimas, ugdymas(is) vykdomas nuosekliai, atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnių 

fiziologinius ir psichologinius ypatumus; 

9.7. sąmoningumo ir aktyvumo – per patyrimą, išgyvenimą, veiklą formuojamas sąmoningas 

supratimas, kad fizinė veikla stiprina ir palaiko sveikatą, o sveikatos ugdymas(is) bus veiksmingesnis, 

įsitraukiant visai mokyklos bendruomenei į įvairias sveikatinimo veiklas – sportavimą, 

mankštinimąsi, iškylavimą, mokslinę – tiriamąją veiklą; 

9.8. saugumo – sportiniai renginiai organizuojami ir materialinė sporto bazė tvarkoma laikantis 

įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 



9.9. kilnaus elgesio – ugdomos nuostatos dorai ir garbingai elgtis sportinėse varžybose ir 

kasdieniame gyvenime. 

10. Fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymo procese svarbu įgyti nuostatų, gebėjimų, žinių ir 

supratimo visumą, kuri ir lemia sveikatai palankų elgesį: 
10.1. nuostatos suprantamos kaip mokinių požiūris į sveikatą ir jos stiprinimą, jų nusiteikimas 

bei nusistatymas rinktis sveiką gyvenimo būdą; 

10.2. gebėjimai (praktiniai ar veiklos) – tai sveikatai palankus elgesys, kuris atsiskleidžia per 

kasdienes sveikatos tausojimo ir stiprinimo praktikas; 

10.3. žinios ir supratimas – tai, ką mokiniai turi žinoti ir suprasti apie sveikatą ir kaip turėtų tai 

parodyti (pavyzdžiu, įvardyti, nusakyti, paaiškinti ir kita). 
11. Fizinio ir sveikatos ugdymo pagrindinės nuostatos: 

11.1. rinktis gyvenimo būdą pagal savo psichines, fizines ir dvasines išgales; 

11.2. gyventi sveikai, mankštintis ir praktikuoti įvairias fizinio aktyvumo formas, sveikai 

maitintis, laikytis darbo ir poilsio rėžimo, asmens higienos ir aplinkos švaros; 

11.3. aktyviai dalyvauti socialiniame, kultūriniame ir sportiniame mokyklos bendruomenės 

gyvenime; 

11.4. būti atsakingam už savo veiksmus, pilietiškam, besirūpinančiam ne tik savimi, bet ir savo 

aplinka, bendruomene ir savo šalimi. 

 

III. MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO IR SVEIKATOS UGDYMO GAIRĖS 

 

12. Mokykla išsiaiškina mokyklos bendruomenės su sveikata ir fiziniu aktyvinimu susijusius 

poreikius ir mokyklos ugdymo plane, veiklos planavimo dokumentuose nusistato prioritetines 

sveikatos ugdymo(si) kryptis, siektinus rezultatus, įgyvendinimo būdus, vykdo Sveikatos ugdymo 

bendrąja programą. 

13. Mokyklos pedagogai patys propaguoja sveiką gyvenseną, geba organizuoti ir vadovauti 

sveikatos ugdymo procesui, įtraukti mokyklos bendruomenę į sveikatinimo veiklas. 

14. Visos mokyklos įgyvendinamos su sveikata susijusios iniciatyvos, neformaliojo švietimo 

programos, prevencinės programos ir kitos veiklos turi derėti, neprieštarauti šio aprašo nuostatoms ir 

integraliai prisidėti prie aprašo tikslo bei uždavinių įgyvendinimo. 

15. Sveikatos ir fizinio aktyvumo ugdymas integruojamas į mokomųjų dalykų turinį ir 

neformalųjį švietimą, kur ugdomi su atitinkamu dalyku susiję įvairūs mokinio sveikatai svarbūs 

gebėjimai, nuostatos ir žinios. (Pavyzdžiui, dorinis ugdymas sudaro sąlygas ugdyti savojo Aš 

suvokimą, savo vertės jausmą ir savigarbą, bendravimo ir bendradarbiavimo etiką bei kultūrą, 

puoselėti savitarpio pagalbos, pagarbos, teisingumo, pakantumo nuostatas, jausmus ir kita. 

Gamtamokslinis ugdymas padės geriau suprasti ryšius tarp žmogaus kūno funkcijų ir fizinio 

aktyvumo, sveikos mitybos, poilsio ir kitų poreikių, numatyti veiklos pasekmes sau ir aplinkai. Kūno 

kultūra padės išsiugdyti sveikatą stiprinančio mankštinimosi ir fizinio aktyvumo poreikį ir gebėjimus, 

stiprins savistabos, savikontrolės ir saviugdos įgūdžius, atskleis kūno kultūros ugdymosi galimybių 

ir judėjimo formų įvairovę, siejamą su fizinio pajėgumo didinimu, judesių kultūros gerinimu, 

sveikatos stiprinimu ir saviraiškos galimybėmis.) (Priedas Nr. 1) 

16. Įgyvendinant aprašą laikomasi šių ugdymo gairių: 

16.1. sveikatos ugdymas paremtas prielaidų sudarymu formuoti sveikatai palankų elgesį ar jį 

keisti sveikatai pozityvia linkme: 



16.1.1. sveikatai svarbios vertybinės nuostatos kuriamos kiekvienu tėvų (globėjų) ar mokytojų 

žodžiu ir veiksmu, mokinių, mokinių ir mokytojų savitarpio santykiais, mokyklos aplinka ir etosu, 

visuomenės kultūra; 

16.1.2. sveikos gyvensenos gebėjimai ugdomi aktyviu vaikų dalyvavimu patrauklioje, mokinių 

amžiaus tarpsnio ypatumus, poreikius ir interesus atitinkančioje, projektinėje veikloje, renginiuose, 

ekskursijose, stovyklose, žaidimuose ir kt.; 

16.1.3. žinojimas ir supratimas apie sveikatą, fizinį aktyvumą ugdomas skatinant kritiškai 

vertinti informaciją, analizuoti veiksmus bei jų padarinius, užtikrinant teisingą ir atsakingą sprendimų 

priėmimą; 

16.2. veiksmingiausiai sveikatą ugdo šie aktyvaus mokymo(si) metodai: diskusijos, debatai, 

minčių žemėlapiai, mankštinimasis ir kitų sveikatai skirtų pratimų atlikimas, vaidinimai ar situacijų 

modeliavimas, konkrečių situacijų nagrinėjimas arba tikrų, ypač sveikatos sėkmės, istorijų analizė, 

didaktiniai žaidimai, piešimas ir taip toliau; rekomenduojama vengti gąsdinimo, moralizavimo, 

tiesmuko dėstymo, aiškinimo apie ligas, instruktavimo; 

16.3. sveikatos ir fizinio aktyvumo ugdymas bus veiksmingesnis, visai mokyklos bendruomenei 

įsitraukus į bendras sveikatinimo veiklas – sportavimą, mankštinimąsi, iškylavimą, sveiko maisto 

mugių rengimą po pamokų, savaitgaliais ir pan.; 

16.4. ugdant sveikatą ir fizinį aktyvumą, svarbu numatyti, kaip žmogaus sveikos gyvensenos 

reikalavimus susieti su gyvenimo praktika, su kiekvieno mokinio konkrečiais poreikiais, individualia 

patirtimi, panaudoti turimas kitų ugdymo sričių žinias, jas pritaikyti kasdieniame gyvenime. 

 

IV. FIZINIO AKTYVUMO IR SVEIKATOS UGDYMO APLINKA 

 

17. Ugdymo(si) aplinka suprantama kaip dinamiška erdvė, kurioje mokinys gyvena, mokosi, 

bendrauja ir kurioje nuolat vyksta pedagoginė sąveika. Ugdymo(si) aplinka turi skatinti mokinius 

laikytis sveikatai palankaus elgesio – pozityviai mąstyti, draugiškai bendrauti, taisyklingos 

laikysenos, kvėpavimo ir panašiai. 

18. Sudaromos fizinės aplinkos sąlygos: poilsiui, aktyviai fizinei veiklai, žaidimams pertraukų 

metu, maitinimuisi pagal sveikos mitybos principus, rūpinimasis darbo vietų ergonomika, patalpų 

vėdinimu, apšvietimu ir panašiai. 

19. Svarbu, kad kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaustųsi saugus, nebijotų būti 

nuoširdus, dalytis savo patirtimi, emocijomis ir jausmais, nebijotų būti atstumtas ar pajuoktas dėl savo 

išvaizdos ar kitų savybių, kad mokytojų, mokytojo ir mokinio, mokinių tarpusavio santykiai būtų 

geranoriški, draugiški ir pagarbūs. 

20. Svarbi sėkmingo sveikatos ugdymo(si) sąlyga – mokyklos ir šeimos bendravimas ir 

bendradarbiavimas, geranoriški, pagarba, tolerancija grindžiami, partneriški mokinių, mokytojų,    

tėvų (globėjų), socialinių partnerių tarpusavio santykiai. Būtina pristatyti tėvams mokykloje vykdomą 

fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymo veiklą, vykdomas programas, periodiškai aptarti jų 

įgyvendinimo galimybes ir mokinių pasiektą pažangą. 

21. Sveikatos ugdymas per pamokas turėtų būti tęsiamas ir plėtojamas neformaliuoju švietimu 

(įvairia mokinių veikla mokykloje ir už jos ribų). 

22. Mokykla savo ugdomąja veikla kuria atvirą, ramią, sportui ir sveikatai palankią aplinką, turi 

sporto salę, sudariusi bendradarbiavimo sutartį dėl naudojimosi sporto sale ir aikštynu su Alytaus 

miesto bendruomenės centru. 



 

 

V. MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO IR SVEIKATOS UGDYMO TURINYS IR UGDYMO 

ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

23. Fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymo turiniu siekiama, kad mokiniai tenkintų natūralų 

poreikį judėti, ugdytų gebėjimą atlikti įvairius judesius, lavintų motoriką ir kūno laikyseną, siektų 

judesių kultūros, įgytų saugaus elgesio ir nelaimingų atsitikimų prevencijos žinių ir įgūdžių; įgytų 

supratimą apie sporto šakas, ugdytų garbingo rungtyniavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo 

komandoje nuostatas bei elgesį, puoselėtų olimpines sporto vertybes; įgytų supratimą apie judėjimo 

formų pasirinkimo įvairovę, rinktųsi patinkančias fizinio aktyvumo formas, gerintų asmeninį fizinį 

pasirengimą; gilintų žinias apie sveikatos stiprinimo ir saugojimo būdus, įtvirtintų teigiamą požiūrį į 

sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius, formuotų sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius. 

24. Fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymo turinį sudaro: 

24.1. sveikatos ugdymo bendroji programa, kuri papildo pradinio ugdymo turinį ir 

įgyvendinama siekiant mokyklos ugdymo plane, veiklos planavimo dokumentuose numatytų tikslų, 

atsižvelgiant į mokinio asmenybės raidos tarpsnius, esminius augančio žmogaus poreikius; 

24.2. neformaliojo švietimo programos; 

24.3. klasių mokytojų veiklos programos; 

24.4. socialinio pedagogo, psichologo (psichologo asistento), sveikatos priežiūros specialisto 

veiklos programos; 

24.5. socialinių partnerių veikla. 

25. Fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymo turinys integruojamas į formalųjį ir neformalųjį 

vaikų švietimą, komandinę ir individualią mokinių, klasių ir dalykų mokytojų, socialinio pedagogo, 

psichologo (psichologo asistento), sveikatos priežiūros specialisto, socialinių partnerių veiklą. 

26. Mokiniai pagal poreikius įsitraukia į sportinę ir fizinio aktyvumo veiklą, renkasi jos formas 

ir būdus. 

27. Mokydamiesi pagal pradinio ugdymo programą: 

27.1. mokiniai mokosi sportinių ir judriųjų žaidimų, lengvosios atletikos, gimnastikos, 

choreografijos, aerobikos, sportinių šokių ir sporto šakos (pasirinktinai plaukimo, krepšinio, futbolo 

ir kt.). Sveikatos ugdymo bendroji programa integruojama į bendrojo ugdymo dalykų turinį ir 

neformalųjį vaikų švietimą; 

27.2. baigę pradinio ugdymo programą, mokiniai įgyja supratimą apie sporto šakas, judriuosius 

ir sportinius žaidimus, praktikuoja fizinį aktyvumą gryname ore, ugdosi garbingo rungtyniavimo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje nuostatas bei elgesį, puoselėja olimpines sporto 

vertybes; įgyja supratimą apie judėjimo formų pasirinkimo įvairovę, renkasi patinkančias fizinio 

aktyvumo formas, patiria judėjimo džiaugsmą bei teigiamų emocijų, gerina bendrąjį sportinį 

pasirengimą ir stiprina sveikatą; susiformuoja įprotis taisyklingai sėdėti, judėti, stovėti; laikosi 

pagrindinių sveikos mitybos reikalavimų; supranta asmens higienos ir aplinkos svarbą sveikatai; 

pozityviai žvelgia į aplinką, atpažįsta problemines situacijas, mokosi susitvardyti ir bendradarbiauti 

konfliktinėse situacijose. 

28. Mokykloje taikomi įvairūs ugdymo metodai: sveikatingumo dienos, savaitės, saugaus eismo 

dienos, sveikatingumo takai, mankštinimasis, sveiko maisto mugės, konkursai, viktorinos, varžybos, 

turnyrai, mokslinės – tiriamosios konferencijos ir kt. Vykdomi tarpklasiniai, tarpdalykiniai 

mokykliniai projektai, projektinio mokymo savaitės, organizuojama aktyvi sportinė, sveikatinimo, 

švietėjiška, socialinius įgūdžius lavinanti mokinių veikla. 

29. Sportinių rezultatų siekiantiems mokiniams racionaliai derinamas sportinis ir bendrasis 

ugdymas, sudarant galimybes: 
29.1. dalyvauti stovyklose, varžybose ir turnyruose, derinant mokymosi būdus ir formas; 

29.2. derinti tvarkaraščius ir sportinės veiklos grafikus. 

30. Per neformaliojo vaikų švietimo veiklas (pvz.: futbolo, kvadrato, krepšinio, aerobikos, 

šiuolaikinių šokių, sveikos gyvensenos ir kt.) mokiniai ugdo(si) sportines ir sveikatos kompetencijas, 



diegiami fizinio aktyvumo įgūdžiai. 

31. Mokiniai atstovauja mokyklą individualiose ir komandinėse sporto šakų varžybose. 

32. Mokinių sportinė ir sveikatos raiška vertinama kaip sporto ir sveikatos ugdymo dalykų 

sudedamoji dalis, o mokinio pastangos ir pasiekimai gali būti vertinami atskirai, skiriant dėmesį 

kasdienėms mokinio pastangoms. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

33. Aprašo vykdytojai privalo: 

33.1. aktyviai dalyvauti fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymo veikloje; 

33.2. nuolat tobulinti kvalifikaciją sporto ir sveikatos srityse; 

33.3. vykdyti fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymo veiklos programą; (Priedas Nr. 2) 

33.4. savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

mokyklos (sveikatos priežiūros specialistas – sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba) nuostatais, 

mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, kitais mokyklos dokumentais ir savo pareigybių aprašymais, už 

pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

34. Fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymas daro įtaką mokyklos kultūrai, keičia tradicinį 

mokymosi stilių, išlaiko intelektinio ugdymo ir fizinio aktyvumo dermę, suformuoja sveikos 

gyvensenos kompetenciją, aktyvaus gyvenimo būdo įtakos sveikatai suvokimą, emocinį nusiteikimą 

sveikai gyventi, elgsenos pasirinkimą. 

35. Mokiniai, baigę mokyklą, geba savarankiškai adaptuotis socialinėje aplinkoje, įveikti 

technologinius ir kitus gyvenimo iššūkius nepakenkdami savo, aplinkai. 

 

_______  ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

 

 

ALYTAUS ,,SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

SPORTO IR SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO MODELIS 

 

 
 

  

Sveikatos ugdymas mokykloje

Sveikos gyvensenos 
integravimas į 

ugdymo programas

Pasaulio pažinimas, etika, 
tikyba, dailė ir 

technologijos, lietuvių ir 
anglų kalbos, kūno kultūra ir 

šokis

Neformalus švietimas ir 
popamokinė veikla

Kompleksinių 
sveikatinimo 

programų ir projektų 
diegimas

Projektinė veikla, 
neformalusis 

ugdymas

Palankios aplinkos 
kūrimas

Fizinė:  tinkamų 
mokymo(si) sąlygų 
sudarymas (baldai, 
apšvietimas ir pan.)

Emocinė: mokytojų -
mokinių tarpusavio 
santykių gerinimas 

(emocinė - socialinė 
aplinka)

Socialinė: mokyklos ir 
šeimos, bendruomenių 

pedagoginis 
bendradarbiavimas 

(partnerystė)

Ryšių palaikymas su 
šeima, bendruomene 

ir įvairiomis 
institucijomis

Mokinių ir tėvų 
dalyvavimas 

sveikatingumo projektų 
kūrime ir vykdyme

Mokytojų 
kvalifikacijos kėlimas 

sveikatos ugdymo 
klausimais

Individualios, 
grupinės konsultacijos 

vaikams


