
 

 

NACIONALINIO RENGINIO „SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ BANGA PER 

LIETUVĄ 2023“ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Jau trisdešimt metų, kaip Lietuvos mokyklos priklauso Europos sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklui „Mokyklos europiečių sveikatai“ (angl. Schools for Health in Europe networ). Tai 1992 m. 

Europos Tarybos, Europos Bendrijos, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro bendromis 

pastangomis pradėtas kurti Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas. Lietuva į šį tinklą oficialiai 

įstojo 1993 m. Kasmet prie Nacionalinio tinklo veiklos prisijungia vis daugiau šalies ugdymo įstaigų. 

Mokyklos, kurios ne vienerius metus priklauso Nacionaliniam sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, kas 

penkeri metai atnaujina savo narystę ir pratęsia sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką 

sukurdamos naują sveikatos stiprinimo programą. Daugelio mokyklų administracija supranta, kaip yra 

svarbu kurti palankią sveikatai fizinę ir psichosocialinę aplinką bei puoselėti visų bendruomenės narių 

sveikatą, todėl šios mokyklos pasirenka sveikatą stiprinančios mokyklos vertybes ir skleidžia jas kitiems. 

Minėdami Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklos 30-metį, kviečiame visas 

šalies savivaldybes prisijungti prie trečiojo nacionalinio renginio „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga 

per Lietuvą 2023“ (toliau – Renginys) ir pakviesti mokyklų bendruomenes jame dalyvauti. Konkrečią 

Renginio datą kiekviena savivaldybė numato savo nuožiūra nuo 2023 m. balandžio 3 d. iki 30 d. 

Renginio organizatoriai – Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Higienos institutas, savivaldybių visuomenės sveikatos 

biurai. 

Renginio globėja – Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybė Lietuvoje. 

Renginio dalyviai – sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenės bei kitų mokyklų, kurios nėra 

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narės, bendruomenės, visuomenės sveikatos biurų 

specialistai, savivaldybių politikai. 

Renginio tikslas – savivaldybėse propaguoti sveikatą stiprinančių mokyklų idėją ir vertybes, 

skleisti žinią apie sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių veiklą, pristatyti jų gerąją patirtį, pagerbti 

šių mokyklų narius – sveikatos ambasadorius bei sveikos gyvensenos idėjų puoselėtojus.  

Renginio siekiai: 

1. Propaguoti savivaldybėse sveikatą stiprinančių mokyklų veiklą, skleisti jų gerąją patirtį. 

2. Skatinti mokinių domėjimąsi sveikatos saugojimu ir stiprinimu. 

3. Skatinti sveikatą stiprinančių mokyklų regioninę plėtrą. 



4. Pagerbti sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių narius, kurie kasdieniu darbu ir 

asmeniniu pavyzdžiu skatina kitus bendruomenės narius rūpintis sveikata, puoselėti gerus tarpusavio 

santykius bei kurti sveikesnę aplinką.  

5. Kūrybiškai paminėti Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklos 30-mečio 

jubiliejų. 

Renginyje kviečiame dalyvauti Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nares bei kitas 

mokyklas, kurios domisi sveikatos stiprinimu ir vykdoma sveikatinimo mokykloje politika, aktyvias 

mokyklas, visuomenės sveikatos biurų specialistus, savivaldybių politikus, socialinius partnerius. 

 

II. RENGINIO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJOS 

 

1. Renginys – vizualizuotas sveikatą stiprinančių mokyklų prisistatymas vietos bendruomenėms bei 

renginio svečiams per eisenas, dainas, šokius, žaidynes, konkursus, viktorinas, parodas, mokinių ar 

suaugusiųjų konferencijas, forumus, protmūšius, įvairias iniciatyvas, masinius bėgimus ar tikslinius 

žygius (ėjimus) ir kt., įtraukiant kuo daugiau kitų mokyklų bendruomenių bei vaikų tėvus. 

2. Renginį organizuoti kviečiame balandžio mėnesį, konkrečią datą bei atsakingą Renginio 

organizatorių savivaldybei pasirenkant individualiai. Galima organizuoti ir keletą renginių ar šį Renginį 

sujungti su kitu, savivaldybėje jau numatytu masiniu renginiu. Renginį galima minėti ir keletą dienų, 

kiekvienoje sveikatą stiprinančioje mokykloje pasirenkant vienodą laiką: pertraukas, popamokinį laiką 

ar kt. 

3. Rekomenduojame Renginį organizuoti kūrybiškai, atsižvelgiant į vaikų lūkesčius, žmogiškąsias, 

finansines galimybes bei kitas sąlygas, kurios galėtų turėti įtakos jo sėkmingam įgyvendinimui. 

4. Siūloma Renginio vieta – miestų, miestelių, mokyklų aikštynai, parkai, slėniai bei kitos viešos 

erdvės, skirtos bendruomenių susibūrimams, mokyklų ar kitų centrų vidinės erdvės, kuriose galima 

suburti daugiau renginio dalyvių. 

5. Renginio metu (pranešimuose, ant plakatų, transparantų, vėliavų, marškinėlių ir kt. atributikos) 

siūlome naudoti specialiai parengtus logotipus „Sveika mokykla“ ir „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“. 

6. Renginio organizatoriai savivaldybėse Renginio laiką, datą, dalyvių saugumo klausimus ir kitas 

sąlygas, kurias numato individualiai, derina su kompetentingomis institucijomis bei socialiniais 

partneriais. 

7. Renginyje siūloma pasidžiaugti nuveiktais darbais sveikatos stiprinimo srityje, pasidalyti sveikatą 

stiprinančių mokyklų gerąja patirtimi, pagerbti labiausiai mokyklų sveikatinimo veikloje pasižymėjusius 

žmones,pristatyti mokinius, kurie savo idėjomis prisidėjo prie sveikesnės aplinkos bei sveikatą 

stiprinančios mokyklos kūrimo. Renginio metu rekomenduojama pagal galimybes įteikti pagerbtiems 

asmenims padėkos raštus ir skatinamuosius prizus. 

 

III. RENGINIO ORGANIZAVIMO EIGA 

 

8. Informacija apie Renginį bei jo organizavimo tvarką viešinama Higienos instituto (toliau – HI) 

interneto svetainėje https://smlpc.lt/index.php, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – 

https://smlpc.lt/index.php


LMNŠC) interneto svetainėje www.ssus.lt, HI elektroniniu paštu išsiunčia kvietimą dalyvauti Renginyje 

šalies savivaldybių administracijoms, savivaldybių visuomenės sveikatos biurams, Nacionaliniam 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, aktyvių mokyklų tinklui. 

9. Nutarusias dalyvauti Renginyje savivaldybių įstaigas kviečiame registruotis internetinėje 

platformoje https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjcXRBOON7wkJY3RNeDDj-

6QWHpyZprhf-IzcHgTMLhiVM5A/viewform?usp=sharing. Registracijos anketos grafoje „Renginio 

pavadinimas ir forma“ prašome pažymėti, kad renginys skirtas „Sveikatą stiprinančių mokyklų bangai 

per Lietuvą 2023“ (trumpinys  – „SSM banga 2023“). Renginius kviečiame registruoti iki kovo 1 d. 

10. Renginys turi būti organizuojamas vadovaujantis Vyriausybės bei kitų institucijų sprendimais, 

nepažeidžiant nustatytų karantino bei kitų su saugumu susijusių sąlygų. Už mokinių saugumą atsakingi 

mokyklų vadovai ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki Renginio dienos patvirtina tikslų ketinančių dalyvauti 

Renginyje savo mokyklų mokinių ir juos lydinčių mokytojų sąrašą (1 priedas) ir pateikia jį įgaliotai 

įstaigai ar padaliniui. 

11. HI iki 2023 m. kovo 20 d. skelbia bendrą šalies Renginių grafiką ir renginių žemėlapį. 

12. Informaciją apie savivaldybėje įvykdytus Renginius atsakingi savivaldybių organizatoriai 

pateikia iki 2023 m. gegužės 15 d. HI elektroniniu paštu nijole.paulauskiene@smlpc.lt pagal pateiktą 

formą (2 priedas). Pateikdami ataskaitą su vaikų nuotraukomis dalyviai patvirtina, kad yra gavę 

nepilnamečių vaikų, moksleivių tėvų (globėjų) ar vieno iš jų rašytinį sutikimą viešinti savo vaiko atvaizdą 

nuotraukose bei turi paties nepilnamečio asmens sutikimą. Nuotraukos gali būti įprastos arba su 

vandenženkliais, kad būtų apsaugotos nuo plagijavimo. 

13. HI ataskaitą apie Renginio rezultatus pateikia iki birželio 5 d.  

14. Renginio ataskaita viešinama HI interneto svetainėje https://smlpc.lt/index.php, LMNŠC 

svetainėje www.ssus.lt 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Daugiau informacijos apie Renginio organizavimą teikia HI specialistės: 

nijole.paulauskiene@smlpc.lt, tel. 8 667 43368; diana.aleksejevaite@smlpc.lt, tel. 8 691 21848. 

 

 

___________ 
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Nacionalinio renginio „Sveikatą  

stiprinančių mokyklų banga per  

Lietuvą 2023“ organizavimo  

tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

 

 

 

NACIONALINIO RENGINIO „SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ BANGA 

PER LIETUVĄ 2023“ DALYVIŲ REGISTRACIJOS ANKETA 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

(Visas mokyklos pavadinimas) 

 

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė Klasė / grupė Mokinius lydintis asmuo 

(vardas, pavardė, mobiliojo 

telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Mokymo įstaigos vadovo vardas, pavardė, parašas __________________________________________ 

 

 

 



Nacionalinio renginio „Sveikatą  

stiprinančių mokyklų banga per  

Lietuvą 2023“ organizavimo  

tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

 

INFORMACIJOS APIE NACIONALINIO RENGINIO  

„SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ BANGA PER LIETUVĄ 2023“ 

REZULTATUS PATEIKIMO APRAŠAS 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

(Savivaldybės ir jos atsakingos institucijos, organizavusios Renginį, pavadinimas) 

______________________________________________________________________________ 

(Kontaktinio asmens vardas, pavardė, tel., el. pašto adresas) 

 

 

Rekomendacija dėl teksto pateikimo: 

Informacija turi būti išdėstyta glaustai, aiškiai, be klaidų (1 psl., A4 formatas);  

Šriftas – Times New Roman; 

Raidžių dydis – 12; 

Tarpai tarp eilučių – 1,5.  

Renginio dalyviai (Renginyje dalyvavusių klasių, grupių, mokinių, mokytojų, tėvų, kitų specialistų 

skaičius). 

 

 

 

 

 

 

Renginio aprašymas (Renginio forma, dalyvių ir žiūrovų nuotaikos, įspūdžiai, refleksija, partnerių 

indėlis, pagerbtų žmonių paminėjimas ir kt.). 

 

 

 

 

 

 

 

Atskirai gali būti siunčiamos ne daugiau kaip 2 Renginį iliustruojančios nuotraukos. 

 

 


