
PATVIRTINTA 

Varėnos rajono visuomenės 

sveikatos biuro direktoriaus 

2019 m. sausio 15 d. 

įsakymu Nr. V- 6 

 

MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO  

„VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA“ 
 

N U O S T A T A I 
 

 

 

1. KONKURSO TIKSLAS - padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti 

sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, 

paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. 

 

2. KONKURSO UŽDAVINIAI: 


2.1. sukurti sveikai gyvenančios mokyklos bendruomenės įvaizdį;

2.2. sutelkti mokyklos bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo 

veiklai;

2.3. kurti sveiką ir saugią mokyklos aplinką;

2.4. padidinti sveikatos ugdymo veiklų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti  palankias sąlygas 

atskleisti individualius vaikų, mokinių gebėjimus;

2.5. skatinti vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų 

bendradarbiavimą;

pristatyti, viešinti sveikatos ugdymo gerosios praktikos pavyzdžius.

 

3. KONKURSO DALYVIAI 

 
Konkurse dalyvauti gali visos Varėnos rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo 

ugdymo, profesinio mokymo įstaigos    
 

 

4. KONKURSO KOMISIJA 

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos, Švietimo skyrių atstovai, Varėnos 

sporto centro, Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro atstovai. 
 
 

 

5. KONKURSO VYKDYMO LAIKAS 

 
I etapas – norinčių dalyvauti konkurse mokyklų paraiškų teikimas iki 2019 sausio 31 d.  
II etapas – konkurso atidarymas 2019 m. vasario mėn. 15 d. Dalyvauja mokyklų, pateikusių 

paraiškas, atstovai.  
III etapas – mokyklos veikla konkurso metu (nuo 2019 m. vasario mėn. iki 2019 m. 

gruodžio 10 d.).  
IV etapas – Konkurso uždarymo renginys – apdovanojimai - 2019 m. gruodžio 17 d. 
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6. KONKURSO UŽDUOTYS 

 

I etapas: 

 

 elektroninę paraiškos formą pateikti iki 2019 sausio 31 d.;
 paraiškas siųsti el. paštu : varenosvsb.stiprinimas@gmail.com  , kontaktai: tel. (8 310) 56 117.





II etapas: 

 

 konkurso atidarymo renginys vyks 2019 m. vasario 15 d.;

 konkurse dalyvauja mokyklos atstovai (iki 8 mokinių + 2 mokyklos deleguoti asmenys);
 konkurso komisijai reikia pateikti mokyklos vadovo patvirtintą dalyvio paraišką, parengtą 

mokyklos pristatymą (laisva forma, atskleidžiant konkurso temą) bei metinį renginių planą, 
kuriame nurodomi sveikatinimo bei fizinio aktyvumo renginiai, preliminarus renginių laikas, 
atsakingo už renginį asmens vardas ir pavardė, kontaktinis telefono numeris. Planas turi būti 
patvirtintas mokyklos direktoriaus parašu bei antspaudu;

 parengtame mokyklos pristatyme (laisva forma) turi būti pateikti motyvai, kodėl mokyklos 
bendruomenė nusprendė dalyvauti „Varėnos rajono sveikiausia mokykla“ konkurse, kuo jis 
aktualus mokymo įstaigai, kokių tikslų bus siekiama;

 parengto mokyklos pristatymo trukmė – nuo 3 iki 5 min.;
 renginio metu konkurso komisija vertins mokyklų atstovų pristatymus.



III etapas: 

 

 sveikatinimo veiklų įgyvendinimas nuo 2019 m. vasario mėn. iki 2019 m. gruodžio 10 d. Šiuo 
laikotarpiu į „Varėnos rajono sveikiausios mokyklos“ vardą pretenduojanti mokyklos bendruomenė 
mokykloje, mieste ar kt. dalyvauja įvairiose sveikatinimo veiklose;

 organizatorių atstovai nuo 2019 m. vasario mėn. iki 2019 m. gruodžio 10 d atvyks stebėti renginių 
plane pasirinktas numatytas veiklas;

 iki 2019 m. gruodžio 13 d. pateikiama mokyklos sveikatinimo veiklos ataskaita Varėnos rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos biurui kontaktai: tel. (8 310) 56 117, el. paštas: 
varenosvsb.stiprinimas@gmail.com 

 

 

IV etapas: 

 

 baigiamasis  konkurso  renginys,  skirtas  mokyklų  bendruomenei,  vyks 2019 m.  gruodžio 17 d. 
Renginio metu vyks konkurse dalyvavusių mokyklų apdovanojimai. 

 

 

7. KONKURSO UŽDUOČIŲ VERTINIMAS 

 

Konkurso „Varėnos rajono sveikiausia mokykla“ nugalėtojus išrinks vertinimo komisija. 
Rezultatai bus skelbiami viešai baigiamojo renginio metu (numatoma data – 2019 m.  gruodžio 17 
d.). 

mailto:varenosvsb.stiprinimas@gmail.com
mailto:varenosvsb.stiprinimas@gmail.com
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Vertinimo kriterijus Vertinimo būdas  Pastabos 

       

1. Mokyklos pristatymas Konkurso komisija vertins temos ______________________  

(konkurso atidarymo renginyje) atskleidimą, originalumą ir      

 inovatyvumą.      

 Už kiekvieną vertinimo kriterijaus      

 atitikimą suteikiamas 1 balas.      

2. Fizinis aktyvumas:       

2.1. Sportinių būrelių (šokiai ir Vienam mokiniui tenkantis  Mokinių, nelankančių 

kt.) lankymas (mokykloje, lankomų būrelių skaičius.  sportinių būrelių, skaičių 
mieste)   pateikti iki 2019 m. 

 Gautas koeficientas bus  gruodžio 10 d. 

 priskiriamas tam tikram intervalui.      

 Intervalai bus suskirstyti į 5      

 grupes, pagal gautus maksimalius      

 ir minimalius koeficientus      

 (remiantis visų dalyvių      

 rezultatais). Atitinkamai,      

 žemiausią rezultatą pasiekusi      

 

Mokykla,  gaus 10 balų, 

aukščiausią      

 – 2 balus (tarpiniai rezultatai,      

 pagal intervalą vertinami 8; 6; 4      

 balais).      

    

` Vienam mokiniui tenkantis  Vertinamas mokyklos 
 dalyvavimų sportiniuose  bendruomenės dalyvavimas 
 renginiuose skaičius.  fizinio aktyvumo 
   renginiuose nuo 2019 m. 
 Gautas koeficientas bus  vasario  15 d. iki 2019 m. 

 priskiriamas tam tikram intervalui.  gruodžio 10 d. 

 Intervalai bus suskirstyti į 5  Iki 2019 m. gruodžio 10 d. 

 grupes, pagal gautus maksimalius  

turi būti pateiktas varžybų, 

pamokų, 

 ir minimalius koeficientus  konkursų, estafečių ar kitų 

 (remiantis visų dalyvių  su fiziniu aktyvumu 

 rezultatais). Atitinkamai,  susijusių renginių skaičius, 

 aukščiausią rezultatą pasiekusi  pavadinimai, dalyvavimą 

 mokykla, gaus 10 balų, žemiausią  patvirtinantys dokumentai 

 – 2 balus (tarpiniai rezultatai,  (diplomai, padėkos raštai, 

 pagal intervalą vertinami 8; 6; 4  nuostatai, grafikai ir kt.). 

 balais).  Ataskaitoje nurodyti 

 Už dalyvavimą:  renginių, paskaitų, pamokų 

 mokykloje -1 balas;  ar kitos veiklos skaičių. 
 mieste – 2 balai;  Dalyvių skaičius vertinimui  

   įtakos neturės, bus 
       

   vertinamas mokyklos vardo  

   atstovavimas renginyje.  

    

3. Sveikatinimo renginiai Vienam mokiniui tenkantis  Vertinamas mokyklos 
kiekvienoje poveikio srityje dalyvavimų sveikatinimo  bendruomenės dalyvavimas 

(mokykloje, mieste): renginiuose skaičius.  sveikatinimo renginiuose 

  sveikos mitybos   (visi sveikatą ugdantys ar 
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 skatinimas;  Gautas koeficientas bus  sveikos gyvensenos 

 sveikos aplinkos  

priskiriamas tam tikram 

intervalui.  įgūdžius formuojantys 

 kūrimas;  Intervalai bus suskirstyti į 5  renginiai, išskyrus fizinį 

 sužalojimų prevencija;  grupes, pagal gautus maksimalius  aktyvumą) nuo 2019 m. 

 alkoholio, rūkymo ir  ir minimalius koeficientus  vasario 15 d. iki 2019 m. 
 psichotropinių medžiagų  (remiantis visų dalyvių  gruodžio 10 d. 
 prevencija;  rezultatais). Atitinkamai,  Iki 2019 m. gruodžio 10 d. 

 psichinės sveikatos  aukščiausią rezultatą pasiekusi  
turi būti pateikti 
sveikatinimo 

 stiprinimas;  mokykla, gaus 10 balų, žemiausią  renginių skaičiai, 
  

– 2 balus (tarpiniai rezultatai, 
 

pavadinimai bei  užkrečiamųjų ligų   

 profilaktika.  pagal intervalą vertinami 8; 6; 4  dalyvavimą patvirtinantys 
  

balais). 
 

dokumentai (diplomai,     

   Už dalyvavimą:  padėkos raštai, nuostatai, 

   mokykloje -1 balas;  grafikai ir kt.). Ataskaitoje 

   mieste – 2 balai;  nurodyti renginių, paskaitų, 

       pamokų ar kitos veiklos 
       skaičių. Dalyvių skaičius 
             

       vertinimui įtakos neturės,  

       bus vertinamas mokyklos 

       vardo atstovavimas  

       renginyje.   

     

4. Tinkama mityba  

Vertinama pagal Varėnos rajono 
savivaldybės  Vertinant bus atsižvelgiama 

   visuomenės sveikatos biuro  į  Lietuvos Respublikos 

   sudarytą vertinimo formą. Už  sveikatos apsaugos 

   kiekvieną vertinimo kriterijaus  ministro 2011 m. lapkričio 

   atitikimą suteikiamas 1 balas.  11 d. įsakymas Nr. V-964 
   Vertinimo forma pateikiama   „Dėl maitinimo 
   Priede Nr.2.   organizavimo ikimokyklinio 

       ugdymo, bendrojo ugdymo 

       mokyklose ir vaikų 

       socialinės globos įstaigose 

       tvarkos aprašo 

       

patvirtinimo“ (Nauja 

redakcija nuo 2018-09-01: 
Nr. V-394, 2018-04-10, 

paskelbta TAR 2018-04-24, 

i. k. 2018-06471) bei 

pateikiamo asortimento 

atitikimą tinkamos mitybos 

rekomendacijoms.  

Vertinimą vykdys Varėnos 

rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

atstovai.  

 

5. Papildoma veikla: 

5.1. įsitraukimas į „Sveikatą  

5.1. už įsitraukimą į „Sveikatą 
„stiprinančių mokyklų“ „Aktyvi 
mokykla“ * tinklą – 5 balai;  

Papildomos veiklos 5.1. ir 5. 
2. 
duomenys tvirtinami 

  stiprinančių mokyklų“, „Aktyvi     

5.2. už dalyvavimą Varėnos 

rajono savivaldybės  

mokyklos direktoriaus 

parašu. Pateikti iki 2019 m. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a8d14e5046e311e8ade598b2394a491d


mokykla“ * tinklą; 

5.2. už dalyvavimą Varėnos 

rajono savivaldybės 

gruodžio 2 d. Varėnos 

visuomenės sveikatos biurui  

  

    visuomenės sveikatos   visuomenės sveikatos biuro   

  biuro organizuojamose  organizuojamose veiklose –   

   veiklose  3 balai;   
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6. Profilaktiniai sveikatos  Mokinių/ mokytojų ir kitų Mokinių, pasitikrinusių 
patikrinimai:  mokyklos darbuotojų, sveikatą, duomenys 

6.1. mokinių;  pasitikrinusių sveikatą, skaičius gaunami pasitelkiant 

6.2. mokytojų ir kitų  (proc. nuo visų   Varėnos  visuomenės 

mokyklos darbuotojų.  mokinių/mokytojų ir kitų sveikatos biuro duomenų 
  mokyklos darbuotojų bazę. 
  mokykloje). Duomenis apie mokytojus, 
     kitus mokyklos darbuotojus 
  Rezultatai vertinami pagal ir jų sveikatos pasitikrinimą 

  intervalus: pateikia mokyklos 

  ≥96 proc. – 10 balų sveikatos priežiūros 

  95-91 proc. – 8 balai specialistas iki 2019 m. 

  90-86 proc. – 6 balai gruodžio 10 d. 

  85-81 proc. – 4 balai  

  ≤80 proc. – 2 balai  

7. Saugi mokyklos aplinka  

Vertinama pagal Varėnos rajono 
savivaldybės Vertinant bus atsižvelgiama 

  visuomenės sveikatos biuro į  Lietuvos higienos normą 

  sudarytą vertinimo formą. Už HN 21:2017 “Mokykla, 

  kiekvieną vertinimo kriterijaus vykdanti bendrojo ugdymo 

  atitikimą suteikiamas 1 balas. programas. Bendrieji 
  Vertinimo forma pateikiama  sveikatos saugos 
  Priede nr. 3.  reikalavimai“, patvirtintą 

     Lietuvos Respublikos 

     sveikatos apsaugos 

     ministro 2017 m. kovo 13 d. 

     

įsakymu Nr. V-284. 

(Suvestinė redakcija nuo 

2018-09-01) 

     Vertinimą vykdys 

     Varėnos rajono savivaldybės 

     visuomenės sveikatos biuro 

     atstovai. 

8. Veiklos tęstinumas  Mokykloms, kurios dalyvavo 

 
duomenys tvirtinami 
mokyklos direktoriaus 

parašu. Pateikti iki 2019 m. 

gruodžio 2 d. Varėnos 

visuomenės sveikatos biurui  
 

  „Sveikuolių sveikuoliai“ konkurse 

 
 

 

  suteikiamas 1 balas.  

 

*„Sveikatą stiprinanti mokykla“ įstojus į šį tinklą vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo 
ir stiprinimo veikla pagal parengtas ir tarpžinybinės (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir 
švietimo ir mokslo ministerijos) komisijos patvirtintas sveikatos stiprinimo programas.  
Sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas - stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių 
fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei bendromis mokytojų, medikų, šeimos 

bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo bei sveikatai 
palankią aplinką.  



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 
16 d. įsakymas Nr. V-684/ISAK-1637 ,,Dėl mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis 
mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo“. // Valstybės žinios, 2007, Nr.91- 3656. 

 

8. KONKURSO SVEIKATINIMO VEIKLŲ ATASKAITA 

 

 Iki 2019 m. gruodžio 10 d. pateikiama mokyklos sveikatinimo veiklos ataskaita Varėnos rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistui, vykdančiam 
visuomenės sveikatos stiprinimą, kontaktai : tel. (8310) 56 117 , el. paštas 
varenosvsb.stiprinimas@gmail.com  

 

mailto:varenosvsb.stiprinimas@gmail.com


 

Ataskaitą turi sudaryti šie duomenys: 

 

 mokinių, nelankančių sportinių būrelių, skaičius, patvirtintas mokyklos direktoriaus parašu;
 mokyklos bendruomenės dalyvavimas fizinio aktyvumo renginiuose nuo 2019 m. vasario 1 

d. iki 2019 m. gruodžio 10 d. Pateikti varžybų, pamokų, konkursų, estafečių ar kitų su fiziniu 
aktyvumu susijusių renginių skaičių, pavadinimus bei dalyvavimą patvirtinančius dokumentus 
(diplomai, padėkos raštai ir kt.). Duomenys patvirtinti mokyklos direktoriaus parašu;

 mokyklos bendruomenės dalyvavimas sveikatinimo renginiuose (visi sveikatą ugdantys ar 
sveikos gyvensenos įgūdžius formuojantys renginiai, išskyrus fizinį aktyvumą) nuo 2019 m. vasario 
15 d. iki 2019 m. gruodžio 10 d. Pateikti sveikatinimo renginių skaičius, pavadinimus bei 
dalyvavimą patvirtinančias dokumentus (diplomai, padėkos raštai ir kt.). Duomenys patvirtinti 
mokyklos direktoriaus parašu;

 papildomą veiklą įrodantys duomenys, patvirtinti mokyklos direktoriaus parašu;
 mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų sveikatos patikrinimų duomenys, patvirtinti 

mokyklos direktoriaus parašu.
 

 

„VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA“ APDOVANOJIMAS 

 

Mokyklos, prizinių vietų laimėtojos, konkurso baigiamajame renginyje bus apdovanojamos 
vertingomis sveikatą stiprinančiomis ir ugdančiomis dovanomis. Visoms mokykloms, 

dalyvavusioms „Varėnos rajono  sveikiausia mokykla“ konkurse, bus įteikti Varėnos rajono 
savivaldybės mero padėkos raštai. 



7 
 

PRIEDAS NR. 1 

 

KONKURSAS „VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA“ 

 

PARAIŠKA 
 

 

Mokykla (pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas)_____________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Mokinių skaičius _________________________________________________________________ 
 

Atsakingi asmenys (vardas, pavardė, pareigos, kontaktinis telefonas ir el. paštas) 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (vardas,  pavardė,  kontaktinis  telefonas  el. paštas) 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PATVIRTINA: 

 

Mokyklos direktorius ______________________________________________________________  
(vardas, pavardė, parašas, antspaudas) 
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PRIEDAS NR. 2 
 

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
 

TINKAMOS MITYBOS VERTINIMO FORMA 
 

________________________________________ 
Mokyklos pavadinimas 

 

 

 Vertinimo kriterijus Vertinimas 

  

1.  Valgykloje galima įsigyti augalinį patiekalą:  

   1 rūšis – 1 balas  

   2 rūšys – 2 balai  

   3 ir daugiau rūšių – 3 balai  

   Nėra – 0 balų  

  

2.  Valgykloje yra galimybė įsigyti patiekalų su pilno grūdo miltais:  

   1 rūšis – 1 balas  

   2 rūšys – 2 balai  

   3 ir daugiau rūšių – 3 balai  

   Nėra – 0 balų  

        3. Valgykloje galima įsigyti vaisių ir daržovių: 

  1 rūšis – 1 balas 

  2 rūšys – 2 balai 

  3 ir daugiau rūšių – 3 balai 

  Nėra – 0 balų 
 

  

4.  Sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo  

vandens.  

(Taip – 1 balas, Ne – 0 balų)  

5.  Mokyklos valgykloje prekiaujama: _________ 

   

5.1. konditerijos gaminiais su glajumi, glaistu, šokoladu ar  

 kremu.  

 (Taip – 0 balų, Ne – 1 balas)  
   

5.2. gėrimai, kurių sudėtyje pridėtinio cukraus daugiau kaip  

5g./100g.  

(Taip - 0 balų, Ne – 1 balas)  

  
 
 
 
 

Vertinimas: ______ balai 
 

Vertintojas:____________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

                                                                                                                                 ______________________ 
(data) 
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PRIEDAS NR. 3 
 

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
 

SAUGIOS MOKYKLOS APLINKOS VERTINIMO FORMA 
 

________________________________________ 
Mokyklos pavadinimas 

 
 

 

 Vertinimo kriterijus Vertinimas 

   

1. Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose stalai ir kėdės atitinka mokinių ūgį.  

 (Taip – 1 balas, Ne – 0 balų)  

2. Visose mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose užtikrinta natūralaus vėdinimo  

 per  atidaromus  langus  galimybė.  Mokymo  klasės  ir  mokymo  kabinetai  

 išvėdinami po kiekvienos pamokos.  

 (Taip – 1 balas, Ne – 0 balų)  

3. Karštas ir šaltas vanduo tiekiamas į maisto tvarkymo patalpas, prausyklą prie  

 valgyklos, dušus, tualetus, sveikatos kabinetus.  

 (Taip – 1 balas, Ne – 0 balų)  

4. Grindų aukščio pokyčiai pažymėti įspėjamaisiais ženklais arba atitinkama spalva.  

 (Taip – 1 balas, Ne – 0 balų)  

5. Sporto salėje, mokyklos dirbtuvėse gerai matomoje vietoje ir sveikatos kabinete  

 yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis atitinka teisės  

 akto (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d.  

 įsakymas  Nr.  V-450  „Dėl  sveikatos  priežiūros  ir  farmacijos  specialistų  

 kompetencijos  teikiant  pirmąją  medicinos  pagalbą,  pirmosios  medicinos  

 

pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ galiojanti suvestinė 2008 -

02-24) reikalavimus. Rinkiniai yra  

 lengvai pasiekiami ugdymo metu. Yra paskirtas asmuo, atsakingas už pirmosios  

 pagalbos rinkinio papildymą.  

 (Taip – 1 balas, Ne – 0 balų)  
   

6. Mokyklos sklype įrengtos vietos dviračiams laikyti.  

 (Taip – 1 balas, Ne – 0 balų)  

   

7. Tualeto patalpose yra asmens higienos priemonės: tualetinis popierius, muilas,  

 vienkartiniai rankšluosčiai ar rankų džiovintuvas.  

 Tualetinis popierius – 1 balas  

 Muilas – 1 balas  

 Vienkartiniai rankšluosčiai ar rankų džiovintuvas – 1 balas  
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Nėra nei vienos priemonės – 0 balų 

 

7. Valgykloje prie plautuvės yra asmens higienos priemonės: 
muilas, vienkartiniai rankšluosčiai ar rankų džiovintuvas. 

 
Muilas – 1 balas  
Vienkartiniai rankšluosčiai ar rankų džiovintuvas – 1 
balas Nėra nei vienos priemonės – 0 balų  

 
 
 

 

Vertinimas: ______ balai 
 

Vertintojas:____________________________________  
(vardas, pavardė, parašas) 

 

______________________ 
(data) 
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PRIEDAS NR. 4 
 
 
 
 

 KONKURSO „VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIAMOKYKLA“ 

                                             VERTINIMO LENTELĖ  

  

Vertinimo balai: Balai: 

   

1. Mokyklos pristatymas 0-3 

2. Sportinių būrelių lankymas 0-10 

3. Dalyvavimas fizinio aktyvumo renginiuose 0-10 

4. Dalyvavimas sveikatinimo renginiuose 0-10 

5. Tinkama mityba 0-11 

6. Papildoma veikla 0-11 

7. Profilaktiniai sveikatos patikrinimai 0-10 

8. Saugi mokyklos aplinka 0-11 

9. Veiklos tęstinumas 0-1 

Galimas maksimalus balų skaičius: 77 
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PRIEDAS NR. 5 
 
 

 

KONKURSO „VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA“  

SVEIKATOS DUOMENŲ ATASKAITA 
 

 

__________ 

data 
 

 

Mokykla ________________________________________________________________________ 
 

 

Mokinių skaičius _________________________________________________________________ 
 

 

Mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų skaičius _______________________________________ 
 

 

Mokinių, nelankančių sportinių būrelių, skaičius _____________________________________ 
 

 

Mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų, pasitikrinusių sveikatą, skaičius __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PATVIRTINA: 

 

Mokyklos direktorius ______________________________________________________________  
(vardas, pavardė, parašas, antspaudas) 
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PRIEDAS NR.6 

 

Mokyklos bendruomenės dalyvavimas sveikatinimo renginiuose nuo 2019 m. vasario15 d. iki 2019 m. gruodžio 10 d.  
Lentelėje pateikite sveikatinimo renginių pavadinimus, datą, renginio vietą bei dalyvavimą patvirtinančius dokumentų kopijas (diplomai, padėkos 
raštai, nuostatai, grafikai ir kt.) 

 

 

  ________________________________  

  Mokyklos pavadinimas  

  
KONKURSO „VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA 

MOKYKLA“ 

  SVEIKATINIMO RENGINIŲ ATASKAITA 

  __________  

  data  

    

Eil. Renginio pavadinimas Data Renginio vieta 

Nr.     
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATVIRTINA: 

 

Mokyklos direktorius ______________________________________________________________  
(vardas, pavardė, parašas, antspaudas) 



14 

 

PRIEDAS NR.7 

 

Mokyklos bendruomenės dalyvavimas fizinio aktyvumo renginiuose nuo 2019 m. vasario 15 d. iki 2019 m. gruodžio 10 d.  
Lentelėje pateikite varžybų, konkursų ar kitų su fiziniu aktyvumu susijusių renginių pavadinimus, datą, renginio vietą bei dalyvavimą patvirtinančius 
dokumentų kopijas (diplomai, padėkos raštai, nuostatai, grafikai ir kt.) 

 

 

________________________________ 

Mokyklos pavadinimas 

 

KONKURSO „VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA“  
  FIZINIO AKTYVUMO RENGINIŲ ATASKAITA  

  __________   

   data  

      

Eil. Renginio pavadinimas  Data  Renginio vieta 

Nr.      

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

...      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PATVIRTINA: 

 

Mokyklos direktorius ______________________________________________________________  
(vardas, pavardė, parašas, antspaudas) 


