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TIKSLAS – kurti sveiką, saugią ir darnią bendruomenę, kūrybiškai įgyvendinant ugdomąją ir prevencinę veiklą gimnazijoje. 

UŽDAVINIAI: 

 Socialiai atsakingai ir kūrybiškai įgyvendinti ugdomąsias ir prevencines programas; 

 Įtraukti tėvus ir socialinius partnerius; 

 Teikti reikiamą pagalbą; 

 Skatinti bendruomenės iniciatyvas; 

 Ieškoti netradicinių problemų sprendimo būdų. 

Planavimas – integruojamų bendrųjų ir prevencinių programų temos įrašomos į ilgalaikius ir/ar trumpalaikius mokomųjų dalykų planus, laisvai 

pasirenkamųjų dalykų programas, neformaliojo vaikų švietimo programas, gimnazijos mėnesio veiklos planus, klasės vadovo planus, švietimo 

specialistų ir pagalbos specialistų planus. Registruojama elektroniniame dienyne.  

Bendrosios ir prevencinės programos -  https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog 

 

    SVEIKA, SAUGI IR DARNI BENDRUOMENĖ 

 

UGDOMOJI IR PREVENCINĖ 

VEIKLA GIMNAZIJOJE 

FORMALUSIS 

ŠVIETIMAS 

Ugdomųjų ir prevencinių 

programų integravimas į 

mokomųjų dalytų turinį 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS 

 

Klasių valandėlės 

Akcijos, renginiai, projektai, 

bendruomenės iniciatyvos, 

nepamokinė ugdomoji veikla, 

Neformaliojo vaikų švietimo 

būreliai, mokymai, konsultacijos 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU 

TĖVAIS IR SOCIALINIAIS 

PARTNERIAIS 

TYRIMAI, ANALIZĖ, 

TOBULINIMAS 

PEDAGOGINĖ, SOCIALINĖ, 

PSIHOLOGINĖ PAGALBA 

https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog


 PROGRAMOS PAVADINIMAS KLASĖS INTEGRAVIMO FORMOS: 

 per pamokas, klasės valandėles, neformaliąją veiklą, renginius, akcijas 

 BENDROSIOS PROGRAMOS 

 Programos pavadinimas Klasės  Integracija į mokomųjų dalykų 

turinį 

Integracija į 

klasės 

valandėles 

Kitos integracijos formos: 

neformalusis švietimas, 

bendruomenės iniciatyvos, 

nepamokinė ugdomoji veikla, 

bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais ir tėvais 

1. Bendrųjų kompetencijų ir 

gyvenimo įgūdžių programos 

„Mokymosi mokytis“ 

I-II Visi dalykai -  

2. Pasipriešinimo istorijos programa I-II Istorija, pilietiškumo pagrindai, 

dailė, muzika 

Klasių vadovai Mokinių savivalda 

3. Žmogaus saugos bendroji 

programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, 

Nr. 89-4668) 

I Žmogaus sauga Klasių vadovai  

 Žmogaus saugos bendroji programa II-IV Visi dalykai Klasių vadovai  

4. Etninės kultūros bendroji 

programa patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. balandžio 12 d. 
įsakymu Nr. V-651 (Žin., 2012, Nr. 

46-2252) 

I-IV Lietuvių k., istorija, pilietiškumo 

pagrindai, etika, tikyba, menai ir 

technologijos 

Klasių vadovai Neformaliojo vaikų švietimo meninės 

krypties būreliai 

5. Finansinio raštingumo ugdymas I-IV Ekonomika, matematika, IT Klasių vadovai  

6. Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. spalio 25 

d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programos 

patvirtinimo“ 

I-IV Etika, tikyba, biologija, kūno 

kultūra, žmogaus sauga, 

technologijos 

Klasių vadovai Vaiko gerovės komisija 

Mokinių savivalda 

Sveikatos priežiūros specialistė 

Neformaliojo vaikų švietimo sportinės 

ir meninės krypties būreliai, Visuotinė 

sporto diena 

7.  Ugdymo karjerai programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

I-IV Visi dalykai Klasių vadovai Profesijos patarėja 

Nepamokinio ugdymo diena „Karjeros 

diena“ 



sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl 

Ugdymo karjerai programos 

patvirtinimo“ 

 PREVENCINĖS PROGRAMOS 

8. Socialinio emocinio ugdymo 

programa Lions Quest „Raktai į 

sėkmę“ 

I-IV  Klasių vadovai Vaiko gerovės komisija 

Mokinių savivalda 

9. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494 (Žin., 2006, 
Nr. 33-1197) 

I-IV Etika, tikyba, biologija, chemija, 

žmogaus sauga, matematika, 

mechanika ir mechaninis 

remontas, technologijos 

Klasių vadovai Vaiko gerovės komisija 

Mokinių savivalda 

Sveikatos priežiūros specialistė 

10 Antikorupcinė programa I-IV Istorija, pilietiškumo pagrindai, 

etika, tikyba, ekonomika,  

Klasių vadovai  

 


