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FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO MOKYKLOJE PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Mokyklos fizinio 

aktyvumo skatinimo 

veiklos vertinimo 

kriterijai 

Kriterijų požymiai Numatomos veiklos aprašymas, nuorodos į 

dokumentus 

1. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo skatinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas 
1.1. Fizinio aktyvumo 

skatinimo sistema 

mokykloje 

Ar numatote paskirti arba išlaikyti esamą asmenį (-is), 

atsakingą (-us) už fizinio aktyvumo skatinimą? 

Mokykloje ir toliau veiks  Sveikatos stiprinimo 

darbo grupė.  

Jei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 

įgyvendinančioms mokykloms bus palikta kūno 

kultūros mokytojo pareigybė, jis bus paskirtas 

atsakingu už vaikų fizinio aktyvumo skatinimą. 

1.2. Fizinio aktyvumo 

skatinimo procesų ir 

rezultatų vertinimas 

Kaip numatote ateityje vertinti fizinio aktyvumo skatinimo 

procesus ir rezultatus? 

 

Įstaigoje ir toliau ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio 

aktyvumo rezultatus mokytojai du kartus 

metuose (lapkričio ir gegužės mėn.), vertins el. 

dienyne „Mūsų darželis“. 

Vykdyti numatytas veiklas pagal 2015-2020 m. 

sveikatos stiprinimo programą ,,Sveikatos 

labirintais“ (programa patalpinta įstaigos 

internetinėje svetainėje). 

2. Veiklos sritis – fizinį aktyvumą skatinanti veikla 
2.1. Vertybinių nuostatų, 

komunikacinių ir 

technologinių įgūdžių 

Kaip numatote fizinio aktyvumo priemonėmis ugdyti 

mokinių bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius, 

kilnaus elgesio ir kitas sporto vertybes? 

2020 m. fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje 

planas, mokyklos 2020 m. veiklos ir 2019-2021 

m. strateginis veiklos planas, 2015-2020m. 



formavimas, mokymas 

kelti individualius  

tikslus ir jų siekti  

fizinio aktyvumo 

priemonėmis 

sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikatos 

labirintais“. 

Mokykloje ir už jos ribų su socialiniais 

partneriais bus organizuojamos šventės, 

varžybos, projektai, kuriais bus siekiama skatinti 

vaikų fizinį aktyvumą, bendradarbiavimą, 

formuojant komandinio darbo įgūdžius, diegiant 

kilnaus elgesio ir draugiško žaidimo, palaikymo 

ir kitas vertybes.   

Ar numatote supažindinti mokinius ir juos mokyti fizinio 

ugdymo programose nustatytų ir kitų naujų, netradicinių 

sporto šakų ir (arba) fizinio aktyvumo veiklų ateityje? 

Pagal galimybes prašome išvardyti preliminariai 

planuojamas veiklas.  

2019 m. spalio – 2020 m. balandžio mėn. 

mokykla dalyvauja ir toliau dalyvaus Kauno 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

įgyvendiname projekte „Aktyvus Kaunas“. 

Mokykla bendradarbiauja su krepšinio mokykla 

ir organizuoja neformalaus ugdymo krepšinio 

būrelį. Ieškome ir kviečiame įvairių būrelių 

atstovus/komandas, trenerius suorganizuoti 

veiklas mokykloje, pristatant įvairias 

netradicines, naujas sporto šakas.  

Kaip numatote naudotis informacinėmis technologijomis 

(mobiliosiomis aplikacijomis, išmaniosiomis programomis, 

virtualiais žaidimais ir kt.) skatindami mokinių fizinį 

aktyvumą pamokų, pertraukų, neformaliojo švietimo metu?  

Sporto ir muzikos užsiėmimų metu, vykdyti 

veiklas, skatinančias vaikų fizinį aktyvumą, 

naudojant informacines technologijas 

(projektorius, interaktyvi lenta, išmaniosios 

grindys). 

Ar numatote vykdyti mokinių fizinio pajėgumo nustatymą 

naudojant standartizuotus nacionalinius arba tarptautinius 

fizinio pajėgumo testus (mažiausiai kartą per metus)?  

Jeigu ateityje bus parengti standartizuoti fizinio 

pajėgumo testai, bus vertinami tik 

priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

Kaip pagal gautus fizinio pajėgumo nustatymo rezultatus 

numatote stebėti mokinių fizinio pajėgumo kaitą, teikti 

individualizuotas konsultacijas, nustatyti individualius 

tikslus, vertinti asmeninius fizinio pajėgumo gerinimo 

pasiekimus?  

Jei nebeliks kūno kultūros mokytojo pareigybės, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

individualizuotas fizinio aktyvumo ugdymas bus 

sunkiai įgyvendinamas. 

2.2. Fiziškai aktyvios 

veiklos raiškos būdai 
Ar bus vykdomos 3 ir daugiau fizinio ugdymo pamokos, 

įskaitant šokių pamokas, per savaitę (mokykloje, 

Mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą, 



vykdančioje bendrojo ugdymo programas)? 

Ar bus organizuojama 2 valandų trukmės fizinio aktyvumo 

veikla (mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo  programas)?  

Ar bus vykdomos 3 ir daugiau fizinio ugdymo pamokos 

per savaitę (mokykloje, vykdančioje pirminį profesinį 

mokymą mokykline profesinio mokymo organizavimo 

forma)? 

Ar bus sudaryta galimybė pasirinkti dalyką, skirtą 

studijuojančių asmenų aktyviai fizinei veiklai, pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų programose (aukštosiose 

mokyklose)?  

(Pasirenkamas vienas variantas)  

organizuojama 2 valandų trukmės fizinio 

aktyvumo veikla. 

Nuo 2020 m. papildomai 1 val. per savaitę, bus 

organizuojama aktyvi fizinė veikla lauke visais 

metų laikais. 

Kokias pasyvaus sėdėjimo pamokų metu trumpinimo 

priemones numatote taikyti?  

Taikoma ir numatyta taikyti: rytinė mankšta 

salėje, aktyvi veikla Ryto rate, judrūs žaidimai 

ugdomosios veiklos grupėse ir muzikos 

užsiėmimuose. 

Kokią fiziškai aktyvią veiklą numatote organizuoti 

pertraukų metu?  

Rytinė mankšta ir šokiai salėje, aktyvi veikla 

Ryto rate, judrūs žaidimai ugdomosios veiklos 

grupėse ir muzikos užsiėmimuose.  

Kokią fiziškai aktyvią veiklą numatote organizuoti prieš 

pamokas?  

Rytinė mankšta, šokiai. 

Kokią dalį lėšų nuo visų mokyklos lėšomis finansuojamų 

būrelių numatote skirti sporto / fizinio aktyvumo būreliams 

finansuoti? 

                    ________________ 

Kaip numatote mokiniams sudaryti galimybes išmokti 

plaukti?  

                   ________________ 

Kaip ir kokius fizinį aktyvumą skatinančius renginius 

numatote vykdyti ateityje?  

 

 

• Sporto šventė „Aš ir mano šeima, 

sportuojame drauge“. Renginiu bus 

siekiama ne tik skatinti bendruomenės 

narius aktyviai fizinei veiklai, bet tuo 

pačiu stiprinti ,mokyklos 

bendruomeniškumą. 

• 2019 m. spalio – 2020 m. balandžio 



mėn., dalyvavimas Kauno Algio 

Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

įgyvendiname projekte „Aktyvus Kaunas

“. 

• Tęstinis sveikatingumo projektas 

„Gandriukai – sveikatukai“. 

• Kūno kultūros ir sporto dienos 

paminėjimo rytmetys. 

• Dalyvauti miesto ir Respublikoje 

organizuojamuose fizinio aktyvumo 

renginiuose. 

3. Veiklos sritis – fizinė aplinka 
3.1. Mokyklos aplinkos 

pritaikymas pagal 

mokyklos 

bendruomenės fizinio 

aktyvumo poreikius 

Kaip numatote tęsti mokyklos fizinės aplinkos pritaikymo 

mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo poreikiams 

darbus ir (arba) išlaikyti esamą infrastruktūrą?  

• 2020 m. lauko  grindinio keitimas į 

trinkeles. 

• 2020 m. planuojama mokykloje pradėti 

taikyti KNEIPO metodiką, įrengti 

sveikatingumą taką. 

• 2021 m. planuojama įrengti treniruoklius 

lauke. 

• 2022 – 2023 m. aikštynų įrengimas 

aktyviai fizinei veiklai. 

Ar numatote mokyklos teritorijoje įrengti vietas 

dviračiams, paspirtukams, riedlentėms ir kt. aktyvaus 

keliavimo priemonėms laikyti ir (arba) išlaikyti esamą 

įrangą, kaip to bus siekiama?  

Įgyvendinus planuose numatytą lauko takų 

pakeitimą į trinkeles bus įrengtos erdvės 

važinėjimui paspirtukais ir balansiniais 

dviračiais. 

3.2. Mokinių fizinio 

aktyvumo skatinimas 

už mokyklos ribų 

Ar numatote sudaryti naujas arba tęsti esamas sutartis su 

sporto infrastruktūros valdytojais dėl galimybės naudotis jų 

bazėmis, trenerių paslaugomis, dalyvauti sporto klubų 

veiklose ir kt.?  

• Tęsiamas bendradarbiavimas su Kauno 

Kazio Griniaus mokykla ir planuojami 

sporto renginiai, naudojantis mokyklos 

aikštynu ir stadionu. 

4. Veiklos sritis – žmogiškieji ir materialiniai ištekliai 

4.1. Mokytojų ir kitų 

ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų 

profesinių 

Kaip numatote organizuoti mokytojų ir kitų ugdymo 

procese dalyvaujančių asmenų profesinių kompetencijų 

tobulinimą fizinio aktyvumo skatinimo klausimais? 

Mokykloje už vaikų fizinio aktyvumo skatinimą 

atsakingas neformaliojo ugdymo kūno kultūros 

mokytojas, kuris tobulina savo kompetencijas 

įvairiuose mokymuose, seminaruose. 



kompetencijų 

tobulinimas fizinio 

aktyvumo skatinimo 

klausimais 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai dalyvauja pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo programoje „Bendradarbystės 

erdvė“, kurioje dėmesys skiriamas visų 

kompetencijų tobulinimui(si). 

4.2. Bendradarbiavimas su 

partneriais 

Kaip numatote kviesti gyvenamosios vietovės 

bendruomenės narius bei socialinius partnerius skatinti 

mokinių fizinį aktyvumą ir dalyvauti fizinio aktyvumo 

veiklose? 

Dalintis informacija apie organizuojamus fizinį 

aktyvumą skatinančius renginius mokyklos 

internetinėje svetainėje, siunčiant el. laiškus bei 

naudojantis kitomis informacinėmis 

technologijomis. 

 

4.3. Aprūpinimas 

materialiaisiais 

ištekliais 

Kaip ir kokį fiziniam aktyvumui reikalingą inventorių, 

metodinę medžiagą, mokymo priemones numatote įsigyti? 
• Sportinį inventorių aktyviai fizinei 

veiklai lauke (paspirtukai, balansiniai 

dviračiai); 

• Sportinį inventorių estafečių ir sportinių 

rungčių organizavimui vidaus ir lauko 

patalpoms; 

• 2023 -2024 m. planuojama įrengti dvi 

saugia danga dengtas  erdves – aikštynus, 

aktyviai fizinei veiklai (krepšinio/futbolo 

ir/ar kitai aktyviai sportinei veiklai). 

5. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo veiklos sklaida 

5.1. Fizinio aktyvumo 

veiklos patirties 

sklaidos vykdymas ir jo 

plėtra 

Kaip numatote skleisti fizinio aktyvumo patirtį? 2022 m. planuojama tarptautinė konferencija, 

kuria sieksime dalintis gerąja mokyklos 

patirtimi, įgyvendinant KNEIPO metodikos 

taikymą. 

 

 


