
 
MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

DIREKTORIUS 

 

DĖL 2017 M. LAPKRIČIO 27 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V1-96 „DĖL SVEIKATOS 

UGDYMO DARBO GRUPĖS SKYRIMO“ PATIKSLINIMO 

2019 m. sausio 7 d. Nr. V1-4 

Marijampolė 

 

  

              Atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 7 d. direktoriaus įsakymą Nr. P1-20 „Dėl Irmos 

Mockevičiūtės perkėlimo į kitas pareigas“,  

  p a t i k s l i n u  2017 m. lapkričio 27 d. direktoriaus įsakymą Nr. V1-96 „Dėl sveikatos 

ugdymo darbo grupės skyrimo“.  

         1. S k i r i u  sveikatos ugdymo priemonėms Marijampolės profesinio rengimo centre 

įgyvendinti darbo grupę: 

        1.1. sveikatos ugdymo darbo grupės vadovė – Irma Mockevičiūtė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

 1.2. nariai:  

Asta Kulvinskienė, Gimnazijos skyriaus vedėja; 

 Rima Klasavičienė, psichologė; 

Irena Saldūnaitė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą Centre; 

Virginija Žukauskienė, bibliotekos vedėja; 

 Sigitas Gecevičius, kūno kultūros mokytojas metodininkas. 

  

 

Direktorius        Gražvydas Juodišius 
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MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

DIREKTORIUS 

 

DĖL SVEIKATOS UGDYMO DARBO GRUPĖS SKYRIMO  

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. V1-96 

Marijampolė 

 

  

            Siekiant padėti mokiniams įgyti visumines sveikatos ir lytiškumo sampratas, išsiugdyti 

sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis 

sveiką gyvenimo būdą, ugdyti gebėjimą kurti bei  palaikyti darnius ir brandžius tarpasmeninius 

santykius, 

        1. S k i r i u   sveikatos ugdymo priemonėms Marijampolės profesinio rengimo centre 

įgyvendinti darbo grupę: 

        1.1. sveikatos ugdymo darbo grupės vadovė – Irena Mikalavičienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

1.2. nariai:  

Asta Kulvinskienė, Gimnazijos skyriaus vedėja; 

 Rima Klasavičienė, psichologė; 

Irena Saldūnaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė; 

Virginija Žukauskienė, bibliotekos vedėja; 

 Sigitas Gecevičius, kūno kultūros mokytojas metodininkas. 

                       2. Darbo grupę į p a r e i g o j u  parengti 2018–2020 metų sveikatos stiprinimo 

programą „Gyvenkime sveikai“. 

 3. Vadovaujantis Marijampolės profesinio rengimo centro parengta 2018-2020 metų  

sveikatos stiprinimo programa „ Gyvenkime sveikai“,  į p a r e i g o j u  skyrių  vedėjus  kalendoriniais 

metais parengti sveikatos stiprinimo priemonių planą ir jo įgyvendinimo ataskaitą. 

 4. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios: 

             4.1. Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus 2016 m. spalio 7 d įsakymą         

Nr. V1-104 „Dėl sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės skyrimo“. 

         4.2. Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus 2013 m. sausio 16 d įsakymą       

Nr. V1-12 „Dėl sveikatos ugdymo darbo grupių skyrimo“. 

        5. Šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. 

 

 

Direktorius        Vidas Juozas Šalaševičius 

 

 

 

 

 


