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ĮVADAS 

 

Žmogaus asmenybės ir sveikatos ištakos formuojasi vaikystėje. Nuo to, kaip vaikystėje 

vaikai išsiugdys požiūrį į savo sveikatą ir aktyvų, sveiką gyvenimo būdą, kaip jie nusiteiks 

sveikatos saviugdai, ar turės žinių, mokėjimų, įgūdžių sveikai gyventi, priklausys kaip jie gyvens 

ateityje. 

Ikimokyklinis amžius – visapusiško vaiko lavinimosi laikotarpis, vaiko psichinių ir 

fizinių galių plėtotės laikotarpis. 

Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenė įsipareigojusi rengti visapusišką asmenybę, 

ugdyti sveiką žmogų, formuoti sveikatos, kaip vertybės sampratą, išmokyti vaikus pažinti, 

suvokti save, laikytis sveikos gyvensenos principų. 

Sveikatos ugdymas lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ apima šias sveikatinimo[si] sritis: 

ekologinės kultūros pradmenų ugdymą, kūno kultūrą ir fizinio aktyvumo skatinimą, sveikos 

subalansuotos mitybos organizavimą, higieninių įgūdžių formavimą, tabako, alkoholio ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, bei nelaimingų atsitikimų, traumų, streso, prievartos, 

patyčių prevenciją. 

Tėvai aktyviai dalyvauja darželyje organizuojamuose renginiuose, perima informaciją 

vaikų ugdymo ir sveikatinimo klausimais, padedančią šeimai rūpintis vaikų sveikata. 

Tėvų, pedagogų, vaikų bendrystė – svarbi vertybė, leidžianti perduoti patirtį, darančią 

įtaką vaiko jausmams, emocijoms, sveikatai. 

Tikime, kad ši programa taps mūsų ugdytojų ir šeimos bendradarbiavimo orientyru ir 

vedliu, brandinant sveiką, stiprų, savimi pasitikintį vaiką. 
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I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mažeikių lopšelio - darželio ,,Gintarėlis“ Sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikatos 

takeliu“ 2014 – 2018 mokslo metams sudaryta, atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, 

mokyklos veiklos programą, lopšelio-darželio dalyvavimo patirtį sveikatą stiprinančiuose 

projektuose, bendruomenės poreikius, nustato 2014 – 2018 mokslo metams tikslus bei 

uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Programa siekiama formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis pedagogų 

bei bendruomenės pastangomis, kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo 

sistemą bei sveikatai palankią aplinką. 

3. Programa parengta, atsižvelgus į Mažeikių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 2014 – 2016 m. 

m. strateginį veiklos planą 2011 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. VI - 89, Ikimokyklinio 

ugdymo [si] programą, patvirtintą direktorės 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. IV - I, 

2013 – 2014 mokslo metų įstaigos veiklos planą, mokyklos audito rezultatus, 

,,Sveikuoliuko“ metodinės grupės 2013 – 2014  metinį veiklos planą, patvirtintą 

direktoriaus įsakymu Nr. 1, 2013 – 09 – 17 ir visų Sveikatą stiprinančių mokyklų 

programų ir projektų strategines kryptis. 

4. Programą įgyvendins Mažeikių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ administracija, pedagogai, 

kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai, jų tėvai ir kiti šeimos nariai, lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenė. 

 

 

II. ĮSTAIGOS PATIRTIS, ORGANIZUOJANT SVEIKATOS 

UGDYMĄ. ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

    Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ –  tai bendrosios paskirties ugdymo įstaiga, kurios prioritetai: 

 Sveikatos ugdymas. 

 Menine veikla. 

 Priešmokyklinis ugdymas. 

 Ekologinės kultūros pradmenų ugdymas. 

 Valdymo kaita. 

Įstaiga dalyvauja programose ir projektuose: 

 2013 metais „Gintarėlis“ tapo Lietuvos žaliųjų judėjimo organizacijos (LJŽ) 

administruojamos Gamtosauginių mokyklų programų (GMP) įgyvendinimo Lietuvoje 

organizacijos nariu. 

2012 – 2013 m.m. darželyje pradėta įgyvendinti GMP programa. 



 6 

 Tarptautinė Švietimo plėtotės centro VŠĮ „Vaiko labui“ vaiko socialinių įgūdžių ugdymo 

programa „Zipio draugai” (2008 m.). 

 Programa ,,Pozityvi tėvystė“ (2010 m.). 

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 

(2008 m.). 

 Nuo 2006 m. dalyvaujame Žemės ūkio ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 

pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo ir švietimo įstaigose paramos programoje 

„Pienas vaikams“. 

 „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ programa (nuo 2011 – 12 – 01).  

        Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ įstaigos veikloje taiko įvairias sveikatinimo priemones. Nuo 

2002 metų pasirinkta sveikos gyvensenos ugdymo [si] kryptis, tapome respublikinės 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ nariu. 

Ugdytinių, įstaigos bendruomenės narių sveikatos saugojimas ir stiprinimas – prioritetinis 

veiklos tikslas strateginiuose planuose, metinėse veiklos programose, grupių ugdomosios veiklos 

planuose. Įstaigoje susibūrė vaiko gerovės darbo grupė, krizių valdymo komanda. Vaikų 

emocinei psichologinei savijautai gerinti dailės studijoje vyksta kūrybiškumo terapijos 

užsiėmimai. Darželio logopedė veda pratybas vaikų kalbos trūkumams šalinti. Daugiau kaip 10 

metų įstaigoje veikia sveikos gyvensenos darbo grupė ,,Sveikuoliukas“, kuri aktyviai veikia ir 

plėtoja savo veiklą įstaigoje, įtraukia visus bendruomenės narius, ugdytinių tėvus į saugios ir 

sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo [si] plėtrą. Ši darbo grupė organizuoja įvairius sveikatos 

stiprinimo ir sveikos gyvensenos propagavimo renginius įstaigoje miesto, rajono, respublikos 

bendruomenei. Kuria projektus, inicijuoja jų veiklą įstaigoje ir už jos ribų, skleidžia patirtį, 

bendradarbiauja su kitomis sveikos gyvensenos ikimokyklinėmis įstaigomis rajone bei 

respublikoje. 

Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas saugios, patrauklios, vaikų fizinį aktyvumą skatinančios 

aplinkos kūrimui, grupių, kitų edukacinių erdvių turtinimui sveikatos stiprinimui skirtomis 

priemonėmis. Turime sporto salę, kambarį vaikų plokščiapėdystės profilaktikai, gimnastikos 

salytę. Specialiai įrengtas darželio kieme saugaus eismo, sporto aikštynas. Visas darželio kiemas 

pritaikytas vaikų žaidimams, grūdinimui, aktyviai fizinei veiklai bei poilsiui. Vaikų fizinis 

aktyvumas skatinamas plėtojant ir papildomo ugdymo paslaugas darželyje. Įstaigoje veikia 

krepšinio, futboliuko, choreografijos būreliai.  

Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas atliekamas periodiškai darant sveikatingumo 

programų ataskaitas, kurios skelbiamos pedagogų, įstaigos tarybos pasitarimų, bendruomenės 

susirinkimų metu. Vertinimo išvados panaudojamos tolesniam veiklos tobulinimui. 
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Įstaigoje organizuojami įvairūs sveikatą stiprinantys renginiai, šventės, akcijos, projektai, 

varžybos, konkursai, atvirų durų dienos. 

Pedagogai organizuoja gerosios patirties sklaidą, yra parengtas ,,Sveikuoliuko“ laikraštis, 

video medžiaga ,,Sveikatos stiprinimas lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“. 

Įstaigos pedagogai dalyvauja konferencijose, skaito pranešimus, dalyvauja seminaruose, 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, savivaldybės finansuojamuose projektuose. 

 

 

 

 

Vykdant vidaus auditą, sveikatos stiprinančios mokyklos veiklos srities rodikliai įvertinti: 

 

 

 
 

   

III. SWOT ANALIZĖ 

 

Sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklos situacijos analizė 

 

Veiklos sritys Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

I. Sveikatos stiprinimo 

veiklos valdymo struktūra, 

politika ir kokybės 

garantavimas. 

I.1.Sudaryta sveikatos 

stiprinimo metodinė darbo 

grupė ,,Sveikuoliukas“. 

I.2.Sveikatos stiprinimas 

įtrauktas į strateginį, metinius 

veiklos planus, grupių 

 

 

 

 

I.1.Darbo grupės nariai 

pasiskirstę funkcijomis, kas 

kokią veiklą organizuos. 

I.2.Darbo grupė kuria savo 

,,Sveikuoliuko“ metinę 

programą. 

 

 

 

 

I.1.Darbo grupėje nėra tėvų 

atstovų. 

 

I.2.Daug neplanuotų 

spontaniškų renginių metų 

eigoje. 
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metinius, savaitinius planus. 

I.3.Numatytas sveikatos 

stiprinimo procesų ir rezultatų 

vertinimas. 

 

I.3.Sveikatos stiprinimo 

procesų ir rezultatų vertinimas 

– 1 kartą per metus. 

 

I.3.Sveikatos stiprinimo 

procesų ir rezultatų vertinimas 

vyksta pedagogų pasitarimų 

metu, trūksta informacijos 

aptarnaujančiam personalui. 

II. Psichosocialinė aplinka. 
II.1.Kuriama gerų santykių 

bendradarbiavimo dvasia 

bendruomenėje. 

 

 

 

 

 

 

II.2.Visi bendruomenės nariai 

dalyvauja programos 

vykdyme. 

 

II.3.Numatytos priemonės 

prievartos, patyčių prevencijai. 

 

II.1.Pedagogai pasitiki, 

bendradarbiauja, kuria 

sveikatai palankų 

mikroklimatą. 

Organizuojami mokymai, 

paskaitos įstaigos 

bendruomenės nariams, 

ugdant psichosocialinį 

mikroklimatą. 

II.2.Daugiau nei 80%  

bendruomenės narių dalyvauja 

programos vykdyme. 

 

Nėra fizinio, psichologinio 

smurto. 

Vykdomos programos: 

,,Pozityvi tėvystė“, ,,Zipio 

draugai“. 

 

II.1.Dominuoja tėvų 

pasyvumas kuriant darželio 

mikroklimatą. 

 

 

 

 

 

 

II.2.Trūksta bendrumenėje 

jaunų darbuotojų. 

III. Fizinė aplinka. 
III.1.Užtikrinama mokyklos 

teritorijos, patalpų priežiūra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.Planuojamos priemonės, 

skatinančios bendruomenės 

narių fizinį aktyvumą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1Teritorija prižiūrima, 

saugūs mediniai lauko 

įrenginiai. Visos patalpos 

atitinka higieninius 

reikalavimus.  

Atnaujinami baldai, 

inventorius, mokymo 

priemonės. Rūpinamasi 

grupių, kabinetų, patalpų 

apšvietimu bei valymu.  

III.2.Įstaigoje kiekvienai 

grupei savaitėje –  2 kūno 

kultūros užsiėmimai.  

Organizuojami konkursai, 

projektai. 

Pedagogai dalyvauja 

seminaruose, dalinasi  gerąja 

darbo patirtimi. 

Teikiamos programos 

finansavimui gauti iš 

savivaldybės fondo. 

Dalyvaujame respublikiniuose 

projektuose: „Sveikuolių 

sveikuoliai“, „Sveikatos 

virusas“, „Futboliuko 

festivalis“, „Sveikatos 

 

III.1Darželio teritorija šalia 

judrios gatvės, daugiaaukščių 

namų. Kiemas pereinamas, 

kur vaikšto žmonės. 

Kvėpuojame automobilių 

išmetamomis kenksmingomis 

dujomis.  

 

 

 

III.2.Sunku į sveikatinimo 

aktyvaus judėjimo renginius 

įtraukti nepedagoginius 

specialistus.  

Nerenovuotas sporto 

aikštynas. 
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III.3.Užtikrinama mityba ir 

geriamo vandens 

prieinamumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

želmenėlių“ 

organizuojamuose 

renginiuose. 

III.3.Įstaigoje veikia virtuvė, 

valgykla. Maitinimas vyksta 4 

kartus per dieną pagal 

sudarytą maitinimo (si) 

grafiką.  

Tėvai informuoti dėl sveiko ir 

saugaus maitinimo.  

Ugdytiniai gauna karštą, 

sveiką maistą.  

Grupėse sudarytos sąlygos 

vaikams savarankiškai 

atsigerti vandens pagal 

poreikį. 

Dalyvaujame ES ir valstybės 

remiamose programose 

,,Pienas vaikams“, Vaisių 

vartojimo skatinimo 

programoje. 

 

 

 

 

III.3.Vaikai nenoriai valgo 

košes, varškę, renkasi maistą, 

kurį įpratę valgyti namuose. 

IV. Žmogiškieji ir 

materialieji ištekliai. 

IV.1.Veikia pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

sistema sveikatos stiprinimo ir 

sveikatos ugdymo klausimais. 

 

IV.2.Bendruomenės narių 

susitelkimas sveikatos 

ugdymui.  

 

 

 

IV.3.Metodinės medžiagos, 

literatūros, priemonių, 

reikalingų sveikatos ugdymui, 

aprūpinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4.Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais.  

 

 

 

 

 

 

IV.1.Pedagogai turi galimybių 

dalyvauti seminaruose, 

mokymuose, organizuoja 

pedagoginius pasitarimus, 

konferencijas. 

IV.2.Bendruomenės nariai 

siūlo idėjas, dalyvauja 

visuotinėse akcijose, 

sveikatingumo savaitėse, 

klausosi lektorių pranešimų 

apie sveiką gyvenseną.  

IV.3.Leidžiamas 

„Sveikuoliuko“ laikraštis.  

Kaupiama metodinė  literatūra 

apie sveikatą. 

Kaupiami aplankai sveikatos 

temomis, visa sveikatinimo 

veikla.  

Straipsniai talpinami 

„Sveikuoliuko‘ stenduose, 

darželio internetinėje 

svetainėje, spaudoje. 

IV.4.Bendraujame su miesto 

kultūros, švietimo įstaigomis, 

sporto mokyklomis, su kitomis 

sveikatos programą 

vykdančiomis rajono, 

respublikos įstaigomis. 

 

 

IV.1.Per mažai lėšų skiriama 

kvalifikacijai. 

 

 

 

IV.2.Aptarnaujantis 

personalas pasyviai siūlo 

naujas idėjas. 

 

 

 

IV.3.Tėvai pasyviai domisi 

rašytine informacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4. Konkurencija. 

Lyderiavimas. 

Skubotumas. 

Kiekybė, ne kokybė. 
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V. Sveikatos ugdymas. 
V.1.Sveikatos ugdymas 

integruojamas į ikimokyklinę 

ir PU programą, derinamas su 

mokyklos GMP programa. 

 

V.2.Sveikatos ugdymas apima 

įvairias sveikatos temas. 

 

V.1.Ieškomos įvairios formos, 

būdai, metodai, sveikatos 

ugdymo proceso įvairovei, 

kokybei. 

 

V.2.Atsižvelgiama į vaikų 

amžių ir poreikius. 

 

V.1.Nėra tęstinumo pradinėse 

mokyklose. 

 

 

 

V.2.Sveikatos ugdyme mažai 

dėmesio skiriama dvasinei 

sveikatai. 

 

 

VI. Įstaigos veiklos sklaida, 

gerosios patirties plėtra, 

tęstinumas. 

VI.1.Įstaigos veiklos sklaida 

mokykloje ir už mokyklos 

ribų. 

 

 

 

VI.1. Sveikatos stiprinimo 

veikla pristatoma 

pedagogams, tėvams posėdžių, 

renginių metu,   Sveikuoliuko“ 

stende, internetiniame 

puslapyje, spaudoje, per 

vietinę televiziją. 

Bendraujame su rajono l.-d. 

„Buratinas“, „Žilvitis“, 

„Berželis“, propaguojančiomis 

sveikatos ugdymą. 

Bendraujame su respublikos 

sveikatingumo įstaigomis. 

Vykdome projektus, 

kviečiame partnerius, patys 

dalyvaujame kitų įstaigų 

organizuojamoje veikloje. 

 

 

 

VI.1.Trūksta savivaldybės 

siūlomų finansuojamų 

projektų. 

 

Galimybės Grėsmės 

 Sudaryti sąlygas tėvų ir pedagogų 

švietimui sveikatos klausimais. 

 Tobulinti kvalifikacijas sveikatos 

klausimais. 

 Ieškoti galimybių naujų etatų įsteigimui 

( psichologo, socialinio darbuotojo). 

 Stiprinti tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimą. 

 Tobulinti darbo patirties sklaidą 

internetinėse svetainėse. 

 Renovuoti įstaigą, sudaryti geresnes 

sąlygas fizinės aplinkos kūrimui. 

 Lėšų trūkumas sveikos gyvensenos 

propagavimui, etatų įvedimui. 

 Emigracija, bedarbystė. 

 Daugėja socialiai remtinų šeimų. 

 Ugdytinių fizinės ir psichinės sveikatos 

blogėjimas. 

 Nepakankamai skatinamas vaiko fizinis 

aktyvumas šeimoje. 

 Šeimos pasyvumas, propaguojant 

sveiką gyvenseną namuose. 

 Menkas tėvų domėjimasis informacija, 

esančia internetinėse svetainėse. 
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IV. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAS 

 

Saugoti ir  stiprinti vaiko fizinę, psichinę sveikatą, gilinti sveikos gyvensenos, ekologinio 

ugdymo vertybines nuostatas, kartu su įstaigos bendruomene kurti sveikatą palaikančią aplinką.   

 

UŽDAVINIAI 

 

1. Tenkinti vaikų poreikį aktyviai judėti. 

2. Palaikyti ir gerinti vaiko savijautą, mažinti emocinę įtampą. 

3. Ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas ir gebėjimus. 

4. Skatinti glaudesnį vaiko ryšį su gamta. 

5. Užtikrinti kokybišką sveikatos stiprinimo veiklos planavimą, įgyvendinimą. 

6. Kelti pedagogų kvalifikaciją  sveikatos stiprinimo klausimais. 

7. Vykdyti sveikatos stiprinimo veiklas, patirties sklaidą. 

8. Plėtoti partnerystę su šeima ir socialiniais partneriais. 

9. Kurti saugią ir estetišką aplinką. 

 

 

V. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA  2014 – 2018 M. M. 

,,SVEIKATOS TAKELIU“ 

 

1 - a veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, 

POLITIKA IR KOKYBĖS GARANTAVIMAS. 

 

Tikslas – Užtikrinti įstaigos, kaip sveikatą stiprinančios m-klos veiklos planavimą ir 

įgyvendinimą. 

  

Uždavinys – Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų vertinimą.   

 

Rodiklis  Priemonė Data Atsakingi asmenys 

1.1.Panaudojant audito  informaciją, 

metų ataskaitas, kurti sveikatos 

stiprinimo ir įsivertinimo sistemą. 

1.2.Gautus rezultatus aptarti su 

bendruomene. 

 

 

1.3.Atlikti apklausą bendruomenės 

nariams. 

1.4.Paruošti metodines medžiagas 

bendruomenės nariams [Idėjų 

 

 

 

Susirinkimai, 

posėdžiai. 

 

 

Anketų pagalba. 

 

Skrajutės, stendinė 

medžiaga. 

2014 – 2018 

 

 

1 kartą per 

metus. 

 

 

1 kartą per 

metus. 

2014 – 2018 

 

Iniciatyvinė grupė 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

iniciatyvinė grupė. 

Iniciatyvinė grupė. 

 

Iniciatyvinė grupė. 
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bankas pildomas]. 

1.5.Užtikrinti ir tobulinti metodinės 

grupės ,,Sveikuoliukas“  veiklos 

planavimą, paskirstyti narių veiklos 

funkcijas. 

  

2014 – 2018 

rugsėjis. 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui. 

 

 

Laukiamas rezultatas – Sukurti informatyvią medžiagą apie sveikatą stiprinančios veiklos 

planavimą, įgyvendinimą ir vertinimo sistemą. Įsivertinimas padės sužinoti bendruomenės 

supratimą apie sveikatos stiprinimą įstaigoje, ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą. 

Pedagogų kompetencija, žinių panaudojimas, plėtojant sveikatos ugdymą įstaigoje. 

 

2 - a veiklos sritis. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA. 

 

Tikslas – Plėtoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, bendradarbiauti 

sveikatingumo ugdymo veikloje. 

  

Uždavinys – Užtikrinti glaudų tarpusavio ryšį tarp įstaigos bendruomenės narių – pedagogų, 

vaikų ir tėvų. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

2.1.Gerų bendruomenės narių 

santykių puoselėjimas. 

 

2.2.Informacijos priemonių 

naudojimas. 

 

2.3.Bendradarbiavimas su šeima 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Bendravimas su kitomis 

rajono ir respublikos sveikatą 

propaguojančiomis įstaigomis. 

 

2.5.Sutrikusių emocijų ir elgesio 

vaikams dailės terapinių seansų 

organizavimas. 

 

2.6.Prevencinių programų 

įgyvendinimas, integruojant į 

kasdieninį ugdymą. 

Išvykos, varžybos, 

įvairūs renginiai. 

 

Paskaitos, skrajutės, 

metodinė medžiaga, 

internetinė svetainė  

Sveikatingumo. 

renginiai, atvirų durų 

dienos, vaikų ir tėvų 

parodos, išvykos, 

projektai, užsiėmimai 

tėvams ,,Pozityvi 

tėvystė“. 

 

 

Įvairūs renginiai, 

išvykos, konkursai, 

projektai. 

 

Dailės terapijos 

užsiėmimai. 

 

 

PU tarptautinės 

programos ,,Zipio 

draugai“ užsiėmimai, 

akcijos, renginiai. 

 

2014 – 2018 

 

 

2014 – 2018 

 

 

2014 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2018 

 

 

 

Nuolat. 

 

 

 

Pagal planą 

ir poreikį. 

Iniciatyvinė  grupė. 

 

 

Iniciatyvinė  grupė. 

 

 

Grupių auklėtojos, 

iniciatyvinė grupė, 

programos. 

,,Pozityvi tėvystė“ 

įgyvendinimo 

grupė. 

 

 

 

Iniciatyvinė  grupė. 

 

 

 

Dailės pedagogė. 

 

 

 

PU pedagogės, 

Vaiko gerovės 

komisija, Krizių 

valdymo grupė, 

iniciatyvinė grupė. 

 

Laukiamas rezultatas  –  Bendruomenė stiprins bendradarbiavimą pedagogas  –  vaikas  –  

tėvas, su socialiniais partneriais rengs projektus, išklausys paskaitas, publikuos savo veiklą, 

turtins žinias sveikatos stiprinimo klausimais, dalyvaus prevencinių  programų įgyvendinime. 
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3 - veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA. 

 

Tikslas – Gerinti, kurti darželyje saugią vidaus ir išorės aplinką. 

 

Uždavinys – Sudaryti vaikams fiziškai ir psichologiškai saugias ugdymo [si] sąlygas, 

darbuotojams  –  darbo įstaigoje sąlygas, atitinkančias sveikos gyvensenos nuostatas ir normas. 

 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi 

asmenys 

3.1.Įstaigos lauko teritorijos, 

vidaus patalpų priežiūra 

puoselėjimas. 

 

 

3.2.Sporto aikštyno, eismo 

aikštelės restauravimas. 

3.3.Pastato renovavimas. 

 

3.4.Futbolo aikštyno įrengimas. 

 

 

 

 

 

3.5.Sveikatos erdvių įstaigoje, 

grupėse atnaujinimas. 

 

 

3.6.Bendrų projektų, akcijų, 

varžybų organizavimas 

įstaigoje, kasdienės sportinės 

veiklos įgyvendinimas [kūno 

kultūros užsiėmimai, mankšta, 

krepšinio, futbolo treniruotės, 

choreografijos užsiėmimai]. 

3.7.Sveikos mitybos principų 

bei taisyklių laikymasis, 

valgiaraščio įvairinimas, 

dalyvavimas ES ir valstybės 

remiamose programose ,,Pienas 

vaikams“, Vaisių vartojimo 

skatinimo programoje. 

Ugdymo priemonių, 

baldų aplinkoje 

papildymas, apšvietimo 

gerinimas. 

 

Dangos pakeitimas, 

įrangos atnaujinimas. 

Pastato išorės ir vidaus 

renovacija. 

Takų, ribų atžymos, 

vartai, suoliukai. 

 

 

 

 

Sporto priemonių, 

didaktinių žaidimų 

įsigijimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitinimosi režimas, 

sveikų produktų įvairovė 

valgiaraštyje. 

 

2014 – 2018 

 

 

 

 

2014 – 2018 

 

2014 – 2018 

 

2014 – 2018 

 

 

 

 

 

2014 – 2018 

 

 

 

2014 – 2018 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2018 

 

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

bendruomenės 

nariai. 

Įstaigos vadovai. 

 

Įstaigos vadovai. 

 

Įstaigos vadovai, 

ugdytinių tėvai, 

iniciatyvinė 

grupė, 

,,Futboliuko“ 

treneris 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, grupių 

auklėtojos. 

Iniciatyvinė 

grupė, kūno 

kultūros 

pedagogė, 

specialistai. 

 

 

Vyr. slaugytoja. 

 

 

Laukiamas rezultatas  –  Naudojant įvairias sveikatinimo priemones bendruomenės nariai 

ugdysis fizinį aktyvumą, keisis ugdytinių požiūris į sveiką maistą. 
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4 - veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI. 

 

Tikslas – Sutelkti įstaigos žmogiškuosius ir materialius išteklius sveikatos stiprinimui ir 

ugdymui gerinti. 

 

Uždavinys  –  Siekti ugdymo kokybės, atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, tėvų lūkesčius, 

racionaliai naudoti materialiuosius išteklius. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

4.1.Pedagogų kompetencija, 

žinių panaudojimas, plėtojant 

sveikatos ugdymą įstaigoje. 

 

4.1.Priemonių, metodinių 

medžiagų, literatūros, 

reikalingų sveikatos ugdymui, 

papildymas. 

4.3.Maitinimo gerinimas. 

 

4.4.Įstaigos sveikatos 

stiprinimo veiklos pristatymas, 

naudojantis informacinėmis 

priemonėmis, gerosios patirties 

sklaida. 

4.5.Bendradarbiavimas su 

Visuomenės sveikatos centru, 

Sporto mokyklos specialistais, 

Pedagogine psichologine 

tarnyba, pirminės sveikatos 

priežiūros centrais. 

Seminarai, konferencijos, 

paskaitos, pasiūlymai, 

internetinis puslapis, 

literatūros skaitymas. 

Lėšos MK, UL, 

projektinės lėšos. 

 

 

Biudžeto lėšos. 

 

Tėvų susirinkimai, 

internetinis puslapis, 

televizija, spauda, 

skrajutės. 

 

Sveikatingumo savaitės, 

šventės, akcijos, 

konkursai, varžybos. 

2014 – 2018 

 

 

 

2014 – 2018 

 

 

 

2014 – 2018 

 

2014 – 2018 

 

 

 

 

2014 – 2018 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

iniciatyvinė grupė. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui.  

 

Įstaigos vadovai, 

vyr. slaugytoja. 

Iniciatyvinė grupė, 

grupių auklėtojos. 

 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

iniciatyvinė grupė. 

 

Laukiamas rezultatas – Visuomenė bus geriau informuota apie vykstančius renginius, prasiplės 

ir sustiprės ryšys su socialiniais partneriais, kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis, tėvai gaus 

daugiau informacijos sveikatos stiprinimo klausimais, pedagogai tobulins savo kvalifikaciją. 

 

 

5 - a veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS. 

 

Tikslas – Užtikrinti kokybišką sveikatos ugdymą įstaigoje. 

 

Uždavinys – Vykdyti sveikatos ugdymo veiklos plėtrą. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

5.1.Sveikatos ugdymo 

organizavimas pagal amžiaus 

grupes, individualius vaiko 

poreikius. 

 

 

5.2.Sveikatos temų 

integravimas į ikimokyklinio 

ugdymo programą. 

Darbas pagal numatytą 

veiklos planą. 

 

 

 

 

Darbas pagal programas. 

 

 

2014 – 2018 

 

 

 

 

 

2014 – 2018 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, kūno 

kultūros pedagogė, 

specialistai, grupių 

auklėtojos. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, grupių 
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5.3.Netradiciniai metodai, 

formų įvairovė. 

 

 

 

 

5.4.Sveikatos ugdymas apima 

sveikatinimo [si] sritis: 

ekologinės kultūros pradmenų 

ugdymą, kūno kultūrą ir fizinio 

aktyvumo skatinimą, sveikos 

subalansuotos mitybos 

organizavimą, higieninių 

įgūdžių formavimą, tabako, 

alkoholio ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo, bei nelaimingų 

atsitikimų, traumų, streso, 

prievartos, patyčių prevenciją. 

 

 

Terapija, meditacija, 

vaikų saviraiška, 

mankštos, krepšinio, 

futbolo varžybos, 

parodos, video medžiaga, 

filmukai, išvykos. 

Kūno kultūros 

užsiėmimai, papildomi 

būreliai, šventės, 

renginiai, išvykos su 

tėvais, paskaitos tėvams, 

sveikatingumo akcijos, 

savaitės. 

 

 

2014 – 2018 

 

 

 

 

 

2014 – 2018 

auklėtojos, kūno 

kultūros pedagogė. 

Specialistai, 

iniciatyvinė grupė, 

kūno kultūros 

pedagogė, grupių 

auklėtojos. 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, vyr. 

slaugytoja, grupių 

auklėtojos, 

specialistai. 

 

Laukiamas rezultatas – Ugdytiniai, visa bendruomenė įtraukiama į praktinę veiklą, į ugdymo 

procesą įtraukiamos temos, skatinančios palaikyti ugdytinių fizinę, protinę, dvasinę, emocinę 

sveikatą, pedagogai ieško netradicinių metodų ir būdų. 

 

6 - a veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR 

TĘSTINUMO LAIDAVIMAS. 

 

Tikslas – Propaguoti sveikatos stiprinimo įstaigos patirtį rajone, respublikoje. 

 

Uždavinys – Dalintis sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

6.1.Gerosios darbo patirties 

sklaida rajone, respublikoje. 

 

 

 

6.2.Medžiagos apie sveikatos 

stiprinimo veiklą kaupimas ir 

papildymas. 

 

 

 

6.3.Medžiagos tėvams grupių 

stenduose,  ,,Sveikuoliuko“ 

stende, internetiniame 

puslapyje ruošimas ir 

sistemingas atnaujinimas. 

 

 

Metodiniai pasitarimai, 

konferencijos, seminarai, 

projektai, internetinis 

puslapis, spauda, 

televizija. 

Projektų, renginių 

aprašai, aplankai, video 

medžiaga, foto 

nuotraukos, 

,,Sveikuoliuko“ aplankai. 

 

Straipsniai, patarimai, 

renginių aprašai, foto 

nuotraukos. 

 

 

 

 

2014 – 2018 

 

 

 

 

2014 – 2018 

 

 

 

 

 

2014 – 2018 

 

 

 

 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, įstaigos 

pedagogai, 

specialistai. 

Iniciatyvinė grupė, 

grupių auklėtojos. 

 

 

 

 

Direktotės 

pavaduotoja 

ugdymui, vyr. 

slaugytoja, 

iniciatyvinė grupė, 

grupių auklėtojos. 
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6.4.Informacinės medžiagos 

parengimas apie sveikatos 

stiprinimo veiklos patirtį. 

Skrajutės,  

,,Sveikuoliuko“ 

laikraštis, anketos, testai, 

klausimynai 

bendruomenės nariams ir 

tėvams. 

2014 – 2018 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

iniciatyvinė grupė, 

grupių auklėtojos, 

specialistai, vyr. 

slaugytoja. 

 

 

Laukiamas rezultatas – įstaigos pedagogai skleis sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos 

gerąją patirtį įstaigoje, rajone, respublikoje. Sveikatos stiprinimo veiklos patirtis bus pateikiama 

naudojant įvairias komunikacijos priemones. 

 

 

 

VI. LAUKIAMAS REZULTATAS. 

 

1.  Sveikatos ugdyme dalyvaus visa bendruomenė. 

2. Nuostata ir siekis – sveikatos ugdymas bus diegiamas saugioje ir sveikoje aplinkoje. 

3. Pedagogai ir tėvai nuolat ieškos būdų bei susitarimų kaip ugdyti teigiamą požiūrį į sveikatos 

ugdymą. 

4. Pagerės švietėjiškas bendruomenės narių tobulėjimas.  

5. Plėsis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

6. Nuo mažens vaikai ugdysis nuostatą būti sveikiems. 

 

VII. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VERTINIMAS. 

Vertinimas atliekamas, remiantis šiais kriterijais ir metodais. 

 

Vertinimo kriterijai: 

 Vaikų sveikos gyvensenos įgūdžiai. 

 Vaikų sergamumas. 

 Įstaigos ugdymo [si] aplinka. 

 Įstaigos bendruomenės narių aktyvumas sveikatos ugdyme. 

 Pedagogų kvalifikacijos kėlimas ir gerosios patirties sklaida. 

 Ekologinio ugdymo pradmenys. 

 

Vertinimo metodai: 

 Vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių nuostatų vertinimas. 

 Vaikų sergamumo ataskaita ir analizė. 
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 Vidaus audito, veiklos planų analizė. 

 Anketos, testai, klausimynai bendruomenės nariams, tėvams. 

 

 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI. 

1. Programai įgyvendinti bus skiriamos MK lėšos ir specialiosios programos  [ugdymui] 

skirtos lėšos. 

2. Projektinės lėšos, skirtos iš savivaldybės  biudžeto. 

3. Tėvelių parama. 

4. Higienos priemonių įsigijimas iš 2% pajamų mokesčio sumos. 

5. Fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitais teisėtais  būdais 

perduotos lėšos. 

 

                                IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 

1. Programos įgyvendinimą koordinuos Direktorės pavaduotoja ugdymui. 

2. Kontrolę vykdys Direktorius. 

3. Atskaitomybė bus vykdoma įstaigos tarybai, tėvams, pedagogams, kitoms pavaldžioms 

institucijoms.  

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 


