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BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau - lopšelis-darželis) yra bendrosios 

paskirties ugdymo įstaiga, kurioje siekiama ugdyti visapusišką ir sveiką asmenybę, į ugdymo procesą 

integruojant pagrindinius sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos principus. 

Lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programoje „Sveikas ir saugus darželinukas“ (toliau 

– Programa) apžvelgti 2018-2022 m. sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo rezultatai, 

pateikti 2023-2027 m. programos prioritetai, tikslas, uždaviniai, priemonės, laukiami rezultatai, 

programos vertinimas 2023-2027 metams. 

Lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programos „Sveikas ir saugus darželinukas“  

paskirtis – tęsti 2018 m. pradėtą sėkmingą vaikų sveikatos ugdymą, formuoti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, tobulinti lopšelio-darželio 

bendruomenei palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. 

Įgyvendinant programą pasitelkiama įstaigos bendruomenės, socialinių partnerių pagalba. 

Atsakomybę už vaiko sveikatą ir visapusišką ugdymą lygiomis teisėmis dalijasi lopšelis-darželis ir 

vaiko šeima. 

Programa parengta vadovaujantis: 

• Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos respublikos švietimo ir 

sporto ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr.V-651/V-665; 

• Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa. 

• Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa. 

• Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ strateginiu planu. 

• Kalvarijos lopšelio-darželio metiniu planu. 

• Kitais teisės aktais. 

Programa parengta atsižvelgiant į lopšelio-darželio dalyvavimą sveikatos ugdymo ir 

stiprinimo programose ir projektuose, darželio bendruomenės poreikius ir pasiūlymus. 

 

II SKYRIUS 

2018–2022 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

REZULTATAI IR IŠVADOS  

 

2018 metais Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ pripažintas sveikatą stiprinančia 

mokykla. Įgyvendinant 2018-2022 m. sveikatos stiprinimo programą „Sveikas ir saugus 

darželinukas“ siekta įgyvendinti šiuos uždavinius: kurti fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką 

aplinką, ieškoti materialinių galimybių turtinti jau turimas erdves; formuoti sveikos gyvensenos 

įgūdžius, sveiką mitybą vaikams, stiprinti jų sveikatą ir saugumą; tenkinti specialiųjų poreikių  

turinčių vaikų ugdymosi poreikius; tobulinti darbuotojų kvalifikaciją sveikatos saugojimo ir 



stiprinimo klausimais; didinti tėvų atsakomybę bei žinias vaikų sveikatos stiprinimo klausimais, 

aktyvinti jų įsitraukimą į įstaigos veiklą; dalintis gerąja patirtimi įstaigos, savivaldybės bei šalies 

mastu.  

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo 

Komisijos vertinimo išvada  „Pripažinti sveikatą stiprinančia mokykla. Pastabos ir siūlymai „Siūlome 

daugiau dėmesio skirti priemonių planavimui, jas sukonkretinti, daugiau skirti priemonių, 

įtraukiančių ugdytinių tėvus bei kitus darželio specialistus. Taip pat į darbo grupę įtraukti tėvų 

atstovą“. 

2019 metais lopšelis-darželis „Žilvitis“ parengė 2020-2024 m. fizinio aktyvumo skatinimo 

planą, buvo pripažintas „Aktyvia mokykla“, vykdo fizinio aktyvumo skatinimo įstaigoje veiklas. 

Įstaigoje sudaryta sveikatos stiprinimo veiklos grupė. 1 kartą metuose rengiama sveikatą 

stiprinimo veiklų ataskaita. Ji pateikiama lopšelio-darželio bendruomenei.   

Rengiant strateginius veiklos planus, metinius planus vienas iš prioritetų vaikų sveikatos 

saugojimas ir stiprinimas. Didelis dėmesys skiriamas  patrauklios, sveikos, saugios, vaikų judėjimą 

skatinančios aplinkos kūrimui, fizinio aktyvumo skatinimui.  

Sukurta lauko žaidimų aikštelių materialinė bazė. Kiekvienais metais atnaujinami ir 

įsigyjami nauji lauko edukacinių erdvių įrengimai, skirti vaikų judėjimo poreikiui tenkinti. 2020 m. 

Kalvarijos lopšelio-daželio, 2022m. Jungėnų skyriaus  teritorijos aptvertos tvora (darželis turi skyrių 

Jungėnų kaime, kuriame veikia 2 grupės),  atitinkančia Higienos normų reikalavimus.     2021 m. 

įsigytos dvi naujos pavėsinės. Lauko žaidimų aikštelės aprūpintos sertifikuotomis smėliadėžėmis, 

vaikų žaidimų priemonėmis, atitinkančiomis LR higienos normų reikalavimus. Kiekvienais metais 

atliekama vaikų žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, nustatoma atitiktis higienos normų 

reikalavimams. Įrengtas „Sveikatos takelis“ vaikams laipioti, landžioti, bėgioti.  Lopšelio-darželio 

kieme įrengta Futbolo aikštelė,  įkurtas „Sveikatos žolynėlis“, kuriame auga vaistažolės, naudojamos 

verdant arbatas vaikams. Įmonė ARBORA projekto, remiamo ES lėšomis, lopšelyje-darželyje 

pasodino vaismedžius (obelis, kriaušes). Vaikai  susipažįsta su augalo dalimis, stebi augimą, 

žydėjimą. Jau ragavo pirmus vaisius iš savo sodo. Taip pat  įrengtos pakeltos daržo  lysvės, kuriose 

augina daržoves, uogas, gėles. 

Darželio grupių ir kitos edukacinės erdvės papildomos sveikatą stiprinančiomis 

priemonėmis.  2018 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondų atrankos konkurse pateikta paraiška 

sporto salės remontui, gautas dalinis finansavimas, suremontuota sporto salė, kurioje gausu sportinio 

inventoriaus.   

Kuriami ir puoselėjimai bendruomenės narių tarpusavio santykiai. Svarbu, kad visi vaikai 

jaustųsi gerai, gautų kokybišką ugdymą ir pagalbą. Specialiųjų poreikių vaikai yra integruojami į 

grupes. Teikiama jiems švietimo pagalba (logopedo, spec. pedagogo, socialinio pedagogo, mokytojo 

padėjėjo). Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedo pagalba. 

Mokytojai geba pastebėti vaikų ugdymosi sunkumus, kreipiasi į VGK dėl sunkumų aptarimo, 

pagalbos vaikams organizavimo. Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rengiamos 

pritaikytos ugdymo programos, su kuriomis pasirašytinai supažindinami tėvai.  

Įstaigoje veikiančioje VGK kartu su tėvais aptariami vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymosi sunkumai ir sėkmės. Tariamasi dėl bendrų darželyje ir namuose reikalavimų. 

Mokytojų pastebėti vaikų ugdymosi sunkumai aptariami VGK posėdžiuose, pateikiamos specialistų 

rekomendacijos. Įstaigos socialinis pedagogas  rūpinasi vaikų, patiriančių socialinę atskirtį, saugumu, 

savijauta įstaigoje ir teikia vaikams ir šeimai reikiamą pagalbą.  

Įgyvendinamos prevencinės programos: Tarptautinė Švietimo plėtotės centro VŠĮ ,,Vaiko 

labui“ vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“  nuo 2008 metų;  „Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ nuo 2008 m. 

Įstaigoje pakankamai apsirūpinta asmens higienos, apsaugos priemonėmis. Darbuotojai ir 

tėvai nuolat informuojami, darbuotojai instruktuojami apie saugos priemones ir jų laikymosi 

reikalavimus esant epideminei situacijai. Pagal patvirtintą dienotvarkę visų grupių vaikai, esant 

tinkamoms oro sąlygoms, aktyvia veikla lauke užsiima du kartus dienoje. Visų grupių vaikams 

organizuojamos rytinės mankštos, kūno kultūros veiklos sporto salėje pagal patvirtintą tvarkaraštį.   



Nuo 2017 metų lopšelyje-darželyje organizuojamas sveikatai palankus maitinimas, 

vadovaujantis Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms.  Įsigyta konvekcinės 

krosnys. Virėjai nuolat kelia kvalifikaciją. 

Nuo 2010 metų Lopšelis-darželis yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

„Sveikatos želmenėliai“ asociacijos narys. Asociacijai veikloje dalyvauja 26 pedagogai.  

Pedagogai dalyvauja projekte „Sveikatiada“, tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią 

kalbą“.  

Rengiami ir įgyvendinami tęstiniai ir nauji sveikatos stiprinimo ugdymo projektai,  „Saugaus 

elgesio įgūdžių ugdymas“, „Šiandien mano nuotaika gera“, „Vaikai ir gėlės - žemės šypsenėlės“, 

organizuojami renginiai, šventės, akcijos: „Futboliukas“, „Trikrepšio turnyras“,  „Darželinukai už 

krepšininkų pergales“, „Rieda ratai rateliukai“, „Bėgu saulės takeliu“, „Diena be automobilio“ 

„Mažieji turistai“, „Judrumo savaitė“; saugios aplinkos akcijos, projektai: „Savaitė be patyčių“, 

„Tolerancijos diena“, „Padėk, papuošk, saugok“; ekologiniai projektai: „Žalioji palangė“, „Kai aplink 

gamtoj švaru, tai gyvent mums bus smagu“.  

Kiekvienais metais dalyvaujant Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos  projektuose, organizuojame Kalvarijos savivaldybės priešmokyklinio 

ugdymo grupių sporto varžybas savivaldybės priešmokyklinukams, kurių metu vaikai gali bendrauti, 

žaisti, patirti džiugių emocijų, pedagogai dalintis darbo patirtimi, bendrauti. 

Lopšelis-darželis  bendradarbiauja su Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigomis. 2016 m. 

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kalvarijos gimnazija, Jungėnų pagrindine mokykla, 2007 

m. su šalies lopšeliais darželiais „Žilvitis“, 2021 m. Marijampolės lopšeliu-darželiu „Vaivorykštė“. 

Taip pat bendradarbiaujame su Kalvarijos biblioteka, savivaldybės gydytoju, Marijampolės 

pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisių skyriumi, policijos pareigūnais.  

Nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio, bendradarbiaujant su  Kalvarijos sporto centru, Kalvarijos 

sporto centro treneris  priešmokyklinukams darželyje organizuoja futbolo treniruotes. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai dalyvavo prevencinėje akcijoje „Būk saugus 

mokinį“,  lankėsi Marijampolės priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje.  

Glaudus bendradarbiavimas vyksta su Marijampolės visuomenės sveikatos biuru. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė lopšelyje-darželyje nuolat organizuoja vaikams 

sveikatos valandėles,  kitas edukacines sveikatinimo veiklas, Zumba šokio užsiėmimus, orientacines 

varžybas, susitikimus su Karo prievolės tarnybos kariais ir kt., pedagogams ir darbuotojams 

seminarus, mokymus, paskaitas. Organizuojant veiklas vaikams, darbuotojams naudojama 

interaktyvios grindys, interaktyvi lenta. 

Siekiama į įstaigos veiklą įraukti tėvus, organizuojami bendri renginiai. Buvo organizuotos 

tėvų iniciatyvos, kurių metu tėvai tapo mokytojais ir organizavo veiklas, žaidė su vaikais. 

Organizuojami bendri renginiai su tėvais „Futboliukas“, Šeimos diena, „Aš bėgu“ taip pat mokymai: 

„Motyvacija ir savimotyvacija būti ugdytoju. Psichologinio imuniteto ABC“, „Šeimos ir mokyklos 

partnerystė: socialiniai emociniai vaikų poreikiai, šeimos ir mokyklos lūkesčiai ir galimybės“ ir kt. 

Lopšelyje-darželyje atliekama tiriamoji veikla. 2022 m. atlikta PU grupių vaikų apklausa, siekiant 

išsiaiškinti vaikų saugumą ir savijautą grupėje. Apklausoje dalyvavo 52 priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikai. Daugelis vaikų noriai eina į darželį, jiems patinka grupių pedagogės, grupės draugai, 

su jais noriai žaidžia, patinka atlikti užduotis. Geba įvertinti kada draugai elgiasi netinkamai, žino 

kaip paprašyti pagalbos.  

2022 m. atlikta anoniminė tėvų apklausa, siekiant stiprinti ugdymo kokybę, tėvų ir 

darbuotojų bendradarbiavimą, užtikrinti vaikų gerą savijautą ir saugumą darželyje.  Sužinojome vaikų 

ir tėvų poreikius, ugdymo(si) privalumus, trūkumus ir pasiūlymus ugdymo kokybei gerinti.  

2021 m. patvirtinta Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir 

intervencijos tvarka. UAB „Verslo aljansas“ spalio mėnesį atlikto Psichosocialinių rizikos veiksnių 

darbe tyrimą, pateikė išvadas, su kuriomis buvo supažindinti darbuotojai. Lapkričio mėnesį 

organizuotas seminaras „Mobingas?! Samprata, priežastys, veiksmai, dalyviai, pasekmės ir 

intervencija“ visiems įstaigos darbuotojams. 



2022 m. atlikta grupių darbuotojų apklausa dėl palankaus vaikams meniu sudarymo. 

Atsižvelgta ir į tėvų išsakytus pastebėjimus,  parengtas naujas meniu.  

Kauno kolegijos II kurso diatetikos studentė atliko ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimosi 

įpročių ir juos lemiančių veiksnių tyrimą. Dalyvavo 124 respondentai. Išsiaiškinta, kad didžiausią 

įtaką vaikų maitinimuisi daro tėvai, jų pavyzdys, mokymas gyventi sveikai. Namuose ne visi vaikai 

valgo pusryčius. Dažnai valgo nepalankų maistą - pusgaminius, greitą maistą. Pagirtina, kad namuose 

vaikai geria vandenį arba arbatą be cukraus. 

2022 m. spalio mėnesį UAB „SDG“ specialistas įstaigoje organizavo funkcines pratybos, 

siekiant įvertinti darbuotojų pasirengimą, vykdant ugdytinių ir darbuotojų evakavimą iš pastato gaisro 

atveju. Darbuotojai praktiškai galėjo išbandyti evakavimąsi, pateiktos rekomendacijos, sužymėtos 

susibūrimo vietos. 

Vaikų ir darbuotojų poreikiai, problemos ir pasiekimai aptariami įstaigos darbuotojų, 

pedagogų ir grupės darbuotojų susirinkimuose. Vaikų sveikatos ugdymas aptariamas tėvų 

susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose. 

Tėvai su vaikų veiklomis reguliariai supažindinami įstaigos el. dienyne „Mūsų darželis. 

Informacija apie vykdomas veiklas, projektus ir akcijas skelbiama įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

Įstaigoje organizuojami mokymai, seminarai darbuotojams pirmos pagalbos, sveikatos 

saugojimo klausimais. 

 

VEIKLOS SRITYS STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

1 2 3 

1. Sveikatos stiprinimo 

veiklos valdymo 

struktūra, politika ir 

kokybės garantavimas. 

1.1. Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupės sudarymas 

lopšelyje-darželyje. 

1.2. Sveikatos stiprinimas 

įtrauktas į lopšelio-

darželio veiklą. 

1.3. Sveikatos priežiūros 

lopšelyje-darželyje 

organizavimas. 

Įstaigoje sudaryta sveikatos stiprinimo 

veiklos grupė, kuri sudaroma iš 

administracijos, pedagogų, soc. pedagogo 

bei visuomenės sveikatos specialisto. 

Sveikatos stiprinimas įtrauktas į Lopšelio-

darželio 2020-2022 m. strateginį planą, į 

metinius įstaigos planus. 

Sveikatos stiprinimas yra vienas iš 

prioritetų  strateginiame plane, metiniuose 

veiklos planuose. Prioritetinė ugdymo sritis 

grupių ilgalaikiuose ir savaitiniuose veiklos 

planuose.  

Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas 

atliekamas vieną kartą metuose, parengiant 

metinę sveikatos stiprinimo ataskaitą. 

Į sveikatos stiprinimo 

veiklos grupę neįtraukti         

vietos bendruomenės, 

tėvų atstovai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Psichologinė  aplinka. 

2.1. Lopšelio-darželio 

bendruomenės narių gerų 

tarpusavio santykių 

kūrimas ir puoselėjimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiama glaudaus bendradarbiavimo tarp 

lopšelio-darželio bendruomenės narių. 

Rengiamos ir organizuojamos akcijos, 

projektai, įgyvendinamos prevencinės 

programos.  

Grupėse yra  patvirtintos gero elgesio 

taisyklės. 

Specialiųjų poreikių vaikai integruoti į                          

grupes. Jiems teikiama švietimo pagalba. 

Kalbos ir komunikacijų sutrikimų 

turintiems vaikams teikiama logopedo 

pagalba.  

Socialinę atskirtį patiriantiems vaikams 

užtikrinama saugumas ir pagalba. 

Atlikti tyrimai:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne visiems vaikams 

teikiama logopedo 

pagalba dėl specialistų 

trūkumo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. 

2  tėvų apklausos: Dėl vaikų saugumo ir 

savijautos darželyje; Dėl vaikų maitinimosi 

įpročių ir juos lemiančių veiksnių);  

3 darbuotojų apklausos: Dėl vaikų 

maitinimo meniu įvertinimo;   Dėl 

mikroklimato ir psichologinės atmosferos 

vertinimo;   Psichosocialinių rizikos 

veiksnių darbe tyrimas. 

1 PU grupių vaikų apklausa  „Vaikų 

savijauta darželyje“. 

Įstaiga aktyviai bendradarbiauja su 

socialiniais partneriais vaikų sveikatos 

stiprinimo klausimais.  

Organizuojamos išvykos vaikams  

 

Apklausoje aktyviai 

dalyvavo 66% tėvų, ne 

visi iš jų atsakė į visus 

klausimus, pateikė 

pasiūlymus. 

Ne visi darbuotojai savo 

nuomonę išreiškia 

viešai. Mažai teikia savo 

siūlymų. 

Vaikų apklausos 

rezultatus pateikti 

tėvams, paskelbti 

svetainėje. 

Mažai vaikams 

organizuojama išvykų į 

visuomeninės paskirties 

pastatus.  

3. Fizinė aplinka. 

3.1. Lopšelio-darželio 

aplinkų gerinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Lopšelyje-darželyje 

bendruomenės narių 

fizinio aktyvumo 

skatinimas. 

 

 

 

 

3.3. Sveikos gyvensenos 

nuostatų formavimas. 

Sukurta lauko žaidimų aikštelių materialinė 

bazė.  Nuolat atnaujinama naujais  lauko 

edukacinių erdvių įrengimais. 

Abi teritorijos aptvertos tvora, atitinkančia 

Higienos normų reikalavimus.  

2021 m. įsigytos dvi naujos pavėsinės. 

Dvejose grupėse įrengti oro 

kondicionieriai. 

Dalyvaujama savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos  

projekte.  

Organizuojama Kalvarijos savivaldybės 

priešmokyklinio ugdymo grupių sporto 

varžybas savivaldybės 

priešmokyklinukams.  

Įstaigoje pakankamai apsirūpinta asmens 

higienos, apsaugos priemonėmis. 

Darbuotojai ir tėvai nuolat informuojami, 

instruktuojami. 

Organizuojamos rytinės mankštos,  aktyvi 

veikla lauke, kūno kultūros užsiėmimai.  

Įstaigoje organizuojami mokymai, 

seminarai darbuotojams pirmos pagalbos, 

sveikatos saugojimo klausimais. 

Organizuojamas sveikatai palankus 

maitinimas. Įsigyta konvekcinės krosnys. 

Virėjai kiekvienais metais dalyvauja 

mokymuose, kelia kvalifikaciją. 

Nepakako lėšų virtuvės 

grindų dangai pakeisti. 

 

 

 

Jungėnų skyriuje nėra 

lauko pavėsinių.  

Nėra oro kondicionierių 

dar11 vaikų grupių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2020 metų įstaigoje 

nedirba kūno kultūros 

pedagogas. 

4. Žmogiškieji ir 

materialieji ištekliai. 

4.1. Bendruomenės narių 

dalyvavimas sveikatos 

stiprinime ir ugdyme. 

 

Pedagogai metodinėje grupėje dalijasi 

gerąja darbo patirtimi sveikatos stiprinimo 

klausimais. 

Organizuotos tėvų iniciatyvos, mokymai ir 

seminarai bendruomenei.   

Sveikatinimo veiklose naudojama 

interaktyvios grindys, interaktyvi lenta. 

Nedidelė dalis 

pedagogų aktyviai teikia 

savo idėjas, siūlymus. 

Tėvai nenoriai ateina į 

įstaigą, dalyvauja 

mokymuose.  



4.2. Bendruomenės narių 

dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinime. 

Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, 

sudaryti susitarimai. 

5. Sveikatos ugdymas. 

5.1. Sveikatos ugdymas 

įtrauktas į ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo programas. 

5.2. Sveikatai palankios 

mitybos organizavimas. 

Sveikatos ugdymas integruotas į 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą, Ikimokyklinio ugdymo 

programą.  

Organizuojamos įvairios veiklos, 

apimančios sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, 

asmens higieną ir kt. 

Įstaigoje vaikams vykdomas sveikatai 

palankus maitinimas.  

Meniu sudaromas, atsižvelgiant į vaikų 

poreikius.  

Įstaiga dalyvauja ES finansuojamose 

programose.  

 

6. Sveikatą stiprinančios 

mokyklos veiklos sklaida 

ir tęstinumo laidavimas. 

6.1. Gerosios patirties 

sklaida. 

Tėvai su vaikų veiklomis reguliariai 

supažindinami įstaigos el. dienyne „Mūsų 

darželis. 

Informacija apie vykdomas veiklas, 

projektus ir akcijas skelbiama įstaigos 

internetinėje svetainėje. 

Ne visi tėvai yra aktyvūs 

el. dienyno naudotojai. 

 

III SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI 

 

Tikslas – stiprinti ugdytinių sveikatą ir saugumą, tobulinant sveikatos stiprinimo sistemą bei 

sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. 

Uždaviniai:  

• Užtikrinti kokybišką bendruomenės narių sveikatos stiprinimą įstaigoje, programos 

įgyvendinimą; 

• Užtikrinti glaudžius bendruomenės narių tarpusavio santykius, sudarant galimybę 

visiems aktyviai dalyvauti sveikatą stiprinančioje veikloje; 

• Tobulinti saugią, sveikatą stiprinančią lopšelio-darželio ugdymosi aplinką; 

• Racionaliai naudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius sveikatos stiprinimui; 

• Užtikrinti kokybišką sveikatos ugdymą lopšelyje-darželyje; 

• Viešinti lopšelio-darželio sveiktos stiprinimo patirtį lopšelyje-darželyje ir  už  jo ribų. 

 

IV SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, LAUKIAMI 

REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI 

 

1 veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, 

POLITIKA IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

Uždavinys: Užtikrinti kokybišką bendruomenės narių sveikatos stiprinimą įstaigoje, programos 

įgyvendinimą. 

 



Rodiklis  Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

1.1.  

Sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojančios 

grupės 

sudarymas 

Sudaryta sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojanti grupė, kurią sudaro 

tėvų atstovas, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, mokytojai, 

švietimo pagalbos specialistai, vietos 

bendruomenės atstovas (savivaldybės 

gydytojas). 

2022 m.  Direktorius  

1.2.  

Sveikatos 

stiprinimo 

programos 

įtraukimas į 

įstaigos veiklos 

planavimą. 

Parengta 2023–2027  m. sveikatos 

stiprinimo programa. 

 

2022 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė  

1.3. 

Sveikatos 

stiprinimo 

procesų ir 

rezultatų 

vertinimas.  

Numatyti sveikatos stiprinimo  

vertinimo kriterijai,  metodai. 

 

 

Bendruomenės nariai ir sveikatos 

stiprinimo veiklos grupė, 

naudodamiesi metodinėmis 

rekomendacijomis, vertina 

sveikatos stiprinimo veiklą.  
 

2022 m.  

 

 

 

2023-2027 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

1.4. 

Ataskaitas 

apie 

sveikatos 

stiprinimo 

veiklą, 

rezultatus.  

 

 

Reguliariai rengiamos sveikatos 

stiprinimo programos įgyvendinimo 

ataskaitos.  

 

Sveikatos stiprinimo rezultatai 

pateikiami bendruomenei:  

internetiniame puslapyje, pedagogų 

tarybos posėdžiuose, lopšelio-

darželio Tarybos posėdžiuose, tėvų 

susirinkimų metu, el. dienyne „Mūsų 

darželis“,  stenduose.  

Atsižvelgiant į gautus rezultatus 

koreguojamas ir tobulinamas 

sveikatos stiprinimo veiklos 

planavimas ir įgyvendinimas. 

2023-2027 m. 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Laukiamas rezultatas – aktyvi, veiksminga, sveikatos stiprinimą organizuojanti darbo grupė. 

Sukurta sveikatos stiprinimo sistema, efektyvus veiklos planavimas. Sveikatos stiprinimo 

programa įtraukta į lopšelio-darželio veiklos planus. Sistemingai vertinami sveikatos stiprinimo 

rezultatai, kurie pateikiami įstaigos bendruomenei.  
 

2 veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA 

 

Uždavinys: Užtikrinti glaudžius bendruomenės narių tarpusavio santykius, sudarant galimybę 

visiems aktyviai dalyvauti sveikatą stiprinančioje veikloje.    

 



Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

2.1. Įstaigos 

bendruomenės 

narių 

tarpusavio 

santykių 

kūrimas ir 

puoselėjimas. 

Palankaus, demokratiškais 

principais, tarpusavio supratimu 

grįsto įstaigos mikroklimato 

kūrimas.  

Išvykų, renginių, švenčių, akcijų 

organizavimas įstaigos 

darbuotojams,  bendravimo tradicijų 

puoselėjimas, siekiant gerinti 

tarpusavio santykius. 

Bendruomeniškumą skatinančių 

renginių organizavimas (tradicinės 

šventės, atvirų durų dienos, 

kultūrinės-pažintinės išvykos, 

bendros talkos, akcijos ar kiti 

renginiai) visai įstaigos 

bendruomenei. 

 

Periodinė ugdymosi aplinkos, jos 

saugumo, įstaigos darbuotojų 

tarpusavio santykių ir kitų su vaiko 

gerove susijusių aspektų analizė, 

priemonių, gerinančių atitinkamas 

sritis, numatymas. 

Vaikų adaptacijos stebėsenos ir 

duomenų analizė.  

Švietimo pagalbos teikimas visiems 

vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių; tėvų švietimo 

vaikų raidos ir jų sutrikimų 

klausimais organizavimas. 

Pedagogų ir kitų specialistų 

konsultavimas, mokymų 

organizavimas, dalijimasis gerąja 

patirtimi  vaikų, turinčių  specialiųjų 

ugdymosi poreikių, klausimais. 

Paramos ir pagalbos šeimai 

organizavimas (individualūs 

specialistų pokalbiai su tėvais, 

konsultacijos, paskaitos, seminarai).  

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 

socialinio emocinio ugdymo, streso 

valdymo, konfliktų sprendimo, 

2023-2027 m.  

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai 

 

 

Socialinis pedagogas  

 

 

Vaiko gerovės komisija  

 

 

 

 

 

Vaiko gerovės komisija 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

 



bendravimo įgūdžių srityse (kursai, 

seminarai, paskaitos).  

2.2. 

Galimybės 

dalyvauti 

sveikatos 

stiprinimo 

programos 

įgyvendinime 

sudarymas 

visiems 

įstaigos 

bendruomenės 

nariams. 

Apklausos bendruomenės nariams 

sveikatos stiprinimo klausimais 

organizavimas. 

  

Sveikatos stiprinimo veiklų 

planavimas ir organizavimas, 

atsižvelgiant į bendruomenės narių 

poreikius.  

 

 Įstaigos savivaldos institucijų 

telkimas, įgyvendinant sveikatą 

stiprinančias  priemones.   

 

Komunikacijos tarp įstaigos 

darbuotojų, ugdytinių tėvų 

stiprinimas. 

2023, 2025, 

2027 m. 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

2023-2027 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

 

2.3. Smurto ir 

patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymas 

Planingas ir nuoseklus prevencinių 

ugdymo programų įgyvendinimas  

darželyje.  

 

Prevencinių renginių  ir veiklų 

integravimas į ugdymo procesą 

 

Anoniminė darbuotojų apklausa 

patyčių  smurto bei emocinės 

savijautos darbe situacijai įstaigoje 

nustatyti.  

 

Šviečiamosios medžiagos tėvams 

smurto ir patyčių prevencijos tema, 

pozityvios tėvystės tema dalinimasis. 

Bendradarbiavimas su pedagogine 

psichologine tarnyba, Vaiko raidos 

centru, Vaikų teisių tarnyba. 

2023-2027 m.  

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

1 kartą 

metuose  

2023-2027 m. 

 

 

2023-2027 m. 

Socialinis pedagogas, 

mokytojai  

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

 

Vaiko gerovės 

komisija, socialinis 

pedagogas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

socialinis pedagogas  

Laukiamas rezultatas – kuriama saugi psichosocialinė aplinka, vyrauja demokratiški, pozityvūs 

santykiai  tarp darbuotojų, tarp darbuotojų ir vaikų, tarp darbuotojų ir tėvų.  Individualizuojamas 

ir diferencijuojamas ugdymo procesas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir 

gebėjimus. Teikiamos kokybiškos švietimo pagalbos paslaugos vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių.  

 

3 veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA 

 

Uždavinys: Tobulinti saugią, sveikatą stiprinančią lopšelio-darželio ugdymosi aplinką. 

  

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 



3.1. Lopšelio-

darželio 

teritorijos ir 

patalpų 

priežiūros 

užtikrinimas, 

kuriant saugią  

sveikatingumą 

stiprinančią 

aplinką.  

Ugdymo priemonių, atitinkančių 

vaikų poreikius, amžių, atnaujinimas, 

įsigijimas. 

Sporto aikštelės dangos renovacija.  

 

 

Reguliarus sporto žaidimų aikštelių 

įrenginių atnaujinimas. 

 

Periodiškas žaidimų aikštelių ir 

įrenginių saugumo vertinimas. 

 

Teritorijoje esančių takelių dangos 

atnaujinimas. 

 

Sveikatos  žolynėlio priežiūra, 

puoselėjimas. 

 

Basų kojų takelio įrengimas. 

 

2023-2027 m. 

 

 

2023 m. 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

2024 m. 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

2023 m. 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Grupių mokytojai 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

3.2. 

Bendruomenės 

dalyvavimas 

fizinio 

aktyvumo 

veiklose.  

Aktyvių veiklų, naudojantis 

inovatyviomis ugdymo priemonėmis: 

interaktyviomis grindimis, 

interaktyvia lenta, kompiuteriais 

organizavimas. 

 

Ėjimo su šiaurietiškomis lazdomis 

tėvų ir darbuotojų grupėms 

organizavimas. 

 

„Zumba“ – grupinis šokio renginys 

vaikams.  

 

Orientacinės varžybos 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikams. 

 

Vaikų judėjimą skatinančių renginių 

organizavimas: „Futboliukas“ 

„Trikrepšio turnyras“  „Darželinukai 

už krepšininkų pergales“, „Bėgu 

saulės takeliu“, „Mažieji turistai“ 

„Judrumo savaitė“. 

 

Organizuojamos akcijos: 

 „Diena be automobilio“; 

 „Rieda ratai rateliukai“. 

Dalyvavimas Sveikatiados projekto 

judėjimo veiklose.  

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

2023 m. 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

2023-2027 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

Grupių mokytojai 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistė 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistė 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistė 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

Grupių mokytojai 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

Grupių mokytojai 



Laukiamas rezultatas – sukurta saugi, judėjimą skatinanti aplinka. Sudarytos sąlygos lopšelio-

darželio bendruomenės fiziniam aktyvumui. Darželio vaikai, pedagogai, tėvai dalyvauja 

respublikiniuose ir įstaigos  projektuose, akcijose, kituose sveikatos stiprinimo renginiuose.  

 

4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI 

 

Uždavinys: Racionaliai naudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius sveikatos stiprinimui. 

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

4.1. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

sveikatos 

stiprinimo ir 

sveikatos 

ugdymo 

klausimais 

organizavimas 

Pedagogų sveikos gyvensenos 

įgūdžių tobulinimas pratybose, 

naudojant informacines 

technologijas (interaktyvią lentą). 

Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo ir kituose renginiuose, 

susijusiuose su sveikatos ugdymu ir 

sveikos gyvensenos populiarinimu.  

 

Priemonių, sveikatos saugojimo 

kompetencijai efektyvinti, įsigijimas. 

 

Pedagogų savarankiškas 

kvalifikacijos  kėlimas, dalyvavimas 

konferencijose, pranešimų rengimas.  

 

Pedagogų ir kitų darbuotojų idėjų 

inicijavimas, dalyvavimas 

visuotinėse akcijose, sveikatingumo 

renginiuose, kūrybinių darbų parodų 

rengimas, priemones kūrimas. 

 

 Vaikų veiklos pristatymas parodose, 

renginiuose, įstaigos internetinėje 

svetainėje.  

2023-2027 m. 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė, pedagogai 

 

Mokytojai ir kiti 

pedagogai 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai ir kiti 

pedagogai. 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė, pedagogai 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė, mokytojai 

4.2. 

Bendruomenės 

narių 

pasitelkimas 

sveikatos 

ugdymui. 

Darželio partnerių įtraukimas į 

sveikatos stiprinimo programos 

įgyvendinimą (policija, Priešgaisrinė 

tarnyba, Kalvarijos gimnazija, 

Kalvarijos sporto centras). 

 

Specialistų telkimas įgyvendinant 

sveikatos stiprinimo priemones 

(Poliklinika, Visuomenės sveikatos 

biuras, savivaldybės gydytoja). 

Bendruomenės narių sveikatos 

stiprinimo užsiėmimų 

organizavimas.  

Tėvų ir kitų šeimos narių 

dalyvavimas sveikatinimo veikloje. 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

2023-2027 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 



4.3. 

Metodinės 

medžiagos ir 

priemonių, 

reikalingų 

sveikatos 

ugdymui, 

aprūpinimas 

Dalyvavimas programose ir 

projektuose užtikrinant metodinės 

medžiagos ir priemonių įsigijimą. 

Pedagogai supažindinami su 

metodinės literatūros ir priemonių 

pasiūla. Numatomos tikslinės lėšos 

šioms priemonėms įsigyti. 

 

Keitimasis informacija ir dalijimasis 

gerąja patirtimi metodinėje grupėje. 

 

Teikiama informacija apie 

kvalifikacijos kėlimo renginius. 

Pedagogams sudarytos sąlygos kelti 

kvalifikaciją darbo vietoje, 

vykdomos kolegialaus mokymosi 

veiklos. 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

2023-2027 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

 

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

Laukiamas rezultatas – pedagogai tobulins kvalifikaciją, įgis žinių, jas tikslingai taikys vaikų  

sveikatos stiprinimui. Vyks nuolatinis, veiksmingas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

stiprinant vaikų sveikatą.  

 

5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 

 

Uždavinys: Užtikrinti kokybišką sveikatos ugdymą lopšelyje-darželyje. 

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

5.1. Sveikatos 

ugdymas 

įtraukiamas į 

įstaigos 

veiklos planus  

Sveikatos ugdymo įtraukimas į 

strateginį planą, metinius veiklos 

planus. 

 

Sveikatos ugdymo integravimas  į 

Ikimokyklinio ugdymo  ir 

Priešmokyklinio ugdymo  

programas,  ilgalaikius ir 

savaitinius ugdomosios veiklos  

planus. 

 

Organizavimas projekto „Sveikas ir 

saugus darželinukas“  

 

Paieška įvairių formų, būdų, 

metodų, sveikatos ugdymo proceso 

įvairovei, kokybei stiprinti. 

 

Sveikatos ugdymo priemonių, 

ugdymo metodų įgyvendinimo 

įstaigoje aptarimas posėdžiuose ir 

pasitarimuose. 

2023-2027 m.  

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

2023-2027 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

 

Mokytojai, Švietimo 

pagalbos specialistai  

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

 

Mokytojai, Švietimo 

pagalbos specialistai  

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 



5.2. Sveikatos 

ugdymas yra 

suplanuotas ir 

apima šias 

temas: fizinis 

aktyvumas ir 

sportas;  

sveikatai 

palankią 

mitybą; 

tabako, 

alkoholio ir 

kitų psichiką 

veikiančių 

medžiagų 

vartojimo bei 

nelaimingų 

atsitikimų, 

traumų, streso, 

prievartos 

patyčių, 

prevenciją; 

rengimą 

šeimai ir 

lytiškumo 

ugdymą; 

užkrečiamų 

ligų prevenciją 

ir asmens 

higieną,; 

vartojimo 

kultūros 

ugdymą.  

Įgyvendinamas judėjimą, aktyvumą 

skatinantis projektas „Sveikas ir 

saugus darželinukas“ (rytinės 

mankštos, judriųjų žaidimų dienos, 

Kalvarijos savivaldybės 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

sporto varžybos, specialistų 

paskaitos vaikams ir suaugusiems, 

judėjimo veiklos darbuotojams, 

tėvams) 

  

Sveikatai palankios mitybos 

organizavimas.  

Sveiko maisto valandėlių 

organizavimas.  

 

ES finansuojamų  programų 

„Vaisių vartojimo skatinimo 

mokykloje“ ir „Pienas vaikams“ 

įgyvendinimas. 

 

Prevencinių programų „Zipio 

draugai“ „Akoholio, tabako ir kitų 

psichiką  veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programos“  

įgyvendinimas.  

 

Dalyvavimas  Respublikinės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ projekte „Sveikatiada“ 

, „Vaiko kelias į gražią kalbą“, 

ekologiniame projekte „Žalioji 

palangė“. 

 

 Akcijose „Savaitė be patyčių“ , 

„Tolerancijos diena“, „Saugus 

kelias į darželį“,  „Diena be 

automobilio“, „Rieda ratai 

rateliukai“ , „Mažieji turistai“ ir kt. 

 

Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas  vaikų sveikatos 

ugdymo  klausimais.  

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

 

 

Socialinis pedagogas, 

Mokytojai  

 

 

 

 

Mokytojai  

 

 

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas, 

mokytojai 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

direktorius 

Laukiamas rezultatas – vaikų sveikatos ugdymas bus įtrauktas į įstaigos veiklos planus,  

individualizuojamas ir atitiks vaikų poreikius bei galimybes. 

Ugdymo turinys apims šias vaikų sveikatos stiprinimo temas: fizinis aktyvumą ir sportą;  sveikatai 

palankią mitybą; tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo bei nelaimingų 

atsitikimų, traumų, streso, prievartos patyčių, prevenciją; rengimą šeimai ir lytiškumo ugdymą; 

užkrečiamų ligų prevenciją ir asmens higieną,; vartojimo kultūros ugdymą.  



 

6 veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA  

 

Uždavinys: Viešinti lopšelio-darželio sveiktos stiprinimo patirtį lopšelyje-darželyje ir  už  jo ribų. 

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

6.1. Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos 

patirties 

sklaida 

lopšelyje-

darželyje  

Informacijos pateikimas apie 

sveikatos stiprinimo programą, 

priemonių planą, veiklas ir 

renginius įstaigos internetinėje 

svetainėje 

(www.zilvitis.kalvarija.lt), tėvų 

susirinkimų metu. 

Veiklos ataskaitų pateikimas 

lopšelio-darželio bendruomenei, 

posėdžių, susirinkimų metu.  

Ataskaitų  Marijampolės 

visuomenės sveikatos biurui 

rengimas. 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

sklaida, 

įtraukiant visą įstaigos 

bendruomenę į tradicinius ir 

respublikinius renginius. 

 

Vaikų, tėvų ir darbuotojų darbų 

parodų sveikos gyvensenos 

klausimais organizavimas įstaigoje. 

 

Įvairių formų ir metodų 

(lankstinukai, skrajutės, stendai) 

informacijai apie sveikatos 

stiprinimą lopšelyje-darželyje 

platinti paieška ir įgyvendinimas. 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

 

2023-2027 m.  

 

 

2023-2027 m.  

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

 

6.2. Sveikatą 

stiprinančios  

mokyklos 

patirties 

sklaida už 

mokyklos ribų 

Informacijos sklaida metodiniame 

ratelyje, kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose, straipsnių viešoje 

erdvėje kūrimas. 

 

Bendravimas ir bendradarbiavimas 

su kitomis sveikatą stiprinančiomis 

ikimokyklinėmis įstaigomis šalies 

mastu. 

   

Sveikatos stiprinančios mokyklos 

gerosios darbo patirties sklaida 

asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 

veikloje. 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

 

http://www.zilvitis.kalvarija.lt/


Gerosios patirties sklaida per 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą 

(www.smlpc.lt) 

 

2023-2027 m. 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

Laukiamas rezultatas – informacija bus prieinama įvairiais būdais, bendruomenė žinos, kaip sekasi 

įgyvendinti sveikatą stiprinančią programą ir kokie pasiekti rezultatai. Pedagogai domėsis 

naujovėmis, kels kvalifikaciją, bendradarbiaus  su kolegomis iš  sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo, skleis gerąją patirtį. 

 

V SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 

 

 Sveikatos stiprinimo veiklos programa „Sveikas ir saugus darželinukas“ įtraukiama į lopšelio-

darželio strateginį ir metinius planus. Už programos įgyvendinimą atsakinga sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo grupė, kuri vieną kartą metuose rengia sveikatingumo programos įgyvendinimo 

ataskaitą ir ją pristato bendruomenei. Veiklos vertinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. Sveikatos priežiūros specialistas kasmet teikia ataskaitą apie vaikų sveikatos būklę 

Marijampolės visuomenės sveikatos biurui. 

 Vertinimo kriterijai: 

• Vaikų sveikos gyvensenos įgūdžiai; 

• Bendruomenės aktyvumas įgyvendinant sveikatos stiprinimo programos priemones; 

• Darbuotojų kvalifikacija ir patirties sklaida sveikatos stiprinimo srityje; 

• Įstaigos ugdymo aplinkos atitiktis HN reikalavimams; 

• Įsigytos priemonės sveikatos stiprinimui ir gerinimui; 

Vertinimo metodai: 

• Organizuotų veiklų aptarimas ir fiksavimas; 

• Įsivertinimo išvados; 

• Vaikų lankomumo analizė; 

• Bendruomenės narių apklausos. 

 

VI SKYRIUS  

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

Programai įgyvendinti naudojamos valstybės (ugdymo) lėšos, projektinės, savivaldybės 

biudžeto, labdaros ir paramos lėšos bei žmogiškieji ištekliai. 

 

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Apie programos vykdymą lopšelio-darželio bendruomenė, vietos bendruomenė 

informuojama grupių stenduose, posėdžių ir susirinkimų metu, įstaigos el. dienyne, internetinėje 

svetainėje. 

Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, programa gali būti koreguojama. 

 

 

PRITARTA                                                                                     

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ tarybos                                    

2022 m. spalio 26 d. posėdžio                                                  

protokolo Nr. 8  nutarimu Nr. 1                                                    


