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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIVORYKŠTĖ“ 

2020–2024  M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 

“SVEIK-UOLIUKAI“ 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Marijampolės  vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ (toliau-darželis) sveikatos stiprinimo 

programa „Sveik-uoliukai“ (toliau-programa) sudaryta atsižvelgus į įstaigos strateginį planą, 

darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, bendruomenės poreikius. Programa 

nustato tikslus, uždavinius 2020-2024 metams, numato sveikatos stiprinimo prioritetus ir priemones 

uždaviniams įgyvendinti. Vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ yra bendrosios paskirties 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje siekiama ugdyti visapusišką ir sveiką asmenybę, į ugdymo 

procesą integruojant pagrindinius sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos principus. 

Vaikų lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ vaikai ugdomi kompleksiniu  metodu per žaidimus, 

sudarant grupėse palankias ugdymui(-si) sąlygas, žadinančias vaikams motyvaciją veikti, pažinti, 

tyrinėti, atrasti. Ugdymą reglamentuoja Bendroji  ikimokyklinio ugdymo  programa. Integruojama 

Sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa. Programa orientuota į darnų ir visapusišką vaikų 

vystymąsi pagal ugdytinas kompetencijas: sveikatos saugojimo, socialinę, komunikavimo, pažinimo 

ir meninę.  

Įstaigos administracija ir specialistai (logopedas, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas, vaikų slaugytojas, neformaliojo ugdymo plaukimo mokymo,  kūno kultūros mokytojas, 

socialinis pedagogas) ir visa bendruomenė siekia sukurti palankias sąlygas vaikų sveikatinimui 

užtikrinti. Labai svarbus mokytojo, nuo kurio profesinio pasirengimo priklauso sveikatos 

puoselėjimo sėkmė, vaidmuo. Atsakomybę už vaiko sveikatą ir visapusišką ugdymą lygiomis 

teisėmis dalijasi vaikų lopšelis-darželis ir šeima. 

Siekiant įgyvendinti įstaigos sveikatos stiprinimo programą „Sveik-uoliukai“ 2020-2024 

metams, bus pasitelktas įstaigos personalas, ugdytinių tėvai bei socialiniai partneriai. 

Nuo 1997 m. esame respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ nariais.  

2011 m. lopšelyje-darželyje renovuotos edukacinės erdvės. 

Įstaiga atitinka Lietuvos higienos normas (Nr. L-61). 
 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

Vaikų lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ veikia 11 grupių: 1 ankstyvojo amžiaus, 2 lopšelio 

grupės, 6 darželio grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.  Jas lanko 200 vaikų.  

Įstaiga teikia ugdymo, maitinimo, poilsio (dienos miego) paslaugas. Grupių darbo laikas – 

nuo 7.00 val. iki 17.30 val. Atsižvelgiant į tėvų poreikius, veikia 1 pailgintos darbo dienos (budinti) 

grupė, darbo laikas nustatytas nuo 6.30 val. iki 18.30 val. Savaitgaliais vaikų lopšelis-darželis 

nedirba. 

Sveikatingumo ugdymas yra prioritetinė įstaigos veikla. Ji apima daug sveikatos ugdymo 

sričių. Sveikatos ugdymo priemonės, būdai ir metodai parenkami atsižvelgiant ne tik į amžiaus 

ypatumus, bet ir į individualius gebėjimus ir galias, sveikatos būklę, fizinio išsivystymo lygį. 

Sudaryta dienotvarkė, kur keičiama aktyvi veikla ir poilsis, fizinė veikla, žaidimai, miegas. Aplinka 

saugi, rami.  



Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendrąsias grupes. Specialusis ugdymas pagal 

poreikį ir galimybes taikomas jau nuo ankstyvojo amžiaus. Įstaigą lanko 45 ugdytiniai turintys 

specialiųjų poreikių (su kalbos ir kitais komunikacijos, raidos sutrikimais) Su jais dirba logopedas 

metodininkas, vaikų slaugytojas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, socialinis pedagogas.  

Logopedas ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi atskirus kabinetus, aprūpintus 

pagrindinėmis darbui reikalingomis priemonėmis, IT, spausdintuvais, interneto prieigomis. 

Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija.  Jos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti 

prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, 

švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti 

specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

 Du kartus metuose, rugsėjo ir gegužės mėn., vykdomas testavimas - vaikų fizinis 

pasirengimas: vikrumas, greitumas, kojų bei rankų raumenų jėga, staigioji jėga (šuoliai į tolį iš 

vietos). Duomenys  individualiai aptariami su tėvais. 

Sudaryta  Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė. Ją sudaro vaikų lopšelio-darželio 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pedagogai, visuomenė sveikatos priežiūros 

specialistas, vaikų slaugytojas, logopedas, neformaliojo ugdymo plaukimo, kūno kultūros 

mokytojas, bendrosios praktikos slaugytojas, socialinis pedagogas. 

Vaikų lopšelyje-darželyje vaikų sveikatinimas vyksta šiomis kryptimis: 

 Fizinio aktyvumo optimizavimas; 

 Socialinis ir psichologinis vaikų saugumas; 

 Sveikos ir saugios  aplinkos kūrimas; 

 Asmens higienos įgūdžių ir įpročių  ugdymas; 

 Sveikas ir subalansuotas maistas; 

 Vaiko organizmo grūdinimas; 

 Gamtosauginių įgūdžių ir įpročių ugdymas; 

 Ankstyvoji žalingų įpročių prevencija. 

Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas saugios, patrauklios, vaikų fizinį aktyvumą 

skatinančios aplinkos kūrimui, grupių ir kitų edukacinių erdvių turtinimui. Lopšelis-darželis turi 

baseiną, atskirą sporto salę, meninio ugdymo salę, judesio korekcijos salę. Todėl stengiamasi 

maksimaliai išnaudoti erdves sveikatinimo veikloms: vyksta kūno kultūros veiklos (grupei po 2 

kartus savaitėje), muzikos užsiėmimai (grupei po 2 kartus savaitėje), papildomo ugdymo 

choreografijos užsiėmimai (grupei po 2 kartus savaitėje), rytinė mankšta kiekvieną rytą (palankiu 

oru lauke) futboliukas (2 kartus savaitėje), krepšinis (2 kartus savaitėje), ritminiai šokiai(2 kartus 

savaitėje), veiklos baseine (2 kartus savaitėje grupei). Neformaliojo ugdymo kūno kultūros 

mokytoja-specialistė (judesio korekcijos) vaikams, turintiems patologinių sutrikimų, veda 

individualius užsiėmimus. 

Sportinis inventorius atnaujinamas ir papildomas pagal poreikį ir galimybes, panaudojant 

mokymo ir kitas lėšas. Sukurta saugi, atitinkanti higienos normas, vaikų poreikius tenkinanti lauko 

edukacinė aplinka: įrengta krepšinio aikštelė, atnaujinti įrenginiai sportinei vaikų saviraiškai, 

įrengta priemonės pusiausvyros lavinimui, pažintinei vaikų veiklai plėtoti, daržininkystės zona 

daržovių, vaistažolių auginimui, įrengta „basakojų“ pojūčių takeliai, pavėsinėse įrengti poilsio 

kampeliai.   

Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ pedagogai kuria ilgalaikius ir trumpalaikius vaikų 

sveikos gyvensenos ugdymo ir sveikatinimo projektus, atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius, 

polinkius, turimas žinias, įgūdžius, įstaigos metinės veiklos plane ir grupių ugdymo metų planuose 

numatytus tikslus ir uždavinius. 

Dalyvaujame respublikiniuose projektuose: „Sveikata visus metus“, „Sveikatiada“ - ,,VŠĮ 

Tikra mityba“, „Mažųjų olimpinės žaidynės“, „Mažųjų futboliukas“. Bendruomenė įsijungusi į 

gamtamokslinį projektą „Mes rūšiuojam“, kasmet įgyvendiname 11 grupių parengtus 

sveikatingumo projektus. Dalyvaujame Marijampolės savivaldybės sveikatos rėmimo spec. 

programų finansuojamuose projektuose. 



Vykdyta darbo patirties sklaida Marijampolės miesto, respublikos pedagogams: 

respublikinėje specialistų metodinėje-praktinėje konferencijoje pristatytas stendinis-žodinis 

pranešimas „Visi kartu stiprūs, laimingi ir vieningi“, respublikiniame konkurse pranešimas 

„Emociukai“- socialiniam emociniam vaikų ugdymui. Įstaigoje organizuotas pleneras „Teigiamos 

vaikų emocijos“ miesto pedagogams, ugdytiniams, tėvams, „Krepšinio turnyras 2019“, pranešimas 

Marijampolės švietimo centre „Vaiko emocinė sveikata ir pagalba kilus sunkumams“. 

 Organizuojamos sportinės pramogos, sveiko maisto mišrainių gaminimo valandėlės, 

sveikatos dienos, popietės,  judrios veiklos visais metų laikais, bendruomenės šeimų sporto šventės.  

Siekiant peršalimo ligų prevencijos ir įvairinant grūdinimo procedūras, šaltuoju metų laiku, grupėse 

organizuojamos arbatos  gėrimo valandėlės, ugdomosios pratybos, pasitelkiant visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistę. Apie sveikatinimo ugdymo  priemones informuojami ir įtraukiami 

tėvai, rengiami susitikimai ir užsiėmimai su Visuomenės sveikatos biuro specialistais, kitais 

socialiniais partneriais: gydytojais, priešgaisrinės saugos, policijos specialistais, dietologais. 

Rengdamos metinius ir savaitinius veiklos planus bei organizuodamos ugdomąją veiklą 

pedagogės naudojasi Valstybinio psichikos sveikatos centro parengta metodine priemone 

„Narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos programa ir standartas“ bei Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministerijos leidiniu „Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Ikimokyklinis amžius“. 

Vaikų lopšelio-darželio administracija ir pedagogai tobulina savo kvalifikaciją 

Marijampolės švietimo centro, Marijampolės Visuomenės sveikatos biuro, Respublikinės 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ organizuojamuose 

renginiuose vaikų sveikatinimo ir sveikatos saugojimo temomis, tai pat  nuotoliniu būdu. 

 Lopšelyje-darželyje ypatingas dėmesys skiriamas sveikam, pilnaverčiam vaikų maitinimui. 

Sudaryta ugdytinių tėvų aktyvo grupė (toliau UTAG) dėl maitinimo organizavimo vertinimo. 

Vyksta  diskusijos, tėvai turi galimybę degustuoti maistą, stebėti maisto pateikimą į grupes, stalų 

serviravimą. Maistas gaminamas vaikų lopšelio-darželio virtuvėje, didelę darbo patirtį turinčių 

virėjų. Virėjos dalyvauja maisto gaminimo mokymuose. Vaikai gauna šviežiai pagamintą, įvairų, 

kokybišką šiltą maistą. Nuolat sekama maisto produktų kokybė, derinami ir koreguojami kiekvieno 

sezono valgiaraščiai, kad vaikai gautų kuo įvairesnį, kokybiškesnį ir sveikatą tausojantį maistą. 

Teikiamas pritaikytas maitinimas vaikams, kurie alergiški tam tikriems maisto produktams. 2019 m. 

įveikėme sau išsikeltą šūkį „Saldžius gėrimus keičiu į vandenį“. Tėvai maitinimą vertina gerai. 

 Nuo 2011 m. vasario mėn.  įsijungėme į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis 

remiamą programą „Pienas vaikams“, 2012 m. sausio mėn. ir į „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ programas. 
 

Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ sveikatinimo veiklos SWOT (SSGG) analizė 

VEIKLOS SRITYS STIPRIOSIOS PUSĖS 
SILPNOSIOS 

PUSĖS 

1. Sveikatos stiprinimo 

veiklos valdymo 

struktūra, politika ir 

kokybės garantavimas. 

1.1. Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti 

grupė sudaryta iš administracijos atstovų, 

pedagogų, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto, vaikų slaugytojo, logopedo, 

socialinio pedagogo, neformaliojo ugdymo kūno 

kultūros ir plaukimo mokytojo, tėvų atstovo. 

Sveikatinimo sritis įtraukta į vaikų lopšelio-

darželio metinį veiklos planą.  

Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

vertinimas 

neplanuojamas. Jis 

atliekamas kartu su 

metinės veiklos 

įstaigos vertinimu.  

 1.2. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimai 

analizuojami, aptariami, susirinkimų, posėdžių, 

pasitarimų metu, į jų aptarimą įtraukiami tėvai, 

globėjai grupių susirinkimų metu.  

1.3. Informacija tėvams, globėjams pateikiama 

individualiai apie vaikų sveikatą, problemas, 

poreikius. 

Vertinimas 

apsiriboja 

ataskaitomis apie 

įvykdytas veiklas 

ir priemones, darbo 

patirties sklaidą. 



1.4. Sveikatinimo planai įtraukti į įstaigos 

strateginį, metinius veiklos planus, trumpalaikius 

pedagogų planus, projektus. 

1.5. Įstaigoje yra patvirtintos tvarkos dėl vaikų 

saugumo ir sveikatos saugojimo užtikrinimo, 

bendruomenė supažindinta pasirašytinai. 

1.6. Įrengtas sveikatos priežiūros kabinetas, 

aprūpinta būtina įranga, priemonėmis. 

2. Psichosocialinė 

aplinka. 

2.1. Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“  

administracija daug dėmesio skiria palankiam 

įstaigos mikroklimatui palaikyti.  

2.2. Administracija ir grupių personalas  dėmesį 

skiria konstruktyviam bendravimui su tėvais, 

globėjais, stengiasi operatyviai reaguoti į jų 

poreikius ir pastabas, kurti palankią 

psichosocialinę aplinką. 

2.3. Dauguma tėvų patenkinti vaikų lopšelio-

darželio aplinka, ugdymo turiniu, santykiais su 

grupių personalu ir administracija, vykdomomis 

sveikatinimo priemonėmis.  

2.4. Darbuotojai gauna būtiną konsultacinę 

pagalbą, pagal galimybes skatinami. 

2.5. Tenkinami specialiųjų ugdymosi vaikų 

poreikiai teikiant logopedo, socialinio pedagogo 

paslaugas. 

2.6. 80 proc. tėvų dalyvavo įvairiose sveikatos 

stiprinimo veiklose, jie skatinami išreikšti savo 

nuomonę, diskutuoti. 

2.7. Kasmet įsijungiame į socialines iniciatyvas: 

„Savaitė be patyčių“, „Tolerancijos diena“, 

dalyvaujame tarptautinėje ankstyvosios 

prevencijos programoje „Zipio draugai“. 

2.8. Organizuota gerumo akcijos.  

Darželyje nėra 

psichologo. 

 

 

 

 

 2.9. Posėdžių, susirinkimų, pasitarimų, pokalbių 

metu sudarytos galimybės išsakyti savo 

nuomonę apie sveikatos ugdymo priemonių 

vykdymą, pareikšti pastabas ir teikti pasiūlymus. 

2.10. Sveikatos stiprinimo veikloje dalyvauja 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, 

logopedas, neformaliojo ugdymo kūno kultūros, 

plaukimo mokytojas.  

2.11. Tėvams, globėjams sudaryta galimybė 

dalyvauti planuojamuose renginiuose, atvirose 

veiklose, apie kuriuos skelbiama tėvų 

informacinėse lentose, informuojama 

elektroniniu paštu. 

Kartais 

pedagogams 

trūksta iniciatyvos. 

 

 2.12. Įstaiga kasmet dalyvauja akcijoje 

„Tolerancijos diena“, pedagogės ugdomojoje 

veikloje numato atskiras priemones smurto ir 

prievartos prevencijai. -Šiomis temomis 

kalbamasi su tėvais. Įvairių veiklų metu vaikams 

aiškinama, kad grubus ir agresyvus elgesys 

Vis dar pasitaiko 

agresyvaus vaikų 

elgesio grupės 

draugų atžvilgiu. 

Ne visada pavyksta 

išvengti stresinių 



netoleruojamas, kad nukentėjus reikia kreiptis 

pagalbos. 

situacijų. 

3. Fizinė aplinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Grupių aplinka pritaikyta vaikų amžiui, 

atitinka higienos normas, po dalinės renovacijos 

aprūpinta inventoriumi, baldais, ugdymo 

priemonėmis. 

3.2. Sudarytos sąlygos fiziniam vaikų 

aktyvumui: sporto salė, judesio korekcijos salė, 

baseinas-grūdinimui vandeniu, korekciniams 

pratimams vykdyti. 

3.3. Judrios veiklos vykdomos kiekvienu metų 

laiku. 

3.4. Įstaiga įsikūrusi šalia nejudrios gatvės, todėl 

triukšmo lygis neviršija reikalavimų. -Teritorija 

aptverta 1.70m  tvora. Joje daug prižiūrimų 

želdinių. Nuodingų augalų nėra. -Lauko 

įrenginiai saugūs, nuolat prižiūrimi, keičiami ir 

papildomi. Smėlio dėžės uždengtos, smėlis 

dėžėse periodiškai atnaujinamas. Žaidimų 

aikštelių danga – pievelė, minkšta danga 

krepšinio, futboliuko žaidimams, yra pavėsinės 

pasislėpti nuo saulės ir kritulių. 

3.5. Šaligatviai  žiemą nuolat prižiūrimi. Buitinių 

atliekų aikštelė tinkamai įrengta ir prižiūrima.  

3.6. Ant pastato stogo nėra judriojo ryšio sistemų 

bazinių stočių ar jų dalių. 

3.7. Per pastaruosius metus nėra įvykę  sveikatos 

saugos reikalavimų pažeidimų ar nelaimingų 

atsitikimų. 

3.8. Dalyvaujame respublikiniuose konkursuose, 

varžybose „Sveikuolių sveikuoliai“ (esame 

laimėję I vietą respublikoje), „Mažųjų žaidynės“, 

„Mažųjų futboliukas“, „Mažųjų krepšinis“, 

„Sveikatiada“. 

3.9. Gegužės mėnesį organizuojama visos vaikų 

lopšelio-darželio   bendruomenės ir šeimų sporto 

šventė. 

3.10. Darbuotojai ir tėvai aktyviai dalyvauja 

sveikatinimo renginiuose. 

Vaikų maitinimas organizuotas vadovaujantis 

LR sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 

įsakymu Nr.V-394. 

3.11. Sudaryta ugdytinių tėvų aktyvo grupė 

(UTAG) dėl maitinimo vertinimo, vyko 

diskusijos, praktinės stebėsenos, porcijų 

pateikimas, maisto degustacija.  

3.12. Sudaryta 15 dienų valgiaraščiai (suderinta 

su Maisto ir veterinarine tarnyba) atsižvelgiant ir 

į vaikų, tėvų poreikius, patarimus.  Maistas 

gaminamas tausojančiu gamybos būdu. 

3.13. Valgiaraščiai pritaikomi alergiškiems 

vaikams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikalingas dalinis 

šaligatvių 

remontas. 

Nesaugi pavėsinių 

danga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalis auklėtinių 

šeimų neužtikrina 

jiems pilnavertės 

mitybos tęstinumo 

už įstaigos ribų. 

 



3.14. Dalyvaujame Europos sąjungos 

finansuojamuose ir valstybės remiamose 

programose „Pienas vaikams“, „Vaisių, daržovių 

skatinimas mokyklose“.  

3.15. Tęsėme dalyvavimą  Europos sąjungos 

mokykloms skirtoje programoje  ,,Sveikas 

maistas - sveikas vaikas‘‘ plečiant  vaikų žinias 

apie sveiką mitybą. 

3.16. Grupių pedagogės organizuoja renginius 

sveikos mitybos skatinimui (apie daržovių, 

vitaminų, vandens, pieno naudą ir pan.). 

3.17. Tėvų išvados - maitinimas vertinamas 

gerai, vaikams  100%  teikiamas pilnavertis 

maistas. 

3.18.  Sveikatos teisės aktų reikalavimus. 

Vaikams prieinamose vietose nuolat pateikiamas 

geriamas vanduo. 

 3.19. Visuomenės sveikatos specialistai, 

socialiniai partneriai veda sveikatingumo 

ugdymo valandėles. 

4. Žmogiškieji ir 

materialieji ištekliai. 

4.1. 22 vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ 

pedagogai yra respublikinės ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ nariai ir nuolat tobulina 

sveikos gyvensenos įgūdžius, juos perteikia savo 

ugdytiniams. 

4.2. Įstaigos administracija, specialistai ir  

pedagogai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose sveikatos stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo klausimais. 

4.3. Pedagogams nuolat  teikiama informacija 

apie kvalifikacijos kėlimo renginius nuotoliniu 

būdu. 

4.4. Vadovai skatina pedagogus nepraleisti 

progos gauti žinių iš kitų institucijų ir paskleisti 

jas savo bendruomenėje. 

4.5. 60 proc. tėvų padeda organizuoti 

sveikatingumo renginius, šventes, akcijas. 

4.6. Pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai 

supažindinami su metodinės literatūros ir 

priemonių pasiūla. Numatomos lėšos joms 

įsigyti. 

4.7. Kviečiami lektoriai vaikų psichinės 

sveikatos saugojimo, streso valdymo temomis. 

4.8. Dalyvaujame ir gauname finansavimą 

prevencinių programų finansuojamuose 

projektuose iš Marijampolės savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialios 

programos. 

 

Nepakankama 

patirties apie 

sveikatos 

stiprinimą 

informacijos 

sklaida. 

 

 

5. Sveikatos ugdymas. 5.1. Pedagogai įtraukia sveikatos ugdymo temas 

į grupių ugdomosios veiklos planus, 

 



atsižvelgdamos į metinio veiklos plano tikslus ir 

uždavinius bei individualius vaikų sveikatos 

stiprinimo poreikius. 

 5.2. Sveikatos ugdymas apima visas 

ikimokyklinio amžiaus grupes, ugdymo turinys 

pritaikytas vaikų patirčiai, tenkina individualius 

vaikų poreikius. 

Ankstyvojo 

amžiaus vaikai 

judrias veiklas 

organizuoja ne 

salėje, o grupėje. 

 5.3. Ugdymo procese nagrinėjamos įvairios 

temos atsižvelgiant į vaikų amžių ir poreikius, 

siekiama ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas.  

5.4. Pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė, vaikų slaugytoja, socialinės 

pedagogė skiria dėmesį: sveikos mitybos, fizinio 

aktyvumo, ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų, 

elgsenos prevencijai.  

5.5. Su vaikų sveikatos ugdymo turiniu 

supažindinami tėvai, globėjai grupių susirinkimų 

metu, organizuojamos diskusijos, pokalbiai bei 

informacija pateikiama vaikų lopšelio-darželio 

internetinėje svetainėje, spaudoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epizodiškas tėvų, 

globėjų 

domėjimasis 

sveikatos ugdymo 

klausimais. 

6. Sveikatą stiprinančios 

mokyklos veiklos sklaida 

ir tęstinumo laidavimas. 

6.1. Numatomi įvairūs renginiai ir priemonės 

sveikatos stiprinimo sklaidai. Sveikatos 

stiprinimo veikloje dalyvauja pedagogai, 

neformaliojo ugdymo mokytojas, logopedas, 

socialinis pedagogas, administracija. 

6.2. Pedagogai dalijasi gerąja patirtimi, veikla 

aptariama ir metodinėse grupėse.  

6.3. Sveikatos stiprinimo veikla pristatoma 

tėvams įvairių renginių metu.  

 

 6.4. Informacija apie renginius ir priemones 

pateikiama informaciniuose stenduose, vietinėje 

spaudoje, interneto svetainėje. 

6.5. Įstaigos pedagogai dalyvauja savivaldybės ir 

šalies mastu organizuojamuose renginiuose. 

6.6. Darželyje organizuojame sveikatinimo 

renginius kitų ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams, ugdytiniams. 

Nepakankamai 

naudojamasi 

žiniasklaida, 

informacinėmis 

technologijomis 

gerosios patirties 

sklaidai ir 

informavimui. 

Galimybės Grėsmės 

 Dalyvauti konkursuose, projektinėje 

veikloje, siekiant pritraukti įvairių fondų lėšas. 

 Plėsti bendradarbiavimą su švietimo 

įstaigomis, perimti gerąją praktiką ir dalintis 

patirtimi. 

 Gerinti ir užtikrinti ugdymo kokybę, taikant 

aktyviuosius sveikatos ugdymo metodus ir 

inovacijas, dalyvaujant sveikatos stiprinimo 

projektuose. 

 Padėti šeimai ugdyti sveiką vaiką, teikiant 

kokybiškas sveikatinimo paslaugas, ieškant 

naujų bendradarbiavimo su šeimomis formų. 

 Aktyviau bendradarbiauti su kitų švietimo 

 Galimas ugdytinių tėvų nepritarimas dėl 

sveikesnio gyvenimo būdo propagavimo 

namuose. 

 Gali išryškėti kompetencijos, priemonių 

programai vykdyti trūkumas. 

 Tėvų nesusidomėjimas pateikta informacija. 

 Ne visi tėvai turi galimybę tenkinti vaiko 

poreikius aktyviai judėti, grūdintis, sportuoti, 

sveikai maitintis ir saugiai jaustis namuose. 

 Nepakankamas finansavimas reikalingai 

įrangai įsigyti, remonto darbams atlikti lauko 

teritorijoje. 



įstaigų bendruomenėmis ar visuomeninėmis 

organizacijomis sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo srityje. 

 Tobulinti bendruomenės narių kvalifikaciją 

ir kompetencijas sveikatos stiprinimo srityje 

bei sudaryti sąlygas jiems mokymuose. 

 Skatinti tėvų švietimą ir informuotumą 

sveikatos stiprinimo klausimais. 
 

III SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI 
 

 TIKSLAS – ugdyti pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną, formuoti vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžius, bendromis pedagogų, specialistų bei tėvų bendruomenės pastangomis kurti 

integruotą, visaapimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią fizinę ir 

psichosocialinę aplinką.   

             PRIORITETAI – Visų bendruomenės narių įtraukimas į sveikatinimo veiklos planavimą,            

įgyvendinimą, vertinimą. 

                                             Sveikų ir saugių aplinkų turtinimas, naujų kūrimas. 

                                             Sveikas vaikas – veiklus, kūrybingas, laimingas. 
 

IV SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, LAUKIAMI 

REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI 
 

UŽDAVINIAI: 
  

 Kurti fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką aplinką, ieškant naujų erdvių, materialinių 

galimybių, turtinti jau turimas. 

 Formuoti vaikų supratimą apie asmens higienos įgūdžių svarbą, saugų judėjimą, kūno 

kultūrą, sveiką maitinimąsi, žalingų įpročių ir patyčių prevenciją, aplinkosaugą. 

 Tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, panaudojant turimas kompensacines, 

korekcines ir kt. priemones. 

 Tobulinti atsakingų asmenų kvalifikaciją.  

 Didinti tėvų bendruomenės kompetenciją sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais, 

informuojant juos apie vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo priemones įstaigoje bei skatinant 

įsijungti į sveikatos stiprinimo programą ir rodyti pavyzdį vaikams. 

 Skatinti gerosios patirties sklaidą. 

 Kaupti metodinę medžiagą, priemones sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklai organizuoti. 
 

LAUKIAMI REZULTATAI 

 

       Įgyvendinus sveikatos stiprinimo programą: 
 

1. Tobulės sveikos gyvensenos ugdymo priemonių sistema. 

2. Sudarytos palankios sąlygos sveikatos saugojimo kompetencijos įgūdžių įtvirtinimui.  

3. Sudarytos sąlygos dalyvauti programos vykdyme visiems bendruomenės nariams. 

4. Gerės bendruomenės narių sutelktumas, tarpusavio santykiai. 

5. Tobulės prevencinė sveikatos stiprinimo veikla. 

6. Vyks sisteminga darbo patirties sklaida visuomenei. 

7. Stiprės sociokultūriniai ryšiai. 

8. Plėsis projektinė sveikatos stiprinimo veikla. 

 



1 veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, 

POLITIKA IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 
 

Uždavinys: Užtikrinti sveikatos stiprinimo veiklos planavimo ir įgyvendinimo kokybę lopšelyje – 

darželyje. 
 

Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

1.1. Lopšelyje  –

darželyje sudaryta 

sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė, į kurios sudėtį 

įeina lopšelio –darželio 

ir vietos bendruomenės 

nariai 

1.1.1. Papildyti sveikatos 

stiprinimo veiką 

organizuojančios grupės 

sudėtį naujais nariais, 

įtraukiant į jos sudėtį ir  

vietos bendruomenės 

atstovus. Numatyti 

atsakomybę už priskirtas 

veiklos sritis. 

1.1.2. Parengta sveikatos 

stiprinimo programa 2020 

–2024 m. 

1.1.3. Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupės pasitarimus rengti 

kas ketvirtį. 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

Kasmet 

Direktorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

1.2. Sveikatos 

stiprinimo 

integravimas į lopšelio 

– darželio veiklą 

1.2.1. Sveikatos stiprinimo 

priemones  įtraukti į 

lopšelio – darželio 2020 –

2024 m. strateginį veiklos 

planą, metinius (pedagogų, 

švietimo pagalbos 

specialistų) veiklos planus. 

Kasmet Direktorius, sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti grupė 

1.3. Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

organizavimas 

1.3.1. Sveikatos priežiūros 

veiklos planą įtraukti į 

metinį lopšelio – darželio 

veiklos planą.  

1.3.2. Lopšelio – darželio 

bendruomenę informuoti 

apie vaikų sveikatos 

situaciją, rizikos veiksnius, 

profilaktikos priemones. 

Kasmet 

 

 

 

Nuolat 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

1.4. Sveikatos 

stiprinimo procesų ir 

rezultatų vertinimas 

1.4.1. Sveikatos stiprinimo 

veiklos vertinimą atlikti 

atsižvelgiant į vidaus 

įsivertinimo rezultatus, 

informaciją. 

1.4.2. Sukurti sveikatos 

stiprinimo vertinimo 

sistemą lopšelyje – 

darželyje. Vertinimą atlikti 

įtraukiant lopšelio – 

darželio bendruomenę. 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 



Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

1.4.3. Lopšelio – darželio 

bendruomenę supažindinti 

su sveikatos stiprinimo 

veiklos vertinimo 

rezultatais. 

1.4.4. Sveikatos stiprinimo 

veiklos rezultatus ir 

išvadas panaudoti 

sveikatos stiprinimo 

veiklos planavimui ir 

kokybei gerinti. 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

2020-2024 m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

 

Laukiamas rezultatas – planingai vykdoma sveikatos stiprinimo ir saugojimo programos veikla 

užtikrins veiksmingą sveikatos saugojimo, stiprinimo, vertinimo sistemą. 
 

2 veiklos sritis. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA 
 

Uždavinys: Plėtoti  ir stiprinti bendrystės ryšius tarp lopšelio – darželio bendruomenės  narių, 

puoselėjant bendražmogiškąsias vertybes. 
 

Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

2.1.  Kuriami ir 

puoselėjami geri 

lopšelio – darželio  

bendruomenės narių 

tarpusavio santykiai 

2.1.1. Lopšelio –darželio  

bendruomenės narių 

mikroklimato tyrimas ir 

analizė. Priemonių, 

gerinančių bendruomenės 

mikroklimatą, numatymas. 

2.1.2. Naujai atvykusių 

vaikų adaptacijos tyrimas. 

2.1.3. Atlikti anketinę tėvų 

apklausą „Vaiko 

pažinimas‘‘. 

2.1.4.Tenkinami 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių bei socialinės 

atskirties vaikų poreikiai. 

2.1.5. Esant smurto, 

patyčių ir krizės atvejams, 

įvertinti aplinkybes, 

parengti veiksmų planą. 

2.1.6. Prevenciniai 

seminarai, paskaitos, 

renginiai, akcijos, išvykos 

lopšelio – darželio 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

 

Kasmet 

 

Nuolat 

 

 

 

Kasmet 

 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

Socialinė pedagogė 

 

 

 

 

 

Mokytojos 

 

Mokytojos 

  

 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

 

 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

darželio taryba 

 



Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

bendruomenės nariams, 

įtraukiant socialinius 

partnerius ir vietos 

bendruomenės atstovus. 

2.1.7. Kurti palankią 

sistemą psichosocialinei 

aplinkai, atsižvelgiant į 

vaikų amžių, poreikius, 

galimybes: gerinti grupių  

aplinką, įsigyti 

šiuolaikiškų ugdymo 

priemonių vaikų 

poreikiams tenkinti. 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Sudarytos 

galimybės visiems 

lopšelio – darželio 

bendruomenės nariams 

dalyvauti vykdant 

sveikatos stiprinimo 

programą 

2.2.1. Organizuoti 

sveikatos stiprinimo 

renginius, šventes, vaikų ir 

tėvų parodas, konkursus, 

sporto šventes, projektus 

įtraukiant bendruomenės 

narius, socialinius 

partnerius ir kt. 

2.2.2. Organizuoti atvirų 

durų dienas, visuotinius 

susirinkimus 

bendruomenės nariams. 

2020 – 2024 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui,                

mokytojos 

 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojos 

2.3. Numatytas patyčių 

ir smurto mažinimas 

2.3.1.  Lopšelio – darželio  

bendruomenės  

prevencinės programos 

„Emociškai stiprus, 

sveikas ir laimingas 

vaikas“ įgyvendinimas.                                               

2.3.2. Atlikti  tėvų 

anketinę apklausą siekiant 

išsiaiškinti vaikų  socialinį 

– emocinį saugumą  

lopšelyje – darželyje.                        

2.3.3. Aktyvi  vaiko 

gerovės komisijos veikla.                      

2.3.4. Tarptautinės  

ankstyvosios prevencijos 

programos ,,Zipio 

draugai‘‘  įgyvendinimas. 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

Socialinė pedagogė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojos 

 

 

Socialinė pedagogė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojos 

Socialinė pedagogė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojos 

 



Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

2.3.5. Organizuoti  

bendruomenei 

prevencinius renginius 

(tolerancijos dieną, savaitę 

BE PATYČIŲ ir kt.)                       

2.3.6. Prevencinių 

priemonių taikymas 

ugdomojoje veikloje 

(grupių taisyklių, tinkamo 

elgesio skatinimo modelio 

kūrimas; smurto 

prevencijai IKT 

panaudojimas); 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

Socialinė pedagogė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojos 

Socialinė pedagogė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojos 

 

 

Laukiamas rezultatas – plėtojama ir stiprinama bendrystė tarp lopšelio – darželio bendruomenės 

narių,  įvertinamos ir sprendžiamos vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, problemos, 

bendruomenės nariai turi galimybę gauti visapusišką socialinę pedagoginę pagalbą. 
 

3 veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA 
 

Uždavinys: kurti fiziškai ir psichologiškai saugią bei sveiką ugdymo(si) aplinką, skatinant fizinį 

aktyvumą. 
 

Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

3.1. Lopšelio – 

darželio teritorijos ir 

sveikatos stiprinimui 

pritaikytų  patalpų 

sauga bei sveikatinimo 

aplinkos stiprinimas 

 

3.1.1. Užtikrinti lopšelio – 

darželio patalpų atitikimą 

higienos normų 

reikalavimams. 

3.1.2. Organizuoti 

bendruomenės talkas, 

akcijas puoselėjant ir 

švarinant lopšelio – 

darželio aplinką. 

3.1.3. Papildyti lauko ir 

sporto salės erdves naujais 

įrenginiais. 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

Administracija 

 

 

 

Administracija 

 

 

 

 

 

Administracija 

3.2. Bendruomenės 

narių fizinio aktyvumo 

skatinimas 

 

3.2.1.Organizuoti bendrus 

vaikų, tėvų ir pedagogų 

fizinio aktyvumo 

renginius, įtraukiant 

socialinius partnerius.  

3.2.2.Dalyvauti  

respublikos, miesto, 

savivaldybės fizinį 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

Neformaliojo ugdymo 

plaukimo, kūno 

kultūros mokytoja 

 

 

Neformaliojo ugdymo 

plaukimo, kūno 

kultūros mokytoja, 



Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

aktyvumą skatinančiuose 

renginiuose, projektuose, 

varžybose. 

3.2.3. Šiltuoju metų laiku 

rytines mankštas 

organizuoti lauke. 

3.2.4. Organizuoti 

netradicines ugdymo 

dienas: sveikatingumo, 

dienas be automobilio, 

sporto šventes  ir kt. 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

2020 – 2024 m. 

mokytojos 

 

 

Neformaliojo ugdymo 

plaukimo, kūno 

kultūros mokytoja, 

mokytojos  

 

 

3.3.Užtikrinamas 

sveikos mitybos 

organizavimas ir 

geriamo vandens 

prieinamumas  

3.3.1. Maitinimas 

organizuojamas laikantis 

normatyvų atsižvelgiant į 

sveikos mitybos principus. 

3.3.2.Užtikrinama 

geriamojo vandens 

kokybė. 

3.3.3 Sudaromi atskiri 

lopšelio – darželio  

grupėms valgiaraščiai. 

3.3.4. Mityba 

individualizuojama 

atsižvelgiant į vaiko 

sveikatą (ligas, 

sutrikimus). 

3.3.5. Kontroliuojama 

maisto tiekėjo paslaugų  

kokybė, siekiant 

subalansuoto vaikų 

maitinimo. 

3.3.6. Tęsiamas 

dalyvavimas ES 

programose „Pienas 

vaikams“ ir „Vaisių 

vartojimo skatinimas 

švietimo įstaigose“. 

3.3.7. Bendruomenei 

skelbiama draudžiamų 

sveikatai nepalankių 

maisto produktų sąrašas. 

3.3.8. Bendradarbiavimas 

su sveikatai palankaus 

maisto technologais, 

siekiant ne tik suteikti 

žinių apie sveikatai 

palankią mitybą įstaigos 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2024 m.  

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

2020 – 2024 m.  

 

 

 

 

2020 – 2024 m.  

 

 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

Vaikų slaugytoja, 

mokytojos, ugdytinių 

tėvai, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

 

 

 

Vaikų slaugytoja 

 

 

Vaikų slaugytoja 

 

 

 

 

Vaikų slaugytoja 

 

 

 

 

Vaikų slaugytoja 

 

 

 

 

 

Vaikų slaugytoja 

 

 

 

Vaikų slaugytoja 

 

 

 

 

 



Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

bendruomenei, bet ir 

inicijuoti pokyčius vaikų 

valgiaraščiuose, kad 

sveikatai palankūs 

patiekalai atsirastų ne tik 

ugdymo įstaigoje, bet ir 

namų ūkiuose. 

3.3.9. Vaikams 

organizuojami  

susipažinimo su maistu, 

gaminimo užsiėmimai. Jų 

metu vaikai gamina, 

degustuoja, tokiu būdu 

pratinant prie sveikatai 

palankaus maisto. 

3.3.10. Organizuojamos 

sveikatos valandėlės, 

kūrybinės užduotys, 

šventiniai rytmečiai, 

edukacinės veiklos, 

ekskursijos, informacinių 

leidinių, plakatų  

žiūrėjimas ir aptarimas. 

Bendros praktinės veiklos 

su tėvais, darželio 

darbuotojais, projektinė 

veikla. 

3.3.11. Tėvams 

organizuojami susirinkimai 

(informaciniai, švietėjiški, 

pažintiniai), seminarai, 

tėvų dienos, atvirų durų 

dienos, šventės, 

konferencijos, rengiami 

įvairūs leidiniai 

(lankstinukai, straipsniai, 

informaciniai leidiniai ir 

stendai), individualūs 

susitikimai ir 

konsultacijos, atviros 

veiklos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 -2024 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų slaugytoja, 

mokytojos, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

 

 

 

 

 

Vaikų slaugytoja, 

mokytojos, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų slaugytoja, 

mokytojos, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

 

 

Laukiamas rezultatas – sukurta saugi, sveika, atitinkanti higienos reikalavimus aplinka, 

bendruomenės nariai įgis sveikos mitybos žinių ir įgūdžių. 
 

 

 



4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI 
 

Uždavinys: Sutelkti bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai, racionaliai 

naudoti žmogiškuosius ir  materialinius išteklius. 
 

Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

4.1. Organizuojamas 

mokytojų, tėvų ir kitų 

ugdymo procese 

dalyvaujančių 

specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimas sveikatos 

stiprinimo ir ugdymo 

klausimais 

4.1.1. Mokytojų, tėvų ir 

kitų specialistų 

dalyvavimas sveikatos 

ugdymo ir stiprinimo 

klausimais paskaitose, 

seminaruose, 

konferencijose. 

4.1.2. Tėvų švietimas 

vaikų sveikos gyvensenos 

ugdymo klausimais. 

2020 – 2024 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

4.2. Lopšelio – 

darželio bendruomenės 

narių pasitelkimas 

sveikatos stiprinimui ir 

ugdymui 

4.2.1. Sveikatinimo 

valandėlės,  praktiniai 

mokymai, viktorinos, 

konkursai vedamos tėvų 

savanorių, socialinių 

partnerių. 

4.2.2. Edukacinės išvykos, 

akcijos, varžybos su tėvais. 

Kasmet 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė, mokytojos 

 

 

 

 

 

4.3. Aprūpinimas 

metodine medžiaga ir 

kitomis sveikatos 

ugdymo ir stiprinimo 

veiklai vykdyti 

priemonėmis 

4.3.1. Numatyti lėšas 

metodinei literatūrai ir 

priemonėms įsigyti. 

2020 – 2024 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

4.4. Lopšelio – 

darželio socialinių 

partnerių  įtraukimas į 

sveikatos ugdymą ir 

stiprinimą 

4.4.1. Organizuoti su 

socialiniais parneriais 

bendrus sportinius ir 

sveikatingumo renginius: 

Respublikine 

ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacija 

„Sveikatos želmenėliai‘‘ 

Marijampolės 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru, 

Marijampolės apskrities 

vyriausiuoju komisariatu, 

Marijampolės apskrities 

priešgaisrine gelbėjimo 

tarnyba,  

Marijampolės miesto  ir 

2020 – 2024 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 



Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

savivaldybės švietimo 

įstaigomis, 

priklausiančiomis sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

tinklui. 

Laukiamas rezultatas  –  lopšelio – darželio bendruomenės nariai, socialiniai partneriai – aktyvūs 

sveikos gyvensenos dalyviai ir organizatoriai, tobulinantys savo kvalifikaciją sveikatos stiprinimo ir 

ugdymo klausimais. Racionaliai  naudojami žmogiškieji ir materialiniai ištekliai. 
 

5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 
 

Uždavinys: Užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę lopšelyje – darželyje. 
 

Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

5.1. Suplanuotas 

sveikatos ugdymo 

procesas, įtraukiantis 

įvairias sveikatos 

ugdymo temas 

5.1.1. Sveikatos ugdymo 

sritis įtraukti į atnaujintą 

ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas. 

5.1.2.Individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdomąją 

veiklą, atsižvelgiant į 

individualius vaikų 

sveikatos stiprinimo ir 

ugdymo poreikius. 

 5.1.3.  Sveikatos ugdymo 

temas įtraukti į įstaigos 

ugdymo planą, grupių 

ilgalaikius  ir savaitinius 

planus. 

5.1.4. Į ugdymo turinį 

integruoti  

patvirtintas sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo 

programas ,,Aš saugus kai 

žinau‘‘, ,,Sveika mityba‘‘, 

prevencines programas 

„Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų prevencija“, 

„Zipio draugai“ . 

5.1.5. Posėdžiuose ir  

pasitarimuose analizuoti 

sveikatos ugdymo(si) 

metodų atitiktį vaikų 

amžiui, jų poveikį 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal grafiką 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

 

 

Mokytojos, 

neformaliojo ugdymo 

plaukimo, kūno 

kultūros mokytoja, 

logopedė, socialinė  

pedagogė 

Mokytojos 

 

 

 

 

Mokytojos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

 

 



Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

sveikatos stiprinimui. 

5.1.6. Tobulinti 

kvalifikaciją ir įgūdžius 

vaikų sveikatos ugdymo 

srityse. 

 

Nuolat 

 

Darželio bendruomenė 

5.2. Praktikoje 

realizuoti sveikatos 

stiprinimo  sveikos 

gyvensenos ugdymo 

programas 

5.2.1. Respublikinio 

projekto ,,Sveikata visus 

metus‘‘ įgyvendinimas. 

5.2.2.  Respublikinio 

sveikatingumo projekto 

,,Sveikatiada‘‘ 

įgyvendinimas. 

5.2.3. Respublikinio 

projekto ,,Futboliukas‘‘ 

įgyvendinimas. 

5.2.4. Programos „Sveika 

mityba“ įgyvendinimas 

kasdieninėje veikloje. 

5.2.5. Programos „Aš 

saugus, kai žinau“ 

įgyvendinimas, 

atsižvelgiant į individualius 

vaiko poreikius ir amžiaus 

ypatumus.  

5.2.6. Socialinio ir 

psichologinio saugumo 

ugdymas, įgyvendinant 

programą „Aš  - saugus, 

linksmas ir laimingas 

vaikas“. 

 5.2.7. Įvairių meno 

terapijų taikymas, 

atsižvelgiant į vaiko 

poreikius („Ebru“ terapija, 

„Spalva ir muzika ir kt.)  

5.2.8. Trumpalaikių ir 

ilgalaikių sveikatingumo 

projektų įgyvendinimas 

grupėse. 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

Kasmet 

 

 

 

 

 

Kasmet 

 

 

 

 

 

 

Kasmet 

 

 

 

 

 

Kasmet 

Mokytojos 

 

 

 

Mokytojos 

 

 

 

Neformaliojo ugdymo 

plaukimo, kūno 

kultūros mokytoja, 

mokytojos 

 

Mokytojos 

 

 

Socialinė pedagogė, 

mokytojos 

 

 

 

 

Mokytojos 

 

 

 

 

 

 

Mokytojos 

 

 

 

 

 

Mokytojos 

5.3. Užtikrinti 

sveikatos ugdymo 

tęstinumą 

neformaliojo švietimo 

5.3.1. Organizuoti 

neformaliojo švietimo 

veiklas, atsižvelgiant į 

Nuolat 

 

 

 

Neformaliojo ugdymo 

plaukimo, kūno 

kultūros mokytoja, 

mokytojos 



Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

veiklomis ugdytinių pomėgius 

(plaukimo mokymas, 

futboliukas, krepšinis, 

„Mažasis golfas“, „Mažasis 

regbis“). 

 5.3.2. Fizinio aktyvumo 

formų bei būdų kūrybiškas 

taikymas kasdienėje 

veikloje. 

5.3.3. Aktyvus šeimos 

dalyvavimas bendruose 

darželyje 

organizuojamuose 

renginiuose, padedant 

įgyvendinti sumanymus.  

5.3.4. Lankstinukų ir 

metodinės medžiagos 

tėvams rengimas vaikų 

sveikatinimo klausimais. 

5.3.5. Paskaitų tėvams 

organizavimas vaikų 

psichinės ir fizinės 

sveikatos, sveikos mitybos 

klausimais. 

5.3.6. Dalyvauti 

sveikatinimo renginiuose, 

olimpiadose, parodose, 

konkursuose miesto, 

respublikos mastu.  

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

Esant poreikiui 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

Kasmet 

 

 

Kasmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojos, 

neformaliojo ugdymo 

plaukimo, kūno 

kultūros mokytoja, 

socialinė pedagogė 

 

Mokytojos, 

neformaliojo ugdymo 

plaukimo, kūno 

kultūros mokytoja, 

socialinė paedagogė 

 

Mokytojos, 

neformaliojo ugdymo 

plaukimo, kūno 

kultūros mokytoja, 

socialinė pedagogė, 

vaikų slaugytoja 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

 Neformaliojo ugdymo  

plaukimo, kūno 

kultūros mokytoja, 

socialinė pedagogė, 

mokytojos 

Laukiamas rezultatas – sveikatos ugdymas bus organizuojamas atsižvelgiant į ugdytinių poreikius, 

Ugdymo turinys bus labiau diferencijuojamas, individualizuojamas, atitiks vaikų amžių ir 

gebėjimus. Taikomi aktyvieji ugdymo metodai ir prevencinės priemonės formuos vaikų sveikos 

gyvensenos nuostatas ir  įgūdžius. Visi bendruomenės nariai aktyviai dalyvaus sveikatos saugojimo 

ir stiprinimo veikloje. Didės aktyvių ir kūrybiškų ugdymo metodų įvairovė. Susitelkus įstaigos 

bendruomenei, sveikatos stiprinimas bus glaudžiai siejamas su gyvenimo praktika ir patyrimu, 

ugdymo procese bus nagrinėjamos įvairios sveikatos temos. Mokytojai skleis savo gerąją patirtį, tuo 

pačiu pasisems patirties iš kitų sėkmės atvejų. Sustiprės tėvų vaidmuo vaikų sveikatos ugdymo 

srityje. 
 

6 veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA  
 

Uždavinys: skleisti sveikatą stiprinančio lopšelio – darželio patirtį savivaldybės ir šalies lopšelių – 

darželių bendruomenėms. 
 



Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

6.1. Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

patirties sklaida 

lopšelyje-darželyje 

6.1.1. Teikti informaciją 

apie programą, priemonių 

planą, renginius stenduose, 

individualių pokalbių ir 

tėvų susirinkimų metu, 

įstaigos internetinėje 

svetainėje, socialiniuose 

tinkluose. 

6.1.2. Sveikatos stiprinimo 

veiklų, įtraukiant 

bendruomenės narius, 

organizavimas. 

 6.1.3. Rengti ir dalyvauti 

seminaruose, skaityti ir 

išklausyti pranešimus, 

paskaitas. 

6.1.4. Teikti sveikatos 

stiprinimo ataskaitas, 

tyrimų rezultatus lopšelio-

darželio taryboms, tėvams 

susirinkimų metu. 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2024 m. 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

Administracija, 

mokytojos, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti  

grupė 

 

 

Neformaliojo ugdymo 

plaukimo, kūno 

kultūros mokytoja, 

sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė, mokytojos 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė, mokytojos 

 

6.2. Sveikatą 

stiprinančio lopšelio-

darželio patirties 

sklaida už darželio 

ribų  

 6.2.1. Teikti informaciją 

savivaldybės, 

respublikinėje spaudoje, 

konferencijose, 

seminaruose. 

 6.2.2. Bendradarbiauti su 

kitomis sveikatą 

stiprinančiomis įstaigomis. 

6.2.3. Dalyvauti  Lietuvos 

sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo veikloje, 

dalytis gerąja patirtimi. 

Viešinti sveikos mokyklos 

logotipą. 

Dalintis Gerąja patirtimi  

per SMLPC tinklapį. 

2020 – 2024 m. 

 

 

 

 

2020-2024 m. 

 

 

 

2020 – 2024 m. 

Administracija, 

mokytojos, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti  

grupė 

Administracija, 

mokytojos, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti  

grupė 

 

Laukiamas rezultatas – lopšelis-darželis taps žinomas kaip sveikatą stiprinanti mokykla 

savivaldybės, respublikos mastu. Matydamos mūsų sėkmės rezultatus, kitos įstaigos  paseks mūsų 

bendruomenės pavyzdžiu – vaikų sveikatos stiprinimas taps prioritetine sritimi. Daugės sveikatą 

stiprinančių lopšelių – darželių. 
 

  



V SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 
 

 VERTINIMO KRITERIJAI 
 

 Vaikų sveikos gyvensenos įgūdžiai 

 Bendruomenės aktyvumas įgyvendinant sveikatos stiprinimo programos priemonės 

 Darbuotojų kvalifikacija ir patirties sklaida sveikatos stiprinimo srityje 

 Įstaigos ugdymo aplinkos atitiks HN 

 Tėvų sveikatinimo programos analizė 
 

VERTINIMO METODAI 
 

 Organizuotų veiklų aptarimas 

 Įsivertinimo išvados 

 Vaikų lankomumo analizė 

 Bendruomenės narių apklausos 
 

VI SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ŠALTINIAI 
 

Programos įgyvendinimui bus skiriama dalis 1.2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, 

savivaldybės ir biudžeto lėšos, projektinės lėšos. 
 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Sveikatos stiprinimo programa gali būti koreguojama pritarus lopšelio-darželio tarybai, 

atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir siūlymus. Kiekvienas bendruomenės narys gali siūlyti 

idėjas sveikatos stiprinimo programos plėtrai ir priemonių įgyvendinimui. 

Apie programos vykdymą bus atsiskaitoma lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ bendruomenei 

posėdžių, susirinkimų metu, internetinėje svetainėje. 
 

Parengė: 

Regina Kaleinikienė, direktorė 

Giedrė Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Aušra Žaliauskienė,  PU mokytoja metodininkė 

Nijolė Piliponienė, IU mokytoja metodininkė 

Aurelija Makackienė, vaikų slaugytoja, visuomenės  

sveikatos priežiūros specialistė 

Julija Dzingienė, neformaliojo ugdymo mokytoja  

plaukimui, kūno kultūrai ir sportui 

Laura Černiauskaitė, bendrosios praktikos slaugytoja 

Vaida Bružinskienė, logopedė metodininkė 

Diana Grabauskė, socialinė pedagogė 

Vaida  Keliuotienė, tėvų atstovė 

 

 

 


