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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Birštono vaikų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ (toliau – lopšelio-darželio) sveikatos stiprinimo programa „Stiprūs, vikrūs vyturiai“ 2023-

2027 m. (toliau – Programa), parengta atsižvelgus į bendruomenės poreikius, lopšelio – darželio strateginį planą, metinius veiklos planus ir 

vadovaujantis mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, ir Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. Gegužės 31 d. įsakymu Nr. V651/V-665.  

Programa parengta atsižvelgus į lopšelio – darželio 2017-2022 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą direktoriaus įsakymu Nr. (1.3)-V1-1 

2017 m. sausio 2 d. Programa integruota į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo planus, projektines bei prevencines programas ir veiklas. 

Programa siekiama formuoti ir tobulinti lopšelio-darželio ugdytinių bei kitų bendruomenės narių fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos 

gyvensenos įgūdžius, įtraukiant visą lopšelio-darželio bendruomenę ir kurti sveikatos stiprinimo ugdymo sistemą bei sveikatai palankią fizinę ir 

psichosocialinę aplinką. Programą įgyvendins lopšelio-darželio administracija, pedagogai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, 

nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai) su socialiniais partneriais.  

Programos 2023-2027 m. paskirtis – skatinti ir ugdyti įstaigos bendruomenės sveikatingumą propaguojant sveiką gyvenimo būdą, 

stiprinant sveikos gyvensenos įgūdžius, sudarant palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, galimybes sveikatos stiprinimui bei saugojimui. 

Programos įgyvendinimas yra grindžiamas integracija į įstaigos ikimokyklinę ugdymo programą ir bendrosios priešmokyklinio ugdymo 

programos ugdymo turinį, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų veiklą, darželio bendruomenės bendradarbiavimą tarp ugdymo 

įstaigų, mokytojų, švietimo pagalbą ir sveikatos priežiūrą teikiančių specialistų, bendromis darželio, šeimos bei kitų institucijų pastangomis. 

_____________________________________________________________________________ 

 

  



II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ  

 

Įstaigą lanko 130 vaikų nuo 1 iki 7 metų, iš kurių sudaryta 10 grupių. Darželis teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo, maitinimo bei poilsio (dienos miego) paslaugas.  

Ugdymo paslaugas įstaigoje teikia: 14 pedagogų, 12 mokytojų padėjėjų, 1 logopedas, 1 psichologas, 1 meninio ugdymo mokytojas. 

Darželio bendruomenė išskyrė pagrindinės sveikatos stiprinimo sritis: 

1. Kryptingas vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos ugdymas; 

2. Sveikos gyvensenos ir ekologinės savimonės ugdymas; 

3. Darželio bendruomenės bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, siekiant stiprinti bendruomenės narių fizinę, emocinę ir 

socialinę sveikatą. 

Ugdymo procese daug dėmesio skiriame vaikų sveikos gyvensenos propagavimui ir sveikatai palankių įgūdžių formavimui. Darželyje 

puoselėjame sveikatos ugdymo tradicijas, tai: tradiciniai renginiai, sveikatingumo dienos, saugaus eismo ir prevencinės saugios gyvensenos 

valandėlės, įvairios išvykos, edukacinės veiklos, fizinio aktyvumo renginiai, parodos ir kt. Vaikai lavina įgūdžius ir gebėjimus rūpintis savo 

sveikata, mokosi priimti sprendimus renkantis sveiką gyvenimo būdą: į ugdymo procesą integruojamos veiklos, orientuotos į sveikatingumo 

skatinimą. Lopšelyje-darželyje veikia krepšinio, futbolo būreliai. Įstaigoje nuolat organizuojami ir vykdomi projektai bei renginiai, skatinantys 

sveiką gyvenimo būdą.  

Lopšelyje-darželyje vykdoma Žemės ūkio ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos vykdoma Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo 

įstaigose programa (nuo 2011 m.) ir Pieno vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa „Pienas vaikams“ (nuo 2012 m.). 

Lopšelis-darželis, pasirinkęs sveikos gyvensenos ugdymo kryptį, yra Lietuvos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ narys, 4 metai dalyvauja projekte „Sveikatiada“. Kiekvieną savaitę organizuojamės sveikatingumo valandėlės, kartą per mėnesį – 

sveikatinimo dienos.  



Orientuojamės į psichikos sveikatos saugojimą, todėl lopšelis-darželis dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo 

programoje ,,Zipio draugai”, Vaiko linija, organizuojamos dienos be patyčių akcijos.  

Labai svarbus ugdytinių fizinio aktyvumo gerinimas, todėl dalyvaujame jungtinėse tradicinėse Birštono miesto ugdymo įstaigų sporto 

šventėse, varžybose, edukacijose, šventiniuose vaikų futbolo turnyruose, organizuojame judumo savaitės renginius. Organizuojami turistiniai 

žygiai, skirti tarptautinei kūno kultūros ir sporto dienai paminėti, organizuojamos „Sveikatingumo savaitės“, mankštos su treneriais. Dalyvaujame 

Lietuvos futbolo federacijos projekte „Futboliukas“. Bendruomenės nariams buvo organizuojami šiaurietiško ėjimo mokymai, įsigytos šiaurietiško 

ėjimo lazdos, kurių pagalba ugdytiniai gali treniruotis žygiuodami po Birštono apylinkes.  

Lopšelyje-darželyje sutvarkytas kiemas, prieš 2 metus įrengtas ,,Kneipo takas”, sutvarkytos lauko edukacinės erdvės, kur organizuojami 

aktyvūs šeimų piknikai, fizinio aktyvumo ir kiti mokymai pedagogams.  

Bendradarbiavimas su Birštono sporto centru. 2022 m. gegužės mėn. atidarymo šventėje Birštono lopšelio–darželio „Vyturėlis“ vaikai 

dalyvavo linksmosiose treniruotėse, futboliuko žaidimuose, rodė krepšininkų derinius (treneriai Aurimas Liuiza, Laura Makštutienė ir Virmantas 

Šabasevičius).  

2022 m. balandžio mėn. įvyko respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2022” finalinis renginys 

Birštone. Šventė pradėta visuotine mankšta. Organizuotos linksmosios estafetės suvienijo grupių ugdytinius. Lenktyniaudami vaikai laikėsi 

taisyklių, tiksliai atliko skirtas užduotis, jautė atsakomybę už savo komandos draugus, o svarbiausia – gerbė priešininką. 

Kauno l/d „Rasytė“ ir Birštono lopšelis-darželis „Vyturėlis“ bendruomenes sieja ilga ir šilta draugystė. Vaikai ir pedagogai kasmet 

susitinka, sportuoja, dalinasi savo patirtimi. Taip pat bendradarbiaujame su Birštono lopšeliu – darželiu „Giliukas“, kartu dalyvaujame renginiuose, 

akcijose.  

Įgyvendindami programą, sieksime pagerinti lopšelio-darželio bendruomenės sveikatinimą, ypatingą dėmesį skiriant mokinių, mokytojų, 

tėvų bei kitų bendruomenės narių sveikos gyvensenos įpročių bei gyvenimo įgūdžių ugdymui, sudarant galimybę aktyviai dalyvauti pagal 

poreikius ir interesus atitinkančioje projektinėje veikloje, renginiuose, paskaitose, praktiniuose ir kūrybiniuose užsiėmimuose, akcijose, 

viktorinose, konkursuose, konferencijose, ekskursijose, išvykose, varžybose, stovyklose. 

_____________________________________________________________________________ 



 

III SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI 

 

TIKSLAS: Padėti visiems Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ bendruomenės nariams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, 

sukurti sveikatai palankiam ugdymui(-si) tinkamą fizinę ir socialinę aplinką.  

 

PRIORITETAI: 

1. Nuoseklus ugdytinių socialinių, emocinių kompetencijų ugdymas, sveikatai palankių įgūdžių formavimas; 

2. Pozityvaus mikroklimato kūrimas; 

3. Sveikatą stiprinantis lopšelis – darželis, siekiantis ugdyti ir įgyvendinti sveikatai svarbių vertybinių nuostatų kūrimą lopšelio – 

darželio bendruomenėje. 

_____________________________________________________________________________ 

 

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: tobulinti sveikatos stiprinimo procesų įgyvendinimą lopšelyje-darželyje 

 



Rodiklis  Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

1.1. Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

lopšelyje – 

darželyje 

organizavimo 

grupės 

sudarymas. 

1.1.1. Koreguoti ir patvirtinti vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo darbo 

grupę, paskirstyti atsakomybę už atskiras veiklos sritis.  

1.1.2. Organizuojant sveikatinimo veiklą įtraukti visus bendruomenės narius, 

tėvus, klausiant jų nuomonės organizuojant sveikatinimo veiklą, dalyvaujant 

projektų kūrime, priimant sprendimus sveikatos stiprinimo klausimais. 

Esant poreikiui  

 

Kasmet ir esant 

poreikiui 

papildomai 

Direktorė 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė 

1.2. Sveikatos 

stiprinimo 

procesų ir 

rezultatų 

vertinimas 

1.2.2. Planuojant sveikatos stiprinimo veiklą, įtraukti ją į lopšelio – darželio 

metinį veiklos planą. 

1.2.3. Planuoti sveikatos stiprinimo priemones metinės veiklos planuose  

1.2.4. Supažindinti lopšelio-darželio bendruomenės narius su sveikatos 

stiprinimo veiklos vertinimo metodika ir tinkamai atlikti vertinimą 

pasibaigus sveikatos stiprinimo programai remiantis sveikatos stiprinančių 

mokyklų veiklos vertinimo rodikliais. 

1.2.5. Visuomenės sveikatos specialisto dalyvavimas įgyvendinant sveikatos 

stiprinimo ir saugojimo programą (personalo supažindinimas su vaikų 

sveikatos problemomis, informacijos apie rizikos veiksnius, profilaktines 

priemones, sergamumo rodiklis pateikimas). 

Kasmet 

 

Kasmet 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

Kasmet 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 



 

Laukiamas rezultatas – sveikatos stiprinimo ir saugojimo veikla vyks nuosekliai, sudaryta sveikatos stiprinimo grupė sklandžiai vykdys 

sveikatos 

stiprinimo ir išsaugojimo veiklas, į sveikatinimo veiklas įtrauks kuo daugiau bendruomenės narių ir bus sukurta tikslesnė vertinimo sistema. 

 

2 veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA 

 

Uždavinys: užtikrinti glaudžius tarpusavio ryšius lopšelyje-darželyje bei tarp bendruomenės narių ir tėvų. 

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

2.1. Priemonės, 

gerinančios 

psichosocialinį 

klimatą  
 

2.1.1.Kurti palankią psichosocialinę aplinką įstaigoje, atsižvelgiant į vaikų 

amžių ir poreikius. Atnaujinti ugdymo priemonių ir žaislų atitinkančių vaikų 

poreikius. 

2.1.2. Ieškoti naujų būdų ir metodų palankiai grupės bendruomenės 

psichosocialinei aplinkai (tarpusavio bendravimas, bendravimas su šeimos 

nariais). 

2022-2027 m. Administracija, 

Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

darbo grupė 

2.2. Sudarytos 

galimybės 

dalyvauti 

programos 

2.2.1. Organizuoti pedagogų ir vaikų tėvų pasitarimus, bendrus renginius, 

skatinant vaikų tėvų dalyvavimą įvairiuose renginiuose. 

2.2.2. Metodinių pasitarimų metu priimti bendrus sprendimus, pasiūlymus dėl 

organizuojamų renginių. 

2022-2027 m. Administracija, 

Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

darbo grupė 



vykdyme 

visiems 

bendruomenės 

nariams.  

 

2.3. Bendruomenės 

įsitraukimo ir 

informuotumo 

didinimas  

2.3.1. Planuoti ir įgyvendinti prevencines priemones ir renginius. 

2.3.2. Rengti naujus ir (ar) dalinti tėvams (globėjams) lankstinukus, 

pranešimus ar kitomis priemonėmis skleisti būtiną informaciją. 

2022-2027 m. Administracija, 

Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

darbo grupė 

Laukiamas rezultatas – įstaigoje bus kuriama saugi psichosocialinė aplinka tarp bendruomenės narių – darbuotojų, vaikų ir tėvų. Įvertinami 

kiekvieno vaiko poreikiai ir užtikrinama kiekvieno integracija grupėje. Problemos įvertinamos ir sprendžiamos kartu su tėvais (globėjais), 

darbuotojais ir/ ar specialistais. Bendruomeniškumas užtikrins stipresnį socialinį ryšį, suteiks pasitikėjimo savimi ir kitais.  

 

3 veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA 

 

Uždavinys: sveikatai palankiam ugdymui užtikrinti tinkamos aplinkos kūrimas  

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

3.1. 

Teritorijos ir 

patalpų 

priežiūros 

3.1.1. Atnaujinti ir nuolat prižiūrėti lauko įrenginius, lauko žaidimo dangą, 

priemones fiziniam judėjimui.  

 

 Pavaduotoja ūkio 

reikalams  

 



užtikrinimas 

bei 

aplinkos 

sveikatinimas 

3.2. 

Bendruomenės 

įtraukimas į 

fizinio 

aktyvumo, 

sveikatai 

palankios 

mitybos 

veiklas 

3.2.1. Įtraukti iki 90 proc. bendruomenės narių į sveikatos stiprinimo veiklas; 

3.2.2. Organizuoti sveikatingumo ir sporto bendruomenės dienas; 

3.2.3. Didinti fizinio aktyvumo skatinimo neformalaus švietimo veiklų 

pasirinkimą. 

3.2.4. Užtikrinti rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas 

vaikams, laikantis sveikos mitybos principų bei taisyklių.  

3.2.5. Dalyvauti ES ir valstybės remiamose programose: ,,Pienas vaikams“, 

Vaisių vartojimo skatinimo programa.  

3.2.6. Organizuoti šventes, sveikatos savaites, konkursus, susitikimus sveikai 

mitybai populiarinti. Supažindinti ugdytinius su sveiko maisto nauda, tinkamais 

mitybos įpročiais. 

3.2.7. Populiarinti sveiką mitybą suaugusiųjų tarpe. Renginiai Pasaulinei sveikos 

mitybos dienai. 

 Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė 

 

 

Maitinimo organizatorė 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė, 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Laukiamas rezultatas – lopšelio-darželio erdvės taps saugesnėmis, bus užtikrinamas ir nuolat didinimas vaikų fizinis aktyvumas, bendruomenės 

nariai aktyviai dalyvaus sveikatinimo renginiuose ir stiprins savo sveikatą, plėtos sveikatinimo projekto veiklą. 

 

 

 

 



4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI 

 

Uždavinys: gerinti bendradarbiavimą su partneriais, sutelkti lopšelio-darželio bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo 

veiklai, ugdant sveikatai palankias kompetencijas ir racionaliai panaudojant esamus materialiuosius išteklius. 

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

4.1. Mokytojų ir kitų 

ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų 

kvalifikacijos 

tobulinimo sveikatos 

stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo klausimais 

organizavimas. 

4.1.1. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas sveikatos ugdymo klausimais 

dalyvaujant seminaruose, konferencijose, paskaitose. 

4.1.2. Vykdyti privalomas sveikatos žinių ir įgūdžių programas: privalomas 

pirmosios pagalbos mokymas, privalomas higienos įgūdžių mokymas. 

Nuolat 

 

Nuolat 

Administracija, 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė 

4.2. Bendruomenės 

narių pasitelkimas 

sveikatos ugdymui 

4.2.1. Įtraukti mokinių tėvus į lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo veiklų 

organizavimą ir dalyvavimą jose. 

4.2.2. Skatinti mokytojus, mokinius aktyviai organizuoti ir dalyvauti 

sveikatinimo renginiuose: žygiuose, kelionėse, akcijose, mugėse, turnyruose. 

4.2.3. Skatinti mokytojus, mokinius išsakyti savo nuomonę sveikatos 

stiprinimo klausimais bei raginti siūlyti idėjas sveikatingumo veiklai 

2023-2027 m. Administracija, 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė 



įgyvendinti. 

4.3. Mokyklos partnerių 

įtraukimas 

4.3.1. Įgyvendinant sveikatos stiprinimo programą bendradarbiauti su 

partneriais: Birštono sporto centru, Birštono gimnazija, Birštono lopšeliu-

darželiu „Giliukas“, Kauno lopšeliu – darželiu „Rasytė“ ir kt. 

2023-2027 m. Administracija, 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė 

Laukiamas rezultatas – dalyvaudami mokymuose, seminaruose pedagogai kels kvalifikaciją, nuolat atnaujins žinias apie sveikos gyvensenos ugdymą, 

gerės jų sveikos gyvensenos samprata, sukauptą patirtį sveikatos stiprinimo klausimais perteiks mokiniams, gerės galimybės mokinių ir jų šeimų 

sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui. Racionaliai naudojami žmogiškieji ir materialieji ištekliai. 

 

5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 

 

Uždavinys: užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę  

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

5.1. Sveikatos 

ugdymas apima 

įvairias 

sveikatos temas 

5.1.1. Sveikos mitybos ugdymas, paskaitos, stendai, renginiai, akcijos, 

įvairiomis temomis: adaptacijos, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, 

psichikos sveikatos, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos, aplinkos 

sveikatos, burnos ir asmens higienos, saugaus eismo, užkrečiamųjų ligų ir kt. 

2022-2027 m.  Sveikatos stiprinimo veiklos 

darbo grupė,  

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

5.2. Maitinimo 

organizavimo 

tobulinimas 

5.2.1. Kontroliuoti maitinimo kokybę. Prižiūrėti maitinimą pagal patvirtintą 

valgiaraštį, konsultuoti maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus 

už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais. 

2022-2027 m. Maitinimo organizatorė 

5.3. Sveikatos 5.3.1. Sveikatos ugdymas per neformalųjį švietimą; 2022-2027 m. Sveikatos stiprinimo veiklos 



ugdymas apima 

visą bendrąjį 

lavinimą. 

5.2.3. Sveikatos ugdymas valandėlių, išvykų, renginių metu. 

5.2.4. Apibendrinamosios projektinės dienos. 

darbo grupė 

Laukiamas rezultatas – pagerės sveikatos ugdymo integravimo į kasdienes veiklas kokybė, didės aktyvių ugdymo metodų įvairovė, daugės 

suinteresuotų pedagogų, ugdytinių ir jų tėvų, susipažinusių su sveikatos ugdymo organizavimu lopšelyje – darželyje. Bendruomenės nariai nuolatos 

tobulins sveikos gyvensenos kompetencijas, rinksis aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą. 

 

6 veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA  

 

Uždavinys: dalintis sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi lopšelyje – darželyje ir už jos ribų. 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

6.1. Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

patirties 

sklaida 

lopšelyje – 

darželyje  

6.1.1. Informacijos pateikimas apie programą ir jos įgyvendinimą 

internetinėje svetainėje www.vyturelis.com, stenduose. 

 

6.1.2. Veiklos ataskaitų pateikimas lopšelio – darželio tarybai, lopšelio – 

darželio bendruomenei. 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Administracija, Sveikatos 

stiprinimo veiklos darbo 

grupė. 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

darbo grupė. 

6.2. Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos 

6.2.1. Gerąja veiklos patirtimi dalytis su Lietuvos sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo nariais, informaciją talpinti bendrame sveikatą stiprinančių 

mokyklų puslapyje www.smlpc.lt; 

2023-2027 m.  Administracija, Sveikatos 

stiprinimo veiklos darbo 

grupė. 

http://www.vyturelis.com/


veiklos 

patirties 

pavyzdžių 

sklaida už 

lopšelio – 

darželio ribų. 

6.2.2. Dalijimasis veiklos patirtimi konferencijose, seminaruose, 

renginiuose. 

6.2.3. Veiklas viešinti savivaldybės puslapyje birstonas.lt  

6.2.4. Veiklas viešinti vietinėje žiniasklaidoje. 

Laukiamas rezultatas – apie sveikatinimo veiklą sužinos tėvai, miesto ugdymo įstaigų bendruomenės, pasinaudos gerąja darbo patirtimi, paseks 

mūsų bendruomenės pavyzdžiu – stiprinti mokinių sveikatą. Bus glaudžiai bendradarbiaujama su kitomis sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 

narėmis, įstaigomis ir institucijomis. 

 

V SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos programa nuo 2023 metų įtraukiama į mokyklos strateginį ir metinius veiklos planus. Už programos 

įgyvendinimą atsakinga lopšelio-darželio „Vyturėlis“ sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė, kuri vieną kartą metuose parengia 

sveikatinimo programos įgyvendinimo ataskaitą ir pristato bendruomenei.  

Veiklos vertinimą koordinuos direktorės pavaduotoja ugdymui. Sveikatos stiprinimo įgyvendinimo veikla bus įsivertinama vadovaujantis 

lopšelio – darželio specialistų bei įstaigos veiklos ataskaitomis, dokumentais, tyrimų rezultatų analizėmis. Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė kasmet teiks ataskaitą apie mokinių sveikatos būklę lopšelio – darželio bendruomenei. 

1. Sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo veiklos vertinimas atliekamas pasibaigus sveikatos stiprinimo programai. 

2. Sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo programoje numatytas lopšelio-darželio bendruomenės narių supažindinimas su sveikatos 

stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimo metodika. 



3. Sveikatos stiprinimo programos sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas numatomas integruoti į lopšelio-darželio veiklos 

vertinimo sistemą. 

4. Programos vertinimas bus atliekamas remiantis sveikatos stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliais: 

4.1. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas; 

4.2. Psichosocialinė aplinka; 

4.3. Fizinė aplinka; 

4.4. Žmogiškieji ir materialieji ištekliai; 

4.5. Sveikatos ugdymas; 

4.6. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas. 

6. Vertinimo metodai: veiklos plano analizė, narių anketavimas, pokalbiai, stebėjimai, jų analizė. 

7. Su vertinimo rezultatais supažindinama lopšelio-darželio bendruomenė visomis galimomis komunikacijos priemonėmis. 

8. Vertinimą pagal vertinimo rodiklius atliks lopšelio-darželio vidaus įsivertinimo grupė kartu su sveikatos stiprinimo veiklos darbo grupe. 

____________________________________________________________________________ 

 

VI SKYRIUS  

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

Programa bus įgyvendinama naudojant savivaldybės biudžeto, valstybės finansuojamo mokinio krepšelio, rėmėjų lėšų,  specialiųjų lėšų – 

tėvų įnašų, gaunamos paramos (2 proc.). Numatytoms sveikatinimo veikloms metodinę medžiagą papildomai teiks Kauno rajono visuomenės 

sveikatos biuras.  

 

 

 



VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Programos įgyvendinimą koordinuos lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui. 

2. Programos įgyvendinimo kontrolę vykdys lopšelio-darželio direktorė. 

3. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ bendruomenei, tarybai, kitoms pavaldžioms institucijoms.  

4. Atsižvelgiant į lopšelio-darželio bendruomenės poreikius bei programos įgyvendinimą, strateginius bei metinius veiklos planus,  

sveikatos stiprinimo programa gali būti koreguojama. 

5. Apie Programos vykdymą bus informuojama lopšelio-darželio svetainėje: www.vyturelis.com 

_____________________________________________________________________________ 

 


