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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ Sveikatos stiprinimo „Žirniukų sveikatos 

šalis“ programa 2019-2024 mokslo metams (toliau – Programa), sudaryta atsižvelgus į strateginius 

įstaigos planus, metinę veiklos programą, įstaigos  dalyvavimą Sveikatą stiprinančių mokyklų 

projekte patirtį, bendruomenės poreikius, nustato 2019-2024 mokslo metams tikslus bei uždavinius, 

apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

 2. Programa siekiama formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis 

mokytojų bei bendruomenės pastangomis kurti integruotą, visaapimančią sveikatos stiprinimo 

sistemą bei sveikatai palankią aplinką. 

 3. Programa parengta atsižvelgus į lopšelio-darželio „Žirniukas“  2019–2023 m. 

strateginį veiklos  planą, Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos programą ir   vidaus audito 

rezultatus.  

 4. Programą įgyvendins lopšelio-darželio „Žirniukas“ administracija, pedagoginiai ir 

kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai. 

 

II. 2014-2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Įstaigą lanko 182 vaikai nuo 1 iki 7 metų., sukomplektuota 10 grupių (po 2 grupes 

visų amžiaus tarpsnių).  Teikia ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, maitinimo, 

poilsio (dienos miego) paslaugas.  

Įstaigoje dirba 40 darbuotojų: 2 vadovai, 2 logopedai, 1 muzikos pedagogas, 1 

neformaliojo ugdymo mokytojas, 13 ikimokyklinio ugdymo pedagogų, 3 priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai; 3 techninio personalo (A) ir 16 techninio personalo (B) darbuotojų. 

Dauguma vaikų auga palankiose socialinėse sąlygose, iš socialinės rizikos šeimų – 6 

vaikai , gaunančių socialinę pašalpą -1 vaikas ,iš daugiavaikių šeimų – 27 vaikai. 

 Lopšelis-darželis „Žirniukas“ nuo 2000  m. dalyvauja Sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo veikloje, todėl turi sukaupęs nemažą patirtį sveikatos stiprinimo ir ugdymo srityje.  

Skirdami dėmesį vaikų  socialinio, emocinio  intelekto ugdymui įstaigoje vykdoma tarptautinė 

socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“ (nuo 2002 m.) ir emocinio intelekto ugdymo  

programa „Kimochis“ (nuo 2017 m.) 

Įgyvendinant 2014-2018 m.  metų programą, buvo siekiama bendruomenės narių 

sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo ir kompetencijos vystymo, didinant  pedagogų, tėvų 

vaidmenį vaikų sveikatos stiprinimo srityje, sudarant fiziškai ir psichologiškai saugią ir vaiko 

poreikius atitinkančią aplinką, tenkinant vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius bei dalinantis 

gerąją darbo patirtimi su įstaigos , miesto bendruomene. 

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo programoje ypač didelis dėmesys buvo skirtas sveikos 

gyvensenos propagavimui, įgūdžių formavimui, gerosios patirties sklaidai.  

Lopšelis-darželis „Žirniukas“ 2014/2015 m.m. dalyvavo tarptautiniame projekte 

„Pasakyk pasauliui, LABAS“ ir gavo Tolerantiško darželio sertifikatą. 

Daug dėmesio skiriame vaikų fizinio aktyvumo skatinimui, sveikos gyvensenos 

propagavimui, todėl aktyviai dalyvavome bei organizavome sveikatos stiprinimą skatinančias 

veiklas įstaigoje: tradiciniai projektai „Kamuoliukai kamuoliai“, „Žalioji palangė“, „Muilo 

burbulas“, „Sveikata arbatos puodelyje“, „Varliukų olimpiada“, „Už lango tamsu, pasiilgau spalvų“, 

tradicinis projektas - „Pedagogai vaidina vaikams“ – spektaklis apie daržoves ir jų naudą 

„Marsiečiai darže“ , 2016 m. iniciatyva „Švarių rankų šokis“ , bendruomenė 2016 m., 2017 m. 

dalyvavo labdaros - paramos akcijoje „Laimės keksiukai“ (surinktos lėšos paaukotos sergantiems 

vaikams). Dalyvavome miesto renginiuose: Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų XII 

sportinės žaidynės „Mažasis olimpietis“ – 2014 m. – II vieta; 2015 m. – III vieta; 2016 m.- I vieta. 

2016 m.; 2017 m., 2018 m., organizavome tradicinį sportinį rytmetį Šiaulių miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoms „Mažoji mylia“, kuris vyko Šiaulių miesto lengvosios atletikos sporto
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mokykloje. Dalyvavome respublikiniuose renginiuose: 2016 m.  Respublikinis 

socialinis-kultūrinis projektas „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“; dalyvavome konkurse 

„Sveikuolių sveikuoliai“.   2016 m.  dalyvavome ir Šiaulių mieste organizavome  respublikinį 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą  „Mažųjų olimpiada“ (LTOK  padėka už pagalbą 

organizuojant projektą), 2017 m. ir 2018 m. mūsų įstaigos komandos tapo respublikinio 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finalininkėmis (LTOK 

padėkos, taurės); 2014 m. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro organizuotose akcijose: 

„Sveikatingumo pertraukų savaitė“; „Kartų diena“ (Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro 

direktoriaus padėkos), „Sveikatos banga“ renginiuose ir kt. 

Nuo 2015 m. aktyviai bendradarbiaujame su Šiaulių miesto Visuomenės sveikatos 

biuru, jo specialistai vedė sveikatos valandėles vaikams, bendruomenės nariams, dalyvavo 

įgyvendinant eilę projektų. 

  Sveikatos ugdymo kokybei užtikrinti  padėjo  laimėti Šiaulių miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkurse  laimėti projektai: „Lopšelio-

darželio „Žirniukas“ bendruomenės sveikatos stiprinimas“ : 2014 m. – 145 (eur); 2015 m. – 350 

(Eur.) ; 2016  m. - 260.00(Eur.); 2017 m.- 350 (Eur.) už  laimėtas lėšas įsigyta vaikų  fiziniam 

aktyvu Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija. Joje aptariami individualūs vaikų 

poreikiai, ugdymo programos, metodai ir būdai. Analizuojamas pagalbos vaikui teikimo poreikis ir 

galimybės, pagalbos efektyvinimo būdai. Tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius, 

bendradarbiaujama su ugdytinių tėvais, Šiaulių  pedagogine psichologine, Vaiko teisių tarnybomis. 

lopšelio-darželio pedagogais.  

  Vykdant vidaus auditą  , sveikatos stiprinančios mokyklos veiklos srities rodikliai 

įvertinti: 

Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės garantavimas- 3,4 

lygiu. 

Psichosocialinė aplinka- 3,5 lygiu; 

Fizinė aplinka- 3,7 lygiu; 

Žmogiškieji ir materialieji ištekliai – 3,4 lygiu.; 

Sveikatos ugdymas- 3,7 lygiu; 

Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida- 3,2 lygiu. 

SVEIKATOS STIPRINIMO IR UGDYMO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

 ( 2014-2018 m.  veiklos  SSGG  (SWOT) analizė )     

 

VEIKLOS SRITYS STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

1. Sveikatos stiprinimo veiklos 

valdymo struktūra, politika ir 

kokybės garantavimas. 

1.1. Sudaryta asmenų grupė, 

organizuojanti sveikatos 

stiprinimo veiklą mokykloje. 

1.2. Numatytas sveikatos 

stiprinimo procesų ir rezultatų 

vertinimas. 

Mokykloje yra sveikatos veiklą 

organizuojanti darbo grupė, 

kurios sudėtyje: pedagogai, 

visuomenės sveikatos 

specialistas; nepedagoginis 

darbuotojas ir tėvų atstovas. 

 

 

 

 

 

 

 

Nenuosekliai atliekamas 

sveikatos stiprinimo veiklos 

įsivertinimas.  

2. Psichosocialinė aplinka. 

2.1. Priemonės, numatančios 

mokyklos bendruomenės narių 

gerų tarpusavio santykius kūrimą 

ir puoselėjimą. 

2.2. Sudarytos galimybės 

dalyvauti programos vykdyme 

visiems bendruomenės nariams. 

 

Organizuojamos įstaigos 

darbuotojams išvykos į teatrą, 

muziejus, ekskursijos. 

 

 

 

 

 

Pasyvus dalies pedagogų ir 

kito personalo dalyvavimas 

bendruose sveikatinimo ir 

kituose įstaigos 

darbuotojams skirtuose 

renginiuose. 
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2.3. Numatytos emocinės, fizinės, 

seksualinės prievartos ir 

vandalizmo mažinimo priemonės. 

Dauguma  tėvų ir vaikų žino, 

kad lopšelyje-darželyje 

netoleruojamas bet koks 

netinkamas elgesys; susipažinę 

su „Smurto ir patyčių 

prevencijos, intervencijos ir 

stebėsenos tvarkos aprašu“ 

3. Fizinė aplinka. 

3.1.Priemonės užtikrinančios 

mokyklos teritorijos, patalpų 

priežiūrą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Priemonės skatinančios visų 

bendruomenės narių fizinį 

aktyvumą. 

 

Įstaigoje kuriama higienos 

normas atitinkanti , saugi 

ugdymo(si) aplinka:  

2016 m. teritorija aptverta nauja 

tvora; 2017 m. – pakeistas 

vamzdynas ir kanalizacija, 

pagerintos higieninės sąlygos 

vaikų prausyklose ir tualetuose; 

2018 m. – atliktas pastato,  stogo 

apšiltinimas; 2017-2018 m. 

atnaujintos žaidimų aikštelės ir 

2018-09-07  pagal Lietuvos 

higienos normos HN132:215 

reikalavimus, atlikta pagrindinė 

metinė kontrolė, išvada: visi 

įrengimai saugūs. 

Šiaulių miesto visuomenės 

sveikatos biuro ir Šiaulių 

VMVT patikrinimų metu, 

pažeidimų nenustatyta. 

2017 m. laimėjus Šiaulių miesto 

savivaldybės  aplinkosaugos 

skyriaus remiamą projektą 

„Sodink, augink, pažink“, 

teritorijoje įrengtas pakeltų 

lysvių daržas. 

 

Kiekvienai grupei 

organizuojamos rytinės 

mankštos kiekvieną rytą, 2 

kartus/sav. kūno kultūros 

užsiėmimai (atskiroje sporto 

salėje, veda judesio korekcijos 

mokytojas) 

 

Nuo 2018-09-06 maitinimas 

organizuojamas pagal Šiaulių 

miesto savivaldybės 

administracijos sudarytą 20 d. 

perspektyvinį valgiaraštį; visa 

sveiką maitinimą skatinanti 

informacija pateikiama tėvams 

grupės informacinėse lentose. 

Įstaiga dalyvauja Europos 

 

Nesaugūs takai aplink 

pastatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepakankamai renginių 

visai bendruomenei. 

 

 

 

 

 

3.3 Priemonės sveikos mitybos 

organizavimui ir geriamojo 

vandens prieinamumui užtikrinti 
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Sąjungos finansuojamuose 

projektuose „Pienas vaikams“, 

„Europos vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“. 

Vaikams prieinamose vietose 

nuolat pateikiamas geriamas 

vanduo.  

4. Žmogiškieji ir materialieji 

ištekliai. 

4.1. Mokytojų ir kitų ugdymo 

procese dalyvaujančių asmenų 

kvalifikacijos tobulinimo 

sveikatos stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo klausimais 

organizavimas. 

4.2.Bendruomenės narių 

pasitelkimas sveikatos ugdymui. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Apsirūpinimas metodine 

medžiaga ir priemonėmis 

reikalingomis sveikatos ugdymui  

 

 

 

4.4. Mokyklos partnerių 

įtraukimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauguma mokytojų savo 

pavyzdžiu visur ir visada skatina 

vaikus sveikai gyventi. 

Maksimaliai panaudojami 

specialistų gebėjimai ir 

kompetencijos įgyvendinant 

sveikatos stiprinimo veiklą. 

 

Dalyvavimas Šiaulių miesto 

savivaldybės finansuojamuose 

projektuose suteikė galimybes 

įsigyti ugdymo priemonių, 

skatinančių vaikų fizinį 

aktyvumą.  

Pasirinkti partneriai : Šiaulių 

Sporto gimnazija; Teniso 

mokykla; Šiaulių lengvosios 

atletikos ir sveikatingumo 

centras, sporto mokykla 

„Atžalynas“ , miesto  

ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

l/d „Žiburėlis“, „Gluosnis“, 

„Coliukė“, „Žiogelis“, 

„Varpelis“. 

 

 

Nepakankamai išskiriami 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikiai sveikatos 

stiprinimo srityje. 

 

 

Nepakankamas tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

įtraukimas į sveikatos 

ugdymo veiklą. 

 

 

 

 

Nepakanka šiuolaikinių ir 

patrauklių priemonių. 

5. Sveikatos ugdymas. 

5.1.Sveikatos ugdymas įtrauktas į 

dalykų ir kitų sveikatos ugdymo 

sričių teminius planus, 

pasirenkamųjų dalykų ir dalykų 

modulių programas. 

5.2. Sveikatos ugdymas apima 

visą bendrąjį ugdymą 

5.3. Sveikatos ugdymas apima 

įvairias sveikatos temas. 

 

 

Lopšelio-darželio „Žirniukas“ 

ikimokyklinio ugdymo 

programos „Rieda metukai, auga 

žirniukai“ viena iš prioritetinių 

sričių – sveikatos ugdymas. 

Sveikatos gydymas apima visas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

grupes, turinys atitinka vaikų 

amžių, poreikius bei pomėgius. 

 

6.Sveikatą stiprinančios mokyklos 

veiklos sklaida ir tęstinumo 

 

 

 

Nepakankamai vykdoma 
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laidavimas. 

6.1. Sveikatos stiprinimo veiklos 

patirties sklaida mokykloje. 

6.2. Sveikatos stiprinančios 

mokyklos veiklos patirties 

pavyzdžių sklaida už mokyklos 

ribų 

 

Dažniausiai sklaida vykdoma 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

 

 

sklaida apie sveikatos 

stiprinimo veiklą įstaigoje 

už mokyklos ribų. 

 

GALIMYBĖS 

1. Padėti šeimai ugdyti sveiką vaiką, teikiant 

kokybiškas sveikatinimo paslaugas, ieškant naujų 

bendradarbiavimo su šeimomis formų.  

2. Skatinti šeimas aktyviau dalyvauti mokyklos 

gyvenime. 

 3.  Sudaryti sąlygas bendruomenės nariams 

ugdytis pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną, 

kuriant ir diegiant prevencines programas, 

sutelkiant bendruomenę, gerinant įstaigos 

mikroklimatą.  

3. Gerinti ir užtikrinti ugdymo kokybę, taikant 

aktyviuosius sveikatos ugdymo metodus ir 

inovacijas, dalyvaujant sveikatos stiprinimo 

projektuose siekiant bendruomenės sveikatos 

įgūdžių tobulinimo.  

GRĖSMĖS 

1. Mažėja pedagogų aktyvumas dėl 

motyvacijos stokos, kurią įtakoja dabartinė 

švietimo ikimokyklinio ugdymo  sistemos 

situacija Lietuvoje.  

2. Tėvų socialinė padėtis (mažas pajamas 

gaunančių šeimų didėjimas, emigracija ir 

smurtas prieš vaikus, patyčios) skatins vaikų 

nesaugumą, jų emocinį ir psichosocialinį 

nestabilumą 

3. Nepakankamas finansavimas. 

 

 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

Programos tikslas – formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis pedagogų bei 

bendruomenės pastangomis, kurti integruotą, visaapimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei 

sveikatai palankią aplinką. 

 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti geresnį vaikų sveikatos stiprinimą įstaigoje kuriant ir įgyvendinant vaikų sveikatinimo 

programą. 

2. Plėtoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, bendradarbiauti sveikatos 

ugdymo veikloje. 

3. Kurti saugią, sveiką, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką. 

4. Sutelkti bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai, racionaliai panaudoti 

esamus materialiuosius išteklius. 

5. Užtikrinti kokybišką sveikatos ugdymą įstaigoje. 

6. Dalintis sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi įstaigoje ir už jos ribų. 
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10 

 

4. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

4.1. 1-a veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, 

POLITIKA IR KOKYBĖS GARANTAVIMAS 

 

Uždavinys – Užtikrinti geresnį vaikų sveikatos stiprinimą įstaigoje įgyvendinant vaikų 

sveikatinimo programą. 

 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

1.1. Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo 

darbo grupės 

sudarymas 

1.1.1. Sudaryta sveikatos 

stiprinimo veiklą organizuojanti 

darbo grupė (tėvų, pedagogų, 

nepedagoginių darbuotojų, 

visuomenės sveikatos 

specialisto).  

1.1.2.  Visuomenės sveikatos 

specialisto veiklos dalis 

integruota į sveikatos stiprinimo 

programą. 

Kasmet 

rugsėjo mėn. 

 

 

 

2019-2023 m. 

Lopšelio-darželio 

direktorius 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 

   

 

1.2. Sveikatos 

stiprinimas 

įtrauktas į 

mokyklos veiklą 

 Sveikatos stiprinimas įtrauktas į 

lopšelio-darželio „Žirniukas“ 

veiklos planavimo dokumentus: 

strateginį planą; metinį veiklos 

planą. 

 

2019-2023 m. Lopšelio-darželio 

direktorius 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojančios 

darbo grupės vadovas  

   

 

1.3. Sveikatos 

stiprinimo procesų 

ir rezultatų 

vertinimas 

1.3.1. Sveikatos stiprinimo 

veiklos pokyčius vertinti pagal 

veiklos sritis, atliekant tyrimus, 

dokumentų analizę ir kt. 

 

1.3.2. Rinkti ir analizuoti tėvų 

pageidavimus, atsižvelgti į jų 

interesus, formuojant sveikatos 

stiprinimo veiklos politiką ir 

strategiją. 

 

1.3.3. Supažindinti 

bendruomenės narius su 

sveikatos stiprinimo veiklos 

vertinimo rezultatais lopšelio-

darželio savivaldos institucijose, 

tėvų susirinkimuose ir kt. 

2019-2023 m. 

 

 

 

 

2019-2023 m. 

 

 

 

 

 

2019-2023 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti  

darbo grupė  

   

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti  

darbo grupė  

   

 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti  

darbo grupė  

   

 

Laukiamas rezultatas –  

 Lopšelyje-darželyje yra sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė, sudaryta iš 

mokytojų, nepedagoginių darbuotojų, sveikatos priežiūros specialisto ir ugdytinių tėvų.  

 Sveikatos stiprinimas įtrauktas į lopšelio-darželio „Žirniukas“ veiklos planavimo 

dokumentus. 

 Lopšelyje-darželyje vykdomas sistemingas sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas, rezultatai 

panaudojami veiklai tobulinti. 
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4.2. 2-a veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA 

 

Uždavinys. Plėtoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, bendradarbiauti 

sveikatingumo ugdymo veikloje. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

2.1. Lopšelio-

darželio 

bendruomenės 

narių gerų 

tarpusavio santykių 

kūrimas ir 

puoselėjimas 

2.1.1. Organizuoti susitikimus 

su būsimų ugdytinių 

šeimomis, kviesti į lopšelyje-

darželyje organizuojamus 

sveikatos stiprinimo 

renginius. 

2.1.2. Atlikti anketinę tėvų 

apklausą „Vaiko pažinimas“. 

 

 

2.1.3. Sukurta vaikų 

adaptavimosi sistema. 

 

 

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. Organizuoti 

bendruomenei prevencinius 

renginius (Savaitė be patyčių; 

Tolerancijos diena ir kt.) 

2019-2023 m. 

 

 

 

 

2019-2023 m. 

rugsėjo mėn. 

 

 

 

2019 m. 

 

 

 

2019-2023 m. 

 

 

 

2019-2023 m. 

 

 

 

2019-2023 m. 

 

Lopšelio-darželio 

direktorius 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojai 

Priešmokyklinio 

ugdymo  pedagogai 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojai 

Priešmokyklinio 

ugdymo  pedagogai 

 

Logopedai 

Kiti specialistai 

 

 

VGK 

 

 

 

Sveikatos veiklą 

organizuojanti darbo 

grupė 

2.2. Galimybių 

dalyvauti sveikatos 

stiprinimo veikloje 

visiems 

bendruomenės 

nariams sudarymas  

2.2.1. Sveikatos stiprinimo 

renginiai, šventės, atvirų durų 

dienos, vaikų ir tėvų parodos, 

sporto šventės , konkursai, 

išvykos, projektai, bendri tėvų 

susirinkimai. 

2019-2023 m. 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Pedagogai 

2.3. Smurto 

(fizinio, 

psichologinio/ 

emocinio, 

seksualinio, 

nepriežiūros ir 

apleistumo) 

apraiškos 

mokykloje 

2.3.1. Smurto ir patyčių 

prevencijos, intervencijos ir 

stebėsenos  tvarkos aprašo 

įgyvendinimas 

2019-2023 m. 

 

Bendruomenės nariai 

Laukiamas rezultatas:  

 Kuriami ir puoselėjami geri darželio bendruomenės narių tarpusavio santykiai. 

 Bendruomenės nariai aktyvūs sveikatos stiprinimo veiklos dalyviai, organizatoriai. 
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 Nėra paplitęs smurtinis vaikų elgesys. 

 

 

 

4.3. 3-a veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA 

 

Uždavinys. Kurti saugią, sveiką, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką . 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

3.1. Mokyklos 

teritorijos ir patalpų 

priežiūros užtikrinimas 

bei aplinkos 

pritaikymas sveikatos 

stiprinimo tikslams  

3.1.1. .Atnaujinti darželio vidaus 

patalpas. 

3.1.2.  Ugdymo priemonių 

turtinimas.  

 

 

2019-2023 m. 

 

 

Administracija 

 

3.2. Bendruomenės 

narių fizinio aktyvumo 

skatinimas 

3.2.1.Organizuoti bendrus vaikų, 

tėvų ir pedagogų fizinio 

aktyvumo renginius. 

 

 3.2.2. Pagal galimybes 

dalyvauti miesto, respublikos  

fizinį aktyvumą skatinančiuose 

renginiuose, projektuose 

(„Sveikuolių sveikuoliai“, 

„Lietuvos mažųjų žaidynės“ ir 

kt.) 

2019-2023 m. 

 

 

 

2019-2023 m. 

Sveikatingumo veiklą 

organizuojanti darbo 

grupė 

 

Sveikatingumo veiklą 

organizuojanti darbo 

grupė 

3.3. Tinkamo 

maitinimo ir vandens 

tiekimo užtikrinimas 

 3.3.1. Tęsti dalyvavimą ES 

programoje „Vaisių vartojimo 

skatinimas švietimo įstaigose“ ir 

ES programoje „Pienas vaikams. 

 

3.3.2. Sudarytos sąlygos 

vaikams atsigerti vandens 

2019-2023 m. 

 

 

 

 

2019-2023 m. 

Administracija 

 

 

 

 

Grupių auklėtojai 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Laukiamas rezultatas: 

 Sukurta saugi, sveika aplinka atitinkanti higienos reikalavimus. 

 

 

 

4.4. 4-a veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI. 

 

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

panaudoti esamus materialiuosius išteklius. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

4.1. Pedagogų ir kitų 

ugdymo procese 

dalyvaujančių 

asmenų 

kvalifikacijos 

tobulinimo sveikatos 

4.1.1.  Pedagogų ir kitų 

specialistų dalyvavimas 

sveikatos ugdymo 

seminaruose, konferencijose. 

2019-2023 m. Sveikatingumo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 
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stiprinimo ir ugdymo 

klausimais 

organizavimas. 

4.2. Lopšelio-

darželio 

bendruomenės narių 

pasitelkimas 

sveikatos ugdymui 

4.2.1. Renginiai visai įstaigos 

bendruomenei. 

2019-2023 m. Sveikatingumo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

4.3. Apsirūpinimas 

metodine medžiaga 

ir kitomis sveikatos 

ugdymui 

reikalingomis 

priemonėmis 

4.3.1. Numatyti tikslines 

lėšas metodinei literatūrai ir 

priemonėms įsigyti. 

2019-2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai 

4.4. Darželio 

partnerių įtraukimas 

į sveikatos ugdymo 

procesą 

4.4.1. Organizuoti su 

socialiniais partneriais  

bendrus sportinius ir 

sveikatingumo renginius 

(Šiaulių Sporto gimnazija; 

Teniso mokykla; Šiaulių 

miesto visuomenės Sveikatos 

biuru; ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis ir kt.) 

2019-2023 m. Sveikatingumo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

Laukiamas rezultatas: 

 Auklėtojai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys tobulina kvalifikaciją sveikatos 

stiprinimo ir ugdymo klausimais. 

 Pakankamas apsirūpinimas metodine medžiaga ir kitomis sveikatos ugdymui 

reikalingomis priemonėmis. 

 Lopšelio-darželio „Žirniukas“ socialiniai partneriai aktyvūs sveikatos ugdymo dalyviai, 

organizatoriai. 

 

4.5. 5-a veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 

 

Uždavinys. Užtikrinti kokybišką sveikatos ugdymą įstaigoje. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

5.1. Sveikatos 

ugdymas įtrauktas į 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklino 

ugdymo programas. 

5.1.1. Pedagogai sveikatos 

ugdymo temas įtraukia į 

grupių ugdomosio veiklos 

planus. 

2019-2023 m. Grupių auklėtojai 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

5.2. Sveikatos 

ugdymas 

organizuojamas 

visoms amžiaus 

grupėms 

5.2.1. Organizuoti sveikatos 

renginius pagal vaikų amžių 

ir individualius poreikius. 

2019-2023 m. Sveikatingumo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

5.3. Sveikatos 

ugdymas apima 

įvairias sveikatos 

sritis: fizinis 

aktyvumas, sveika 

5.3.1. Renginiai įvairiomis 

temomis, skirti visai 

bendruomenei. 

5.3.2. Tarptautinės socialinių 

įgūdžių ugdymo programos 

2019-2023 m. 

 

 

2019-2023 m. 

 

Sveikatingumo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
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mityba, nelaimingų 

atsitikimų, traumų, 

patyčių prevencija. 

įgyvendinimas „Zipio 

draugai“. 

5.3.3. Emocinio intelekto 

ugdymo programa 

„Kimochis“. 

 

 

2019-2023 m. 

 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojai 

Laukiamas rezultatas: 

 Sveikatos ugdymas įtrauktas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

 Sveikatos ugdymas apima įvairias sveikatos sritis: fizinio aktyvumo ir kūno kultūros; 
sveikos mitybos; tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų  vartojimo 
prevencijos; patyčių prevencijos ugdymo pagrindus. 

 Sėkmingas prevencinių programų įgyvendinimas: „ Zipio draugai7, „Kimochis“. 

 

4.6. 6-a veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR 

TĘSTINUMO LAIDAVIMAS 

 

Uždavinys. Dalintis sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi įstaigoje ir už jos ribų. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

6.1. Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

patirties sklaida 

įstaigoje 

6.1.1. Metodiniai renginiai, 

pasitarimai, seminarai , straipsniai 

spaudoje, informaciniai stendai, 

sveikatos projektai ir kt. 

2019-2023 m. Sveikatingumo 

veiklą 

organizuojanti 

darbo grupė 

 

6.2. Sveikatą 

stiprinančios 

įstaigos veiklos 

patirties 

pavyzdžių sklaida 

už įstaigos ribų 

6.2.1. Pranešimai miesto, 
respublikos metodinėse-praktinėse 
konferencijose, straipsniai 
spaudoje ir kt. 

2019-2023 m. Sveikatingumo 

veiklą 

organizuojanti 

darbo grupė 

 

Laukiamas rezultatas: 

 Informacijos apie sveikatos stiprinimo veiklą periodiškas pateikimas lopšelio-

darželio, miesto bendruomenei, panaudojant įvairias komunikacijos priemones. 

 Sukaupta daug ir įvairių sveikatinimo veiklų pavyzdžių 

 

5. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VERTINIMAS 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas planuojamas 5 metų veiklos programoje, metiniuose 

sveikatos stiprinimo veiklos planuose. Veiklos vertinimo rezultatai panaudojami veiklai planuoti ir 

jos kokybei gerinti. 

Naudojami vertinimo metodai: dokumentų analizė; savianalizė; interviu; grupinė diskusija; veiklos 

stebėjimas ir aptarimas; anketavimas; atvejų analizė. 

 

6. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

 6.1. Programai įgyvendinti bus skiriamos lėšos iš mokinio krepšelio.  

 6.2. Projektams skirtos savivaldybės biudžeto lėšos. 

 6.3. Specialiosios programos (ugdymui) skirtos lėšos.  

 6.4. Tėvų (globėjų, rūpintojų) savanoriška parama. 

 6.5. Rėmėjų lėšos.  

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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7.1. Programos įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

7.2. Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo lopšelio-darželio direktorius.  

7.3.  Atskaitomybę vykdo įstaigos tarybai, kitoms pavaldžioms institucijoms. 

7.4. Vieši pranešimai apie sveikatos ugdymo veiklą skelbiami informaciniuose stenduose, spaudoje 

ir svetainės adresu www.zirniukas.mir.lt  

 

______________________________________ 


