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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ (toliau- Mokykla) savo veiklą grindžia Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Lietuvos higienos norma HN 75:2016, 

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ nuostatais, patvirtintais Utenos rajono savivaldybės 

tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-288, Mokyklos strateginiu veiklos planu 2016-

2018 m. 

Mokykloje ugdymo procesas organizuojamas integruojant sveikatos ugdymo programą 

„Sveikata – pati didžiausia vertybė“ (toliau – Programa) į Mokyklos ikimokyklinio ugdymo 

programą, patvirtintą Mokyklos direktoriaus 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-64, ir į 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą ŠMM ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. V-779. 

Programos įgyvendinimas bus vykdomas integruojant sveikos gyvensenos principus į bendrą 

ugdymo(si) turinį, įstaigos bendruomenei bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. 

 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant 2014-2018 m. Programą, buvo siekiama telkiant darželio bendruomenę, gilinti 

ugdytinių žinias, tobulinti praktinius gebėjimus, įgūdžius bei įpročius fizinei ir psichinei sveikatai 

palaikyti bei stiprinti. Į ugdymo(si) turinį įtrauktos pagrindinės ir svarbiausios savęs pažinimo, 

asmens higienos, psichinės sveikatos, sveikos mitybos, ekologijos, fizinio aktyvumo ir poilsio, 

saugumo, ligų ir jų prevencijos temos. 

Tęsiant programos įgyvendinimą, suorganizuoti ir kasmet įgyvendinami projektai: „Sveikata 

– pati didžiausia vertybė“, kurį finansuoja Utenos rajono savivaldybė, aplinkosauginis projektas 

„Vaikai yra laimingi, galėdami pasinerti į gamtos pasaulį“, formuojantis ugdytinių ekologinius 

pradmenis. Tęsiame Lietuvos futbolo federacijos projekto „Futboliukas“ veiklas. Siekiant ugdyti 

sveikos mitybos įgūdžius dalyvaujama Žemės ūkio ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 

programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

Ypatingą dėmesį skiriame psichosocialinei aplinkai gerinti. Telkiame bendruomenę sveikatos 

programos įgyvendinimui: kasmet rudenį ir pavasarį susitinkame su pradinių klasių mokytojomis, 

aptariame būsimų pirmokų ir pirmokų adaptacijos klausimus, mokytojų tarybos posėdžių metu 

kalbamės apie ikimokyklinukų adaptaciją, teikiame pagalbą tėvams dėl iškilusių adaptacijos 

problemų, susitariame dėl sprendimo būdų. Priešmokyklinėse grupėse įgyvendiname prevencinę 

programą „Zipio draugai“, kasmet atliekame priekabiavimo tarp priešmokyklinio amžiaus ugdytinių 

tyrimą. Organizuojame mokytojų, tėvų bendrus pasitarimus tėvams aktualiomis temomis apie 

bendravimo įgūdžių, streso valdymo, konfliktų sprendimo būdus.  

Vaikų fiziniam aktyvumui skatinti taikome įvairias veiklos formas. Be ilgalaikės projektinės 

veiklos vykdymo, kasdieninių rytmetinių mankštų bei sveikatos valandėlių, kelis kartus per metus 

organizuojame sveikatingumo dienas, judriųjų žaidimų popietes, sportines pramogas, futboliuko, 

krepšinio varžybas, jogos užsiėmimus, išvykas, ekskursijas. Mokykloje vyksta krepšinio, futbolo, 

karate treniruotės, sportinių šokių grupės „Kikilis“ užsiėmimai. 

Integruojant sveikos gyvensenos principus į bendrą ugdymo(si) turinį, didelį dėmesį skiriame 

fizinei aplinkai. Mokyklos teritorijoje įtvirtinti futbolo vartai, krepšinio stovai, įrengtas ekologinis 

daržas „Žalioji vaistinėlė“, atnaujintos vaikų žaidimų aikštelės, įrengimai. Grupėse įrengtas dienos 

šviesos apšvietimas, įsigyta naujų lovų, atnaujinti baldai. Pradėta mokyklos pastato renovacija. 

Mokyklos sveikatos stiprinimo organizavimo grupės sudėtis atnaujinta, įtraukti tėvų atstovai. 

Dalyvaujame seminaruose sveikatos stiprinimo klausimais, bendradarbiaujame su Utenos 

visuomenės sveikatos biuro specialistais. Kasmet sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė 

atlieka sveikatos stiprinimo veiklos vertinimą, teikia siūlymus metiniam veiklos planui parengti.  
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Mokyklos sveikatinimo veiklos SSGG analizė. 

 

Veiklos sritys Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Sveikatos stiprinimo 

veiklos valdymo struktūra, 

politika ir kokybės 

užtikrinimas 

1.1. 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

organizavimo grupės 

sudarymas 

 

 

 

1.2. Sveikatos stiprinimas yra 

įtrauktas į mokyklos veiklą 

1.3. Visuomenės sveikatos 

priežiūros mokykloje 

organizavimas 

1.4. Sveikatos stiprinimo 

procesų ir rezultatų 

vertinimas 

 

 

 

 

1.1. Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupę sudaro mokyklos 

bendruomenės nariai (administracijos 

atstovai, mokytojai, tėvai, specialistai), 

jie pasiskirstę konkrečiomis veiklos 

sritimis. 

 

1.2. Sveikatos stiprinimas įtrauktas į 

Mokyklos strateginį planą, metinius 

veiklos planus, svarstomas posėdžių, 

susirinkimų metu. 

 

1.4. Sveikatos stiprinimo veiklos  

vertinimas atliekamas kasmet, 

atliekama analizė, rezultatai aptariami 

su bendruomene. 

 

 

 

 

1.1. Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupės 

pasitarimai vyksta 

nereguliariai, pagal 

poreikį. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Tik dalis 

bendruomenės narių 

dalyvauja aptariant 

sveikatos stiprinimo 

veiklos vertinimo 

rezultatus. 

2. Psichosocialinė aplinka 

2.1. Mokyklos bendruomenės 

narių gerų tarpusavio 

santykių kūrimas ir 

puoselėjimas. 

 

 

2.2. Galimybių dalyvauti 

sveikatą stiprinančioje 

veikloje visiems mokyklos 

bendruomenės nariams 

sudarymas 

 

 

2.3. Smurto (fizinio, 

psichologinio, emocinio, 

seksualinio, nepriežiūros ir 

apleistumo) apraiškos 

mokykloje 

 

2.1. Bendruomenės nariai pritaria 

esamai tvarkai ir drausmei mokykloje, 

joje vyrauja draugiška atmosfera. 

Anketinės apklausos rodo, kad 

specialiųjų poreikių turinčių vaikų 

poreikiai yra tenkinami. 

2.2. Sveikatos stiprinimo ir ugdymo 

veikloje aktyviai dalyvauja visų 

amžiaus grupių vaikai. Mokyklos 

bendruomenės nariai turi lygias 

galimybes dalyvauti sveikatos 

stiprinimo ir ugdymo veiklose ir 

išsakyti savo nuomonę. 

2.3. Netoleruojamas smurtinis elgesys, 

Mokykla yra parengusi smurto ir 

paryčių prevencijos įgyvendinimo 

tvarkos aprašą, kasmet atliekamas 

priekabiavimo tarp priešmokyklinukų 

tyrimas. Įgyvendinama prevencinė 

programa „Zipio draugai“, kasmet 

organizuojami „Savaitės be patyčių“ 

renginiai. 

Ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo sutartyse įtraukti punktai apie 

reagavimą į smurtą, darbuotojų 

pareigybių aprašymuose numatytas 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Bendruomenės nariai 

per mažai informuojami 

apie esminius sprendimus 

susijusius su sveikatos 

stiprinimu, sveikatos 

ugdymu. 
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reagavimas į smurtą. 

3. Fizinė aplinka 

3.1. Mokyklos teritorijos ir 

patalpų priežiūros 

užtikrinimas bei aplinkos 

pritaikymas sveikatos 

stiprinimo tikslams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Mokyklos bendruomenės 

narių fizinio aktyvumo 

skatinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Tinkamo maitinimo ir 

vandens tiekimo užtikrinimas 

 

3.1. Mokyklos aplinka orientuota į 

vaikų amžių ir poreikius, teritorija 

švari, gerai tvarkoma, žaidimų 

aikštelės atitinka higienos normos 

reikalavimus. Atliktas lauko žaidimų 

aikštelių vertinimas. Smėlis dėžėse 

periodiškai atnaujinamas, dėžės 

apsaugotos nuo užtešimo. Pagal 

galimybes atnaujinamas inventorius, 

baldai, ugdymosi priemonės.  Visose 

patalpose tinkamas apšvietimas,  

temperatūra, drėgmė, mokykloje nėra 

triukšminga. Buitinių atliekų aikštelė 

tinkamai įrengta ir prižiūrima. 

Sveikatos klausimai aptariami su 

tėvais mokyklos tarybos, tėvų 

komitetų susirinkimuose, jų 

pasiūlymai įtraukiami į veiklos planus. 

3.2. Mokyklos bendruomenei 

sudarytos galimybės dalyvauti fizinio 

aktyvumo renginiuose: tęstiniuose 

projektuose („Sveikata – pati 

didžiausia vertybė“, „Vaikai yra 

laimingi, galėdami pasinerti į gamtos 

pasaulį“), tradiciniuose fizinio 

aktyvumo renginiuose (visuotinė 

mankšta, futboliukas, „Diena be 

automobilio“, judėjimo sveikatos labui 

dienose). Planuojant fizinio aktyvumo 

renginius, atsižvelgiama į tėvų 

pasiūlymus. Tėvams pageidaujant 

mokykloje veikia krepšinio, karate, 

futboliuko, sportinių šokių būreliai. 

3.3. Mokykloje vaikai maitinami pagal 

patvirtintą valgiaraštį, suderintą su 

valstybine maisto ir veterinarijos 

tarnyba, gaminamas maistas šviežias ir 

pateikiamas šiltas, atsižvelgiama į 

sezoniškumą. Maisto ruošimas ir 

patiekalų įvairumas atitinka vaikų 

amžiaus ir sveikos mitybos ypatumus. 

Geriamo vandens kokybė atitinka 

reikalavimus, vaikams prieinamoje 

vietoje pateiktas geriamas vanduo. 

Karštas  vanduo tinkamos 

temperatūros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Dalis tėvų pasyviai 

dalyvauja fizinio 

aktyvumo renginiuose. 

 

4. Žmogiškieji ir 

materialieji ištekliai 

4.1. Mokytojų ir kitų ugdymo 

procese dalyvaujančių 

 

 

4.1. Mokytojams sudarytos sąlygos 

nuolat tobulinti sveikatos ugdymo 
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specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo sveikatos ugdymo 

klausimais organizavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Mokyklos bendruomenės 

narių pasitelkimas sveikatos 

ugdymui 

 

 

 

 

 

4.3. Apsirūpinimas metodine 

medžiaga ir kitomis sveikatos 

ugdymui reikalingomis 

priemonėmis 

 

 

 

 

 

 

4.4. Partnerių įtraukimas į 

mokyklos vykdomus 

sveikatos stiprinimo procesus 

klausimais ir perteikti žinias 

ugdytiniams, pasidalinti informacija su 

kolegomis. 

Mokykla dalyvauja įvairiuose 

projektuose ir programose:  „Vaikai 

yra laimingi, galėdami pasinerti į 

gamtos pasaulį...“ 

„Sveikata – pati didžiausia vertybė“;  

„Sveikos gyvensenos skatinimas 

regioniniu lygiu 2018 m.“; „Mes 

rūšiuojam“,  

„Pienas vaikams“; „Vaisių vartojimo 

skatinimo programa“;  

„Sveikata visus metus“. 

4.2. Maksimaliai panaudojami 

specialistų gebėjimai ir kompetencijos 

įgyvendinant sveikatos stiprinimo 

veiklą. Dauguma mokytojų savo 

pavyzdžiu skatina vaikus sveikai 

gyventi. Dalis tėvų ir mokytojų siūlo 

idėjas sveikatos ugdymo klausimais, į 

jas atsižvelgiama. 

4.3. Kasmet, vykdant projektą 

„Sveikata – pati didžiausia vertybė“, 

„Vaikai yra laimingi...“, kurį 

finansuoja Utenos rajono savivaldybė, 

įsigyjama naujos metodinės 

medžiagos, ugdymo priemonių 

sveikatos kompetencijai plėtoti. 

Atnaujinamos logopedo darbui 

reikalingos priemonės, grupių 

sportinis inventorius.  

4.4. Mokykla bendradarbiauja su 

įvairiomis institucijomis: Utenos r. 

visuomenės sveikatos biuras, Utenos 

pirminės sveikatos priežiūros centras, 

Utenos vaikų l/d „Pasaka“, „Saulutė“, 

Krašuonos progimnazija; Utenos 

kolegija, Futbolo klubas „Utenis“, 

Krepšinio akademija, karate klubas 

„Danas“, Utenos r. visuomenės 

sveikatos biuras, Utenos pirminės 

sveikatos priežiūros centras, Utenos 

vaikų l/d „Pasaka“, „Saulutė“, 

Krašuonos progimnazija, UAB 

„Atliekų tvarkymo centras“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Metodinės medžiagos, 

skirtos sveikatos ugdymui, 

poreikis, nepakankamas 

lauko  sportinio 

inventoriaus  kiekis. 

5. Sveikatos ugdymas 

5.1. Sveikatos ugdymas 

įtrauktas į ikimokyklinio ir/ar 

priešmokyklinio ugdymo 

programas 

 

 

5.1. Sveikatos stiprinimo programa 

,,Sveikata - pati didžiausia vertybė“ 

integruojama į 

ikimokyklinio/priešmokyklinio  

ugdymo programas. 
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5.2. Sveikatos ugdymas 

organizuojamas visiems 

mokyklos vaikams 

atsižvelgiant į jų poreikius. 

 

5.3. Sveikatos ugdymas 

apima higienos įgūdžių 

ugdymo ir įvairių sveikatos 

sričių: fizinio aktyvumo ir 

kūno kultūros; sveikos 

mitybos; tabako, alkoholio ir 

kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos bei nelaimingų 

atsitikimų, traumų, streso, 

prievartos, patyčių 

prevencijos; rengimo šeimai 

ir lytiškumo ugdymo 

pagrindus. 

5.2. Sveikatos ugdymas mokykloje 

apima visas amžiaus grupes,  

planuojant atsižvelgiama į grupių ir 

individualius sveikatos stiprinimo ir 

ugdymo poreikius. 

5.3. Ugdymo procese užtikrinama 

sveikatos temų įvairovė, prioritetas 

skiriamas patirtiniam vaikų sveikatos 

ugdymui, o ne akademinėms žinioms. 

5.2. Nepakankamas 

dėmesys skiriamas 

analizei, ar sveikatos 

ugdymas atitinka vaikus 

poreikius. 

5.3. Su vaikų tėvais 

nepakankamai aptariamas 

sveikatos ugdymo turinys 

ir taikomi metodai. 

6. Sveikatą stiprinančios 

mokyklos veiklos sklaida 

ikimokyklinio ugdymo 

mokykloje 

6.1. Sveikatos stipinimo 

veiklos patirties sklaida 

mokykloje. 

 

 

 

 

 

6.2. Sveikatą stiprinančios 

mokyklos veiklos patirties 

sklaida už mokyklos ribų. 

 

 

 

 

6.1. Sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojančios grupės planuose 

numatyti įvairūs renginiai ir 

priemonės, skirti visiems 

bendruomenės nariams. Mokyklos 

internetinėje svetainėje, vietinėje 

spaudoje skelbiama apie sveikatos 

stiprinimo veiklą. 

6.2. Mokyklos mokytojai organizuoja 

sveikatos ugdymo renginius, 

bendruomenės nariai dalyvauja 

rajoniniuose ir šalies 

organizuojamuose sveikatinimo 

renginiuose. 

 

 

 

 

6.1. Sveikatos stiprinimo 

veikla nepakankamai 

pristatoma tėvams įvairių 

renginių metu ir 

priemonėmis. 

 

 

 

6.2. Mokykla nėra 

parengusi gerosios 

patirties aprašo apie 

sveikatą stiprinančią 

veiklą. 

  

Galimybės  Grėsmės 

Sveikatingumo erdvių plėtimas, 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. 

Nerenovuotos patalpos, sporto salės nebuvimas. 

Visų bendruomenės narių (ypač tėvų) įtraukimas 

į sveikatos stiprinimo veiklas. 

Bendruomenės pasyvumas 

Mokytojų ir specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas sveikatos stiprinimo ir ugdymo 

klausimais. 

Mokymo lėšų trūkumas sveikatos stiprinimo 

programos įgyvendinimui. 

Dalyvavimas projektuose. Nepakankamas bendruomenės narių aktyvumas, 

dalyvaujant sveikatinimo renginiuose.  

Įvairių aktyviųjų metodų, būdų taikymas, 

šiuolaikiškų priemonių naudojimas, vykdant 

sveikatinimo veiklas, projektus. 

Kompetencijos stoka, metodinės medžiagos 

trūkumas. 
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III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAS 

 

Tikslas: telkiant mokyklos bendruomenę, gilinti ugdytinių žinias, tobulinti praktinius 

gebėjimus, įgūdžius bei įpročius sveikatai palaikyti bei stiprinti. 

Prioritetas: mokyklos bendruomenės narių sveikatos saugojimas ir stiprinimas. 

 

IV SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 2019-2023 M. 

„SVEIKATA – PATI DIDŽIAUSIA VERTYBĖ“ 

 

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

POLITIKA IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

1 uždavinys - užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą Mokykloje. 

 

Rodiklis Priemonė Data  Atsakingi vykdytojai 

1.1. 1.1.1. Palaikyti glaudų ryšį tarp 

sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojančios grupės ir mokyklos 

bendruomenės 

Kasmet Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

1.1.2. Sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojančios grupės 

pasitarimams numatyti reguliarų 

laiką ir vietą. 

2019 m.  Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

1.1.3. Informaciją apie grupės 

sprendimus, susijusius su sveikatos 

stiprinimu, mokyklos bendruomenei 

pateikti periodiškai per visas 

egzistuojančias komunikacijos 

priemones (interneto svetainę, 

stendus ir kt.). 

Kasmet Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

1.2. 1.2.1. Sveikatos stiprinimo 

priemones  įtraukti į mokyklos 

strateginį planą. 

2019 m. Direktorius 

1.2.2. Sveikatos stiprinimo veiklą 

įtraukti į mokyklos metinės veiklos 

programas, integruoti į grupių 

ugdomosios veiklos planus 

Kasmet Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

1.3. 1.3.1. Parengti visuomenės sveikatos 

priežiūros planą ir suderinti jį su 

savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro direktoriumi  

Kasmet Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

1.3.2. Įvairiomis formomis 

(paskaitos-diskusijos, lankstinukai, 

straipsniai) informuoti mokyklos 

bendruomenę apie sveikatos 

stiprinimą ir saugojimą. 

Nuolat Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 
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2 uždavinys- tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę Mokykloje. 

 

1.4. 1.4.1. Atlikti bendruomenės narių 

apklausą sveikatos stiprinimo ir 

sveikatos ugdymo tema. Apklausos 

rezultatų analizę pateikti Mokyklos 

tarybai.  

2019 m.  

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

1.4.2. Įtraukti daugumą 

bendruomenės narių (ypač tėvų)  į 

sveikatos stiprinimo veiklos 

vertinimą. Parengti klausimyną apie 

sveikatos stiprinimo organizavimo 

veiklų poreikį.  

Kasmet Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

Laukiamas rezultatas –sveikatą stiprinančios mokyklos Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“  

veikla planuojama  ir įgyvendinama pagal bendruomenės poreikį. Sveikatos stiprinimo veiklos 

vertinime dalyvauja visos bendruomenės narių grupės (mokytojai, specialistai, tėvai, vaikai (nuo 5 

m.) 

 

2-oji veiklos sritis. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA 

 

Uždavinys. Kurti ir puoselėti gerus Mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

 

Rodiklis Priemonė Data  Atsakingi vykdytojai 

2.1. 2.1.1. Mokytojų tarybos posėdžių 

metu aptarti ikimokyklinukų 

adaptaciją. 

Kasmet Mokytojos, dirbančios 

pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą 

2.1.2.Rengti susitikimus su pradinių 

klasių mokytojomis dėl būsimų 

pirmokų adaptacijos.  

Kasmet  Mokytojos, dirbančios 

pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą 

2.1.3. Teikti individualią pagalbą 

tėvams dėl iškilusių adaptacijos 

problemų. 

Kasmet Vaiko gerovės 

komisijos nariai, 

mokytojos 

2.1.4. Vaiko gerovės komisijos 

posėdžių metu aptarti specialiojo 

ugdymosi poreikių bei socialinės 

atskirties vaikų tėvų (globėjų, įtėvių) 

poreikių tenkinimo. 

Kasmet Vaiko gerovės 

komisija 

2.1.5. Įgyvendinti tarptautinę 

prevencinę programą „Zipio draugai“ 

priešmokyklinio amžiaus grupėse. 

Kasmet Mokytojos, dirbančios 

pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą 

2.2. 2.2.1. Sudaryti sąlygas vaikų tėvams 

dalyvauti sveikatos stiprinimo 

planavime ir ugdymo veiklose. 

Kasmet Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

2.2.2.Telkti visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto, psichologo, 

socialinio pedagogo ir kitus 

specialistus dalyvauti sveikatos 

stiprinimo veikloje. 

Kasmet Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 
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2.3. 2.3.1. Atlikti priekabiavimo tarp 

priešmokyklinukų tyrimą. Apklausos 

rezultatų analizę pateikti Vaiko 

gerovės komisijai. 

Kasmet Vaiko gerovės 

komisija 

2.3.2. Dalyvauti „Savaitėje be 

patyčių“ 

Kasmet Vaiko gerovės 

komisija 

2.3.3. Organizuoti mokytojų, 

specialistų, tėvų, darbuotojų 

pasitarimus aktualiomis temomis 

apie bendravimo įgūdžių, streso 

valdymo, konfliktų sprendimo būdus. 

2019-2023 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Laukiamas rezultatas – suburta bendruomenė sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimui, 

pagrindine vertybe taps geri bendruomenės narių tarpusavio santykiai. 

 

3-oji veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA 

 

1 uždavinys. Kurti ir puoselėti saugią bei sveiką vaikų ugdymo aplinką. 

 

Rodiklis Priemonė Data  Atsakingi vykdytojai 

3.1. 3.1.1. Atnaujinti esamus ir įsigyti 

naujus vaikų žaidimams ir fizinei 

veiklai skirtus įrenginius. 

2019, 2020 m. Direktorė, grupių 

mokytojos 

3.1.2. Atlikti Mokyklos pastato ir 

grupių renovacijos darbus. 

2019 - 2021m. Direktorė 

3.1.3. Išnaudoti visas galimybes 

vaikams lauke būti kuo dažniau ir 

ilgiau. Atlikti tėvų apklausą dėl 

vaikų užimtumo lauke šiltuoju ir 

šaltuoju metų laiku bei grūdinimo 

elementų įvedimo. Apklausos 

rezultatų analizę pateikti mokytojų 

metodinėje grupėje, atsižvelgiant į 

tėvų pasiūlymus, planuoti veiklas. 

2019-2023 m. Grupių mokytojos, 

sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

 

2 uždavinys. Užtikrinti, kad Mokykloje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių sveikatą. 

 

3.2. 3.2.1. Organizuoti fizinę veiklą – 

kasdieninę rytmetinę mankštą, 

sveikatos valandėles, judriųjų 

žaidimų popietes, futboliuko, 

krepšinio varžybas, karate, jogos 

užsiėmimus, ritminius šokius, 

išvykas, ekskursijas.  

Nuolat Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė, 

grupių mokytojos 

3.2.2. Skatinti bendruomenės narius 

aktyviai dalyvauti sveikatingumo 

akcijose, renginiuose, inicijuoti fizinį 

aktyvumą skatinančius renginius 

bendruomenės nariams. Tęsti 

tradicinius Mokyklos sveikatingumo 

renginius: visuotinė mankšta, 

futboliuko varžybos, Judumo savaitė, 

Nuolat Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė, 

grupių mokytojos 
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diena be automobilio, „Judėk 

sveikai“, ankstyvojo amžiaus vaikų 

sveikatinimo šventė „Po žingsnelį į 

sporto šalį“, projektas „Aš galiu“. 

3.2.3. Atlikti tėvų apklausą dėl 

fizinio aktyvumo renginių įvairovės, 

pasiūlytus renginius, suderinus su 

sveikatos stiprinimo veiklos 

organizavimo grupe, įtraukti į 

renginių planą. 

2020 m. Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė, 

3.3. 3.3.1. Tęsti dalyvavimą ES 

projektuose „Pienas vaikams“, 

„Vaisių vartojimo skatinimas“. 

Telkti bendruomenę sveikos mitybos 

įgūdžių formavimui ir 

populiarinimui. 

Nuolat Dietistė, grupių 

mokytojos 

Laukiamas rezultatas- Mokyklos aplinka praturtinta naujomis priemonėmis, skirtomis aktyviam 

judėjimui, sportavimui. Padidės bendruomenės fizinis aktyvumas. 

 

4-oji veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

 

1 uždavinys. Sutelkti Mokyklos bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai. 

 

Rodiklis Priemonė Data  Atsakingi vykdytojai 

4.1. 4.1.1. Atlikti darbuotojų apklausą dėl 

kvalifikacijos tobulinimo renginių 

sveikatinimo klausimais  poreikio.  

Kasmet Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

4.1.2. Bendradarbiaujant su Utenos 

sveikatos biuro specialistais 

organizuoti darbuotojams 

kvalifikacijos tobulinimo renginius 

(paskaitas, praktines veiklas) 

sveikatinimo klausimais. 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

4.1.3. Dalyvauti seminaruose, 

konferencijose, parodose, gerosios 

patirties sklaidos renginiuose sveikos 

gyvensenos klausimais. 

Pagal galimybes Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė, 

grupių mokytojos 

4.2. 4.2.1. Įtraukti tėvus (įtėvius, 

globėjus) į sveikatos ugdymo veiklas 

(idėjų sveikatos ugdymo klausimais 

siūlymai ir dalyvavimas jas 

įgyvendinant ir vertinant). 

2019-2023 m. Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

 

2 uždavinys. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialiuosius išteklius. 

 

4.3. 4.3.1. Apsirūpinti sveikatos ugdymui 

reikalinga šiuolaikiška ir patrauklia, 

pritaikyta prie vaikų amžiaus,  

metodine medžiaga, kuri atitinka 

šiuolaikinius mokslo ir technikos 

pasiekimus.  

2019- 2020 m. Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 
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4.4. 4.4.1. Palaikyt ryšius su sveikatos 

stiprinimo veiklai pasirinktais 

partneriais, vykdyti bendrys 

tarpinstitucinius projektus su Utenos 

kolegija, Utenos visuomenės 

sveikatos biuru, Utenos pirminės 

sveikatos priežiūros centru, sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo 

dalyvėmis- mokyklomis. 

Nuolat Direktorius 

Laukiamas rezultatas –mokytojai tobulins ir populiarins sveikatos stiprinimo kompetenciją, 

mokyklos biudžeto išteklių dalis panaudojama sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui. 

 

5-oji veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 

 

Uždavinys. Plėtoti sveikatos ugdymą, užtikrinant jo kokybę. 

 

Rodiklis Priemonė Data  Atsakingi vykdytojai 

5.1. 5.1.1. Sveikatos ugdymo temas ir 

sveikatos stiprinimo veiklas 

integruoti į visų amžiaus grupių 

veiklos planus, užtikrinant visų vaikų 

dalyvavimą: į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas 

integruojama sveikatos stiprinimo 

programa „Sveikata- pati didžiausia 

vertybė“. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai 

5.1.2. Į ugdymo planus įtraukti 

įvairias sveikatinimo temas apie 

sveiką mitybą, judėjimą, dienos 

režimą, saugų eismą, lytiškumą, 

pojūčius, jausmus ir nuotaikas, 

higieną ir kt. 

nuolat Mokytojai 

5.2. 5.2.1. Organizuojant sveikatos 

ugdymą, taikyti sveikatos stiprinimo 

priemones, atsižvelgiant į 

individualius vaikų poreikius. 

Nuolat Mokytojai 

5.2.1. Atlikti apklausą apie vaikų 

poreikius sveikatos ugdymo 

klausimais. 

2019 m.  Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

5.3. 5.3.1. Ugdant vaikus, pakankamai 

dėmesio skirti fizinei, protinei, 

dvasinei ir emocinei sveikatai. 

Nagrinėti higienos įgūdžių ugdymo, 

sveikos mitybos, sveikos ir saugios 

aplinkos temas, alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų 

pirminę prevenciją. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Vaiko gerovės 

komisija, Mokytojai 

5.3.2. Atlikti tėvų apklausą sveikatos 

ugdymo turinio ir taikomų metodų 

klausimais. 

2020 m. Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 
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Laukiamas rezultatas – sveikatos ugdymas apims visų amžiaus tarpsnių grupių ugdytinius. Bus 

pakankamai skiriama dėmesio fizinei, protinei, emocinei sveikatai. 

 

6-oji veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOJE 

 

1 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatos stiprinimo veiklos 

patirties sklaidą Mokykloje. 

 

Rodiklis Priemonė Data  Atsakingi vykdytojai 

6.1. 6.1.1. Pristatyti sveikatos stiprinimo 

sampratos sklaidos renginius ir 

priemones per Mokyklos interneto 

svetainę www.saltinelis.utena.lm.lt , 

kaupti įvairių sveikatos stiprinimo 

veiklų pavyzdžius. 

Nuolat Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

6.1.2. Dalintis gerąja patirtimi apie 

sveikatos stiprinimą ir sveikatos 

ugdymą mokytojų tarybos, mokytojų 

metodinės grupės posėdžių metu. 

Pagal mokytojų 

tarybos mokytojų 

metodinės grupės 

veiklos planus 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojų metodinės 

grupės pirmininkė 

6.1.3. Kiekvienų mokslo metų 

pradžioje tėvų susirinkimų, 

darbuotojų susirinkimų metu 

supažindinti bendruomenės narius su 

sveikatos stiprinimo veikla. 

2019-2023 m. Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė, 

mokytojai. 

 

2 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatą stiprinančios 

mokyklos veiklos patirties sklaidą už ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokyklos ribų. 

 

6.2. 6.2.1. Parengti informacinės 

medžiagos (metodinės medžiagos, 

lankstinukų) apie sveikatą 

stiprinančios mokyklos patirtį ir 

tęstinumą. Ją išplatinti rajono ir 

šalies mokykloms. 

2019-2023 m. Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

6.2.2. Į sveikatą stiprinančios 

mokyklos sampratos ir veiklos 

gerosios patirties sklaidą už 

mokyklos ribų įtraukti įvairių 

bendruomenės grupių narius (tėvus, 

ugdytinius, mokytojus, specialistus). 

2019-2023 m. Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

6.2.3. Parengti gerosios patirties 

aprašą ir pasidalinti juo su kitomis 

sveikatą stiprinančiomis mokyklomis 

per www.smlpc.lt tinklapį. 

2019 m. ir 2021 m. Darbo grupė 

Laukiamas rezultatas –bendruomenė bus plačiau informuota apie sveikatą stiprinančios mokyklos 

patirtį. 

 

 

http://www.saltinelis.utena.lm.lt/
http://www.smlpc.lt/
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V SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VERTINIMAS 
 

Sveikatos stiprinimo ir organizavimo veiklos vertinimas atliekamas kiekvienų metų 

pabaigoje, rengiant sveikatingumo ataskaitas. Vertinimo procese dalyvauja mokytojai, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas, tėvai (įtėviai/globėjai). Sveikatos stiprinimo programos priemonių 

įgyvendinimo vertinimai atliekami naudojantis veiklos planavimo analize, veiklos kokybės 

įsivertinimo grupės pateiktomis išvadomis, vaikų sveikatos kompetencijos vertinimu, vaikų 

sergamumo analize, kitais metodais. Veiklos vertinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. Vertinimo rezultatų išvados panaudojamos kitų metų sveikatinimo veiklai planuoti ir 

kokybei gerinti. Vertinimų analizė bei siūlymai dėl tolimesnio programos įgyvendinimo pateikti 

Mokytojų tarybos posėdžio metu. 

 

VI SKYRIUS 

LĖŠŲ ŠALTINIAI 
 

Programai įgyvendinti skiriama dalis 2% GPM. 

Utenos rajono savivaldybė. 

Mokinio krepšelio lėšos. 

Žmogiškieji ištekliai. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo direktorius.  

Programos įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Apie programos 

įgyvendinimą ir vykdymą skelbiama internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje, informuojamas Utenos 

r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras.  

Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius sveikatos stiprinimo programa gali būti koreguojama. 

__________________ 


