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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

Įgyvendinant Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – lopšelis-

darželis) sveikatos stiprinimo programą 2021-2025 metams, vadovautasi lopšelio-darželio 

2021 metų veiklos planu, 2021-2023 metų strateginio veiklos plano tikslais ir uždaviniais.  

Programa nustato tikslus, uždavinius 2021 – 2025 metams, numato sveikatos 

stiprinimo prioritetus ir priemones uždaviniams įgyvendinti. Programa siekiama 

ankstyvojo, ikimokyklinio ir  priešmokyklinio amžiaus vaiko visuminio sveikatos ugdymo, 

vertybinių nuostatų ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo. Visa apimančios sveikatos 

stiprinimo sistemos bei sveikatai palankios aplinkos kūrimo bendromis visos 

bendruomenės pastangomis. Programa parengta vadovaujantis Mokyklų pripažinimo 

sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. 

rugpjūčio 16 d. įsakymu NR. V- 684/ISAK – 1637; Joniškio vaikų lopšelio-darželio 

„Saulutė“ 2021 – 2023 metų strateginiu planu, patvirtintu direktoriaus  2021  m. vasario 22 

d. įsakymu Nr. V-22, 2020 metų įstaigos veiklos įsivertinimo išvadomis,  metodinėmis 

rekomendacijomis Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas  

ikimokyklinio ugdymo mokyklose, atsižvelgiant į įstaigos dalyvavimą sveikatos ugdymo 

ir stiprinimo programose bei projektuose. Programą įgyvendina  darželio bendruomenė 

kartu su socialiniais partneriais. 
 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 Lopšelis-darželis yra savarankiška Joniškio rajono savivaldybės biudžetinė 

įstaiga, teikianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Lopšelis-darželis  

įkurtas 1972 m. balandžio 12 d., Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. 

sprendimu Nr. T-147  "Dėl sutikimo reorganizuoti Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželį" nuo 

2016 m. sausio 4 d. prijungimo būdu prie Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ prijungtas 

reorganizuotas Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželis ir įsteigtas Bariūnų skyrius. Įstaigoje 

dirba 50 darbuotojų, iš jų 27 pedagogai - kvalifikuoti specialistai, turintys tinkamą pasirengimą 

ir ilgametę patirtį. 2019-2020 mokslo metais sukomplektuota 12 grupių: 3 – ankstyvojo 

amžiaus, 6 –  ikimokyklinio amžiaus, 2 – priešmokyklinio amžiaus ir 1 – mišriojo amžiaus 

grupė (Bariūnų skyriuje). Lopšelį-darželį „Saulutė“ lanko 214 ugdytinių (2020 m. rugsėjo 1 d. 

duomenys).  

 Lopšelyje-darželyje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programos. Ikimokyklinio amžiaus grupėse ugdymo procesas organizuojamas pagal Joniškio 

vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutę“ pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Po 

,,Saulutės delnu“, priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinėse grupėse vykdoma 

tarptautinė emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Zipio draugai“. 

 Formuojant supratimą apie sveiką gyvenseną, vaisių, daržovių, pieno produktų 

vartojimo teigiamą poveikį sveikatai, lopšelis-darželis nuo 2012 metų dalyvauja ES ir 

nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamoje programoje „Pienas vaikams“ ir Europos 

Bendrijos finansuojamoje programoje „Vaisių vartojimo skatinimo programoje“. nuo 2011 m. 

lopšelyje-darželyje vykdomas Lietuvos futbolo federacijos (LFF) masinio vaikų futbolo 

vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas ,,Futboliukas“, nuo 2012 m. 
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lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojam, nuo 

2020 m. spalio mėn. pradėtas įgyvendinti projektas ,,Sveikatiada“. 

 Siekdami užtikrinti ugdytinių saugumą, organizavome prevencinius renginius: 

„Savaitė be patyčių“, sveikatingumo dienas, Tarptautinę tolerancijos dieną;  

Bendradarbiavome su institucijomis, dirbančiomis dėl pagalbos teikimo: Šiaulių apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos komisariatu, Joniškio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Joniškio rajono švietimo centro Pedagogine 

psichologine tarnyba, Joniškio priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Joniškio rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, rajono socialiniais darbuotojais. 

 Grupių pedagogai vykdo trumpalaikius ir ilgalaikius projektus, skirtus sveikatos 

gerinimui, gamtos saugojimui, etnokultūros puoselėjimui, dalyvauja programose, projektuose, 

akcijose, konkursuose, parodose. Šių veiklų metu vaikai stiprina pažinimo, komunikavimo, 

sveikatos saugojimo, socialinės kompetencijos, bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje 

įgūdžius.  

 Pedagogai organizavo tarptautinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo priemonių iš antrinių žaliavų  projektą ,,Antrasis daiktų gyvenimas“ ir parengė 

III dalių metodinių priemonių virtualią knygą ,,Antrasis daiktų gyvenimas“ 

(www.svietimonaujienos.lt, www.joniskiosaulute.lt); nuotolinėje respublikinėje apskritojo 

stalo diskusijoje „Mokymasis lauke – kiekvieno vaiko dienos dalis" skaitė pranešimus „Vaikų 

fizinis aktyvumas lopšelio-darželio lauko erdvėse“ ir ,, Gamtos pažinimas per muziką“; 2019-

2020 m. m. dalyvavo ir vykdė respublikinį  ilgalaikį ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinį 

projektą ,,Žaidimai moko“; vykdė Europos sporto savaitę ,,#BEACTIVE“.  

 Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius, sudarytos 

sąlygos skleistis ugdytinių kūrybingumui, tenkinamas fizinio aktyvumo poreikis. Lopšelyje-

darželyje veikia papildomo ugdymo būreliai: solinis dainavimas, folklorinis ansamblis, 

keramikos būrelis; Joniškio A. Raudonikio meno mokykla lopšelyje-darželyje vykdė 

papildomo ugdymo veiklą - šokių būrelį; Joniškio rajono sporto centras vedė gimnastikos ir 

krepšinio užsiėmimus. 

 Organizuota ir plėtota bendra veikla su ugdytinių tėvais: vykdyti  eTwining  

projektai: ,,Aš virėjas“-,,I am the cook“; eTwining Live iniciatyva ,,Pirkinių maišelis iš tavo 

marškinėlių“; kūrybinių tėvelių ir vaikų darbų parodos: vaikų ir tėvelių kūrybinių-kulinarinių 

darbų knygą „Pasaka lėkštėje“, ,,Stebuklingos pirštinės“, ,,Sapnų gaudyklė“, ,,Nykštukų 

kalėdos“; ,,Žiemužėlė žiūri pro langelį“,  piešinių paroda ,,Lietuva- gimtine mūsų“, 

respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikų, pedagogų ir ugdytinių tėvelių 

kūrybinių darbų paroda ,,Vienos pirštinės/kojinės istorija“; vykdytas projektas ,,Visa mokykla 

šoka“ ir organizuotas tarptautinis virtualusis projektas ,,Šok, trypk, linksmas būki; akcija 

Europos judumo savaitei paminėti ir vykdė akciją „Svajonių skėtis“, organizuota rajoninė 

iniciatyvą ,,Vaikystės parkas“; vykdyta respublikinio projekto ,,Sveikatiada“ veikla 10 000 

žingsnių vieni niekai“; dalyvauta respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, tėvų ir pedagogų projekte ,,Kulinarinės“ dirbtuvės. 

Pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir tobulino kompetencijas 

atpažįstant vaiko individualius poreikius bei ugdymosi sunkumus, tobulino informacinių 

technologijų, ugdymo/si aplinkų kūrimo, dalyko turinio planavimo  kompetencijas, dalijosi 

gerąja darbo patirtimi 

Joniškio rajono švietimo centro ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio, 

įstaigos metodinės veiklos pasitarimuose logopedai dalijosi patirtimi apie vykdomus 

logopedinius nuotolinius grupinius (pagal amžiaus grupes) ir individualius užsiėmimus, vykdė 

informacijos sklaidą apie girdimųjų, regimųjų ir motorinių funkcijų įvertinimą ir lavinimą 

taikant Brain-Boy aparatą (projektas ,,Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ mokymai 

,,Girdimųjų, regimųjų ir motorinių funkcijų įvertinimas ir lavinimas taikant Brain-Boy 
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aparatą“, grupių mokytojai - dalinosi gerąja patirtimi apie 2020 m. vykdytus ir vykdomus 

projektus eTwining programoje, vykdytas veiklas. 

 Vaikų gerovės komisija (VGK) koordinuoja pagalbos teikimą, saugios ir 

palankios vaiko ugdymui aplinkos pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų poreikių. 

VGK atlieka pirminį ugdytinių vertinimą, teikia rekomendacijas tėvams ir pedagogams dėl 

specialiojo ugdymo būdų, metodų pritaikymo. Glaudžiai bendradarbiaujama su Joniškio 

pedagogine psichologine tarnyba dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, 

specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos jiems teikimo.  

 Panaudojant etninės kultūros elementus vykdomi projektai, kalendorinių švenčių 

paminėjimai, popietės, vakaronės organizuojamos fizinio aktyvumo veiklos: pasakų 

inscenizacijos, fizinio aktyvumo veiklos sporto salėje, lauke (taikant etnokultūros elementus); 

3 priešmokyklinio amžiaus vaikai buvo mokomi kankliuoti joniškietiškomis kanklėmis; 

vykdyta edukacinė programa vaikams ,,Mano kepaliukas“. 2020 m. vasario-gegužės mėn. 

vykdė  projektą ,,Visa mokykla šoka“ ir organizavo virtualųjį tarptautinį projektą ,,Šok, trypk, 

linksmas būki!” (projekto vaizdinė medžiaga lopšelio-darželio facebook paskyroje, 

internetinėje svetainėje www.joniskiosaulute.lt). 

 Lopšelyje darželyje nuolat kuriama mobili, patogi, saugi ir estetiška, vaiko 

aktyvumą ir smalsumą tenkinanti aplinka:  grupėse atnaujintos ugdymo priemonės, žaislai, 

baldai. Visos 12 grupių aprūpintos kompiuteriais, turi interneto prieigą, 2 priešmokyklinėse 

grupėse ir logopediniuose kabinetuose mokymui naudojamos planšetės, 4 „Smart“ lentos, porto 

salėje - interaktyvios grindys. Mokymasis vaikams tapo įdomesnis, priimtinesnis, skatinama 

ugdytinių motyvacija veikti įdomiai, inovatyviai, padėjo įtraukti kiekvieną ugdytinį į pažinimo 

ir kūrybos procesą.   

 Kruopščiai prižiūrima lauko teritorija, tvarkomi gėlynai. Vykdant Lietuvos 

higienos normos HN-75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programą. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus, 2020 metais sutvarkytos lauko žaidimų 

aikštelės (atnaujinta danga smėliu), pakeistos smėlio dėžės,  kasmet atliekama lauko žaidimų 

aikštelių apžiūra. 

 Lopšelyje-darželyje sistemingai vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 

Palaikomi glaudūs ryšiai su šiomis įstaigomis: Joniškio rajono lopšeliais-darželiais 

„Vyturėlis“, „Ąžuoliukas“, Žagarės „Vyšniukas“, Radviliškio vaikų lopšeliu-darželiu 

„Žvaigždutė“, bendradarbiaujame su respublikos vaikų darželiais, turinčiais vardą „Saulutė“, 

„Saulės“ pagrindine mokykla, Mato Slančiausko progimnazija, Joniškio rajono švietimo 

centru, Joniškio rajono sporto centru, Joniškio rajono kultūros centru, Joniškio visuomenės 

sveikatos biuru.  Darželis palaiko  draugiškus ryšius su Latvijos Respublikos Jelgavos 

savivaldybės Elėjos vaikų lopšeliu-darželiu „Kamenite“ bei Rygos lietuvių mokykla. Šie 

partneriai dalyvavo darželio organizuotuose virtualiuose projektuose „Virtualaus bendravimo 

galimybės tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų“, „Visa mokykla šoka“. 

 Įstaigos darbuotojams ir tėvams sistemingai teikiama informacija apie 

pasiekimus, trūkumus, grėsmes. Lopšelis-darželis nuolat atnaujina įstaigos internetinę 

svetainę.  Aptariami iškilę sunkumai, pagalbos teikimo būdai bei tariamasi dėl lopšelio-darželio 

veiklos programos įgyvendinimo. Atliktas srities 4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai rodiklio 

4.2. Vaiko poreikių tenkinimas pagalbinio rodiklio 4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas, 

„giluminis“ auditas.: 2020 m. nuo lapkričio 24 d. iki gruodžio 11 d. atlikta Joniškio vaikų 

lopšelio-darželio ,,Saulutė" tėvų (globėjų) apklausa ,,Ugdymo kokybė ir vaiko savijauta", 

vykdyti virtualūs įstaigos bendruomenės pasitarimai, diskusijos dėl ugdymo proceso 

tobulinimo.Visuomenei pateikiama informacija apie įstaigos ir vaikų veiklą, parengtus ir 

įgyvendintus projektus, įvykusius renginius. Tėveliai gali susipažinti, pagal kokią ugdymo 

programą ugdomi vaikai,  kokių papildomų veiklų siūlo įstaiga,  sužinoti, ką vaikai veikia 

darželyje. Įstaigos renginiai, pasiekimai, vykdoma veikla aprašomi spaudoje („Joniškio 

http://www.joniskiosaulute.lt/
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dienos“, „Sidabrė“), viešinami internetinėje svetainėje www.joniskiosaulute.lt, lopšelio-

darželio Facebook paskyroje, leidinyje „Švietimo naujienos“ (https://www.sac.smm.lt), 

informacija (nuotraukos, filmuota medžiaga, straipsniai, bukletai, pranešimai) apie įstaigos 

veiklą kaupiami ir saugomi, metraštyje, USB atmintinėje, segtuve „Apie mus rašo“, pedagogų 

kompetencijos aplankuose. 

 

 

III SKYRIUS 

SVEIKATINIMO VEIKLOS VERTINIMAS 

 

Veiklos sritys Stiprybės Silpnybės 

1. Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

valdymo 

struktūra, 

politika ir 

kokybės 

užtikrinimas. 

 Darželio visuomenės  sveikatos 

priežiūra vykdoma pagal sveikatos 

priežiūros planą, suderintą su 

savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuru. Šis planas yra sudedamoji 

įstaigos metinio plano dalis. 

 Sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojanti grupė sudaryta iš 

administracijos atstovų, pedagogų, 

sveikatos priežiūros specialisto. 

 Įrengtas sveikatos priežiūros  

kabinetas, aprūpintas būtina įranga 

ir priemonėmis. 

 Įstaigoje yra patvirtintos  tvarkos 

dėl vaikų saugumo ir sveikatos 

saugojimo užtikrinimo. 

 Sveikatos saugojimo ir  stiprinimo 

klausimai analizuojami  ir 

reguliariai aptariami  susirinkimų, 

posėdžių, pasitarimų metu su 

bendruomene. Informacija 

pateikiama informaciniuose 

stenduose, internetinėje įstaigos 

svetainėje. 

 Darželyje sveikatos 

priežiūros specialistas  

dirba 0,25 etato. 

 Tik dalis pedagogų 

motyvuotai 

bendradarbiauja 

sveikatos stiprinimo 

klausimais.  

2. Psichosocialinė 

aplinka. 

 Glaudus bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

 Tėvams teikiama išsami 

informacija apie vaiko ugdymą. 

 Bendruomenė palankiai  vertina 

įstaigos mikroklimatą. 

 Kasmet įsijungiame į  socialines 

iniciatyvas:  „Savaitė be patyčių“, 

„Tolerancijos diena“. 

Dalyvaujame  tarptautinėje 

socializacijos programoje „Zipio 

draugai“. 

 Ugdymo įstaiga 

neturi savo 

psichologo. 

 Bendruomenės nariai  

nepakankamai 

įsijungia į teikiant 

siūlymus ir 

planuojant sveikatos 

stiprinimo priemones. 
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 Tenkinami specialiųjų  ugdymosi 

poreikių vaikų poreikiai: 

logopedo, specialiojo pedagogo 

pagalba. 

 Darbuotojai gauna būtiną  

specialistų konsultacinę pagalbą. 

 

3.Fizinė aplinka  Grupių aplinka pritaikyta  vaikų 

amžiui, atitinka standartus ir 

higienos normas (pagal poreikius 

atnaujinamas inventorius, ugdymo 

priemonės, baldai). 

 Atlikta pastato išorės renovacija, 

aptverta darželio teritorija nauja 

tvora. 

 Lauko įrenginiai saugūs, nuolat 

prižiūrimi, keičiami ir papildomi 

(kasmet atliekama vaikų lauko 

žaidimų aikštelėse esančių 

įrenginių saugumo kontrolė). 

Smėlis dėžėse periodiškai 

atnaujinamas, apsaugotos nuo 

užteršimo.  

 Vaikams sudarytos sąlygos  

fiziniam aktyvumui pasireikšti: 

sporto salėje 2 kartus per savaitę 

vyksta kūno kultūros valandėlės. 

Judrios veiklos renginiai vykdomi 

kiekvienu metų laiku.  

 Lauke įrengta lauko krepšinio 

aikštelė, erdvė judriesiems 

žaidimams. 

 Darbuotojai bei ugdytinių  tėvai 

aktyviai dalyvauja sportiniuose ir 

sveikatinimo renginiuose. 

 Maistas gaminamas įstaigos  

virtuvėje. Valgiaraščiai sudaromi 

atsižvelgiant į rekomenduojamas 

paros energijos ir maistinių 

medžiagų normas vaikams. 

Valgiaraštis patvirtintas lopšelio 

darželio direktoriaus  ir suderintas 

su valstybine maisto ir 

veterinarijos tarnyba. Geriamo 

vandens kokybė atitinka 

visuomenės sveikatos teisės aktų 

reikalavimus. Vaikams 

prieinamose vietose nuolat 

pateikiamas geriamas vanduo. 

Visose rekomenduojamose 
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patalpose tiekiamas karštas 

vanduo. 

  Visuomenės sveikatos  

specialistai ir socialiniai partneriai 

veda sveikatinimo valandėles.  

  Dalyvavimas ES programose  

„Vaisių vartojimo skatinimas 

švietimo įstaigose“ programoje 

„Pienas vaikams“.  

 

4. Žmogiškieji ir 

materialieji 

ištekliai 

 Įstaigos administracija,  

specialistai ir pedagogai dalyvauja 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose sveikatos stiprinimo ir 

sveikatos ugdymo klausimais.   

 Pedagogams nuolat teikiama 

informacija apie rajoninius, 

respublikinius kvalifikacijos 

kėlimo renginius. 

 Kasmet išsiaiškinamas  ugdymo 

priemonių poreikis, įsigijimas 

aptariamas darželio taryboje,  

pasitarimuose su pedagogais ir 

kitais darbuotojais.  

 Pedagogai ir pagalbos vaikui 

specialistai supažindinami su 

metodinės literatūros ir priemonių 

pasiūla. Numatomos tikslinės 

lėšos  priemonėms įsigyti.  

 Kviečiami specialistai vaikų  

psichinės sveikatos saugojimo, 

vaikų dantukų priežiūros, 

higienos, sveikos mitybos įpročių 

ugdymui skatinti. 

 Nepakankama 

patirties apie 

sveikatos stiprinimą 

informacijos sklaida.   

 Per mažas 

finansavimas  

reikalingoms 

priemonėms įsigyti. 

 Ne visos šeimos 

laikosi sveikos 

mitybos principų, 

veiklos ir poilsio 

režimo namuose. 

5. Sveikatos 

ugdymas 

 Sveikatos ugdymo temos  

integruotos į lopšelio-darželio 

metinį veiklos planą; grupių 

ugdomosios veiklos planai 

sudaromi, atsižvelgiant į metinio 

veiklos plano tikslus ir uždavinius 

bei individualius vaikų sveikatos 

stiprinimo poreikius. 

 Vykdoma tarptautinė  

socializacijos programa „ Zipio 

draugai“, „Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa, 
projektas ,,Futboliukas“, nuo 2020 

m. spalio mėn. įgyvendinamas  

 Dalis tėvų nesidomi 

sveikatos  ugdymo 

organizavimu 

darželyje. 
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projektas ,,Sveikatiada“, vykdoma 

civilinės saugos saugos prevencija. 

  Siekiant ugdymo proceso  

kokybės įstaigoje sveikatos 

ugdymas planuojamas 

atsižvelgiant į vaiko amžiaus 

tarpsniui būdingus ypatumus, 

grupės specifiką, vaikų poreikius.  

 Ugdymo proceso  tematika įvairi, 

apima visas sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo sritis. 

 Vykdomi trumpalaikiai ir 

ilgalaikiai projektai, įvairios 

veiklos skirti sveikatos gerinimui, 

gamtos saugojimui; dalyvaujama 

respublikiniuose, tartautiniuose 

konkursuose,  projektuose, 

akcijose renginiuose.  

 Organizuota ir plėtota bendra 

veikla su ugdytinių tėvais: vykdyti  

eTwining  projektai: ,,Aš virėjas“-

,,I am the cook“; „Kokteilių 

fiesta“, iniciatyva ,,Pirkinių 

maišelis iš tavo marškinėlių“; 

kūrybinių tėvelių ir vaikų darbų 

parodos: vaikų ir tėvelių 

kūrybinių-kulinarinių darbų knygą 

„Pasaka lėkštėje, akcija Europos 

judumo savaitei paminėti ir vykdė 

akciją „Svajonių skėtis“, 

organizuota rajoninė iniciatyvą 

,,Vaikystės parkas“; vykdyta 

respublikinio projekto 

,,Sveikatiada“ veikla 10 000 

žingsnių vieni niekai“; dalyvaauta 

respublikiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, 

tėvų ir pedagogų projekte 

,,Kulinarinės“ dirbtuvės; 

organizavo tarptautinį 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo priemonių 

iš antrinių žaliavų  projektą 

,,Antrasis daiktų gyvenimas“ ir  

parengė trijų dalių virtualią knygą 

(https://youtu.be/HjBFFNuFhmM, 

https://youtu.be/oQmDBthSFSg, 

https://youtu.be/pUjwehnJmuU); 

vykdė  projektą ,,Visa mokykla 

šoka“ ir organizavo virtualųjį 

https://youtu.be/pUjwehnJmuU
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projektą ,,Šok, trypk, linksmas 

būki!” (parengta projekto vaizdinė 

medžiaga), dalyvavo ir vykdė 

respublikinį  ilgalaikį 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

prevencinį projektą ,,Žaidimai 

moko“, vykdė saugumo savaitę 

,,Būk saugus kelyje“. 

6.Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos veiklos 

sklaida 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokykloje. 

 Sveikatinimo veikla  viešinama 

įstaigos internetinėje svetainėje 

www.joniskiosaulute.lt, rajono 

spaudoje („Sidabrė“), lopšelio-

darželio Facebook paskyroje, 

leidinyje „Švietimo naujienos“ 

(https://www.sac.smm.lt), grupių 

informacinėse lentose.  

 Pedagogai dalijasi gerąja darbo  

patirtimi: nuotolinėje 

respublikinėje apskritojo stalo 

diskusijoje „Mokymasis lauke – 

kiekvieno vaiko dienos dalis" 

skaitė pranešimus „Vaikų fizinis 

aktyvumas lopšelio-darželio lauko 

erdvėse“, ,, Gamtos pažinimas per 

muziką. 

 Numatyti įvairūs renginiai, veiklos 

ir  priemonės sveikatos stiprinimo 

sklaidai. 

 Sveikatos stiprinimo veikloje  

dalyvauja visi pedagogai, 

sveikatos priežiūros specialistė, 

maitinimo organizavimo ir 

higienos priežiūros  specialistas, 

tėvai, kiti įstaigos darbuotojai. 

 Įstaigos pedagogai dalyvauja  

miesto, respublikos 

organizuojamuose renginiuose. 

 

 Neišnaudojamos 

galimybės  dalinantis 

gerąja patirtimi 

tinklapyje 

www.smlpc.lt. 

 GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

  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. 

 Daugėja vaikų 

turinčių speciaiųjų 

ugdymosi poreikių, 

ugdymosi sunkumų, 

emocijų bei elgesio 

sutrikimų.  

 Dauguma įstaigoje 

dirbančių darbuotojų 

yra vyresnio amžiaus 

(didesni susirgimo 

atvejai). 

http://www.joniskiosaulute.lt/
https://www.sac.smm.lt/
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 Aktyviau bendradarbiauti su kitų 

švietimo įstaigų bendruomenėmis 

ar visuomeninėmis 

organizacijomis sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo srityje. 

 Atsižvelgiant į finansines 

galimybes, naujinti įstaigos  vidaus 

ir lauko erdves,  kurti saugesnę 

darželio aplinką.  

 Tobulinti bendruomenės narių 

kvalifikaciją ir kompetencijas 

sveikatos stiprinimo srityje bei 

sudaryti sąlygas jiems dalyvauti 

mokymuose. 

 Skleisti informaciją ir gerąją patirtį 

apie sveikatos stiprinimo veiklas, 

naudojant įvairias komunikacijos 

priemones.  

 

IV SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAS - sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas, skatinant bendruomenės atsakingą 

požiūrį į sveikatą, kuriant palankią aplinką ir užtikrinant sveikatos ugdymo kokybę. 

 

UŽDAVINIAI:  

1. Ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įpročius, formuojant atsakingą požiūrį į sveikatą.  

2. Kurti sveikatai palankią, saugią ir jaukią ugdymosi aplinką, įtraukiant  įstaigos bendruomenę 

į veiklos organizavimą ir sprendimų sveikatos klausimais priėmimą;  

3. Siekti pedagogų kompetencijų tobulinimo, sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityje;  

4. Skatinti gerosios patirties sklaidą įvairiomis darželio bendruomenės ir visuomenės 

informavimo priemonėmis.  

 

V SKYRIUS 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

 

1-a veikos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, 

POLITIKA IR KOKYBĖS GARANTAVIMAS 

TIKSLAS - Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą. 
 

Rodiklis Priemonės Data Atsakingi asmenys 

1. Uždavinys. Plėtoti sveikatos stiprinimo procesus mokykloje. 

1.1. Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

1.1.1 Sudaryti sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo grupę. 

2021 m. 

 

Direktorius 
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organizavimo grupės 

sudarymas. 

1.1.2. Parengti sveikatingumo 

programą „Saulutės vaikai 

gyvena sveikai!”. 

2021 m. Sveikatos stiprinimo 

veikos organizavimo 

grupė 

1.2 Sveikatos 

stiprinimas įtrauktas 

į ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos 

veiklą. 

1.2.1. Parengti lopšelio-darželio 

2021-2023 m. strateginį veiklos 

planą. 

2021 m. Direktorius 

1.2.2. Parengti lopšelio-darželio 

metinį veiklos planą, sudaryti 

ilgalaikius ir trumpalaikius 

ugdomosios veiklos planus 

grupėse. 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Direktorius, 

grupių mokytojai 

 

1.3. Sveikatos 

priežiūros darželyje  

organizavimas. 

1.3.1. Sveikatos priežiūros 

organizavimo  metinis veiklos 

planas.  

Kasmet 

2021-2025 m. 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 

1.3.2. Sveikatos priežiūros 

organizavimo tvarkos aprašas. 
2021-2025 m. 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 

1.3.3. Prevencinių priemonių 

planavimas. 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai, 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 

2. Uždavinys. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

2.1. Sveikatos 

stiprinimo procesų ir 

rezultatų vertinimas. 

2.1.1. Sveikatos stiprinimo ir 

vertinimo sistemos tobulinimas 

ir įgyvendinimas.  

Kasmet 

2021- 2025 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė 

2.1.2. Sveikatą stiprinančių 

mokyklų veiklos vertinimo 

rodiklių integravimas į darželio 

veiklos vertinimo sistema.  

Kasmet 

2021- 2025 m. 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė 

 

2.1.3. Veiklos įsivertinimo 

rezultatų panaudojimas 

sveikatos stiprinimo veiklai 

planuoti ir kokybei gerinti. 

Kasmet 

2021- 2025 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė 

Laukiamas rezultatas - sveikatos stiprinimo sistemos sukūrimas, leidžiantis išsiaiškinti 

bendruomenės poreikius bei lūkesčius apie sveikatos stiprinimą ir saugojimą įstaigoje. Efektyvus 

darželio sveikatos stiprinimo veiklos planavimas ir įgyvendinimas. 

 

2-a veiklos sritis. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA  

TIKSLAS – Plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės narių tarpusavio santykius. 
 

Rodiklis Priemonės Data Atsakingi asmenys 
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1. Uždavinys. Kurti ir puoselėti gerus darželio bendruomenės narių tarpusavio 

santykius. 

1.1. Bendruomenės 

narių gerų 

tarpusavio santykių 

kūrimas ir 

puoselėjimas 

1.1.1. Bendruomeniškumą 

skatinančių renginių 

organizavimas: išvykos, 

varžybos, konkursai, parodos. 

Kasmet 

2021-2025 m. 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai. 

1.2.Galimybių 

dalyvauti sveikatą 

stiprinančioje 

veikloje visiems 

bendruomenės 

nariams sudarymas. 

1.2.1. Sveikatos stiprinimo 

renginių planavimas, 

organizavimas ir dalyvavimas 

juose: šventės, atvirų durų 

dienos, vaikų ir tėvų darbų  

parodos, sporto šventės, 

konkursai, išvykos, projektai, 

tėvų susirinkimai. 

Kasmet 

2021-2025 m. 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas, 

pedagogai, 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

1.3.Agresyvaus, 

grubaus elgesio 

apraiškos 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje 

prevencija. 

 

 

 

 

 

1.3.1. Grupių elgesio taisyklių, 

susitarimų kūrimas.   

Kasmet 

2021-2025 m. 

 

Grupių mokytojai 

1.3.2. Grupių projektų rengimas 

ir įgyvendinimas.  

 

Kasmet 

2021-2025 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, grupių 

mokytojai 

1.3.3. Vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimo 

atlikimas.  

Pagal poreikį 

 

Vaiko gerovės 

komisija 

1.3.4. Tarptautinės 

socializacijos  programos 

„Zipio draugai“ vykdymas.  

Kasmet 

2021-2025 m. 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

1.3.5. Dalyvavimas veiksmo 

savaitėje „Be patyčių“, 

Tolerancijos dienos minėjimas 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Grupių mokytojai 

1.3.6. Konsultacijų 

pedagogams, tėvams švietimo 

pagalbos klausimais teikimas. 

Kasmet 

2021-2025 m. 

 

Direktorius 

Vaiko gerovės 

komisija 

Laukiamas rezultatas – ugdymo įstaigoje bus sukurta saugi psichosocialinė aplinka, grįsta 

bendruomeniškumo principu. Tenkinami vaikų specialieji ugdymosi poreikiai, įvertinamos ir 

sprendžiamos vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, problemos.  

 

3-ioji veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA  

TIKSLAS - Kurti ir puoselėti sveikatos, saugos reikalavimus atitinkančią vaikų ugdymo 

aplinką. 
 

Rodiklis Priemonės Data Atsakingi asmenys 

1. Uždavinys. Kurti saugią ir sveiką aplinką 

1.1. Darželio 

teritorijos ir patalpų 

priežiūros 

1.1.1. Naujų priemonių fizinio 

aktyvumo skatinimui įsigijimas 

bei jų naudojimas. 

Kasmet 

2021-2025 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 
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užtikrinimas bei 

aplinkos pritaikymas 

sveikatos stiprinimo 

tikslams. 

1.1.2. Edukacinių erdvių 

plėtojimas: stiprinant psichinę 

vaikų sveikatą sukurti atskirą 

nusiraminimo erdvę.  

2021-2025 m. Direktorius 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos 

organizavimo grupė 

1.1.3. Dalyvavimas aplinkos 

tvarkymo akcijose.  

 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos 

organizavimo grupė 

1.1.4. Higienos normų atitikties 

vertinimas ir rekomendacijų 

teikimas ugdymo įstaigos 

administracijai. Tikrinti 

patalpų, bendrų poilsio zonų 

tinkamą įrengimą ir priežiūrą 

(apžvietimą, šildymą, valymo, 

vėdinimo ir saugos priemonių 

užtikrinimas).   

 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Direktorius  Ūkvedys 

Visuomenės 

svekatos specialistas 

1.1.5. Teritorijos priežiūros 

užtikrinimas. Teritorijos takų, 

patalpų, pastatų atnaujinimas. 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Direktorius  Ūkvedys 

1.1.6. Tęsti dalyvavimą 

aplinkos apsaugos projekte 

,,Mes rušiuojam“. 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2. Uždavinys. Užtikrinti, kad mokykloje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių 

sveikatą. 

2.1. Darželio 

bendruomenės narių 

fizinio aktyvumo 

skatinimas. 

2.1.1. Organizuoti ir dalyvauti 

rajoniniuose, respublikiniuose 

ir tarptautiniuose sporto 

švenčių, sveikatos dienų, 

akcijų, varžybų renginiuose.  

  

 

Kasmet 

2021 – 2025 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

sveikatos stiprinimo 

veiklos 

organizavimo grupė. 

2.1.2. Ieškoti naujų ir įdomių 

fizinio aktyvumo skatnimo 

būdų. 

Kasmet 

2021 – 2025 m. 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos 

organizavimo grupė 

2.2. Mitybos ir 

geriamojo vandens 

prieinamumo 

užtikrinimas. 

2.2.1. Tęsti dalyvavimą 

programose „Pienas vaikams“ 

ir „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“.  

Kasmet 

2021- 2025 m. 

 

Direktorius 

 

2.2.2. 15 dienų valgiaraščio 

atnaujinimas.  

Pagal poreikį Maitinimo 

organizavimo ir 

higienos priežiūros 

specialistė 

2.2.3. Mitybos 

individualizavimas 

atsižvelgiant į vaiko sveikatą 

(alerginės ligos, virškinimo 

sutrikimai ir kt.). 

Pagal poreikį Maitinimo 

organizavimo ir 

higienos priežiūros 

specialistė 
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Laukiamas rezultats – bus sukurtos sveikos, patrauklios mokymosi, darbo ir poilsio, higienos 

reikalavimus atitinkančios apinkos sąlygos. Didės bendruomenės narių fizinis aktyvumas. 

 

4 -oji veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI.  

TIKSLAS – Sutelkti įstaigos žmogiškuosius ir materialius išteklius sveikatos stiprinimui ir 

ugdymui gerinti.  
 

Rodiklis Priemonės Data Atsakingi asmenys 

1. Uždavinys. Sutelkti bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo veiklai. 

1.1. Pedagogų ir kitų 

ugdymo procese 

dalyvaujančių 

asmenų 

kvalifikacijos 

tobulinimo sveikatos 

stiprinimo ir 

sveikatos ugdymo 

klausimais 

organizavimas. 

1.1.1. Dalyvauti seminaruose, 

konferencijose, paskaitose, 

diskusijose, kurios susiję su 

sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo klausimais. 

Nuolat 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

pedagogai 

1.2. Bendruomenės 

narių pasitelkimas 

sveikatos ugdymui 

1.2.1. Savivaldos institucijų 

įtraukimas į sveikatingumo 

klausimų sprendimus.   

Kasmet 

2021-2025 m. 

Direktorius 

1.2.2. Vaikų tėvų (globėjų) 

pasitelkimas sveikatos 

ugdymui: savanoriavimas 

grupėse, renginių, įvairių veiklų 

organizavimas ir dalyvavimas. 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos 

organizavimo grupė, 

pedagogai 

2. Uždavinys. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialiuosius išteklius. 

2.1. Apsirūpinimas 

metodine medžiaga 

ir kitomis sveikatos 

ugdymui 

reikalingomis 

priemonėmis. 

2.1.1. Priemonių įsigijimo 

plano rengimas.  

Kasmet 

2021-2025 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2.1.2. Metodinės medžiagos 

sveikatos ugdymo klausimais 

įsigijimas ir kaupimas. 

Pagal poreikį Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2.1.3. Edukacinių   priemonių  

vaikų sveikatos   saugojimo   

kompetencijos ugdymui 

kūrimas. 

Pagal poreikį 

 

Pedagogai 

2.2. 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

 

 

2.2.1. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su:  

 Joniškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuru; 

 Nacionaliniu 

visuomenės sveikatos 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai  
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centru prie sveikatos 

apsaugos ministerijos, 

Šiaulių depertamento 

Joniškio skyriumi; 

 Joniškio rajono  

švietimo centro 

pedagogine 

psichologine tarnyba; 

 Šiaulių apskrities 

vyriausiojo policijos 

komisariato Joniškio 

rajono policijos 

komisariatu.  

 

 Joniškio rajono 

savivaldybės vaikų 

teisių tarnyba; 

 Joniškio priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba. 

2.2.2. Ieškoti naujų socialinių 

partnerių, sveikatą stiprinančių 

mokyklų tarpe. 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Direktorius, 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos 

organizavimo grupė 

 

Laukiamas rezultatas - pedagogų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų žinios ir gebėjimai 

bus tikslingai panaudojami sveikatos stiprinimo ir ugdymo procese. Pedagogai tobulins savo 

kvalifikaciją, tėvai gaus daugiau informacijos sveikatos stiprinimo klausimais. Vyks veiksmingas 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Prasiplės ir sustiprės ryšiai su kitomis ikimokyklinį 

ir priešmokyklinį ugdymą vykdančiomis  įstaigomis. 

 

5-a veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS  

TIKSLAS – užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę. 

 

Rodiklis Priemonės Data Atsakingi asmenys 

1. Uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatos stiprinimo 

veiklos patirties sklaidą mokykloje. 

1.1. Sveikatos 

ugdymas įtrauktas į 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas. 

1.1.1. Sveikatos ugdymo temų 

įtraukimas  į ilgalaikius ir 

trumpalaikius  ugdomosios 

veiklos planus.  

Kasmet 

2021-2025 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1.1.2. „Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo“,   „ Alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos“ programų 

integravimas .  

Kasmet 

2021-2025 m. 

Pedagogai 

 

1.1.3. Socializacijos programos 

„Zipio draugai“ vykdymas.  

Kasmet 

2021-2025 m. 

Mokytojas 
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 priešmokyklinio 

ugdymo grupei 

1.1.4. Civilinės saugos mokymų 

organizavimas. 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1.2. Sveikatos 

ugdymas 

organizuojamas 

visiems darželio 

vaikams, 

atsižvelgiant į jų 

poreikius. 

1.2.1. Individualių ugdymo 

planų rengimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikams.  

Kasmet 

2021-2025 m. 

Vaiko gerovės 

komisija 

1.2.2. Ugdymo turinio 

pritaikymas individualiems 

vaikų poreikiams. 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Mokytojai grupėse 

1.3. Sveikatos 

ugdymas apima 

įvairias sveikatos 

sritis. 

1.3.1. Organizuoti vaikams 

diskusijas, pokalbius sveikos 

gyvensenos temomis. 

 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

 1.3.2. Dalyvavimas 

respublikiniuose akcijose, 

pasaulinių dienų minėjimuose, 

konkursuose ir projektuose.   

 

2021-2025 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

pedagogai, 

Visuomenės  

sveikatos specialistė 

1.3.3. Organizuoti vaikų tėvams 

(globėjams), diskusijas, 

pokalbius sveikos gyvensenos 

temomis: 

1. „Sveika vaikų mityba“; 

2. „Vaikų dantų priežiūra“. 

2021-2025 m. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

pedagogai 

1.3.4. Grupių projektų rengimas 

ir įgyvendinimas iš įvairių 

sveikatos ugdymo sričių.  

  

 

Kasmet 

2021-2025 m. 

 

Mokytojai grupėse, 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Laukiamas rezultatas - sveikatos ugdymas vyksta integruojant į visą ugdymo procesą. Taikomi 

aktyvieji ugdymo metodai ir prevencinės priemonės formuos vaikų ir tėvų sveikos gyvensenos 

nuostatas ir įgūdžius.  

 

6-a veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA 

IR TĘSTINUMO LAIDAVIMAS  

TIKSLAS – skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį vietos bendruomenei. 

 

Rodiklis Priemonės Data Atsakingi asmenys 

1. Uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatos stiprinimo 

veiklos patirties sklaidą mokykloje. 



 

18 
 

1.1. Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

patirties sklaida 

darželyje ir už jos 

ribų. 

1.1.1. Atvirų veiklų vedimas, 

aptarimas metodiniuose 

pasitarimuose.  

2021-2025 m. Pedagogai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1.1.2. Reguliariai skelbti 

informaciją apie ugdymo 

įstaigoje vykdomą sveikatinimo 

veiklą – darželio internetinėje 

svetainėje, socialiniame tinkle 

„Facebook“. 

2021-2025 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklos 

organizavimo grupė 

 

1.1.3. Sukurti ir pildyti atskirą 

skiltį darželio internetiniame 

puslapyje „Sveikatą stiprinanti 

mokykla“. 

2021-2025 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklos 

organizavimo grupė 

Informacinių 

technologijų 

specialistas 

1.1.4. Metinės sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

ataskaitos rengimas. 

Kasmet 

2021-2025 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos 

organizavimo grupė 

1.1.5. Veiklos viešinimas 

spaudoje. 

2021-2025 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklos 

organizavimo  

grupė 

Laukiamas rezultatas – bus užtikrinama sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir veiklos 

patirties sklaida mokykloje ir už jos ribų. 

 

VI SKYRIUS 

PROGRAMOS LĖŠOS 

 

Programos įgyvendinimui bus skiriama dalis 1,2% gyventojų pajamų mokesčio, 

savivaldybės ir valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio lėšos), 

projektinės lėšos.  

 

VII SKYRIUS  

PROGRAMOS VERTINIMAS 

 

Programos įgyvendinimas bus vertinamas vadovaujantis metodinėmis 

rekomendacijomis „Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas 

ikimokyklinio ugdymo mokykloje“ ( 2017).  Reguliariuose susirinkimuose bus pristatomos 

programos vykdymo ataskaitos. Kartą metuose organizuojamas kurios nors veiklos srities  

įsivertinimas. Vertinimo išvados viešinamos darželio bendruomenei, skelbiamos įstaigos  

internetinėje svetainėje.  

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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Sveikatos stiprinimo programa gali būti koreguojama pritarus darželio tarybai,  

atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir siūlymus. Kiekvienas bendruomenės narys gali 

siūlyti idėjas sveikatos stiprinimo programos plėtrai ir priemonių įgyvendinimui. Sveikatos 

stiprinimas - prioritetas kiekvienam bendruomenės nariui. Su programa supažindinti visi 

bendruomenės nariai. Programos įgyvendinimo koordinatorius – direktoriaus  pavaduotojas 

ugdymui. 

 

      _____________________________        

 

                       

PRITARTA  

Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 

tarybos 2021 m. kovo 24 d.  posėdyje  

protokolo Nr. D-3 

 


