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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

               Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ Sveikatos stiprinimo programa „Noriu būti sveikas“ 

2023-2027 metams (toliau – programa) parengta atsižvelgiant į strateginį įstaigos planą, bendruomenės 

poreikius, pasiūlymus, rekomendacijas, įstaigos dalyvavimą sveikatos ugdymo ir stiprinimo projektuose bei 

renginiuose. Programa numato tikslus, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams įgyvendinti. 

Programos turinys apima ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Programa siekiama ugdyti 

visapusiškai sveiką vaiką, formuojant vaikų sveikos gyvensenos nuostatas, į ugdymo procesą integruojant 

pagrindinius sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos principus, įtraukiant visą darželio bendruomenę į 

sveikatai palankios aplinkos bei sveikatos stiprinimo sistemos darželyje kūrimą.  

            Programa parengta vadovaujantis Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir 

aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-651/V-665.  

           Programą rengė lopšelio-darželio Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė, sudaryta  

Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d.  įsakymu Nr. B-38. Programos 

vykdytojai: Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ pedagogai bei specialistai, ugdytiniai bei jų tėvai, kiti 

darželio bendruomenės nariai, socialiniai partneriai. 

 

II SKYRIUS 

2018-2022 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

 REZULTATAI IR IŠVADOS 

 

       Lopšelyje-darželyje sėkmingai vykdytas sveikos gyvensenos ugdymas, įgyvendinama sveikatos 

stiprinimo programa „Noriu būti sveikas“ 2018-2022m. 

     2022-2023 m. įstaigą lanko 129 vaikai. Lopšelyje-darželyje dirba 24 pedagogai - ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai, meninio ugdymo pedagogas, judesio korekcijos specialistas, 4 logopedai, 2 specialieji pedagogai, 

socialinis pedagogas. Sveikatos priežiūrą vykdo visuomenės sveikatos specialistė iš Radviliškio visuomenės 

sveikatos biuro. Įstaigoje dirbantys pedagogai ir specialistai kompetentingi, jų gebėjimai ir žinios laiduoja 

kokybišką vaiko ugdymą. Pedagogai ir specialistai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, inicijuoja, 

organizuoja ir dalyvauja įvairiuose projektuose, miesto ir respublikos mastu organizuojamuose renginiuose, 

rajono ikimokyklinio ugdymo metodinio ratelio veikloje (akcijose, parodose, konkursuose, šventėse, 

projektuose). 

      Įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, kurie nuolat tobulina profesinę, asmeninę, dalykinę 

kompetencijas. Miesto ir respublikos darželių pedagogams nuolat organizuojami įvairūs renginiai, 

seminarai, konferencijos. 76 proc. pedagogų kėlė kvalifikaciją vaikų sveikatos gyvensenos ugdymo srityje, 

virtualiuose mokymuose ir seminaruose, bei respublikos ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų 

asociacijos (RIUKKPA) veiklose.     

  Radviliškio lopšelis – darželis „Kregždutė“   Sveikatą stiprinančių mokyklų projekte dalyvauja nuo 2012 

m. ir turi sukaupęs didelę patirtį, pedagogai organizuoja  gerosios patirties sklaidą. 2020 m. organizuotoje 

respublikinėje  konferencijoje „Inovatyvių metodų taikymas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“ pranešimus 

skaitė 8 įstaigos pedagogų.   
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       Sveikatos stiprinimo veiklos plėtojimui, tobulinimui itin svarbi socialinė partnerystė. Lopšelyje – 

darželyje „Kregždutė“ daug dėmesio skiriama vidinei pedagogų tarpusavio sąveikai stiprinti bei šeimos 

įtraukties didinimui. 

   Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose buvo aptariamas ugdytiniams sudarytų pritaikytų ugdymo programų 

turinys, ugdymo pasiekimai ir problemos, teikiama pagalba, vykdomos konsultacijos tėvams. 

     Darželio bendruomenė aktyviai įsijungusi į ilgalaikių ir naujų projektų ir programų, ugdančių sveikos 

gyvensenos įgūdžius, įgyvendinimą. Dalyvauta tęstiniuose ir naujuose projektuose bei programose: 

 Emocinių-socialinių įgūdžių ugdymo programa su Kimochi lėlėmis; 

 Sveikatos stiprinimo programa „Noriu būti sveikas“; 

 Prevencinė programa „Žaidimai moko“; 

 LFF ir MaFA projektas „Futboliukas“; 

 Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“; 

 Respublikinis projektas „Sveikatiada“;  

 UEFA ir LFF Disney projektas skatinantis mergaites žaisti futbolą „PLAYMAKERS“; 

 Projektas „Sveikata visus metus 2021“; 

        Lopšelyje-darželyje sudarytos palankios sąlygos neformaliam ugdymui, veikia 9 būreliai: Dainavimo 

studija „Vaivorykštės takelis“; „Netaisyklingos laikysenos profilaktika“; „Plokščiapadystės profilaktika“; 

Sporto būrelis „Noriu būti sveikas ir stiprus“; IKT būrelis „Interaktyvūs žaidimai; EBRU – tapyba ant 

vandens terapija; Meninio ugdymo būrelis „Lipdymo paslaptys“; Steam būrelis „Mažieji atradėjai“; Futbolo 

būrelis. Sporto ir sveikatos stiprinimo būrelius lanko 73 proc. vaikų. 

       Ugdytinių sveikos gyvensenos samprata formuota į ugdymo procesą integruojant įvairias sveikatos 

stiprinimo veiklas: iniciatyva „Aktyviai, draugiškai , sveikai”, „Pasaulinė judėjimo sveikatos labui dieną“, 

akcijos „Pamoka lauke“, „Diena be automobilio“, sportinės pramogos su šeimomis, rudens ir žiemos 

olimpiados. 

       Finansuota „Ugdytinių emocinės sveikatos stiprinimo“ programa, iš Radviliškio visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos lėšų, už kuriuos įsigyti lauko muzikos instrumentai. Už vaikų fizinio 

aktyvumo skatinimo tęstinumą MaFA projektas „Futboliukas“ ir LFF Disney  projektas  „PLAYMAKERS“ 

skyrė priemonių už 600 Eur,. Finansuotas iš visuomenės sveikatos programų, vaikų sveikatingumą 

skatinantis projektas „Vasaros džiaugsmai ir atradimai“, vyko 2 – jų savaičių vasaros stovykla vaikams, 

kurios metu vyko judrūs žaidimai ir kūrybinės veiklos lauke. Vaikai keliavo į edukacines išvykas ir labai 

turiningai, smagiai ir aktyviai leido laiką lauke. Atnaujintos ir praplėstos edukacinės erdvės vaikų veiklai 

lauke: įrengtas naujas lauko žaidimų kompleksas, šiltnamis, basų kojų takas. 

      COVID-19 pandemija ir karantinas ribojo tėvų ir įstaigos kontaktinį bendravimą. Tačiau išliko 

geranoriškas bendradarbiavimas. Ugdytinių šeimos aktyviai sudalyvavo Radviliškio miesto seniūnijos 

organizuotame „Gražiausio inkilo“ konkurse ir antrus metus iš eilės laimėjo „Batutų dieną“ darželyje. 

Prisijungė prie akcijos „Darom“ gražindami darželio aplinką, dovanotais gėlių sodinukais, sudalyvavo 

kūrybinių darbų parodose, Europos sveikos mitybos dienoje, labdaros akcijoje „Gerumo daigelį auginkim“. 

Šeimos prisidėjo prie lauko edukacinių aplinkų kūrimo, padovanojo palečių lauko baldų gamybai, aprūpino 

šiltnamį juodžemiu. Domėjosi vaikų pasiekimais dalyvaudami tėvų susirinkimuose nuotoliniu ir kontaktiniu 

būdu,  93 proc. tėvų prisijungė prie elektroninio dienyno „Eliis“. 

      Sistemingai ir operatyviai viešinama naujausia informacija apie įstaigos veiklą lopšelio-darželio 

interneto svetainėje, tėveliams elektroniniame dienyne, socialiniuose tinkluose, spaudoje. 

     Sveikatos stiprinimo veiklos įvertinimas atliekamas pagal metodines rekomendacijas ,,Sveikatą 

stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“.  Vykdant 

vidaus auditą, sveikatos stiprinančios mokyklos veiklos srities rodikliai įvertinti: 
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SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VERTINIMO LYGIAI 

 

 

     

Detalesnis vertinimas sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas ikimokyklinio 

ugdymo mokyklose pateiktas priede Nr.1. 
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Sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklos SSGG analizė 

STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

1. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas 

 

Mokykloje yra sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojanti grupė, kurią sudaro 

administracijos atstovas, ugdytinių tėvų 

atstovas, mokytojai, Futbolo treneris, 

visuomenės sveikatos specialistas, kiti 

specialistai (logopedas, specialusis 

pedagogas, judesio korekcijos specialistas). 

 

Sveikatos stiprinimo programoje numatytos 

priemonės įtrauktos į lopšelio- darželio 

strateginį planą, metinį ir savaitinius veiklos 

planus. 

 

Sveikatos priežiūros specialisto veikla 

integruota į sveikatos stiprinimo veiklą 

lopšelyje-darželyje. 

Nepakankamas tėvų ir darbuotojų (ypač 

aptarnaujančio personalo) dalyvavimas, 

aptariant sveikatos stiprinimo rezultatus, 

planuojant veiklą. 

 

Nėra sukurta sveikatos stiprinimo veiklos 

vertinimo sistema. Vertinimas vykdomas tik 

pateikiant ataskaitas apie įvykdytas 

priemones ir veiklas. 

 

Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro specialisto nepakankamai 

aktyvus dalyvavimas sveikatos stiprinimo 

veiklose. 
 

 

2. Psichosocialinė aplinka 

 

Įstaiga kasmet ugdomojoje veikloje numato 

atskiras priemones smurto ir patyčių 

prevencijai bei socialinių ir emocinių įgūdžių 

ugdymui („Savaitė be patyčių“, „Kimochis“). 

 

Tėvams, globėjams, darželio bendruomenei 

sudaryta galimybė dalyvauti 

organizuojamuose renginiuose, apie kuriuos 

skelbiama darželio internetinėje svetainėje.  

 

Įstaiga bendradarbiauja ir konsultuojasi su 

Radviliškio rajono PPT tarnyba, organizuoja 

VGK susirinkimus specialiųjų poreikių 

vaikams, rengia individualius pagalbos 

planus. 

Bendruomenės nariai mažai teikia 

konstruktyvių pasiūlymų sveikatos 

stiprinimui gerinti. 

 

Dalis tėvų nėra  aktyvūs dalyviai lopšelio-

darželio sveikatos stiprinimo veikloje. 

 

 

3. Fizinė aplinka 

 

Vaikų maitinimas vykdomas pagal sudarytus 

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos 

biuro dietistės 15 dienų perspektyvinius 

valgiaraščius. 

 

Įstaigoje kuriama higienos normas atitinkanti, 

saugi ugdymosi aplinka (aptverta lopšelio-

darželio teritorija, žaidimų aikštelės, pakeistos 

Gana didelė dalis ugdytinių sunkiai 

adaptuojasi prie sveikatai palankaus 

valgiaraščio, atsisako valgyti kai kuriuos 

patiekalus. 
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pavėsinių grindinių dangos, pakankamai gerai 

apšviesta darželio teritorija), nuolat vykdoma 

ugdymo aplinkos kontrolė. 

 

Kūno kultūros užsiėmimai vyksta atskiroje 

sporto salėje, judesio korekcijos pratybos, 

masažai vykdomi pritaikytose patalpose.  

 

Skatinama aktyvi fizinė, pažintinė veikla už 

įstaigos ribų. 

 

Aktyviai dalyvaujama sveikatos stiprinimo, 

fizinio aktyvumo renginiuose ir projektuose 

už įstaigos ribų: „Parko labirintai“, „Rieda 

ratai rateliukai“, „Futboliukas“, „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“, „Mano ratai buvo du“, 

„Sveikatiada“, „Sveikata visus metus“. 

 

Lopšelis-darželis dalyvauja ES ir valstybės 
remiamose programose „Vaisių  ir daržovių 

bei pieno produktų vartojimo skatinimas 

vaikų ugdymo įstaigose“. 
 

Darželyje įkurtas šiltnamis vaikų sveikos 

mitybos įgūdžių formavimui. Įrengtas basų 

kojų takas vaikų sveikatos stiprinimui. 

 

4. Žmogiškieji ir materialieji ištekliai 

 

 

Įstaigoje dirba pagalbos mokiniui specialistai:   

socialinis pedagogas, 4 logopedai, 2 

specialieji pedagogai, judesio korekcijos 

specialistas. Teikiama specialioji pagalba (2 

mokytojo padėjėjai).  

 

Rengiamos Lietuvos konferencijos,  

kviečiami lektoriai, pedagogai, specialistai 

rengia pranešimus, apie vaikų ir 

bendruomenės narių fizinės ir psichinės 

sveikatos stiprinimą. 

 

Lopšelio-darželio pedagogai ir kiti 

specialistai siūlo idėjas, dalyvauja visuotinėse 

akcijose, sveikatingumo savaitėse, 

organizuoja sportinius renginius, olimpiadas. 

 

 

 

 

 

Lopšelyje-darželyje nėra numatyta 

pakankamai lėšų lauko sportiniam 

inventoriui.  

 

Nepakankamas dėmesys skiriamas sveikatos 

ugdymo respublikinių projektų rengimui ir 

įgyvendinimui. 
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5. Sveikatos ugdymas 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos integruotos  į 

lopšelio-darželio ugdymo procesą, 

atsižvelgdamos į metinio veiklos plano 

tikslus, uždavinius, organizuoja sveikatinimo 

renginius įvairaus amžiaus vaikams. 

 

Sveikatos ugdymo veiklose dalyvauja visi 

bendruomenės nariai: tėvai, pedagogai, 

švietimo pagalbos specialistai, visuomenės 

sveikatos specialistė. 

Mažai tėvų įsitraukia į  sveikatos ugdymo 

organizavimą ikimokyklinėje įstaigoje. 

6. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida ir tęstinumo 

laidavimai ikimokyklinio ugdymo mokykloje 

Sveikatos stiprinimo gerosios patirties sklaida 

pateikiama įvairiose informaciniuose 

šaltiniuose (rajoninė spauda, visuomenės 

sveikatos biuro internetinėje svetainėje, 

lopšelio-darželio stenduose, įstaigos 

internetinėje svetainėje, elektroniniame 

dienyne ir kituose socialiniuose tinkluose). 

 

Įstaigos pedagogai su ugdytiniais dalyvauja 

Lietuvos mastu organizuojamuose sveikatos 

stiprinimo projektuose (RIUKKPA, 

„Futboliukas, „Sveikatiada“, „Sveikata visus 

metus“ ir kt.). 

 

Lopšelio-darželio pedagogai ir švietimo 

pagalbos specialistai rengia ir skaito 

pranešimus, organizuoja parodas apie 

sveikatos stiprinimo patirtis („Sveikatos 

kilimas“, „Kalbos labirintai (interaktyvios 

priemonės)“, „Olimpinės sporto šakos 

simbolis“, „Mergaičių fizinių gebėjimų 

ugdymas futbolo užsiėmimuose (Playmaker)“ 

ir kt.). 

Trūksta kai kurių pedagogų iniciatyvos, 

aktyvumo, gerosios patirties sklaidai 

įstaigoje ir už jos ribų. 

 

 

 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su 

šeima, stiprinant tėvų vaidmenį vaikų 

sveikatos palaikymo ir stiprinimo klausimais. 

 

Efektyvinti sveikatos ugdymo  ir prevencinių  

programų įgyvendinimą bei jų sklaidą. 

 

Tinkamai paskirstyti įstaigai skirtas lėšas 

atnaujinant sportinį inventorių, metodines 

medžiagas ir kitas ugdymo priemones. 

Nepakankamas finansavimas inovatyvių 

ugdymo priemonių įsigijimui, įrangai 

atnaujinti pagal higienos normos 

reikalavimus. 

 

Dalies tėvų pasyvumas, formalus 

dalyvavimas, bendradarbiaujant ir 

sprendžiant esamas problemas. 

 

Kai kurių įstaigos bendruomenės narių 
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Ieškoti naujų socialinių partnerių ir tobulinti 

bendradarbiavimą su esamais partneriais. 
 
Padėti šeimai ugdyti sveiką vaiką, teikiant 

kokybiškas sveikatinimo paslaugas, ieškant 

naujų bendradarbiavimo su šeimomis formų, 

siekiant didinti tėvų sąmoningumą vaikų 

sveikatos klausimais. 

 

Įgyti patirties sveikatos stiprinimo srityje, 

pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai turės  

galimybę dalintis gerąja patirtimi. 

 

Kurti palankų mikroklimatą įstaigos 

darbuotojams, organizuojant edukacines 

išvykas, pramogas, susitikimus neformalioje 

aplinkoje, , skatinant pozityvų bendruomenės 

narių bendravimą. 

abejingumas arba nenoras įsitraukti į 

organizuojamas veiklas, pramogas, išvykas 

mikroklimatui gerinti. 

 

Pedagogams ir švietimo pagalbos 

specialistams trūkumas seminarų, mokymų 

sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo 

srityje. 

 

 

 

III SKYRIUS 

  SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI 

 

Programos   tikslas – visapusiškas bendruomenės sveikatos saugojimas ir stiprinimas, siekiant fizinės, 

psichinės, dvasinės darnos. 

 Uždaviniai: 

1. Užtikrinti sveikatą stiprinančios įstaigos veiklos planavimą, įgyvendinimą ir vertinimą. 

2. Telkti bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo veiklai, kuriant gerus lopšelio-

darželio bendruomenės tarpusavio santykius bei teigiamą mikroklimatą. 

3. Kurti ir puoselėti sveikatos reikalavimus atitinkančią vaikų ugdymo aplinką. 

4. Didinti bendruomenės narių kompetenciją sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais bei skatinti 

gerosios darbo patirties sklaidą įvairiomis informavimo priemonėmis.  

 

 Prioritetas -  vaiko fizinės, psichinės, socialinės sveikatos  darna.       
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IV SKYRIUS 

 SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, LAUKIAMI 

REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI 

 

1 veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR 

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

Uždavinys – Užtikrinti sveiktą stiprinančios įstaigos veiklos planavimą, įgyvendinimą ir vertinimą. 

Rodiklis Priemonė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

1.1.Sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojančios 

grupės 

sudarymas ir 

veiklos 

organizavimas  

 

1.1.1. Patvirtini sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo grupę. 

2023-2027 m. Direktorius 

1.1.2. Vykdyti sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojančios darbo grupės reguliarius  

susirinkimus, pasitarimus. 

2023-2027 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

1.1.3. Parengti Radviliškio lopšelio-

darželio „Kregždutė“ sveikatos stiprinimo 

programos „Noriu būti sveikas“ 2023-

2027 m.  

2022 m. 

rugsėjo-spalio 

mėn. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

1.1.4. Visuomenės sveikatos specialistą 

įtraukti  į sveikatos stiprinimo programą. 

2023-2027 m. Visuomenės sveikatos 

specialistas 

1.1.2. Sveikatos 

stiprinimo 

procesų 

organizavimas ir 

plėtotė. 

 

1.2.1.Sveikatos stiprinimą įtraukti į 

mokyklos strateginį planą, metinius 

veiklos planus.  

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

1.2.2.Sveikatos ugdymą integruoti į 

ugdomąsias veiklas, neformaliąją veiklą, 

siekiant įgyvendinti sveikatos stiprinimo 

programą. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui,  

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė, 

Pedagogai, 

Neformaliojo ugdymo 

mokytojai, 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

1.2.3. Įtraukti į Lopšelio-darželio 

bendruomenės narius į sveikatos 

stiprinimo veiklą, skatinant organizuoti ir 

dalyvauti renginiuose, konkursuose, 

projektuose. 

2023-2027 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 
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1.2.4. Viešinti švietėjiškus informacinius 

pranešimus bendruomenei rengimas, 

įstaigos internetinėje svetainėje, 

elektroniniame dienyne, viešojoje erdvėje. 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

1.3.Sveikatos 

stiprinimo 

procesų ir 

rezultatų 

vertinimas. 

1.3.1. Organizuoti sveikatos stiprinimo 

proceso ir rezultatų vertinimą. 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

1.3.2. Vykdyti tėvų nuomonės apklausas, 

sudaryti sąlygas išsakyti savo pasiūlymus 

bei pastebėjimus formuojant sveikatos 

stiprinimo veiklos strategijas. 

2023-2027 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

1.3.3.Skleisti informaciją apie sveikatos 

stiprinimą įstaigos internetinėje svetainėje, 

viešojoje erdvėje. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui,  

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

Laukiamas rezultatas – bus vykdoma aktyvi sveikatos stiprinimą organizuojančios grupės veikla. 

Sveikatos stiprinimą ir ugdymą įtraukti į įstaigos strateginį planą, ilgalaikius metinius planus, grupių 

ugdymo planus. Laiku ir kokybiškai vykdoma informacijos apie sveikatos stiprinimo veiklas sklaida. 

 

2 veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA 

Uždavinys - stiprinti bendruomenės narių tarpusavio santykius, kuriant sveiką psichosocialinę aplinką. 

Rodiklis Priemonė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys  

(tik pareigos) 

2.1. Lopšelio-

darželio 

bendruomenės 

narių gerų 

santykių kūrimas 

ir puoselėjimas. 

2.1.1. Organizuoti neformalius 

susitikimus, paskaitas, diskusijas, 

seminarus streso valdymo, konfliktų 

sprendimo, bendravimo įgūdžių 

tobulinimo temomis lopšelio-darželio 

bendruomenei. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai  

2.1.2. Organizuoti įvairius bendruomenės 

renginius skatinančius partnerystę, 

pasitikėjimą ir gerus tarpusavio 

santykius.  

Kasmet Įstaigos bendruomenė  

2.1.3.Vykdyti vaikų sergamumo 

stebėseną ir analizę, maitinimo kokybės 

Nuolat Visuomenės sveikatos 
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analizę ir numatyti sergamumo mažinimo 

ir maitinimo gerinimo priemones. 

specialistas 

2.1.4. Vykdyti vaikų adaptacijos 

stebėsenos ir duomenų analizę. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui,  

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

2.1.5. Tobulinti pedagogų kvalifikacijos  

kėlimą socialinio emocinio ugdymo 

srityje, psichikos sveikatos tobulinimo 

srityje, streso valdymo, konflikto 

sprendimo temomis. 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2.1.6. Bendradarbiauti su Radviliškio 

rajono savivaldybės Švietimo ir sporto 

paslaugų centro Pedagogine psichologine 

tarnyba (konsultacijos, pranešimai 

specialistams, tėvams (globėjams)). 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Vaiko gerovės 

komisija 

2.2. Galimybių 

visiems lopšelio-

darželio 

bendruomenės 

nariams 

dalyvauti, 

vykdant 

sveikatos 

stiprinimo 

programos 

sudarymą  

 

2.2.1. Teikti švietimo pagalbos teikimą 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams.  

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai, 

Vaiko gerovės 

komisija 

2.2.2. Sudaryti galimybes specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikams dalyvauti 

sveikatos stiprinimo veikloje. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai, 

Vaiko gerovės 

komisija 

2.2.3. Pedagogų ir specialistų 

konsultavimas, mokymų ir dalijimosi 

gerąja patirtimi, kaip dirbti su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai, 

Vaiko gerovės 

komisija 

2.3. Prevencinių 

programų 

įgyvendinimas, 

integruojant į 

kasdieninį 

ugdymą. 

2.3.1. Vykdyti smurto ir patyčių 

prevencijos programas. 

2023-2027 m. Vaiko gerovės 

komisija 

2.3.2.  Planingai ir nuosekliai įgyvendinti 

socialinio emocinio ugdymo programą 

„Kimochis“ . 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Pedagogai 

2.3.3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programas integruoti į 

ugdomąjį procesą. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Socialinis pedagogas 
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2.3.4. Taikyti meno terapijos metodus, 

įveikiant emocines ir elgesio problemas 

2023-2027 m. Meninio ugdymo 

mokytoja, 

pedagogai 

2.3.5. Rengti ir vykdyti socializacijos 

projektus. Aktyviai dalyvauti 

prevenciniuose projektuose, programose. 

2023-2027 m. Socialinis pedagogas, 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

Laukiamas rezultatas – gerės bendruomenės narių tarpusavio santykiai. Tenkinami vaikų specialieji 

ugdymosi poreikiai. Sudarytos sąlygos visiems bendruomenės nariams dalyvauti renginiuose, 

paskaitose, šventėse. 

 

3 veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA 

Uždavinys – kurti saugią ir sveiką sveikatos ir saugos reikalavimus atitinkančią lopšelio-darželio 

„Kregždutė“ ugdymosi aplinką. 

Rodiklis Priemonė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

3.1. Lopšelio-

darželio teritorijos 

patalpų saugos 

užtikrinimas bei 

sveikatą 

stiprinančios 

aplinkos kūrimas 

3.1.1. Kurti, atnaujinti ir tobulinti 

edukacinių lauko ir vidaus aplinkas 

skirtas vaikų sveikatos stiprinimui.  

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

ūkvedys 

3.1.2. Turtinti edukacines aplinkas 

inovatyviomis ugdymosi priemonėmis 

skirtomis sveikatos stiprinimui ir 

ugdymui. 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

ūkvedys 

3.1.3. Tvarkyti lopšelio-darželio 

aplinką, organizuojant bendruomenės 

talkas. 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

ūkvedys, 

pedagogai 

3.1.4. Užtikrinti lauko teritorijos ir 

patalpų priežiūrą pagal higienos normas,  

taip pat grupių, kabinetų, bendrų poilsio 

zonų tinkamą įrengimą ir priežiūrą 

(apšvietimas, vėdinimas, valymas, 

šildymas). 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Visuomenės sveikatos 

specialistė, 

pedagogai 

3.1.5. Gerinti ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos darbuotojų darbo vietas, 

aprūpinti darbuotojus reikalingomis 

darbo priemonėmis (ergonomiška darbo 

vieta, kompiuteriai, metodinė 

medžiaga). 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

ūkvedys 
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3.2. 

Bendruomenės 

narių fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

3.2.1. Organizuoti sveikatos stiprinimo 

olimpiadas, pramogas, renginius, 

projektus, šventes. Taikyti kuo 

įvairesnes vaikų fizinio aktyvumo 

skatinimo ir sveikatingumo formas. 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

visuomenės sveikatos 

specialistė, 

pedagogai  

3.2.2. Tobulinti bendravimo ir 

bendradarbiavimo formas su vaikų 

šeimos nariais. Kasmetinių dviračių 

žygių organizavimas. 

2023-2027 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė, 

pedagogai 

3.2.3. Dalyvauti miesto, rajono, šalies 

fizinį aktyvumą skatinančiuose 

renginiuose, programose, projektuose. 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

3.2.4. Organizuoti fizinio aktyvumo 

užsiėmimus įstaigos darbuotojams. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

3.2.5. Bendradarbiauti su socialiniais 

partneriais bei vaikų supažindinimas su 

naujomis sporto šakomis: tenisu, 

futbolu. 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Judesio korekcijos 

specialistė, 

Futbolo treneris 

3.3. Sveikatai 

palankios mitybos 

organizavimas 

3.3.1. Vykdyti vaikų sveikatai 

palankaus maitinimo organizavimą. 

2023-2027 m. Direktorius,  

visuomenės sveikatos 

specialistė, 

virtuvės darbuotojai 

3.3.2. Organizuoti vaikų maitinimą 

vadovaujantis higienos reikalavimais ir 

sveikos mitybos rekomendacijomis. 

 

2023-2027 m. Direktorius,  

visuomenės sveikatos 

specialistė, 

virtuvės darbuotojai 

3.3.3 Dalyvauti Europos Sąjungos 

finansuojamoje „Vaisių  ir daržovių bei 

pieno produktų vartojimo skatinimas 

vaikų ugdymo įstaigose“ programoje. 

2023-2027 m. Direktorius,  

visuomenės sveikatos 

specialistė, 

socialinis pedagogas, 

pedagogai 
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Laukiamas rezultatas – bus maksimaliai panaudojami pedagogų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių 

specialistų gebėjimai ir kompetencija įgyvendinant sveikatos stiprinimo veiklą. Suformuoti vaikų 

sveikos mitybos įgūdžiai ir įpročiai. Didės visų bendruomenės narių fizinis aktyvumas. 

 

4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

Uždavinys – sutelkti išteklius stiprinant ir ugdant bendruomenės narių sveikatą. 

Rodiklis Priemonė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

4.1. 

Bendruomenės 

narių 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

sveikatos 

stiprinimo ir 

sveikatos 

ugdymo 

klausimais 

organizavimas   

4.1.1. Tobulinti pedagogų ir kitų 

ugdymo procese dalyvaujančių 

specialistų kompetencijas sveikatos 

stiprinimo ir sveikatos ugdymo 

klausimais, dalyvaujant kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose.  

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

4.1.2. Dalyvauti sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo organizuojamuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

2023-2027 m. Pedagogai, švietimo 

pagalbos specialistai 

4.2. 

Bendruomenės 

pasitelkimas 

ugdant sveikatą 

 

4.2.1. Įtraukti bendruomenės narius į 

sveikatos ugdymo ir stiprinimo 

programą, kviečiant juos dalyvauti 

sveikatingumo renginiuose ir veiklose. 

2023-2027 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

grupė 

4.2.2. Skatinti darbuotojų iniciatyvą, 

dalyvaujant sveikatos stiprinimo 

renginiuose, asmeninio pavyzdžio 

demonstravimas sveikatinimo srityje. 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

4.2.3. Tėvų švietimas ir konsultavimas 

sveikatinimo klausimais.  

2023-2027 m. Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai, 

judesio korekcijos 

specialistas 

4.3. Metodinės 

medžiagos, 

mokymo 

priemonių skirtų 

sveikatos 

4.3.1. Praturtinti edukacines aplinkas 

šiuolaikiška metodine literatūra ir 

patraukliomis, šiuolaikiškomis mokymo 

priemonėmis, tenkinančiomis ugdytinių 

sveikatingumo ugdymo poreikius. 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
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stiprinimo veiklai 

vykdyti 

įsigijimas 

4.3.2. Numatyti tikslines lėšas sveikatos 

ugdymui: savivaldybės: aplinkos, spec. 

programos lėšos, mokinio krepšelio,  

1.2 % gyventojų pajamų mokesčių, 

rėmėjų lėšas. 

2023-2027m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

lopšelio-darželio 

taryba 

4.4. Lopšelio-

darželio partnerių 

įtraukimas į 

sveikatos 

ugdymo procesą 

4.4.1. Kartu su socialiniais partneriais 

organizuoti bendrus sportinius, 

kultūrinius, sveikatingumo ir kt. 

renginius bei projektus. 

2023-2027m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti grupė 

Laukiamas rezultatas – bendruomenės nariai tikslingai ir efektyviai tobulins kompetencijas sveikatos 

stiprinimo ir ugdymo srityje. Į sveikatos stiprinimo veiklą įtraukiami socialiniai partneriai, 

nevyriausybinės organizacijos. Racionaliai naudojami žmogiškieji ištekliai. 

 

5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 

Uždavinys - užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ugdymo programos „Noriu būti sveikas“ sveikatos 

saugojimo srities turinio realizavimą.  

 

Rodiklis Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys  

(tik pareigos) 

5.1. Sveikatos 

ugdymas įtruktas į 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas 

5.1.1. Įgyvendinti lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ugdymo programą 

„Mūsų linksmosios dienelės“ ir 

„Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą“. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

5.1.2. Integruoti sveikatos ugdymo 

temas į grupių teminius planus, 

atsižvelgiant į vaikų poreikius. 

2023-2027 m Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Pedagogai  

5.1.3. Tęsti dalyvauti sveikatos 

stiprinimo, fizinio aktyvumo 

renginiuose ir projektuose už įstaigos 

ribų: „Parko labirintai“, „Rieda ratai 

rateliukai“, „Futboliukas“, „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“, „Mano ratai buvo 

du“, „Sveikatiada“, „Sveikata visus 

metus“. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

sveikatos stiprinimo 

grupė, pedagogai 



17 
 
 

 

5.1.4. Vykdyti vaikų sveikatos 

stiprinimo srities pasiekimų ir 

pažangos vertinimą.   

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

5.2.Sveiktos 

ugdymo 

planavimas 

apimant įvairias 

sveikatos 

stiprinimo temas 

5.2.1. Organizuoti šventes, pramogas, 

viktorinas, konkursus ir kt. renginius, 

propaguojančius sveiką gyvenseną. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, sveikatos 

stiprinimo grupė, 

pedagogai  

5.2.2. Organizuoti atviras veiklas 

ugdytiniams ir jų šeimoms grupėse, 

sporto salėje, lauko aplinkoje.  

2023-2027 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai, 

tėvai  

5.2.3. Integruoti į vaikų ugdymosi 

turinį higienos įgūdžių ugdymosi 

sveikatos temas (sveika mityba ir 

fizinis aktyvumas, nelaimingų 

atsitikimų, traumų prevencija, sveika 

ir saugi aplinka). 

2023-2027 m. Pedagogai, 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

5.2.4.Taikyti aktyvius ugdymo 

metodus organizuojant edukacines-

pažintines išvykas, tradicinius 

renginius. 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

5.2.5. Įgyvendinti emocinio intelekto, 

sveikos gyvensenos ugdymo 

programas: „Kimochis“; 

„Sveikatiada“. Dalyvauti draugiškoje 

socialinio-emocinio ugdymo 

Drabliadoje. 

2023-2027 m. Sveikatos stiprinimo 

grupė, pedagogai, 

socialinis pedagogas 

5.2.6. Integruoti alkoholio ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programas į 

ugdymą. 

2023-2027 m. Sveikatos stiprinimo 

grupė, pedagogai, 

socialinis pedagogas 

5.2.7.Vykdyti sveikos gyvensenos, 

žalingų įpročių, patyčių, traumų 

prevencijos, programas (projektai, 

renginiai, akcijos, viktorinos, 

konkursai ir pan.). 

2023-2027 m. Sveikatos stiprinimo 

grupė, pedagogai, 

socialinis pedagogas 

5.2.8. Vykdyti Lietuvos tautinio 

olimpinio judėjimo ir sveikatinimo 

projektą „Olimpinė karta“ 

integruojant į ugdymo turinį. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, judesio 

korekcijos 

specialistas  

5.2.9. Vykdyti Lietuvos tautinio 2023-2027 m. Direktoriaus 
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olimpinio komiteto ir Respublikinės 

kultūros pedagogų asociacijos 

RIUKKPA ikimokyklinio ugdymo 

vaikams skirto fizinio aktyvumo 

projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“ 

integruojant į ugdymo turinį. 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai, 

judesio korekcijos 

specialistas  

5.2.10.Vykdyti neformaliojo ugdymo: 

futbolo, dainavimo studijos, STEAM 

būrelio, meninio ugdymo būrelio, IKT 

būrelio bei EBRU – tapyba ant 

vandens terapijos programas. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai, 

judesio korekcijos 

specialistas  

5.3.Sveikatos 

ugdymo tęstinumas 

neformaliojo 

švietimo veiklomis 

5.3.1. Organizuoti neformaliojo 

švietimo veiklas, atliepiančias 

lopšelio-darželio bendruomenės 

poreikius (sąlygų sudarymas vaikams 

lankyti neformalius būrelius: futbolo, 

dainavimo studijos, Ebru-tapyba ant 

vandens, Lipdymo paslaptys, STEAM 

būrelis „Mažieji atradėjai, 

Interaktyvūs žaidimai ir kt.) 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai, 

judesio korekcijos 

specialistas  

5.3.2. Organizuoti veiklas pagal 

individualius vaikų poreikius: 

aktyvinti taisyklingos laikysenos 

ugdymo, plokščiapėdystės 

profilaktikos užsiėmimus. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai, 

judesio korekcijos 

specialistas  

Laukiamas rezultatas – susitelkus visai bendruomenei, atsakingai organizuojant kokybišką vaikų 

sveikatos ugdymą, stiprės ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžiai. 

 

6 veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR TĘSTINUMO 

LAIDAVIMAS 

Uždavinys - skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį savivaldybės ir šalies mokyklų bendruomenėms. 

Rodiklis Priemonė 

Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

6.1. Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos patirties 

sklaida įstaigoje 

6.1.1. Organizuoti metodinius 

pasitarimus, konferencijas, seminarus, 

projektus, informacinius stendus, 

informaciją talpinti įstaigos 

elektroniniame dienyne, internetinėje 

svetainėje bei facebook paskyroje. 

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti 

grupė 
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6.1.2. Kaupti metodines medžiagas 

(konspektus, planus, projektus, 

pranešimus, pristatymų medžiagą, 

vaizdo medžiagą, vaizdines priemones). 

2023-2027 m. Sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti 

grupė 

6.2. Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos patirties 

sklaida už įstaigos 

ribų 

6.2.1. Dalintis patirtimi su Radviliškio 

rajono ikimokyklinio ugdymo 

mokyklomis.  

2023-2027 m. Sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti 

grupė 

6.2.2. Palaikyti glaudesnius ryšius su 

Radviliškio rajono visuomenės 

sveikatos biuru ir kitomis 

organizacijomis, galinčioms prisidėti  

vykdyti sveikatos stiprinimo programą 

„Noriu būti sveikas“. 

2023-2027 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

6.2.3. Periodiškai skleisti, talpinti 

informaciją apie sveikatos stiprinimo 

veiklas grupių stenduose, socialiniuose 

tinkluose, elektroniniame dienyne, 

įstaigos internetinėje svetainėje.  

  

2023-2027 m. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti 

grupė 

6.2.4. Organizuoti respublikinę 

konferenciją sveikatos stiprinimo tema. 

Kas 2 metai- Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti 

grupė 

Laukiamas rezultatas – įvairiomis komunikacijos priemonėmis bus vykdoma gerosios patirties sklaida. 

Stiprės bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Didės tėvų susidomėjimas 

įstaigoje vykdoma sveikatinimo veikla. 

 

V SKYRIUS 

 SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS VERTINIMAS 

 

1. Mokytojų tarybos posėdžiuose sveikatos stiprinimo grupė pristato ataskaitas apie sveikatos 

stiprinimo programos „Noriu būti sveikas“ vykdymą kiekvienų mokslų metų pabaigoje. 

2. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklos vertinimas atliekamas kasmet mokslo metų pabaigoje, 

vadovaujantis sveikatos stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliais ir sveikatą stiprinančių 

mokyklų veiklos vertinimo praktiniu vadovu.  

3. Ugdymo pasiekimų vertinimo metodai: stebėjimas, individuali vaiko veiklos analizė, tyrimai 

(anketavimas, apklausa, pokalbiai, diskusijos), pokalbiai su ugdytinių tėvais, filmuota medžiaga, foto 

nuotraukos. 
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4. Ugdymo pasiekimų vertinimo formos: ugdomosios veiklos metu, metinė planuojama veikla, 

grupiniai savaitės planai, bendradarbiavimas su tėvais, vaikų kūrybinė raiška, stebėjimas, vertinimas, 

nuotraukos, stebėjimas savarankiškos veiklos metu. 

5. Lopšelio-darželio bendruomenė supažindinama su gautais sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklos 

vertinimo rezultatais. 

 

VI SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

1. Programai įgyvendinti bus panaudotos savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijų dalis, 1,2 proc. pajamų mokesčio lėšos. 

2. Projektinės lėšos, skirtos iš savivaldybės biudžeto. 

3. Fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitais teisėtais būdais perduotos 

lėšos. 

4. Europos sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšos programai ,,Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno 

produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ remti. 

 

 

 VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
          Su sveiktos stiprinimo Programa supažindinami visi bendruomenės nariai. Lopšelio-darželio 2023-2027 m. 

sveikatos stiprinimo Programos įgyvenimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Už Programos 

įgyvendinimą įstaigoje atsakinga sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė. Atsižvelgiant į sveikatos 

stiprinimo programos įgyvendinimo vertinimo rezultatus, bendruomenės poreikius, Programa gali būti 

koreguojama lopšelio-darželio tarybos nutarimu. Apie Sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimą informacija 

talpinama internetinėje svetainėje https://radviliskio-kregzdute.mir.lt/, ataskaitos bendruomenei teikiamos 

įstaigos posėdžių ir susirinkimų metu, grupių stenduose. 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

PROGRAMĄ PARENGĖ: 

Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ 

Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė, 

sudaryta direktoriaus 

2022 m. rugsėjo 30 d.  įsakymu Nr. B-38 

 

 

 

PRITARTA 

Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“  

lopšelio-darželio tarybos posėdžio 

2022 m. spalio 24 d.  protokoliniu   nutarimu  

(protokolas Nr.8) 

https://radviliskio-kregzdute.mir.lt/

