
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „GANDRIUKAS“ 

AKTYVIOS IR SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLA 

2021 M. SPALIO – GRUODŽIO MĖN. 

 

Veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR KOKYBĖS GARANTAVIMAS. 

EIL. NR. VEIKLOS RŪŠIS VEIKLOS PAVADINIMAS ĮVYKDYMO DATA 

1. Įstaigos 2021 m. veiklos planas. Vykdomos visos suplanuotos priemonės iš sveikatos stiprinimo ir 

Aktyvios mokyklos programų. Įgyvendintos veiklos skelbiamos el. 

dienyne „Mūsų darželis“, mokyklos interneto svetainėje. 

Sausio - gruodžio mėn. 

 

Veiklos sritis. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA. 

EIL. NR. VEIKLOS RŪŠIS VEIKLOS PAVADINIMAS ĮVYKDYMO DATA 

1. Konsultacijos tėvams. Pagal poreikį organizuotos individualios specialistų konsultacijos 

tėvams, sprendžiant iškilusias problemas. 

Spalio - gruodžio mėn. 

2. Projektas. Organizuotas ir įgyvendintas projektas „Mes – besikeičiančiame 

pasaulyje“. 

Spalio mėn. 

3. Relaksacinės valandėlės. Organizuota relaksacinė valandėlė mokyklos darbuotojams emocinės 

sveikatos stiprinimui. 

Spalio mėn. 

4. Lauko erdvės tyrinėjimui 

papildymas. 

Sukurta lauko tyrinėjimų erdvė – įrengti 2 „Vabalų viešbučiai“, įsigyti  

 

Lapkričio mėn. 

5. Projektas. Organizuotas ir įgyvendintas respublikinis projektas „Šaltas vėjas 

draugystei nebaisus“, skirtas draugo dienai paminėti. 

Lapkričio mėn. 

6. Akcija. Organizuota akcija „Aš esu nepakartojamas, tu esi nepakartojamas“, 

skirta tolerancijos dienai paminėti. 

Lapkričio mėn. 

7. Tyrimas. Atliktas tyrimas „Naujai pradėjusių lankyti įstaigą, vaikų adaptacija“. Gruodžio mėn. 

8. Projektas. Organizuotas ir įgyvendintas projektas „Šv. Kalėdų belaukiant“. Gruodžio mėn. 

 

 



Veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA. 

EIL. NR. VEIKLOS RŪŠIS VEIKLOS PAVADINIMAS ĮVYKDYMO DATA 

1. Dalyvavimas ES remiamose 

programose. 

Dalyvaujama ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamose 

programose: „Pienas vaikams“, Europos vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose. 

Sausio – gruodžio mėn. 

2. Virtuvės įrangos atnaujinimas. Maitinimo organizavimui įsigyta nauja profesionali virtuvės įranga: 

plaktuvas ir mėsmalė. 

Spalio mėn. 

3. Atnaujintas kietasis ir minkštasis 

grupių inventorius. 

Įsigyta 14 vnt. triaukščių lovų, 1 – keturvietė, 10 – vienviečių, bei 45 

vnt. čiužinių. Taip pat įsigytos dvi komodos priešmokyklinei grupei, 

6 kėdutės logopedo kabinetui. 

Lapkričio – gruodžio mėn. 

4. Sveikatos stiprinimo centrai. Šešiose grupėse įrengti vaikų sveikatos stiprinimo centrai, 

pagamintos ir MT aprobuotos metodinės ugdymo priemonės. 

Lapkričio – gruodžio mėn. 

5. Sveikatinimo priemonių papildymas. Įsigytas vienas ortopedinis-sensorinis kilimėlis. Lapkričio mėn. 

6. Lauko inventoriaus papildymas. Įsigyti 6 vnt. balansinių dviratukų. Gruodžio mėn. 

 Atnaujinti roletai. Atnaujinti roletai: 1 lopšelio grupėje, 2 darželio grupių tualetuose, 

sporto salėje ir sveikatos kabinete. 

Gruodžio mėn. 

 

Veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI. 

EIL. NR. VEIKLOS RŪŠIS VEIKLOS PAVADINIMAS ĮVYKDYMO DATA 

1. Bendravimas ir bendradarbiavimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas su Visuomenės sveikatos biuru, 

Švietimo pagalbos tarnyba, Vaiko raidos centru. 

Spalio – gruodžio mėn. 

2. Bendravimas ir bendradarbiavimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas su RIUPKKA. Dalyvavimas 

projekte „Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste“. 

Spalio – gruodžio mėn. 

3. Kvalifikacijos tobulinimas. Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų kvalifikacijos tobulinimas 

fizinės ir emocinės sveikatos temomis. 

Spalio – gruodžio mėn. 

4. Bendravimas ir bendradarbiavimas. Mokytojai dalyvavo VIII Mokytojų kūrybos festivalyje „Kuriu savo 

vaikams“ Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje. 

Lapkričio mėn. 

 

 

 



Veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS. 

EIL. NR. VEIKLOS RŪŠIS VEIKLOS PAVADINIMAS ĮVYKDYMO DATA 

1. Bendravimas ir bendradarbiavimas. Visuomenės sveikatos specialistės organizuojamos veiklos įvairiomis 

sveikatos temomis. 

Spalio – gruodžio mėn. 

2. Mokytojo padėjėjo pagalba. Teikiama mokytojo padėjėjo pagalba didelius specialiuosius ugdymosi 

poreikius turintiems vaikams. (Rugsėjo – gruodžio mėn. buvo suteiktas 

papildomas 1,00 et. mokytojo padėjėjo darbo krūvis). 

Spalio – gruodžio mėn. 

3. Ugdymo(si) organizavimas. Ugdymo procese nagrinėjamos įvairios sveikatos temos: mityba, 

asmens higiena, fizinis aktyvumas, poilsis, savisauga, saugi ir sveika 

aplinka. 

Spalio – gruodžio mėn. 

4. Projektas. Organizuotas ir įgyvendintas sveikatingumo projektas „Sveika, gardu, 

gražu“. 

Spalio mėn. 

5. Projektas. Organizuotas ir įgyvendintas sveikatingumo projektas „Gandriukai – 

sveikatukai“. 

Spalio mėn. 

6. Projektas. Organizuotas ir įgyvendintas ankstyvojo amžiaus grupių projektas 

„Stipriosios rankytės“. 

Lapkričio mėn. 

7. Projektas. Organizuotas ir įgyvendintas tarptautinis sveikatingumo projektas 

„Mikliosios pėdutės“. 

Lapkričio mėn. 

8. Akcija. Organizuota akcija „Kiekvienam po arbatos puodelį“, skirta tarptautinei 

arbatos dienai paminėti. 

Gruodžio mėn. 

 

Veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR TĘSTINUMO LAIDAVIMAS. 

EIL. NR. VEIKLOS RŪŠIS VEIKLOS PAVADINIMAS ĮVYKDYMO DATA 

1. Su sveikata susijusių veiklų 

informacijos sklaida. 

Nuolat atnaujinama informacija apie planuojamas ir įvykusias su 

sveikata susijusias veiklas mokyklos internetinėje svetainėje ir el. 

dienyne „Mūsų darželis“. 

Spalio – gruodžio mėn. 

2. Socialinio tinklo Facebook paskyra. Sukurta Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ socialinio tinklo 

Facebook paskyra, kurioje nuolatos talpinama įvairi aktuali informacija 

apie mokykloje vykusias veiklas, projektus, šventes ir pan. 

Spalio – gruodžio mėn. 

 

 


