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PATVIRTINTA 

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ 

Laikinai vaduojančios direktorę 

direktorės pavaduotojos ugdymui 

2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-20 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „GANDRIUKAS“ 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „SVEIKATOS LABIRINTAIS“ 

2021 - 2025 METAMS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno lopšelio–darželio ,,Gandriukas“ sveikatos stiprinimo programoje „Sveikatos 

labirintais“ (toliau – programa) pateikta sveikatos stiprinimo lopšelyje-darželyje situacijos 

analizė, numatytas sveikatos stiprinimo tikslas, uždaviniai, ištekliai, priemonės, laukiami 

rezultatai, programos vertinimas 2021–2025 metams. 

2. Programa siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius, ugdymui 

saugią bei sveikatai palankią aplinką. Programa formuos visos mokyklos bendruomenės 

sveikatos stiprinimo ir saugojimo nuostatas, tobulinant sąlygas aktyviai fizinei ir emocinei 

veiklai. 

3. Programa parengta vadovaujantis „Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis 

mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašu“ patvirtintu 2019 m. gegužės 31 d. Nr. V-

651/V-665, „Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas 

ikimokyklinio ugdymo mokyklose“, „Vaikų sveikatingumo programų rengimas“ metodinėmis 

rekomendacijomis 2006 m., atsižvelgus į lopšelio-darželio 2019–2021 m. strateginį veiklos 

planą, 2021 m. veiklos planą ir „Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planu“. 

4. Programa įtrauki į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo planus, projektus bei 

prevencines programas. Programą rengė lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojanti darbo grupė (logopedė, mokytojos, meninio ugdymo mokytoja, psichologė, 

socialinė pedagogė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė, tėvų atstovas, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui). 

5. Programą įgyvendins sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti darbo grupė ir visa 

lopšelio-darželio „Gandriukas“ bendruomenė. 
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II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

  

 Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ įstaigoje, ypatingas dėmesys skiriamas sveikos, 

saugios ir kūrybiškos asmenybės ugdymui(si). Kūrėme aplinką, skatinančią sveiką gyvenseną, 

kurioje vyksta visapusiškas kūrybiškos, aktyvios, sveikos asmenybės ugdymas(is).  

Įstaigoje teikiamos mokytojų, logopedų, psichologo, socialinio pedagogo, meninio ugdymo 

mokytojų, neformaliojo ugdymo mokytojo (šokių), neformaliojo ugdymo mokytojo (krepšinio), 

paslaugos ir konsultacijos. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Kauno lopšelio-darželio 

,,Gandriukas“ ikimokyklinio ugdymo programa ir ,,Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programa“. 

Įstaigoje aktyviai veikia sveikatos stiprinimo darbo grupė, kuri planuoja ir kuruoja 

sveikatinimo veiklas, įtraukiant visą mokyklos bendruomenę. Vykdydami 2016-2020 m. 

programą „Sveikatos labirintais“ gerinome tarpusavio santykius, kūrėme sveiką, saugią, 

patrauklią aplinką bei plėtojome bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Skatinamos 

bendruomenės sveikos gyvensenos vertybinės nuostatos, skleidėme patirtį apie sveikatos 

stiprinimo veiklą bendruomenėje ir už jos ribų. 

Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“ 2016-2020 m. vykdė įvairias veiklas sveikatos 

stiprinimo ir saugojimo srityse: 

Organizuotos veiklos su socialiniais partneriais:  

o Kauno odontologijos klinika „Neodenta“ (profilaktinis vaikų burnos 

higienos patikrinimas);  

o Kauno mokinių aplinkotyros centru;  

o Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešąja biblioteka, Eigulių filialu 

(vykdytos parodos); 

o Kauno kolegija J. Vienožinskio menų fakultetu (įgyvendinant tarptautinį projektą 

„Ar žinai, ką tau sveika valgyti?“;) 

o Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija (įgyvendinant projektą emocinei sveikatai 

stiprinti („Meilė tėvynei – mažoje širdelėje“); 

• Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis: 

•  
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o Kauno miesto visuomenės sveikatos biuras: „Vaikų fizinio aktyvumo skatinimo 

projektas Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ įgyvendinamas Europos 

sąjungos investicinių fondų lėšomis. „Kauno vaikai šypsosi“. 

Dalyvavome LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR sveikatos apsaugos 

ministerijos, Lietuvos neformaliojo švietimo centro organizuotoje iniciatyvoje 

„Aktyviai, draugiškai, sveikai“. 

o RIUKKPA nariai organizavo priešmokyklinio amžiaus vaikams veiklas, kurios 

visapusiškai lavino vaikus, plėtojo fizinę vaikų galią ir fizinių gebėjimų 

formavimą. 

• Įgyvendinti svarbiausi fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimo projektai: 

„Gandriukai – sveikatukai“, „Šaltas vėjas draugystei nebaisus“, „Mano muzika tau, 

Tėvyne!“, „Ar žinai, ką tau sveika valgyti?“, „Gandras ant stogo – laimė namie.“, „Aš 

pasaulyje ne vienas“, ankstyvojo amžiaus vaikų projektas „Stipriosios pėdutės“. 

• Vykdytos šventės, rytmečiai, akcijos: 

„Mano žalioji palangė“, „Vandens laše visa galia“, „Žiemos linksmybės“, „Linksmosios 

estafetės“, „Mano dantukai“, „Tarptautinė arbatos diena“, „Visad, visad mes kartu – kur 

tik aš, tenai ir tu“, „Pasaulinė sveikatos diena“. 

2019 m. įstaiga pripažinta „Aktyvia mokykla“. Sėkmingai įgyvendinamos programoje 

numatytos veiklos. 

• Įgyvendinta tarptautinė programa priešmokyklinio amžiaus grupėse „Zipio draugai“. 

• Aktyvus dalyvavimas Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

organizuojamame ilgalaikiame projekte “Aktyvus Kaunas”. 

• Organizuotos išvykos siekiant stiprinti vaikų emocinę ir fizinę sveikatą: „A. Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla“, „Saugaus eismo mokyklėlė“, į LSMU susipažindinti vaikus su 

įvairiomis sporto šakomis. 

• Mokytojai nuolatos tobulinosi kvalifikaciją sveikatos srityse, dalyvaudami įvairiose 

konferencijose, seminaruose, mokymuose. 

•  

• Pritaikyta A. Kneipo sveikos gyvensenos metodika. Siekiant kokybiško metodikos 

pritaikymo, mokyklos mokytojai tobulinosi kvalifikaciją. Mokyklos kiemo teritorijoje 

įrengtas sveikatingumo - basakojų takas, vaistažolių ir prieskoninių augalų daržas, 

praplėstas vaismedžių ir vaiskrūmių sodas. 
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• Parengti mokytojų ir vaiko pagalbos specialistų pranešimai: („Smulkiosios motorikos ir 

kalbos lavinimas“, „Mes ir mūsų vaikai pandemijoje“, „Kuriame ramybę širdyje“, 

„Ach tie pykčiai“, „Svečiuose pas ūkininką“, „Saugios, sveikatai palankios ugdymo 

aplinkos kūrimas“ publikuotas „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras“ 

Vilnius, 2018 m.) 

• Siekiant geresnių vaikų fizinės ir emocinės sveikatos ugdymo(si) pasiekimų buvo atlikti  

tyrimai: „Vaikų gyvensenos ypatumai“, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinė 

patirtis“, „Vaikų emocijų pažinimo ir valdymo gebėjimai“. 

• Dalyvavimas asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ veikloje; 

• Lopšelis-darželis ,,Gandriukas“ buvo „Sveikos ir kūrybiškos asmenybės ugdymo“ 

centras, teikiantis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas miesto ir respublikos 

pedagogams. Įstaigoje veikė „Sveikos ir kūrybiškos asmenybės ugdymo“ centras, kurio 

veiklą vykdė neformaliojo ugdymo metodininkas-organizatorius. 

• Kuriant sveikatai palankią ir saugią aplinką, mokykla įsigijo išmaniąsias grindis, 

išmaniąją lentą, projektorių, lauko muzikos instrumentus, Kimochi programą (lėlių 

rinkinį), vaikų emocinio intelekto ugdymui(si), šviesos terapijos priemonę – šviesos 

stalą. 

• Užtikrinta sveika ir sveikatai palanki mityba – tenkinami alergiškų, kitokio tikėjimo 

vaikų mitybos poreikiai, užtikrinamas kokybiškas mitybos organizavimas. Siekiant 

pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES 

remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

 Sveikata ir kūrybiškumas yra viena iš lopšelio-darželio vertybių, todėl lopšelio-darželio 

misija yra teikti neformalųjį ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vaikams nuo 1 

iki 6 (7) metų amžiaus, padėti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti prigimtines galias, plėtoti 

individualius gebėjimus, tenkinti kultūrinius poreikius, ugdyti sveiką, iniciatyvią ir kūrybišką 

asmenybę, sudaryti prielaidas tolesniam ugdymuisi mokykloje. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI 

 

 Programos tikslas – plėtoti vaikų sveikatos stiprinimą mokykloje, ugdant sveikos 

gyvensenos vertybines nuostatas, kuriant ir palaikant darna bei pagarba grindžiamus 

bendruomeniškus santykius. 
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IV. VEIKLOS PLANAS 

 

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

POLITIKA IR KOKYBĖS GARANTAVIMAS. 

Uždavinys. Užtikrinti sveikatos stiprinimo proceso planavimą ir įgyvendinimą. 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

1.1. Kiekvienais metais koreguojama ir 

patvirtinama sveikatos grupės narių sudėtis. 

2021-2025 m. Direktorius 

1.2. Ruošiant lopšelio-darželio strateginį veiklos 

planą įtraukiamos priemonės iš sveikatos 

stiprinimo programos. 

2022 m. Srateginio veiklos 

plano rengimo grupė 

1.2. Įgyvendinama „Aktyvios mokyklos“ programa. 2021-2025 m. Mokyklos 

bendruomenė 

1.2. Ruošiant lopšelio-darželio veiklos metinius 

planus įtraukti priemones iš sveikatos 

stiprinimo programos. 

2021-2025 m. Metinio plano 

rengimo grupė 

1.3. Į sveikatos stiprinimo programą įtraukti 

visuomenės sveikatos specialisto ir dietisto 

veiklas. 

2021-2025 m. Visuomenės sveikatos 

specialistas, dietistas 

1.3. Tyrimas „Vaikų fizinio aktyvumo ir emocijų 

raiškos ypatumai“. 

2023 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

1.4. Sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimas. 

Rezultatų vertinimas ir analizė Kauno lopšelio-

darželio „Gandriukas“ internetinėje svetainėje.  

2021-2025 m. Sveikatos darbo 

grupės narys 

Laukiamas rezultatas – tikslingas veiklų ir priemonių koordinavimas padės sėkmingai įgyvendinti 

sveikatos stiprinimo programą. Sveikatos darbo grupė informuos mokyklos bendruomenę apie 

sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje. 
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2-a veiklos sritis. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA 

Uždavinys. Gerinti bendruomenės tarpusavio santykius, kuriant sveiką psichosocialinę 

aplinką. 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

2.1. Tyrimas „Naujai pradėjusių lankyti įstaigą, 

vaikų adaptacija“. 

2025 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

2.1. Saugios ir palankios aplinkos bei ugdymo(si) 

kokybės užtikrinimas specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių vaikams.  

2021-2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai, vaiko 

gerovės komisija, 

specialistai, mokytojai 

2.2. Konsultacijos bendruomenei dėl palankaus 

vaikų ugdymo(si). 

2021-2025 m. Vaiko gerovės komisija 

2.2. Pagalba tėvams, sprendžiant iškilusias 

problemas. 

2021-2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai, specialistai 

2.2. Relaksacinės valandėlės mokyklos 

darbuotojams emocinės savijautos gerinimui. 

Kartą į ketvirtį Psichologas 

2.2. Specialistų pagalba mokyklos bendruomenei 

vaikų adaptacijos laikotarpiu.  

2021-2025 m. Vaiko pagalbos 

specialistai 

2.2. Tėvų skatinimas aktyviai dalyvauti mokyklos 

sveikatinimo veiklose bei išsakyti savo 

nuomonę rūpimais sveikatos stiprinimo 

klausimais. 

2021-2025 m. Mokyklos 

bendruomenė 

2.2. „Vabalų viešbučio“ įkūrimas mokyklos lauko 

teritorijoje. 

2021 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

2.3. Projektas „Aš pasaulyje ne vienas“. 2021 m. Logopedai, 

psichologas, mokytojai 
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2.3. Akcija „Savaitė be patyčių“. 2021-2025 m. Psichologė 

2.3. Tarptautinės programos „Zipio draugai“ 

vykdymas. 

2021-2025 m. Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Laukiamas rezultatas – užtikrinta gera, saugi ir sveika bendruomenės psichosocialinė aplinka, 

bendruomeniškumu grįsti nuoširdūs, atviri tėvų, mokytojų  ir vaikų santykiai. 

 

3-a veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA 

 

Uždavinys. Kurti ir puoselėti saugią, patrauklią mokyklos aplinką, visapusiškai stiprinant 

bendruomenės narių fizinę sveikatą. 

Rodikliai Priemonė Data Atsakingi asmenys 

3.1 Mokyklos pastato cokolio ir požeminės pamatų 

dalies apšiltinimas. 

2021 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3.1. Lauko takelių išklojimas trinkelių danga (600 kv. 

m.) 

2021 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3.1. Vidaus patalpų remontas. 2021-2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3.1. Teritorijos gerbūvio tvarkymo darbai. 2021-2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3.1. Dendrologinės-pažintinės įstaigos lauko aplinkos 

kūrimas. 

2021-2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui, 

mokytojos 

3.1. A. Kneipo holistinės gyvensenos metodikos 

taikymas ugdymo aplinkoje. 

2021-2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai, 

mokytojos 
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3.2. Aktyvus dalyvavimas Kauno Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokyklos organizuojamame 

ilgalaikiame projekte “Aktyvus Kaunas”. 

2021-2025 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, mokytojos 

3.2. Neformalaus ugdymo būrelių organizavimas 

mokykloje. 

2021-2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

3.2. Visuotinės rytinės mankštos bendruomenei. 2021-2025 m.  Meninio ugdymo 

mokytojos 

3.2 Fizinį aktyvumą skatinančių renginių, projektų, 

veiklų organizavimas ir vykdymas. 

2021-2025 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai, 

specialistai 

3.3. Dalyvavimas programose „Pienas vaikams“, ir 

„Vaisių vartojimo skatinimas“. 

2021-2025 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui, 

,dietistė 

3.3. Alergiškų vaikų, kitokio tikėjimo ir vegetariškos 

mitybos poreikių tenkinimas bei valgiaraščių 

pritaikymas. 

2021-2025 m. Dietistė 

3.3. Dietisto konsultacijos bendruomenei. 2021-2025 m.  Dietistė 

Laukiamas rezultatas – mokyklos aplinka taps saugesnė, patrauklesnė, stiprinanti sveikos 

gyvensenos įgūdžius ir tenkinanti bendruomenės poreikius. 

 

4-a veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

Uždavinys. Siekti, kad bendruomenės nariai sistemingai ir įvairiomis formomis gautų 

informaciją sveikatos stiprinimo klausimais, plėtojant bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais. 

Rodikliai 

 

Priemonė Data Atsakingi asmenys 

4.1 Bendruomenės narių kvalifikacijos tobulinimas 

sveikatos ugdymo klausimais. 

2021-2025 m.    Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 
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4.2. Dalyvavimas konkurse „Gaminkime kartu su 

šeima.“ 

2021-2025 m. Visuomenės sveikatos 

specialistas 

4.2. Vaikų tėvų (globėjų) pasitelkimas sveikatos 

ugdymui mokykloje: renginių, veiklų 

organizavimas ir aktyvus dalyvavimas. 

2021-2025 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti darbo 

grupė, mokytojai, 

specialistai 

4.3. Įsigyta nauja metodinė medžiaga ir kitos 

sveikatos ugdymui reikalingos priemonės.  

Kasmet pagal 

biudžeto 

galimybes 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

4.4. Projektas „Gandriukai – sveikatukai“. Kiekvienų metų 

spalio mėn. 

Mokytojos, Kauno V. 

Kudirkos viešosios 

bibliotekos Eigulių 

filialas 

4.4.  Edukacinės išvykos į Kauno odontologijos 

kliniką NEODENTA  

2021-2025 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokytojos 

4.4. Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

Visuomenės sveikatos biuru, Švietimo pagalbos 

tarnyba, Vaiko raidos centru ir kitomis švietimo 

įstaigomis. 

2021-2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

4.4. Naujų socialinių partnerių paieška. 2021-2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

Laukiamas rezultatas – bendruomenės nariai pagilins žinias sveikatos stiprinimo klausimais, 

aktyviai bendradarbiaus su socialiniais partneriais. 

 

5-a veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 

Uždavinys. Ugdyti ir stiprinti bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius įvairiose veiklose. 

Rod. Priemonė Data Atsakingi asmenys 
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5.1. Sveikatos stiprinimo programos veikla įtraukta į 

mokyklos metinį, strateginį planą ir visų grupių 

ugdomuosius planus. 

2021-2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai, 

mokytojos, 

specialistai 

5.1. Dalyvavimas tarptautinėje programoje „Zipio 

draugai“. 

2021-2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

5.2. Didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams 

pritaikytų ugdymo(si) programų rengimas. 

2021-2025 m. Mokytojos, vaiko 

pagalbos specialistai 

5.2. Teikiama mokytojo padėjėjo pagalba didelius 

specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems 

vaikams. 

2021-2025 m. Mokytojo padėjėja 

5.3. Visuomenės sveikatos specialistės 

organizuojamos veiklos įvairiomis sveikatinimo 

temomis. 

2021-2025 m. Visuomenės sveikatos 

specialistė 

5.3. Rengiamos akcijos, rytmečiai paminėti Pasaulio 

sveikatos organizacijos ir Lietuvos Vyriausybės 

skelbiamoms atmintinoms dienoms. 

2021-2025 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, mokytojos, 

specialistai 

5.3 Ugdymo procese nagrinėjamos įvairios 

sveikatos temos: mityba, asmens higiena, fizinis 

aktyvumas, poilsis, savisauga, saugi ir sveika 

aplinka.  

2021-2025 m. Mokytojos, vaiko 

pagalbos specialistai, 

visuomenės sveikatos 

specialistė, dietistė 

Laukiamas rezultatas – mokyklos bendruomenei sveikata taps vertybe, stiprės ugdytinių 

sveikos gyvensenos įgūdžiai. 

 

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

TĘSTINUMO LAIDAVIMAS 
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Uždavinys. Aktyviai skleisti mokyklos patirtį apie sveikatos stiprinimo veiklą bendruomenėje ir 

už jos ribų. 

Rodikliai 

 

Priemonė Data Atsakingi asmenys 

6.1. Mokyklos bendruomenės narių supažindinimas 

su SSM veikla bei šios programos 

įgyvendinimo eiga. 

2021-2025 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

sveikatos stiprinimo 

darbo grupė 

6.1. Įstaigoje kaupiama medžiaga apie sveikatos 

stiprinimo veiklą (projektai,  pranešimai, 

pristatymai, vaizdinės priemonės ir kt.). 

2021–2025 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, sveikatos 

stiprinimo darbo 

grupė, mokytojos, 

specialistai 

6.2. Nuolatos atnaujinama informacija apie 

planuojamas ir įvykusias su sveikata susijusias 

veiklas mokyklos internetinėje svetainėje ir el. 

dienyne „Mūsų darželis“. 

2021–2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti darbo 

grupė 

6.2. Dalinimasis gerąja darbo patirtimi sveikatos 

stiprinimo klausimais www.smlpc.lt ir kt. 

2021–2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojanti darbo 

grupė, mokytojos, 

specialistai 

6.2. Plėtojami ryšiai su kitomis sveikatą 

stiprinančių mokyklų ir Aktyvių mokyklų 

tinklo įstaigomis. 

2021–2025 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai, 

http://www.smlpc.lt/
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mokytojos, 

specialistai 

Laukiamas rezultatas – Užtikrinta sveikatos programos įgyvendinimo patirties sklaida. 

 

V  PROGRAMOS VERTINIMAS 

 

 Sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklos vertinimas bus atliekamas kasmet mokslo metų 

pabaigoje, remiantis sveikatos stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliais.  

Vykdant programos vertinimą bus naudojami šie metodai: stebėjimas, aptarimas, tyrimai, 

anketavimas, apklausos, pokalbiai, filmuota medžiaga, foto nuotraukos, analizė, aptarimas. 

Vertinimą atliks sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti darbo grupė. 

Programos įgyvendinimas vertinamas kartą metuose, rengiant metinį veiklos planą. Vertinimą 

atliks SSVO darbo grupė. 

Su vertinimo rezultatais supažindinama lopšelio-darželio bendruomenė susirinkimuose, interneto 

svetainėje. 

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

 Žmogiškieji ištekliai: programą įgyvendins visa bendruomenė: administracija, 

techninis ir pedagoginis personalas, specialistai, vaikai ir jų tėvai. Bus pasitelkiami ir kiti 

socialiniai partneriai. Vadovai, mokytojai, specialistai ir kiti darbuotojai turi pakankamai žinių ir 

yra kompetentingi įgyvendinti programoje numatytas priemones. 

 Finansiniai ištekliai: mokinio krepšelio, savivaldybės biudžeto, specialiųjų 

programų, visuomenės sveikatos programų rėmimo, 1,2 proc. tėvų gyventojų pajamų mokesčio 

bei kitos paramos lėšos. 

Kiti ištekliai: lopšelio-darželio patalpos, lauko teritorija, informacinės technologijos, 

mokomoji medžiaga, literatūra, videofilmai, darbuotojų mokymai. 

_______________________________ 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ tarybos  
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