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LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA   
 2014-2018 m. 

 

 
TIKSLAS:  
 

 Visų lopšelio - darželio bendruomenės narių pozityvaus požiūrio į sveiką gyvenseną ugdymas, padedant vaikams formuoti 
sveikos gyvensenos įgūdžius bei sukuriant sveikatai palankią  fizinę  ir psichosocialinę aplinką.  

 
       UŽDAVINIAI: 
 
 Sudaryti fiziškai ir psichologiškai saugią ir vaiko poreikius tenkinančią aplinką, sutvarkyti  lopšelio - darželio landšaftą.  
 Didinti pedagogų ir tėvų vaidmenį sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityje. 
 Siekiant formuoti vaikų visuminę sveikatos sampratą pateikti vaikams suprantamą ir reikalingą informaciją apie saugų elgesį 

su gyvūnais, elgesį keliuose, buitinėje aplinkoje, apie sveiką mitybą, higienos svarbą, fizinį aktyvumą ir ligų prevenciją.  
 Tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, panaudojant turimas kompensacijas, korekcines ir kitas  priemones.  
 Didinti bendruomenės narių kompetenciją sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais, skatinti gerosios patirties sklaidą 

renkantis įvairias visuomenės informavimo priemones.  
 Kaupti metodinę medžiagą, priemones sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklai organizuoti. 

 
 
 

 
 

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



GARANTAVIMAS. 
 

TIKSLAS - Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų vertinimą lopšelyje-darželyje ,,Šilas" . 
Uždavinys - Užtikrinti lopšelio-darželio „Šilas", kaip sveikatą stiprinančios ikimokyklinio ugdymo  mokyklos, veiklos planavimą ir 
įgyvendinimą. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingas 
 
1.1. 

Kasmet koreguoti ir patvirtinti vaikų sveikatos saugojimo ir 
stiprinimo darbo grupę, pasiskirstyti atsakomybę už atskiras 
veiklos sritis.  
Du kartus per metus (lapkričio ir balandžio mėnesiais) informuoti  
įstaigos bendruomenę apie programos vykdymą.  
Įtraukti didžiąją dalį  bendruomenės narių į sveikatingumo veiklą. 
Skatinti organizuoti ir dalyvauti bendruose projektuose, darbo 
grupės numatytuose renginiuose.  
Vaiko gerovės komisijos veiklos plano pristatymas. 

2014-2018 
 
2014-2018 
 
2014-2018 
 
 
2014m. sausis 

Direktorė 
 
  “ 
 
  “ 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 
1.2. 

Tobulesnės sveikatos stiprinimo vertinimo sistemos kūrimas, 
naudojant mokyklos audito informaciją, atskleidžiančią sveikatos 
stiprinimo rodiklius. 
Sveikatos stiprinimas įtraukiamas į lopšelio-darželio metinį 
veiklos planą. 

 
2014-2018 
 
Kasmet 

Darbo grupė 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 
1.3. 

Sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimas įgyvendinant 
sveikatos saugojimo ir stiprinimo programą (personalo  
supažindinimas su vaikų sveikatos problemomis, informacija apie 
rizikos veiksnius, profilaktines priemones, sergamumo rodiklius). 
Atlikti apklausą ,,Ar sveikatos saugojimo ir stiprinimo veikla yra 
naudinga darželio bendruomenei?” 

2014-2018 
 
 
Apklausiama 
vieną kartą 
metuose  

 
Sveikatos priežiūros specialistė 
 
 
Darbo grupė 

1.4. Atlikti  sveikatos stiprinimo veiklos vertinimą atsižvelgiant į 
audito metu nustatytas problemines sritis. 

Vertinama  vieną 
kartą per metus 
 

Direktorė 

Laukiamas rezultatas – Organizuota sveikatą stiprinanti veikla pagal bendruomenės poreikį, sukurta tobulesnė sveikatos saugojimo ir 
stiprinimo vertinimo sistema. 



   2-a veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA. 
 TIKSLAS – Plėtoti ir stiprinti ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, 

bendradarbiauti sveikatos saugojimo ir stiprinimo  veikloje. 
 Uždavinys – Užtikrinti glaudų tarpusavio ryšį tarp mokyklos bendruomenės narių: pedagogų, vaikų ir jų tėvelių. 
 

3-ia veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA. 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingas 
 
2.1. 

Vaikų adaptacija. Pažintis su nauja, kitokia darželio, grupių 
aplinka, suaugusiais ir bendraamžiais. 
Tėvų susirinkimai, bendri renginiai. Tėvų aktyvus dalyvavimas 
renginiuose, tėvų savanoriavimas. 
Tarptautinės programos ,,Zipio draugai” įgyvendinimas 
priešmokyklinėse grupėse. 
Renginiai skirti akcijai ,,Savaitė be patyčių” 
Seminarai pedagogams ir tėvams ,,Streso valdymas”, ,,Konfliktų 
sprendimas” ir kt. 

 
 
2014-2018 

 
Grupių auklėtojos. 
 
Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai. 
 
 
Administracija 

 
2.2. 

Kurti tinkamą aplinką atsižvelgiant į vaikų amžių ir poreikius: 
poilsio kampeliai grupėse, ugdymo priemonės ir žaislai atitinka 
vaikų  amžių bei poreikius, relaksacinė muzika ir kt. 

2014-2018 Administracija 
Gr. auklėtojos 

 
2.3. 

Rengti bendrus renginius su socialiniais partneriais (pradinėmis 
mokyklomis, rajono ikimokyklinėmis įstaigomis), užtikrinti 
agresyvaus ir grubaus elgesio apraiškų mažinimą, vykdyti 
prevencinę veiklą grupėse, po aktyvios veiklos taikyti 
atsipalaidavimo pratimus.  

 
2014-2018 

 
Gr. auklėtojos 
Specialistės 

2.4. Užsiėmimai tėvams ,,Pozityvi tėvystė”, ,,Vaiko elgesio korekcija 
pozityviai bendraujant su vaiku.” 
Diskusijos tėvų susirinkimų metu, geroji šeimų patirtis.  

2014-2018 Administracija 
 

             Laukiami rezultatai – Bendruomenės nariai inicijuos renginius, glaudžiai bendradarbiaus sveikatos saugojimo 
ir stiprinimo veikloje, gebės siekti išsikelto tikslo. Tenkinami vaikų poreikiai ir tėvų lūkesčiai. 



TIKSLAS- Kurti ir puoselėti sveikatos saugojimo ir stiprinimo reikalavimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką. 
Uždavinys- sudaryti vaikams saugią ir patrauklią ugdymo(si) aplinką, darbuotojų darbo aplinka ir sąlygos atitiks sveikos  
gyvensenos nuostatas ir normas. 
 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingas 
 
3.1. 

 Parengti ir įgyvendinti Lentvario lopšelio-darželio ,,Šilas” 
landšafto sutvarkymo projektą (šaligatviai, žaidimų aikštelės, 
pavėsinės, riedučių, dviračių takeliai,  sportinių žaidimų, 
lengvosios atletikos zonos, smulkioji architektūra, želdiniai). 
Įrengti saugaus eismo aikštelę (saugi danga , stacionarūs kelio 
ženklai ir kt. 
Atlikti laiptinių remontą. 
Renovuoti virtuvės ventiliavimo sistemą. 
Poilsio kampelių įrengimas visose amžiaus grupėse. 
Žaidimų kampelių su smėliu ir vandeniu įrengimas. 

 
 
 
 
2014-2018 
 
 
 

 
 
 
 
Direktorė 
Ūkio dalies vedėja 

 
3.2. 

Dienos režimo atitiktis vaikų fiziologiniams poreikiams, amžiaus 
ypatumams, sveikatos būklei. 
Higieninių įgūdžių formavimas. 
Tinkama vaikų apranga ir apavas grupėje ir pasivaikščiojimų 
metu. 
Užtikrinti vaikų buvimą gryname ore  bet kokiu oru. 
Ugdymo(si) priemonių ir žaislų atitiktis HN reikalavimus. 

 
 
2014-2018 

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Grupių auklėtojos 

 
3.3. 

Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo mokyklos HN reikalavimus 
(patalpų valymas, vėdinimas, patalynė). 
Tinkama darbuotojų apranga, darbo drabužiai ir apavas. 

 
2014 

 
Ūkio dalies vedėja. 

3.4. Fizinis aktyvumas. 
Organizuojant pasivaikščiojimus, užtikrinti vaikų fizinį aktyvumą 
(sportiniai žaidimai, judrieji žaidimai, savaiminė vaikų veikla su 
sportiniu inventoriumi, priemonėmis, žaislais). 
 Organizuoti įvairius renginius skatinančius aktyviai dalyvauti 
visą darželio bendruomenę. 

 
2014-2018 

 
Administracija, 
Specialistai, 
Grupių auklėtojos. 



 
 
 
4 – a veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI  IR MATERIALIEJI  IŠTEKLIAI. 

Organizuoti šventes ir pramogas. 
Organizuoti ,,Sveikuolių sveikuoliai” konkursą. 
Organizuoti ,,Žiemos sporto pramogas”. 
Organizuoti sniego statinių konkursą. 
Organizuoti pažintines ir pramogines išvykas ir iškylas: 
 Vornikų draustinį; 
 Ūkininko sodybą; 
 Saugaus eismo klasę; 
 Vievio malūną; 
 Kinologijos centrą; 
 Žaislų muziejų; 
 Paluknio aerodromą; 
 Trakų priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. 

Užtikrinti vaikų saugumą,  esant reikalui - pirmosios pagalbos 
suteikimą.  

3.5. Užtikrinti tinkamą vaikų maitinimo organizavimą. 
Valgiaraščių sudarymas ir derinimas VVSC. 
Maisto produktų atitiktis keliamiems reikalavimams. 
Maisto gamybos technologiniai reikalavimai. 
Stalų serviravimas.  
Tinkamų valgymo įpročių, kultūringo elgesio prie stalo  
formavimas. 

 
2014-2018 

 
Sveikatos priežiūros specialistė 
Grupių auklėtojos 

             Laukiami rezultatai – sudarytos sąlygos vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui, sukurta saugi, estetiška darželio  aplinka. 
Atnaujintos lauko žaidimų aikštelės užtikrins vaikų saugumą, įrengtose pavėsinėse vaikai galės būti bet kokiu oru.  
Iškylaudami vaikai ne tik daug sužinos, bet ir patirs daug teigiamų emocijų, tai stiprins jų psichinę sveikatą. 
Tinkamai organizuojamas maitinimas garantuos  tiekiamo maisto tinkamumą, įvairovę, patrauklumą – gerės vaikų apetitas. 
Bendruomenės nariai gilins žinias apie sveiką gyvenseną seminaruose, aktyviai dalyvaus renginiuose, propaguos sveiką gyvenseną. 
 



TIKSLAS – Sutelkti lopšelio darželio ,,Šilas” žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius sveikatos ugdymui. 
Uždaviniai – didinti bendruomenės narių kompetenciją sveikatos ugdymo klausimais. Gausinti ir racionaliai naudoti 

materialiuosius išteklius. 
 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingas 
4.1. Dalyvauti seminaruose, mokymuose sveikatos   ugdymo  

kompetencijos klausimais. 
Gerąją darbo patirtį skleisti įstaigoje, rajone, respublikoje. 
Metodinės grupės pasitarimų metu diskutuoti apie naujų metodų 
panaudojimą sveikatos ugdymo procese. 
Tęsti veiklą projektuose, savivaldybės ir ES fondų 
finansuojamuose programose. 
Aktyviai dalyvauti respublikinės ikimokyklinių įstaigų 
asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai” veikloje, vykdyti programą 
,,Zipio draugai”. 
Minėti: Pasaulinę sveiko maisto ir Europos Sveikos mitybos 
dienas. 

 
 
2014-2018 

 
 
Administracija 
Grupių auklėtojos 

4.2. Į  Vaikų sveikatos  saugojimo ir stiprinimo darbo grupės veiklą 
įtraukti  kompetentingus, iniciatyvius specialistus, pedagogus, 
tėvus. 
Veiklos planuose sveikatos ugdymo klausimai užims pagrindinę 
ir svarbiausią vietą. Numatytos priemonės prevencinei veiklai. 
Sukurti idėjų banką. 
Tėvų susirinkimų metu informuoti ugdytinių tėvus apie darželyje 
vykdomą sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklą, vykstančius 
renginius. 
Teikti pagalbą specialiųjų poreikių vaikams (pasitelkti į pagalbą 
socialinius partnerius: Trakų pedagoginio – psichologinio 
skyriaus specialistai, Trakų Visuomenės sveikatos centro 
specialistus. 
Naudojantis informacinėmis priemonėmis (žiniasklaida, 

 
2014-2018 

 
Direktorė 
Specialistai 
Grupių auklėtojos 



 
 
5-a veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS. 

internetinė svetainė, konferencijos irk t.) viešinti vykdomą veiklą 
sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityje vietos bendruomenei, 
miesto, rajono, šalies lygmeniu. 

4.3. Numatyti tikslines lėšas metodinei medžiagai ir sveikatos 
ugdymui reikalingoms priemonėms įsigyti. 
Naujausios literatūros analizė. 
Ugdymo(si) priemonės ir žaislai atitinka ugdytinių poreikius, yra 
kokybiški, atitinka HN reikalavimus. 
Metodinių dienų metu skleisti gerąją darbo patirtį rajono 
ikimokyklinių įstaigų pedagogams. 
Parengti sveikatos valandėlių, viktorinų pavyzdinius aprašus. 

 
2014-2018 

 
Direktorė 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Grupių auklėtojos 
Specialistai 

4.4. Palaikyti glaudų bendradarbiavimą sveikatos saugojimo ir 
stiprinimo klausimais. 
Bendradarbiauti su: 
 Visuomenės sveikatos centru. 
 Maisto ir veterinarine tarnyba. 
 Švietimo pagalbos skyriumi. 
 Pedagoginiu psichologiniu skyriumi. 
 Lentvario ambulatorijos pediatrais. 
 Lentvario ambulatorijos odontologais. 
 Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos 

,,Sveikatos želmenėliai“ nariais. 
 
 
 

 
2014-2018 

 
Direktorė 

Laukiami rezultatai – užtikrinsime pedagogų kvalifikacijos kėlimą sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityje. Vyks nuoseklus 
ugdytinių tėvų švietimas. Tėvai dalyvaus darželio renginiuose, tai suteiks vaikams daug teigiamų emocijų. Nuolat atnaujinsime 
ugdymui(si) skirtas priemones ir žaislus. Vaikai žais tik su geros kokybės žaislais, naudosis tinkamomis priemonėmis. Darbas 
sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityje bus nuoseklus, sistemingas.  
Dalyvausime projektuose, įsigysime naujų socialinių partnerių. 



TIKSLAS – Užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę. 
Uždavinys – Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę. 
 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingas 
 
5.1. 

Vadovaujantis Lentvario lopšelio-darželio ,,Šilas” ikimokyklinio 
ugdymo(si) programa ,,Pažinimo takeliu”, priešmokyklinio 
amžiaus ugdymo(si) programa nuosekliai planuoti ir vykdyti 
sveikatos ugdymo (si) priemones. 
Tapti sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle nariu. 
Tęsti veiklą asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai” veikloje. 
Dalyvauti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro 
organizuojamuose renginiuose. 

 
2014-2018 

 
Grupių auklėtojos. 
 
Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai. 
 
Direktorė 

 
5.2. 

Planinga sveikatos ugdymo veikla visose ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus grupėse. 
 

 
2014-2018 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Gr. auklėtojos 

 
5.3. 

Atsižvelgiant į esamus poreikius ir keliamus tikslus nuolat 
planuoti ir vykdyti projektinę sveikatos saugojimo ir stiprinimo 
veiklą. 

 
2014-2018 

 
Gr. auklėtojos 
Specialistės 

5.4. Užtikrinti sveikatos ugdymo procese taikomų metodų įvairovę. 
       Žaidimas- pagrindinis ugdymo(si) metodas. Žaidžiant 
ugdomi visi vaiko gebėjimai, koncentruojamas dėmesys, 
formuojasi kalbiniai įgūdžiai, vaikai patiria daug teigiamų 
emocijų. 
       Pažintinės išvykos ir iškylos – padeda pažinti, patirti naujų 
išgyvenimų. 
      Žodinis metodas- pokalbiai, pasakojimai, diskusijos – 
suteikia galimybę perduoti ir gauti informaciją ir natūraliai 
bendrauti. 
       Praktinis metodas – praktinė veikla, tyrinėjimai, 
eksperimentai leis viską išbandyti, patirti patiems. 
       Kūrybinis metodas – sudaro sąlygas vaikams siūlyti ir 
įgyvendinti savo idėjas. 

 
2014-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Grupių auklėtojos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 –a veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR TĘSTINUMO 
LAIDAVIMAS. 

       Vaizdinis metodas – stebėjimas, demonstravimas nukreiptas 
į vaizdinių formavimą  apie supančio pasaulio objektus ir 
reiškinius. 
      Organizuojant ugdomąjį procesą taikyti aktyvius netradicinius 
ugdymo(si) metodus: 
     Viktorina- žinių patikrinimui; 
     Minčių lietus – per trumpą laiką pasiūloma daug idėjų. 
 
Tėvų nuolatinis informavimas apie darželyje vykdomą sveikatos 
saugojimo ir stiprinimo veiklą. Vieningi pedagogų ir tėvų 
reikalavimai greičiau duos teigiamų rezultatų. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laukiami rezultatai – Ugdymo turinys atitiks vaikų amžių, individualius poreikius. Ugdymo(si) procese bus skiriama pakankamai 
dėmesio fizinei, psichinei, dvasinei, emocinei sveikatai. Ugdomajame procese taikoma metodų įvairovė leis ugdytiniams atrasti jiems 
patraukliausią veiklą. Vieningi  pedagogų ir tėvų reikalavimai greičiau duos teigiamų rezultatų sveikatos saugojimo ir stiprinimo  
veikloje. 



TIKSLAS – Skleisti lopšelio – darželio ,,Šilas” bendruomenės sveikatos saugojimo ir stiprinimo gerąją darbo patirtį. 
Uždavinys – visais įmanomais būdais viešinti gerąją darbo patirtį sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityje. 
 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingas 
 
6.1. 

Vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklos planuose numatyti 
sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos sklaidos ir tęstinumo 
veiklą. 
Kasmet numatyti po vieną sveikatinimo renginį  įstaigos 
bendruomenės nariams. 
Skatinti pedagogus ir specialistus aktyviai dalyvauti sveikatos 
saugojimo ir stiprinimo veikloje rengiant ir skaitant pranešimus, 
publikuojant straipsnius, organizuoti atviras veiklas, ruošiant 
padalomąją medžiagą tėvams irk t. 
Kaupti veiklų  aprašus ir kt. 
Lopšelio darželio svetainėje talpinti informaciją apie sveikatos 
saugojimo  ir stiprinimo renginius. 
 

 
2014-2018 
 
 

 
Direktorė 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 
6.2. 

Palaikyti ryšius su šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, 
dalyvaujant bendruose renginiuose, pasitarimuose, seminaruose, 
konferencijose. 
Parengti informacinės medžiagos apie sveikatos saugojimo ir 
stiprinimo veiklą (vaizdo įrašai, nuotraukos, straipsniai, vaikų 
piešiniai, lankstinukai irk t.) 
Skatinti bendruomenės narių aktyvumą, viešinant sveikatos 
saugojimo ir stiprinimo renginius už įstaigos ribų.  

 
2014-2018 
 
Kasmet 

 
Direktorė 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Laukiamas rezultatas –  lopšelis-darželis ,,Šilas” mieste, rajone  ir už jo ribų taps žinomas kaip sveikatą stiprinanti mokykla. Augs 
tėvų, kolegų susidomėjimas įstaigoje vykdoma veikla. Pedagogai domėsis naujovėmis, sistemingai dalyvaus ir skleis gerąją darbo 
patirtį regiono ir šalies renginiuose. 


