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PATVIRTINTA 

Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-97 

 

 

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 

„NYKŠTUKAS SVEIKUOLIUKAS“ 2019-2023 METAMS 

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ (toliau Lopšelis-darželis) Sveikatos 

stiprinimo programa „Nykštukas Sveikuoliukas“ 2019–2023 metams (toliau – Programa), sudaryta 

atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, Lopšelio-darželio metinę veiklos programą, Lopšelio-

darželio dalyvavimo Sveikatą stiprinančių mokyklų projekte patirtį, bendruomenės poreikius (II 

lygmens mokykloms), nustato 2019–2023 metams tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir 

priemones uždaviniams vykdyti. 

 2. Programa siekiama formuoti vaikų (ugdytinių) sveikos gyvensenos įgūdžius, 

bendromis mokytojų ir bendruomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos 

stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. 

 3. Programa parengta atsižvelgus į Lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2014–2018 m. 

strateginį veiklos planą, į 2018 m. Lopšelio-darželio veiklos programą ir 2014 m. vasario 20 d. 

direktoriaus įsakymu Nr.V-6 patvirtintos „Sveikatą stiprinimo programos „Nykštukas Sveikuoliukas“ 

veiklos rezultatus. 

 4. Programą įgyvendins Lopšelio-darželio administracija, pedagogai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys pagalbos specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai 

ir jų tėvai, globėjai. 

 

 

PROGRAMOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

Programos tikslas – visapusiškas vaikų sveikatos saugojimas, gilinant žinias, formuojant 

sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų ir bendruomenės pastangomis kuriant integruotą, 

visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą ir sveikatai palankią aplinką. 

 

 

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

POLITIKA IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

Uždavinys – tobulinti sveikatos stiprinimo veiklos įgyvendinimą ir proceso vertinimą 

lopšelyje-darželyje. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

1.1 Papildyti sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojančią grupę tėvų atstovais, pagal 

poreikį koreguoti jos sudėtį. 

 Grupės narių atsakomybės už atskiras 

veiklos sritis pasiskirstymas 

Numatyti posėdžių dažnumą. 

2019m. 

sausio mėn. 

ir pagal 

poreikį 

Direktorius  

Sveikatos stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė 
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1.2 Sveikatos stiprinimas įtraukiamas į 

Lopšelio-darželio strateginį 2019-2022, 

metinį veiklos planą, į mokytojų ir 

pagalbos specialistų veiklos planus. 

2019-2023m. Sveikatos stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė, 

direktorius   

1.3 Bendruomenėje (susirinkimų, pasitarimų 

metu) aptarti vaikų sergamumą, sudaryti 

veiksmų planą ligų profilaktikai.  

2 kartus 

metuose 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

 

1.4 Kurti Lopšelio-darželio sveikatos 

stiprinimo veiklos vertinimo sistemą: 

reguliariai vertinti sveikatos stiprinimo 

pokyčius ir gautus rezultatus aptarti 

įvairiuose įstaigos lygmenyse. Numatyti 

priemones, sveikatos stiprinimo 

programos veiklų tobulinimui. 

1 kartą 

metuose 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė  

Laukiamas rezultatas – planingai vykdant sveikatos stiprinimo ir saugojimo programos 

veiklą, bus sukurta tobulesnė sveikatos saugojimo ir stiprinimo sistema ir jos vertinimo sistema. 

 

2-a veiklos sritis. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA 

Uždavinys – plėtoti ir stiprinti Lopšelio-darželio bendruomenės narių tarpusavio santykius, 

bendradarbiauti sveikatingumo ugdymo veikloje. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

2.1 Renginiai, projektai, akcijos, 

išvykos, seminarai, paskaitos, kuriuose 

dalyvauja bendruomenės nariai. 

Organizuoti paskaitas, parengti metodinę 

medžiagą būsimiems Lopšelio-darželio 

ugdytinių tėvams ir paruošti lankstinukus 

vaikų adaptacijos darželyje tema. 

Psichologinės konsultacijos pagal 

poreikį visiems bendruomenės nariams. 

2019-2023m. Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė, 

Kuruojantis psichologas 

2.2 Tėvų ir bendruomenės šeimos 

narių, dirbančių gydymo įstaigose, 

policijoje, priešgaisrinės apsaugos 

tarnyboje ir kt., įtraukimas į sveikatos 

stiprinimo programos veiklų 

įgyvendinimą.  

Sudaryti galimybę visai 

bendruomenei dalyvauti sveikatą 

stiprinančioje veikloje, išsakyti savo 

nuomonę, lūkesčius sveikatos stiprinimo, 

sveikatos ugdymo klausimais visiems 

bendruomenės nariams. 

2019–2023 m.  Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė  

2.3. Aktyvi ir bendruomenei naudinga 

vaiko gerovės komisijos, Krizių valdymo 

komisijos, Smurto ir patyčių prevencijos 

ir intervencijos veikla.  

Palankaus emocinio klimato 

Lopšelyje-darželyje tyrimas. 

Tarptautinė programa „Zipio 

draugai“, veiksmo savaitė „Be patyčių“, 

Tolerancijos diena. 

2019–2023 m.  

 

 

 

 

2019 m. 

Komisijų pirmininkai, 

nariai, 

socialinis pedagogas, 

psichologas 

 

Direktorius 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai. 
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Laukiamas rezultatas – gerės mikroklimatas bendruomenėje, visi jausis emociškai saugūs, 

bus sukurta saugi ir sveika psichosocialinė aplinka.  

 

3-a veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA 

Uždavinys – kurti saugią, sveiką, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką.  

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

3.1 Nuolatinė Lopšelio-darželio 

teritorijos ir vidaus patalpų priežiūra. 

Užbaigtas teritorijos aptvėrimas nauja 

tvora. Bendruomenės talkos, puoselėjant 

ir  švarinant aplinką. Daržo ir sodo 

priežiūra ir puoselėjimas. 

2019–2023 m.  Administracija 

Pedagogai, tėvai 

3.2 Papildyti lauko erdves naujais 

įrenginiais, skatinančiais vaikų ugdymą 

ir fizinį aktyvumą. 

Organizuoti sporto šventes, 

pramogas visai bendruomenei. 

Dalyvauti rajone organizuojamuose 

sportiniuose renginiuose. 

2019–2023 m.  Administracija 

Judesio korekcijos 

mokytojas, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas  

3.3 Užtikrinti vaikams kokybiško 

vandens vartojimo prieinamumą grupėje 

ir lauke. 

Kontroliuoti maisto ir tiekiamų 

maisto produktų kokybę 

Maitinimą organizuoti 

atsižvelgiant į sveikos mitybos 

rekomendacijas. 

Anketinė tėvų apklausa apie 

Lopšelio-darželio mitybos 

organizavimą. 

2019–2023 m.  Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė-

dietistė, ūkvedys. 

Laukiamas rezultatas – aplinka atitiks saugios ir sveikatai palankios bendruomenės 

poreikius. Didės bendruomenės fizinis aktyvumas. Vaikai bus maitinami taikant sveikos mitybos 

principus. 

 

4-a veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI  

Uždavinys – sutelkti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius sveikatos stiprinimui ir 

kokybiškam ugdymui. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

4.1 Vykdyti privalomų sveikatos žinių 

ir įgūdžių programas: pirmos pagalbos 

mokymas, higienos įgūdžių mokymas, 

privalomas sveikatos pasitikrinimas.  

Dalyvauti konferencijose, 

seminaruose, paskaitose, mokymuose, 

susijusiuose su sveikatos ugdymu ir 

stiprinimu. 

2019–2023 m. Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas, administracija. 

4.2 Organizuoti projektus, šventes, 

parodas, rytmečius, vakarones visai 

įstaigos bendruomenei. Paruošti 

informacines skrajutes ugdytinių 

2019–2023 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė 
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tėvelių savišvietai bei švietimui 

įvairiais sveikatos klausimais. 

4.3 Numatyti lėšas naujai metodinei 

literatūrai apie vaikų sveikatos 

ugdymą, vaizdinei medžiagai ir 

priemonėms įsigyti. Racionaliai 

panaudoti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo krepšelio, 2 

% gyventojų pajamų mokesčio 

paramą. 

Rengti ir vykdyti Rokiškio 

rajono savivaldybės finansuojamus 

projektus  

2019–2023 m. Administracija, 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė,  

4.4 Tęsti partnerystę su Rokiškio 

rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuru, Panevėžio kolegijos 

dėstytojais ir studentais, odontologijos 

klinika, Rokiškio priešgaisrine 

gelbėjimo tarnyba, Vaikų teisių 

apsaugos skyriumi,  Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos PPT, 

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 

gimnazija, Rokiškio Senamiesčio 

progimnazija, Rokiškio krašto 

muziejumi, Rokiškio Juozo Keliuočio 

viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo 

bibliotekos skyriumi, Rokiškio 

policijos komisariatu, Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos centru ir 

ieškoti naujų socialinių partnerių. 

2019–2023 m. Direktorius, Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė 

Laukiamas rezultatas – racionalus lėšų panaudojimas, partnerystė užtikrins kokybiškesnį 

vaikų sveikatos ugdymą. Bendruomenės nariai įgis žinių ir informacijos sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo srityse. 

 

5-a veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 

Uždavinys – užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

5.1 Įtraukti sveikatos stiprinimo 

veiklas į Lopšelio-darželio strateginį 

2019-2022 m. planą, metinį veiklos 

planą, į mokytojų, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialisto-

dietisto ir pagalbos mokiniui 

specialistų veiklos planus.  

2019–2023 m. Administracija, 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

5.2. Didesnį dėmesį kreipti į 

individualius vaikų poreikius. Taikyti 

sukurtas sveikatos stiprinimo 

programas: bronchinės astmos 

profilaktikai, plokščiapėdystės, 

šleivapėdystės, kitų įgimtų kojos 

deformacijų profilaktikai, raumenų 

distonijos profilaktikai ir turintiems 

specifinį mišrų raidos sutrikimą. 

2019–2023 m. Vaiko gerovės komisija, 

Judesio korekcijos 

mokytojas, logopedas, 

specialusis pedagogas, 

socialinis pedagogas, 

psichologas. 
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Individualiai dirbti su specialiųjų 

poreikių vaikais. 

Dalyvauti rajono ir respublikos 

sveikatos stiprinimo programose, 

iniciatyvose, prevenciniuose 

projektuose. 

Aktyviai lankytis Rokiškio 

baseine. 

Administracija, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai. 

5.3 Ugdymo procese nagrinėti 

higienos įgūdžių ugdymo ir įvairias 

sveikatos temas: sveika mityba, fizinis 

aktyvumas, tabako, alkoholio ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų pirminė 

prevencija, lytiškumas ir rengimas 

šeimai, sauga, traumų ir nelaimingų 

atsitikimų prevencija. 

Vaikų ugdymui naudoti saugius 

žaislus ir priemones, kurie nekenkia 

vaikų sveikatai. 

Informuoti tėvus apie emocinį 

vaikų  saugumą, sveikatos ugdymą, 

sveikos mitybos principus, ligų 

prevenciją susirinkimų metu, 

stenduose, lankstinukuose, Lopšelio-

darželio tinklapyje, „Facebook“ 

paskyroje. 

2019–2023 m. Administracija, 

mokytojai, pagalbos 

specialistai, Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė. 

Laukiamas rezultatas – bus užtikrintas sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo(si) 

tęstinumas ir (Lopšelis-darželis – šeima – socialiniai partneriai). Mažės vaikų 

sergamumas. 

 

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

TĘSTINUMO LAIDAVIMAS 

Uždavinys – dalintis sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi Lopšelyje-darželyje ir už jo 

ribų. 

 

Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys 

6.1. Teikti informaciją apie 

programą, priemonių planą, renginius 

stenduose, individualių pokalbių ir 

tėvų susirinkimų metu, įstaigos 

interneto svetainėje, socialiniuose 

tinkluose. 

Rengti ir dalyvauti seminaruose, 

skaityti ir išklausyti pranešimus, 

paskaitas. 

Teikti veiklos ataskaitas, tyrimų 

rezultatus Lopšelio-darželio Tarybai, 

tėvų susirinkimų metu. 

2019–2023 m. Administracija, 

mokytojai, pagalbos vaikui 

specialistai, Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė 

6.2. Ruošti stendinius pranešimus 

grupėse sveikatos ugdymo klausimais. 

Bendradarbiauti su kitomis 

sveikatą stiprinančiomis įstaigomis. 

2019–2023 m. Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupės pirmininkas 
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Dalyvauti Lietuvos sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo veikloje,  

dalytis gerąja patirtimi. Viešinti 

sveikos mokyklos logotipą. 

Gerosios patirties pasidalijimas 

per SMLPC tinklalapį. 

Laukiamas rezultatas – gerosios patirties sklaida: apie Lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

sveikatinimo veiklą žinos tėvai, socialiniai partneriai. Mūsų gerosios patirties pavyzdžiais galės 

pasinaudoti kitos švietimo įstaigos. 

 

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VERTINIMAS 

 

Atlikti sveikatos stiprinimo veiklos vertinimą. Vertinimą atlikti pagal vertinimo sritis, 

panaudojant šiuos vertinimo šaltinius: Lopšelio-darželio sveikatos ugdymo programą, projektų 

dokumentaciją, sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės darbo planus ir ataskaitas, įvairių 

pasitarimų protokolus, metinės veiklos ataskaitas, valgiaraščius, pagalbos vaikui specialistų 

dokumentus ir kt. Vertinimą atliksime naudojant šiuos metodus: dokumentų ir duomenų analizę, 

pokalbius, tyrimus, diskusijas, vaikų sergamumo analizę ir kt. Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimą 

koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 

LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

 Mokinio krepšelio lėšos 

 Savarankiškos fondų lėšos 

 Papildomos lėšos dalyvaujant programose „Pienas vaikams“ ir Vaisių vartojimo 

skatinimo programoje 

 Visuomenės sveikatos biuro finansuojamų projektų lėšos 

 Rėmėjų lėšos 

 Lopšeliui-darželiui pervestos 2 % sumokėto gyventojų pajamų mokesčio lėšos 

 Fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitais teisėtais 

būdais perduotos lėšos. 

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ Sveikatos stiprinimo programos „Nykštukas 

Sveikuoliukas“ 2019–2023 mokslo metams įgyvendinimą koordinuoja Rokiškio lopšelio-darželio 

,,Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 Už programos vykdymą  atsiskaitoma Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

bendruomenei.  

 Apie programos vykdymą informuojama interneto svetainėje,  įstaigos, grupių 

stenduose. 

 Sparčiai besikeičiant visuomenei, reikalingi pokyčiai. Atsižvelgiant į vaikų ir tėvų 

poreikius Sveikatos stiprinimo programa gali būti koreguojama. 
 

__________________________________________ 


