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                                                                                           PATVIRTINTA 

                                                                                          Anykščių vaikų lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ 

                                                                                          direktoriaus  2022 m. gegužės mėn.12   d.  

                                                                                          įsakymu Nr. 

                                                                                              

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIS  –  DARŽELIS ,,ŽIOGELIS“ 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 

 

,,NORIU AUGTI SVEIKAS“  2022–2026  M. 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

         1.1. Anykščių vaikų lopšelis-darželis ,,Žiogelis“(toliau-Mokykla) sveikatos stiprinimo kryptimi 

dirba nuo 1995 m. rugsėjo  4 d.  2001 m. įsikūrus  ikimokyklinių įstaigų asociacijai „Sveikatos 

želmenėliai“ mūsų Mokykla viena iš pirmųjų respublikoje tapo asociacijos nare. Sėkmingai 

dalyvaujame asociacijos veikloje, respublikiniuose renginiuose, aktyviai skleidžiame sveikatingumo 

idėjas savo Mokyklos bendruomenėje. Norėdami dar labiau tobulėti,  būti savo rajono sveikatos 

šaukliais, parengėme sveikatos stiprinimo  programą ,,Noriu augti sveikas“ 2010 metais. Nuo 2011 

m. balandžio 17 d.  mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisijos sprendimu 

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla respublikoje. 

        1.2. Anykščių vaikų lopšelis-darželis ,,Žiogelis“. įgyvendino sveikatos stiprinimo programą 

,,Noriu augti sveikas 2011-2017 m“ (toliau-Programa), tikslu saugoti, stiprinti ir puoselėti vaiko 

fizinę, psichinę sveikatą, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką. Teikėme programą pratęsti Vilniaus 

Sveikatos mokymo ir ligų  prevencijos Centro Sveikatos stiprinančių mokyklų vertinimo komisijai. 

        1.3. Programa buvo parašyta ir 2017 – 2021 metams ir vėl pateikta vertinimui. Sveikatą 

stiprinančių mokyklų vertinimo  komisijos sprendimu programa įvertinta II lygiu  ir pratęstas sveikatą 

stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimas penkeriems metams. Veikla buvo įgyvendinama 

vadovaujantis Anykščių vaikų lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ strateginiu veiklos  planu, 2017 –  2021 

metų  Mokyklos veiklos programomis. 

        1.4. 2022-2026 metams,  Programa numato tikslus bei uždavinius, apibrėžia sveikatos stiprinimo 

prioritetus ir priemones tikslams įgyvendinti.  

        1.5. Programos turinys integruojamas į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kuriama 

sveikatos stiprinimo sistema, sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka mokykloje. 

        1.6.  Programa parengta vadovaujantis: 

        1.6.1 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-651/V-665 „Dėl mokyklų pripažinimo 

sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

       1.6.2. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro metodinėmis rekomendacijomis Sveikatą 

stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo mokyklose 

atnaujintos 2019 m.  

       1.6.3. Mokyklos  strateginiu planu, patvirtintu direktoriaus 2020-01-30 įsakymu Nr. V-20.  

       1.6.4. Mokyklos  2022 m. veiklos planu, patvirtintu direktoriaus 2022-01-10 įsakymu Nr. V- 3. 
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     1.6.5. Mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa ,,Žiogelis“ patvirtinta Anykščių rajono 

savivaldybės tarybos  2020-06-28 sprendimu 1-TS Nr. 1-1019. Programos vykdytojai: mokyklos  

mokytojai, vaikai, administracijos darbuotojai, ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, kiti 

darbuotojai, ugdytinių ir jų tėvų bendruomenė, Vaiko gerovės komisijos nariai. 

 

                                                                        II SKYRIUS 

2017–2021 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

REZULTATAI IR IŠVADOS  

 

            Mokykla yra bendro tipo ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas vaikams nuo 1,5 m. iki mokyklos. Šiuo metu veikia 7 grupės, 

lanko 132 vaikai,  dirba 36 darbuotojai,  iš jų 12 mokytojų. Nuo 2019 metų  gruodžio 10 d. esame 

pripažinti ir   Aktyvia mokykla.  

           Mokykloje stengiamės patenkinti pagrindinį vaiko poreikį žaisti, judėti, kurti, pažinti, 

eksperimentuoti, sudaryti sąlygas augti fiziškai ir psichiškai išsivysčiusiai asmenybei, turinčiai 

teigiamą savivertę, norinčiai ir gebančiai išreikšti save. Garantuojame vaikui galimybę rinktis veiklą 

pagal interesus ir poreikius, bei jų plėtojimą ir nuoseklų vaiko gebėjimų ugdymą (si). Įgyvendinant 

ikimokyklinio ugdymo programą ,,Žiogelis“,  aktyviai dalyvavome tarptautiniuose, šalies bei miesto 

projektuose. Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo, „Sveika mokykla“ programose, Lietuvos 

futbolo federacijos (LFF) ilgalaikėje masinio vaikų užimtumo programoje „Sugrąžinkime vaikus į 

stadionus“, projektuose: „Futboliukas“,  „Sveikatiada“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“, LTOK projekte 

,,Sportuok su ,,Op“, vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Kimochiai“. Dalyvaujame 

,,Alkoholio  tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programoje. Nuo 

pirmųjų metų dalyvaujame programose „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ ir „Pienas 

vaikams“. Projektinės veiklos plėtojimas motyvavo mokytojus profesiniam tobulėjimui, 

kūrybingumui ir atsinaujinimui. Mokytojai savo veiklose naudoja Steam ugdymą. Pasirinkome 

gamtos mokslų taikymą per patyriminę  veiklą.  Aktyviai siekiame gauti eTwinnig mokyklos ženklelį. 

Per penkerius sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo metus stengėmės palaikyti geras sąlygas, 

užtikrinančias programos įgyvendinimui. 

            Didžiausias penkerių metų laimėjimas tai sveikesni vaikai. Pagal grupių sergamumo 

suvestines sergamumas kvėpavimo takų ligomis sumažėjo 40 procentų. Pabandėme parašyti ir mums 

pavyko laimėti Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja  Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas projektą ,,Aš judu ir tave kviečiu“. Projektą vykdysime 

tris metus. Gavome 76 tūkstančių finansavimą. Projekto dėka įdarbinome kūno kultūros mokytoją. 

Praktikuojame naujas sporto šakas kaip: plaukimas, dviračiai, krepšinis. Į projekto veiklą įsitraukė 

visa bendruomenė.  Vaikai nuo ketverių metų turi galimybę lankyti miesto baseiną ,,Bangenis“. Per 

pirmus metus  išmoko palaukti 85 procentai vaikų. Kita dalis nugalėjo vandens baimę, moka 

išsilaikyti ant vandens. Tiek vaikai, tiek suaugę lanko jogos, batutų užsiėmimus. Neatpažįstamai 

pasikeitė sporto salė, tai nauja, speciali danga, įsigijome daug priemonių aktyviam judėjimui. Lauke 

įrengėme treniruoklius vaikams ir suaugusiems, lauko batutą, pavasarį įrengsime krepšinio aikštelę 

lauke. 

             Mokykloje teikiama logopedo pagalba vaikams, turintiems įvairaus sudėtingumo kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų. Teikiama socialinio  pedagogo pagalba ugdytiniams ir šeimoms. Ugdymo 

procese mokykla įgyvendina pačių parengtą Ikimokyklinio ugdymo programą ,,Žiogelis“ ir Bendrąją 
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priešmokyklinio ugdymo programą. Mokykloje dirbantys mokytojai ir specialistai tobulina 

profesines, asmenines ir dalykines kompetencijas. Palaiko sveiko gyvenimo būdo idėją. 

Bendradarbiaujame ir palaikome ryšius su socialiniais partneriais mieste, rajone, respublikoje, 

užsienyje. Mokyklos mokytojai lankosi konferencijose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

Mokytojai dalyvavo 92  kvalifikaciniuose seminaruose, tame tarpe 42 iš jų vaikų sveikatos stiprinimo 

tematika. Kasmet savo darbo patirtimi mokytojai, specialistai  dalinasi miesto, respublikos praktinėse 

mokslinėse konferencijose, seminaruose. 

 

2017 - 2021 m. m. SSGG ( SVOT)analizė 

                            Sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklos situacijos analizė 

 

VEIKLOS SRITYS STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

valdymo struktūra, politika 

ir kokybės garantavimas. 

1. Mokykloje sudaryta 

sveikatos stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė sudaryta iš 

administracijos atstovų, mokytojų, 

tėvų, maisto priežiūros   specialisto, 

logopedo, socialinio pedagogo, 

sveikatos biuro specialisto. Darbo 

grupės nariai pasiskirstę atsakomybę 

už atskiras veiklas. Grupės 

pirmininkas yra  ikimokyklinio 

ugdymo mokytojas. Informacija apie 

sveikatos stiprinimą pateikiama 

Mokyklos  interneto svetainėje, ir 

kiekvienos grupės socialinėse 

erdvėse, renginių, susirinkimų metu, 

stenduose  

Į sveikatos stiprinimo 

komandą nutarėme 

įtraukti savivaldybės 

gydytoją 

1.1 Sveikatos stiprinimas 

įtrauktas į strateginį ir 

metinius veiklos planus 

 

 

Vienu iš pagrindinių uždavinių – 

sveikatos stiprinimas ir saugumo 

užtikrinimas. Integruota sveikatos 

stiprinimo programa ,,Noriu augti 

sveikas 2017 – 2021 m.“ įtraukta į 

ugdymo programas 

 Mokykloje dirba logopedas, 

socialinis pedagogas, maisto 

organizavimo  specialistas. 2019 

metais visuomenės sveikatos biuro 

specialisto veikla integruota į 

sveikatos stiprinimo veiklas.  

Aptarnaujantis personalas 

ne visada turi galimybę 

įsitraukti į sveikatą 

stiprinančias veiklas dėl 

mūsų darbo pobūdžio 

 

 

1.2. Planuojamas  sveikatos 

stiprinimo procesų ir rezultatų 

vertinimas 

 

Rezultatai aptariami pusmečiais 

Mokyklos tarybos ir mokytojų 

tarybos posėdžiuose, projektų ir 

metinės veiklos ataskaitose kasmet. 

Nepakankamas tėvų 

dėmesys vaikų sveikos 

gyvensenos įpročių ir 
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Kaupiama ir sisteminama informacija 

apie vaikų sveikatą. Analizuojamas 

vaikų sergamumas. Vertinimo 

išvados panaudojamos sveikatos 

stiprinimo ir veiklos planavimui ir 

tobulinimui 

gyvenimo įgūdžių 

formavimui ir tęstinumui 

Psichosocialinė aplinka. 

2. Kuriama ir puoselėjama 

gerų santykių bendruomenės 

narių  tarpe atmosfera 

 

 

Mokykloje vyrauja geras 

mikroklimatas, pagrįstas pasitikėjimu 

ir geranoriškumu. Sudarytos 

palankios ugdymo sąlygos specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikams. 

Netoleruojamas joks grubus elgesys, 

mobingas, patyčios. Bendruomenė 

žino, kaip elgtis ir kur kreiptis 

pastebėjus smurtą ar patyčias. 

Mokykla gyvuoja 54 metus, todėl yra 

susiformavusios tradicijos, išvykos, 

šventės 

Ne visi bendruomenės 

nariai noriai dalyvauja 

sveikatinimo veikloje, 

renginiuose. Reikia 

pavyzdžio, paskatinimo 

 

 

2.1 Visiems bendruomenės 

nariams sudarytos galimybės 

dalyvauti programos 

vykdyme 

 

Sudarytos galimybės visiems 

bendruomenės nariams teikti 

pasiūlymus, idėjas, dalyvauti sveikatą 

stiprinančioje veikloje. Skiriamas 

didelis dėmesys konstruktyviam 

bendravimui su tėvais, stengiamasi 

operatyviai reaguoti į jų poreikius, 

pastabas. Daugiau nei 70 proc. 

bendruomenės narių dalyvauja 

vykdyme  

Nėra psichologo etato 

 

Trūksta iniciatyvos kai 

kuriems mokytojams, 

dauguma nori būti 

vykdytojais 

 Fizinė aplinka. 

3. Mokyklos teritorijos ir 

patalpų priežiūros 

užtikrinimas bei sveikos 

aplinkos kūrimas 

 

Nuolat gerinama ir turtinama fizinė 

aplinka. Teritorija tinkamai 

prižiūrėta, panaikinti nesaugūs 

įrenginiai, smėlio dėžės apdengtos. 

2019 metais pakeisti, arba 

suremontuoti smėlio dėžių dangčiai, 

pakeistos grupių durys. Už lauko 

edukacinių erdvių įrengimą esame ne 

kartą paskatinti respublikos vertinimo 

komisijos padėkos raštais, 2020 

metais esame pripažinti geriausiai  

rajone tvarkomos aplinkos  I vietos 

nugalėtojais.  2021 metais atnaujinti 

baldai grupėse. Nupirktos naujos 

lovos. Atnaujinta   patalynė 

Teritoriją juosianti tvora 

atitinka higienos normų ir 

saugumo  reikalavimus, 

bet yra labai pasenusi 

 

Trūksta tėvų iniciatyvos 
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3.1. Planuojamos priemonės 

skatinančios visų 

bendruomenės narių fizinį 

aktyvumą 

 

 

Mokytojai dalyvauja 

kvalifikaciniuose renginiuose, 

skleidžia gerąją darbo patirtį. 

Teikiamos programos finansavimui 

gauti iš savivaldybės sveikatos 

rėmimo  fondo, dalyvaujame Europos 

sąjungos, respublikos, miesto 

sveikatinimo projektuose.  Pradėjus 

vykdyti laimėtą sporto projektą ,,Aš 

judu ir tave kviečiu“, Mokykloje 

suaktyvėjo  judėjimo veiklos visai 

bendruomenei. Tam įtakos turėjo ir 

Mokyklą pripažinus Aktyvia 

mokykla. Organizuojamos bėgimo 

akcijos, išvykos, ekskursijos į parką, 

prie upės. Projekto veiklos leidžia 

mokytis plaukti, lankyti krepšinį, 

dviračių sportą, jogą, batutus 

Tėvų palaikymo norėtųsi 

didesnio, sulaukiame 

priekaištų dėl per didelio 

vaikų sportavimo, dėl 

baseino. Tėvams trūksta   

pedagoginių, 

psichologinių žinių. 

Stengiamės įtraukti tėvus 

į veiklas. Taip po truputį 

keičiame jų nuomonę dėl 

per didelio judėjimo 

 

 

 

 

3.2. Mitybos ir geriamojo 

vandens prieinamumo 

užtikrinimas 

 

 

Vaikai kasdien valgo šiltą, šviežią 

maistą. 2018, 2019 m. virtuvės 

patalpos ir įranga atnaujinta. 

Įsigijome konvekcinę krosnį. 

Maitinimas organizuojamas 

atsižvelgiant į sveikos mitybos 

principus, pagal ,,Sveikatai 

palankus‘‘. Nuo 2017 metų visiškai 

atsisakėme cukraus. Kiekvienais 

kalendoriniais metais meniu 

derinamas su Valstybine maisto ir 

veterinarijos tarnyba. Užtikrinamas 

geriamo vandens prieinamumas 

grupėse. Sudarytos sutartys su 

vietiniais ūkininkais leidžia valgyti 

šviežias  daržoves, vaisius, uogas 

kiekvieną dieną. Valgiaraščiai 

skelbiami viešai grupėse. Įstaiga 

dalyvauja ES ir valstybės remiamose 

programose „Pienas vaikams“ ir 

„Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ Priešmokyklinėje 

grupėje taikome švedišką stalą. Labai 

pasiteisino, vaikai patys dedasi 

maistą. Mažiname maisto atliekas 

Menkas tėvų 

domėjimasis vaikų 

mityba, dauguma  

nesilaiko sveikos 

mitybos reikalavimų 

Neužtikriname sveikos 

mitybos tęstinumo 

ugdytinių šeimose 
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Žmogiškieji ir materialieji 

ištekliai. 

4. Mokytojų  kvalifikacijos 

tobulinimo sveikatos 

stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo klausimais 

organizavimas 

 

Nuolat teikiama informacija apie 

kvalifikacijos kėlimo renginius 

mieste, respublikoje.  

Mokytojai ir kiti darbuotojai turi 

galimybes dalyvauti  

kvalifikaciniuose renginiuose. Visi 

mokytojai  yra registruoti sistemoje 

Semi+ ir turi galimybę rinktis kursus, 

seminarus  iš visų Lietuvos rajonų 

švietimo centrų. Mokytojai per metus 

išklauso 65% visų klausytų kursų 

sporto ir sveikatinimo temomis 

Pandemijos laikotarpiu, 

daugiausiai išklausė 

nuotolinių kursų, 

nebeliko gyvo 

bendravimo, kurio labai 

trūksta  

4.1. Bendruomenės narių 

pasitelkimas sveikatos 

ugdymui 

Dauguma darbuotojų noriai dalyvauja 

sveikatinimo veikloje, naudoja 

netradicinius metodus, būdus. 

Įtraukiami tėvai į aktyvaus judėjimo 

veiklas   

Nepakankamas tėvų 

švietimas sveikatinimo  

klausimais, norisi 

didesnio sveikos 

gyvensenos tęstinumo 

vaikų šeimose 

4.2. Metodinės medžiagos ir 

priemonių, reikalingų 

sveikatos ugdymui, 

aprūpinimas 

 

 

Kasmet išsiaiškinamas  ugdymo 

priemonių ir metodinės medžiagos 

poreikis. Jų įsigijimas aptariamas 

posėdžiuose, pasitarimuose. 

Metodinės medžiagos yra sukaupta 

daug. Mokytojai kaupia aplankus 

grupėse sveikatos temomis.  

Sveikatos biuro specialistė dalinasi 

naujienomis, jas skelbiame  

internetinėje svetainėje, socialinėje 

facebook erdvėje. Ypač sportinė bazė 

pagerėjo gavus laimėto projekto 

lėšas. Atsinaujinome priemones, 

nauja danga salėje, lauke treniruokliai 

vaikams ir suaugusiems 

Trūksta lėšų sveikatinimo 

inventoriaus įsigijimui, 

todėl nuolat rašome  

finansuojamus projektus 

 

4.3. Socialinių partnerių 

įtraukimas 

 

Aktyviai bendraujame ir 

bendradarbiaujame su miesto  

švietimo įstaigomis, socialiniais 

partneriais: Anykščių policijos 

komisariatu, regioninio parko 

direkcija, sveikatos biuru.  . 

Pasirašytos bendradarbiavimo 

sutartys su Kupiškio ,,Obelėle“, 

Ukmergės ,,Nykštuku“, Rokiškio 

,,Varpeliu“ 

Ne visų amžiaus grupių 

vaikai gali dalyvauti 

išvykose. 

Pavėžėjimą galime 

organizuoti tik išimtinais 

atvejais 
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Sveikatos ugdymas. 

5. Sveikatos ugdymas 

įtrauktas į strateginį ir 

metinius veiklos  planus ir 

apima įvairias sveikatos sritis  

 

Sveikatos ugdymo temos integruotos 

į ikimokyklinio ugdymo programą 

,,Žiogelis“ ,  į ugdomosios  veiklos 

programas ,,Kimochiai“,  „Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos 

programą“, „Smurto ir patyčių 

prevencijos“ 

 Palaikome glaudžius ryšius su 

socialiniais partneriais. 

Tėvai supažindinami su sveikatos 

ugdymo turiniu, skatinami įsitraukti į 

veiklas, teikti siūlymus. Grupės 

rengia individualius sveikatingumo 

projektus. Sveikatos ugdymas 

organizuojamas atsižvelgiant į vaikų 

amžiaus tarpsnius.  Taikomi įvairūs 

ugdymo metodai  ir formos. Vyksta 

anglų kalbos užsiėmimai, sportinių 

šokių būrelis. Dalyvaujame 

tarptautinėse, respublikinėse, 

apskrities, miesto, Mokyklos 

akcijose, vaikų sveikatinimo ir 

saugumo užtikrinimo projektuose 

Mokytojai planuodami 

veiklas ne visada į planus 

įtraukia renginių iš 

sveikatos programų 

 

 

 

Judrios veiklos 

organizavimo lauke stoka 

(judrių žaidimų) 

 Sveikatą stiprinančios 

mokyklos veiklos sklaida ir 

tęstinumo laidavimas. 

5.1. Sveikatos stiprinimo 

veiklos patirties sklaida 

Mokykloje ir už  jos ribų 

Dalyvaujame kvalifikaciniuose 

renginiuose, dalinamės patirtimi.  

2018 metais įstaigos direktorius 

pasidalino savo įžvalgomis 

straipsnyje ,,Man svarbi darbuotojo 

sveikata“ knygoje ,,Misija: vaikų 

sveikatos kompetencija“, kuri buvo 

išleista Sveikos mokyklos 25 metų 

jubiliejui. Sveikatos stiprinimo veiklų 

patirtis pateikiama naudojant įvairias 

komunikacijos priemones :kasmet su 

pranešimais mūsų mokytojos  

dalyvauja ,,Sveikatos želmenėlių“  

konferencijose, kitų respublikos 

darželių organizuojamuose 

renginiuose,  straipsniai laikraštyje, 

interneto svetainėje, socialinėje 

erdvėje, grupių tėvų lentose, 

stendiniuose ir žodiniuose 

pranešimuose 

Neišnaudotos galimybės 

patirties sklaidai. Ne visi 

mokytojai ryžtasi su 

pranešimais dalyvauti 

respublikinėse 

konferencijose, nors 

patirties turi. Siūlome 

kitokią pasidalinimo 

formą kuriant skaidres, 

filmukus 
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                                                                   III SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI 

 

Programos   tikslas – visapusiškas  vaiko sveikatos stiprinimas, saugojimas ir puoselėjimas 

vykdant kryptingą ir sistemingą ugdymo procesą. 

      Prioritetas – vaiko sveikatą stiprinanti įstaiga, užtikrinanti sąlygas vykdyti tikslinius vaikų 

sveikatos stiprinimo ir saugumo užtikrinimo projektus. 

       Uždaviniai: 

1. Formuoti vaikų sveikatą stiprinančius fizinius, psichinius ir socialinius gebėjimus bei sudaryti 

galimybę  jiems realizuotis. 

2. Plėtoti pasitikėjimu pagrįstus bendruomenės narių tarpusavio santykius.  

3. Kurti sveiką, saugią darbo ir ugdymo (si) įstaigoje aplinką. 

4. Sutelkti mokyklos bendruomenę ieškant naujų veiklos formų, būdų, siekiant geresnės vaikų 

fizinės, psichinės sveikatos.  

5. Vykdyti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos skaidą savo mieste, respublikoje. 

6. Skatinti mokytojus ir specialistus dalintis gerąja darbo patirtimi respublikoje, mieste, aktyvinti 

sveikatos sampratos sklaidą įstaigos bendruomenei, tėvams. 

                                                

IV SKYRIUS 

 NUMATOMI REZULTATAI 

 

    1.  Suformavus atsakingą požiūrį, bendruomenės narių elgsena bus palankesnė sveikatingumo 

ugdymui mokykloje. 

     2. Siekiant kurti  vaikų sveikatai palankią aplinką, pagerės visos bendruomenės narių 

bendruomeniškumas. 

     3.  Atsiras daugiau vidaus ir lauko  erdvių fiziniam aktyvumui. 

 

V 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. Tobulinti visapusišką vaikų sveikatos stiprinimo procesą, veiklos įsivertinimą. 

 

Rodiklis  Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

1.1.  1.1.1. Telkti tėvų bendruomenę sveikatos 

stiprinimo veiklai, raginti teikti pasiūlymus, 

dalyvauti aptariant priemones, susijusias su 

sveikatos stiprinimu 

 

2022-2026 m. 

Direktorius, sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo darbo 

grupė 
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1.1.2. Teikti bendruomenei savalaikę 

informaciją apie sveikatos stiprinimą, 

pasiekimus taikant kuo įvairesnes 

komunikacijos priemones 

 

2022-2026 m  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

1.2. 1.2.1. Vykdyti 2021-2024 strateginiame 

plane iškeltus sveikatą stiprinančius tikslus, 

įgyvendinti numatytas priemones, 

numatytus tikslus atspindėti metiniuose 

įstaigos veiklos planuose 

 

 

2022-2026 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

1.3. 1.3.1. Reguliariai supažindinti grupių 

mokytojus su tos grupės vaikų sveikatos 

problemomis, rizikos veiksniais, 

profilaktinėmis priemonėmis, numatyti kaip 

įgyvendinsime 

 

2022-2026 m. 

Sveikatos priežiūros  

specialistas 

1.3.2.   Vykdyti sveikatos  priežiūros veiklos 

planą, įtrauktą į metinius veiklos planus. 

2022-2026 m. Sveikatos priežiūros 

specialistas  

1.4. 1.4.1.  Tobulinti sveikatos stiprinimo veiklos 

vertinimo sistemą 

 

2022-2026 m. 

Grupių mokytojos, 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

1.4.2. Aptarti sveikatos stiprinimo veiklos 

vertinimo rezultatus kartu su bendruomenės 

nariais. Įtraukti kuo daugiau narių (naudoti 

anketavimą) į veiklos vertinimą 

 

Kasmet 

gegužės 

mėnesį 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė 

Laukiamas rezultatas – bendruomenė taps aktyvesnė, įsijungs į sveikatos stiprinimą 

organizuojančios grupės veiklą,  nuoseklus planavimas leis įgyvendinti išsikeltus tikslus ir 

uždavinius, daugiau bendruomenės narių žinos fizinio pajėgumo  tyrimų rezultatus. Patobulės 

sveikatos stiprinimo veiklos  vertinimo sistema 

 

 

2 veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA 

 

Uždavinys: Užtikrinti glaudų bendradarbiavimą tarp bendruomenės narių. 

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

2.1 2.1.1. Kasmet atlikti vaikų fizinio 

pajėgumo tyrimą, pagal vaikų amžiaus 

tarpsnius 

Rugsėjo – 

gegužės 

mėnesiais 

Grupių mokytojai, kūno 

kultūros mokytojas 

 

2.1.2. Profesiniam tobulėjimui, 

kūrybingumui organizuoti  seminarus, 

paskaitas mokytojams streso, krizių 

 

 Kasmet 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

sveikatos stiprinimo 
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valdymo, bendravimo įgūdžių 

tobulinimui bei palankiam mikroklimatui 

veiklos organizavimo 

grupė, mokytojai 

2.1.3. Dalyvauti tarptautinėje socialinių 

įgūdžių programoje ,,Kimočiai“ 

 

2022-2026 m. 

,,Drugelių“, ,,Boružėlių“, 

,,Bitučių“ grupės vaikai, 

mokytojos, tėvai 

2.1.4.  Vaiko gerovės komisijai analizuoti 

SUP ugdytinių ugdymo(si) bei elgesio 

problemas, konsultuoti tėvus, (globėjus), 

mokytojus 

 

2022-2026 m. 

 

Vaiko gerovės komisija 

2.1.5. Įsteigti mokykloje idėjų banką, 

kuriame galėtų idėjas ,,atnešti“ visi 

bendruomenės nariai 

 

2022-2026 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos darbo grupė 

2.2. 2.2.1. Kurti su vaikais ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse gero, 

mandagaus elgesio taisykles, jų laikytis. 

 

2022-2026 m. 

Atskirų grupių 

bendruomenės 

2.2.2. Dalyvauti kasmetinėse akcijose: 

,,Sportuojantis koridorius“, 

,,Sąmoningumo didinimo mėnuo Be 

patyčių“, Judumo savaitė“, ,,Mėnuo be 

smurto“, ,,Tolerancijos diena“ 

,,Nerūkymo diena“ 

 

2022-2026 m. 

Mokytojai, tėvai, 

socialinis pedagogas, 

logopedas 

2.2.3. Supažindinti bendruomenę su 

parašyta smurto ir patyčių prevencijos, 

alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių  

medžiagų  programa 2022-2024 m. m. 

 

2022-2026 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas, socialinis 

pedagogas 

Laukiamas rezultatas –  sveikatos stiprinimas ir saugojimas taps labiau visiems prieinamas, 

suprantamas. Visa bendruomenė žinos ir sieks bendrų tikslų 

 

 

 

3 veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA 

 

Uždavinys: Kurti saugią edukacinę aplinką, modernizuoti ugdymosi erdves, įrengti šeimų edukacines 

erdves sveikatos stiprinimui.  

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

3.1. 3.1.1. Atnaujinti, papildyti lauko erdves 

naujais įrenginiais ir priemonėmis vaikų  

bei suaugusiųjų aktyvaus judėjimo 

poreikiams 

 

2022-2026 m. 

Direktorius,  ūkvedys 

3.1.2.    Įrengti krepšinio aikštelę lauke 2022-2026 m. Direktorius,  ūkvedys 



11 

 

3.1.3. Atnaujinti jau įrengtą futbolo 

aikštelę su minkšta danga, įsigyti naujų 

priemonių 

 

2022-2026 m. 

Direktorius,  ūkvedys 

3.1.4.  Nuolat stebėti lauko įrenginius, ar 

jie atitinka saugos reikalavimus, naujus 

įsigyti tik su sertifikatais 

 

2022-2026 m. 

Direktorius, ūkvedys 

3.1.5.  Mokykla  atitinka higienos normos 

reikalavimus, stebime naujoves ir 

neatsiliekame atnaujindami maisto 

ruošimo inventorių 

 

2022-2026 m. 

Maisto priežiūros 

specialistas 

3.1.6. Saugios aplinkos kūrimas, 

atnaujinimas ( tvora, takai, šaligatviai) 

2022-2026 m. Direktorius, ūkvedys 

3.1.7. Higienos priemonės vaikų 

higieniniams – kultūriniams įgūdžiams, 

sveikatos stiprinimui nuolatinis pildymas. 

 

2022-2026 m. 

Direktorius, ūkvedys 

3.2. 3.2.1    Visos bendruomenės  dalyvavimas 

organizuojamose sporto ir sveikatingumo 

renginiuose, išvykose, ekskursijose, 

varžybose 

 

2022-2026 m. 

Direktorius,  sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė, 

mokytojai, tėvai 

3.2.2. Tikslingas kūno kultūros proceso 

organizavimas visais metų laikais 

 

2022-2026 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

kūno kultūros mokytojas 

3.2.3. Dalyvauti Anykščių visuomenės 

sveikatos biuro organizuojamuose 

kursuose, renginiuose darbuotojams ir 

tėvams. 

 

2022-2026 m. 

Direktorius, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

3.3 3.3.1. Vaikų sveikatai palankaus 

maitinimo organizavimas pagal ,,Sveikatai 

palankus“ 

2022-2026 m. Direktorius, maisto 

priežiūros specialistas 

 3.3.2. Dalyvauti ES ir valstybės 

remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ 

ir „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 

 

2022- 2026m. 

 

Maisto priežiūros 

specialistas 

Laukiamas rezultatas – bus pasiekta palanki sveikatai, gerai savijautai, fizinį aktyvumą 

skatinanti aplinka, susiformuos sveikos mitybos įgūdžiai 

 

 

4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI 

 

Uždavinys: Siekti tobulėjimo, kompetencijų pažangos, sveikatos saugojimo, sveikatos stiprinimo ir 

sveikos gyvensenos propagavimo ir skleidimo. 
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Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

4.1. 4.1.1. Dalyvauti Lietuvos Sveikų 

mokyklų tinklo renginiuose, akcijose, 

projektuose 

 

2022-2026 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė 

4.1.2. Skatinti bendruomenę nuolat 

atsinaujinti, sekti naujoves su sveikatos 

ugdymu. Populiarinti sveikatos ugdymą 

mokykloje ir už jos ribų 

 

2022-2026 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė, kūno kultūros 

mokytojas 

4.1.3. Skatinti mokytojus dalintis 

patirties sklaida (vieną, du kartus į 

metus) 

 

2022-2026 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė, mokytojai, 

specialistai 

4.1.4.  Tęsti bendradarbiavimą su AVSB Nuolat Sveikatos priežiūros 

specialistas 

4.2. 4.2.1. Kiekvienais metais planuojant 

biudžetą, numatyti lėšas sveikatos 

programos vykdymui ,,Noriu būti 

sveikas“ 

 

2022-2026 m. 

 

Direktorius, vyr. 

buhalteris 

4.2.2. Kasmet peržiūrėti sveikatos 

ugdymo  priemonių efektyvumą, kokybę 

ir poreikį naujiems mokslo  metams. 

 

2022-2026 m. 

 

Direktorius, buhalterė 

4.3. 4.3.1. Aktyviai bendradarbiauti su 

Lietuvos Sveikatos tinklo mokyklomis, 

su miesto darželiais, su partneriais: 

Kupiškio l. d. ,,Obelėlė“, Ukmergės l. d. 

,,Nykštukas“, Rokiškio l. d. ,,Varpelis“, 

Anykščių ŠPT,  dalyvauti sporto rėmimo 

fondo, kurį administruoja švietimo 

mainų paramos fondas renginiuose, 

akcijose. Vilniaus sveikatos mokymo ir 

ligų prevencijos centru 

 

 

 

 

2022-2026 m. 

Direktorius,  sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė, 

mokytojai, tėvai 

Laukiamas rezultatas –  mokytojai tobulės gebėdami dalintis savo sukaupta patirtimi. 

Tobulės bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, vyks keitimasis informacija, idėjomis. 

Renginių viešinimas leis aktyviau dalyvauti renginiuose, kiekvienas žinos kuo gali prisidėti prie 

įstaigos sveikatinimo. Mokytojai, tėvai dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 
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5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 

 

Uždavinys: Formuoti teigiamas nuostatas sveikai gyvensenai, skatinti rūpintis savo ir kitų sveikata. 

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

5.1. 5.1.1. Tęsti mokykloje vaikų fizinio 

aktyvumo įgyvendinimą 

2022-2026 m. Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, kūno kultūros 

mokytojas, grupių 

mokytojai 

5.1.2. Integruoti sveikatos stiprinimo 

programą ,,Noriu augti sveikas“ į 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo planus, metinį veiklos planą. 

Savaitėje kartą skirti sveikatos stiprinimo 

sritims: mitybos, socialinei aplinkai, 

psichologinei gerovei, žalingų įpročių ir 

kitas 

Kasmet, kas 

savaitę 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, grupių 

mokytojai 

5.2. 5.2.1.   Dalyvauti projektuose 

,,Sveikatiada“,,,Mažųjų žaidynės“, 

,,Sportuok su ,,OP“, ,,Sveikata visus 

metus“ 

2022-2026 m. Direktorius, kūno kultūros 

mokytojas, atsakingi 

mokytojai 

5.2.2. Didinti mokyklos  vaikų fizinį 

aktyvumą. Tam išnaudoti edukacines 

erdves, įrengtas aktyvumo oazes. Lauko 

aikšteles, sporto, muzikos sales, 

mokyklos stadioną 

 

2022-2026 m. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, kūno kultūros 

mokytojas, grupių 

mokytojai 

5.2.3. Gerosios patirties kaupimas ir 

skleidimas sveikatos ugdymo klausimais 

(pagal poreikį) tėvams, visuomenei, 

kolegoms 

2022-2026 m. Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, kūno kultūros 

mokytojas, grupių 

mokytojai 

5.2.4.  Aktyvinti vaikų šeimų dalyvavimą 

bendruose mokyklos  renginiuose, 

kviesti būti aktyviais dalyviais ir veiklų  

vedėjais 

 

2022-2026 m. 

Direktorius, sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė, 

mokytojai, tėvai 

5.3 5.3.1. Tėvų (globėjų) konsultavimas 

sveikatos stiprinimo  klausimais, vaikų 

sveikatos ugdymo tęstinumas namuose 

 

2022-2026 m. 

Direktorius, sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė, 

mokytojai, tėvai 

5.3.2. Organizuoti  netradicines sporto 

veiklas su socialiniais partneriais 

2022-2026 m. Direktorius, sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė 
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Laukiamas rezultatas –  sveikatos ugdymas vyks planuotai, sistemingai.  Bendruomenė 

dalyvaus tikslinėse sveikatos ugdymo renginiuose. Bendradarbiaujant su šeima stiprės tarpusavio 

ir įstaigos ryšys 

 

 

6 veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA  

 

Uždavinys: Plėtoti bendradarbiavimą su sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, su mokyklomis 

vykdančiomis Sporto rėmimo fondo projektus bei socialiniais partneriais. 

 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

6.1. 6.1.1. Pristatyti vaikų sveikos 

gyvensenos veiklą ir patirtį mokyklos 

internetinėje svetainėje, grupių tėvų 

susirinkimuose, grupių socialinėse 

erdvėse 

 

2022-2026 m. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai 

6.1.2. Organizuoti vaikų, mokyklos 

darbuotojų ir tėvų bendras darbų 

parodas sveikos gyvensenos klausimais 

 

2022-2026 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo grupė 

6.2. 6.2.1. Ryšių plėtojimas su kitomis 

sveikatą stiprinančiomis mokyklomis 

2022-2026 m. Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai, 

sveikatos stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė, 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

6.2.2. Sveikatos stiprinimo veiklos 

patirties parengimas ir pateikimas 

visuomenei per įvairias informavimo 

priemones 

 

2022-2026 m. 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo 

grupė, sveikatos priežiūros 

specialistas 

Laukiamas rezultatas – bus užtikrinta gerosios patirties sklaida mokykloje.  Į patirties 

sklaidą bus įtrauktas didesnis bendruomenės narių skaičius. Socialiniai partneriai pasinaudos 

mūsų patirtimi, o mes jų. Gerąja patirtimi dalinsimės su rajono, šalies mokytojais. Pastoviai 

viešinsime programos įgyvendintus  renginius, pavykusias akcijas, pasiekimus 

 

 

V SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 
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           Sveikatos  saugojimo ir stiprinimo veiklos vertinimas bus atliekamas kiekvienų mokslo metų 

pabaigoje. Vertinant vadovausimės sveikatą stiprinančių mokyklų rodikliais ir metodais. Vertinimą 

koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

 

 

 

VI SKYRIUS  

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

           

 

        Programai įgyvendinti bus panaudotos ML lėšos, Anykščių savivaldybės biudžeto lėšos,  1,2% 

GPM lėšos, projektinės lėšos bei žmogiškieji ištekliai. 

 

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. 2022-2026  metų sveikatos stiprinimo programos ,,Noriu būti sveikas“ įgyvendinimą 

koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

2. Kontrolę vykdys direktorius. 

3. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma  mokyklos  bendruomenei. 

4. Apie programos vykdymą, renginius bus informuojama mokyklos svetainėje 

www.anyksciuziogelis.lt, mokyklos  socialinėje erdvėje f/Žiogelis, Anykščių vaikų lopšelis-

darželis, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos svetainės naujienų skyriuje www.smlpc.lt, , 

LTOK internetinėje svetainėje www.ltok.lt , Anykščių rajono savivaldybės puslapis. 

 

 

 

 

                                             

                                                         PROGRAMĄ PARENGĖ: 

 

               Direktorė Irena Petraitienė 

               Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Čypienė 

               Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė 

 

 

Anykščiai 

2022 

http://www.anyksciuziogelis.lt/
http://www.smlpc.lt/

