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PLUNGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

2021–2025 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA
„SAULIEČIAI IŠVYKSTA Į SVEIKATOS ŠALĮ“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Plungės lopšelio – darželio „Saulutė“ (toliau – ikimokyklinio ugdymo mokykla) sveikatos
stiprinimo programa „Sauliečiai išvyksta į sveikatos šalį“ (toliau – programa) 2021 – 2025 metams,
parengta atsižvelgiant į įstaigos strateginį planą, darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Po
saulutės spindulėliu“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, darželio bendruomenės
poreikius. Programa nustato tikslus, uždavinius 2021 – 2025 metams, numato sveikatos stiprinimo
prioritetus ir priemones uždaviniams įgyvendinti.
Programa siekiama formuoti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
visuminį sveikatos ugdymą, vertybinių bendruomenės nuostatų ir sveikos gyvensenos įgūdžių
formavimą. Kurti sveikatos stiprinimo sistemą, sveikatai palankią aplinką įtraukiant visą
bendruomenę.
Programa parengta vadovaujantis Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis
mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu NR. V- 684/ISAK – 1637;
Plungės lopšelio – darželio „Saulutė“ 2020 – 2022 metų strateginiu planu, patvirtintu Plungės rajono
savivaldybės tarybos 2020 m vasario 13 d. įsakymu Nr. T1-31, darželio 2020-2021 m. m. veiklos
programa patvirtinta Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu
Nr. V1-51, metodinėmis rekomendacijos Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai
ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo mokyklose, atsižvelgiant į įstaigos dalyvavimą sveikatos
ugdymo ir stiprinimo programose bei projektuose.
Programą „Sauliečiai išvyksta į sveikatos šalį“ įgyvendins ikimokyklinės ugdymo
mokyklos administracija, pedagogai, kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai,
ugdytiniai, jų tėvai ir kiti šeimos nariai, lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė.
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II. SITUACIJOS ANALIZĖ
Plungės lopšelis – darželis „Saulutė“ yra valstybinė dieninio tipo, bendrosios paskirties
įstaiga, kurioje veikia 12 grupių (3 ankstyvojo, 7 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio ugdymo). 2020
m. spalio 1 d. duomenimis įstaigą lanko 223 vaikai, dirba 20 mokytojų. Visi specialistai įgiję aukštąjį
neuniversitetinį ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą, geba laiduoti kokybišką vaikų ugdymą (-si). 4
‒ pedagogams suteikta mokytojo metodininko, 13 ‒ vyresniojo mokytojo, 3 ‒ prilygtos mokytojo
kvalifikacinės kategorijos.
Grupės sukomplektuotos laikantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 reikalavimų:
nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų; nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau
kaip 20 vaikų; Ikimokyklinio ugdymo mokykla dirba 10.30 valandų per dieną. Dėl migracijos bei
kitų priežasčių vaikų skaičius mokslo metų eigoje kinta. Pagal pateiktas sveikatos pažymas Forma
027-1/a, vaikai turi tokių sveikatos sutrikimų: regos sutrikimai, kvėpavimo takų sutrikimai,
plokščiapėdystė, netaisyklinga laikysena. Šiuo metu darželyje yra 1 vaikas, kuriam nustatyti
vidutiniai specialieji poreikiai. Vaikas ugdomas bendrojo ugdymo grupėje. Specialusis ugdymas
pagal poreikį ir galimybes gali būti taikomas jau nuo ankstyvojo amžiaus. 35 darželį lankantiems
vaikams, kurie turi kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teikiamos logopedo paslaugos. Įstaigoje
dirba Plungės visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - 0,5 etato. Specialistės turi atskirus
kabinetus, kuriuose sukomplektuotos darbui reikalingos priemonės. Jos nuolatos atnaujinamos.
Ikimokyklinio ugdymo mokykla yra nuolat besimokanti organizacija, atvira naujovėms,
ieškanti pokyčių įstaiga. Mokyklos vizijoje numatyta formuoti sveikos gyvensenos pradmenis,
misijoje- užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą. Čia visada buvo ir yra puoselėjamos sveikos
gyvensenos idėjos, kuriama sveika ir saugi aplinka, skatinanti vaikus aktyviai judėti ir sėkmingai
ugdytis. Mūsų vertybė–siekis mokytis ir tobulėti. Tobuliname darbuotojų profesines kompetencijas
seminaruose, kursuose, pritaikant gerosios patirties sklaidos idėjas, rengiant ir įgyvendinant įstaigos,
šalies ir miesto lygio projektus. Didžioji pedagogų dauguma yra vyresnio nei 50 m. amžiaus, tačiau
kompetentingi, aukštos kvalifikacijos, nuolat besimokantys, reflektuojantys savo veiklą ir pasirengę
kaitai, savo darbe besivadovaujantys demokratišku darbo stiliumi, gebantys taikyti modernias
ugdymo technologijas ir metodus. Įstaigoje sukurtos palankios sąlygos mokytis ir tobulėti, skleisti
gerąją darbo patirtį.
Ikimokyklinio ugdymo mokykloje, darželio direktorės 2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymu
Nr. V1-59 sudaryta sveikos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė, į kurios sudėtį įeina vadovai,
tėvai, mokytojai, logopedė, mitybos organizatorė, Plungės visuomenės sveikatos biuro specialistė,
Plungės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė. Šiai darbo grupei pavesta organizuoti
įvarius renginius įstaigos, mikrorajono, miesto bendruomenei.
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Ikimokyklinio ugdymo mokykloje visada didelis dėmesys buvo skiriamas saugios,
patrauklios, vaikų fizinį aktyvumą skatinančios aplinkos kūrimui, edukacinių erdvių turtinimui
sveikatos stiprinimui, dalyvaujant įvairiuose respublikos, rajono ir įstaigos fizinio aktyvumo
projektuose. 2018-2019 m. m ir 2019-2020 m. m. 2020-2021 m. veiklos planuose numatytos
prioritetinės kryptys: „Judu, stiprėju, augu“; „Judu. Žaidžiu. Kuriu“; „Per fizinį aktyvumą - į
sėkmingą vaiko raidą“
Ikimokyklinio ugdymo mokykla dalyvauja VŠĮ „Tikra mityba“ organizuojamame
respublikiniame projekte Sveikatiada, vykdomos kasmėnesinės Sveikatiados veiklos. Organizuotas
„Lietuvos mažųjų žaidynių 2019“ I etapas įstaigoje. Kasmet dalyvaujama visuose žaidynių etapuose.
2018 m. pavasarį dalyvauta nacionaliniame renginyje Plungės Babrungo slėnyje „Sveikatą
stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“, 2019 m. pavasarį dalyvauta nacionaliniame renginyje
Olimpinė diena švietimo įstaigų pedagogams ir ugdytiniams Babrungo slėnyje. Jungiamasi į Plungės
visuomenės sveikatos biuro vykdomo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimo Plungės rajono
savivaldybėje“ veiklas. Organizuoti įvairūs sveikatinimo renginiai pagal metinius įstaigos planus:
Projektinė veikla „Sveikas maistas – sveikas vaikas“, basų pėdučių diena „Žalioj žolelėj-kojytės
basos“, naujos sporto edukacinės erdvės - sporto aikštelės atidarymo šventė, vasaros sporto šventės
darželio bendruomenei: „Greitesnis už vėją“ sportinė – olimpinė diena „Sportuokime visi – dideli ir
maži“, sportinė pramoga lauke – „Rudens gėrybių čempionatas“. 2019 m. įrengta sporto aikštelė,
supilta judėjimo kalva įstaigos teritorijoje. 2020 m. lauko aikštynas papildytas naujais judėjimo
įrenginiais, Esame RIUKKPA (respublikinio ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų
asociacija) organizuoto projekto „Motyvuotas ugdytojas, aktyvus ugdytinis“ dalyviai. 2020 m. rudenį
mokytojai dalyvavo seminare įstaigoje. Esame VŠĮ „Mokymosi mokykla“ „Besimokančių darželių
tinklas“ nariai.
2020 m. įsijungta į Lietuvos masinio futbolo asociacijos projektą „Futboliukas“, kartu su
bendruomenės nariais organizuotas ,,Solidarumo bėgimas 2020“, prisijungiant prie organizacijos
,,Gelbėkit vaikus“ akcijos.
Vykdomos smurto ir patyčių prevencijos programos: tarptautinė ankstyvosios prevencijos
programa „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, tarptautinė socialinių ir emocinių kompetencijų
lavinimo programa „Kimochi“, jungiamasi prie veiksmo savaitės „Be patyčių“, minimos tolerancijos
dienos, vykdoma pilietinė iniciatyva „Tolerancijos švyturys“ jungiamasi prie pasaulinės tolerancijos
dienos sergantiems Dauno sindromu palaikyti, dalyvaujama Klaipėdos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus ir Klaipėdos apskrities
vyriausiojo policijos Plungės rajono policijos komisariato organizuojamuose konkursuose ,,
Saugiausia Plungės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaiga“. Vykdoma Alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
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Ikimokyklinio ugdymo mokykla teikia vaikų maitinimo paslaugą. Tinkamam vaikų
maitinimui skiriamas didelis dėmesys. Maistas gaminamas vietoje, įstaigos virtuvėje. Maisto
produktai perkami, vykdant viešuosius pirkimus. Vadovaujamasi VŠĮ „Tikra Mityba“ parengtu
valgiaraščių rinkiniu. Nuolat sekama maisto produktų kokybė, koreguojami kiekvieno sezono
valgiaraščiai, kad vaikai gautų kuo įvairesnį ir kokybiškesnį maistą. Nuo 2015 m. lopšelis-darželis
dalyvauja Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas „Pienas vaikams“
ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.
Ikimokyklinio ugdymo mokykloje skiriamas dėmesys ekologijai. Jau daugelį metų
dalyvaujame Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų
organizacijos“

inicijuotame

ir

kartu

su

partneriais

įgyvendinamame

nacionaliniame

aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam” Dalyvaujame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras ir Vilniaus universiteto botanikos sodo organizuojamame konkurse Mano žalioji palangė“.
Teritorijoje esame įsirengę „Sauliečių daržą“, kuriame ugdytiniai augina uogas, daržoves, vaistažoles
ir vaišinasi jomis.
Vykdomos sveikatinimo veiklos netradicinėse aplinkose: Plungės miesto žaidimų aikštyne,
Plungės M. Oginskio dvaro parke, Žemaitijos nacionaliniame parke, Babrungo upės pakrantėse ir kt.
Informacija viešinama svetainėje www.saulutedarzelis.lt .
Ikimokyklinės ugdymo įstaigos 2020-2021 m. veiklos plane vienas iš prioritetų yra „Per
fizinį aktyvumą - į sėkmingą vaiko raidą“ Nusistatydami šį prioritetą siekiame: aktyvinti ugdytinių ir
bendruomenės narių judėjimą įvairiomis priemonėmis ir būdais, diegti sveikos gyvensenos
pradmenis, padėti vaikui sėkmingai ugdytis, gerinant fizinę ir psichosocialinę būklę, savivertę ir
pasitikėjimą savimi, raumenų ištvermę, kaulų stiprumą, judesių koordinaciją ir pusiausvyrą,
pažintinius įgūdžius ir besimokant disciplinos ir darbo komandoje.
Siekiame įsijungti į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, kad galėtume įgyvendinti
numatytą veiklos prioritetą.
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III. 2021-2025 M. VEIKLOS SSGG (SWOT) ANALIZĖ
Sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklos situacijos analizė
VEIKLOS
STIPRIOSIOS PUSĖS
SILPNOSIOS PUSĖS
SRITYS
1. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR
KOKYBĖS GARANTAVIMAS.
Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė Visuomenės
sveikatos
1.1. rodiklis
Lopšelyje
- sudaryta iš administracijos atstovų, mokytojai, priežiūros
specialisto
darželyje
visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, mitybos veikla
įstaigoje
nėra
sudaryta
organizatoriaus, tėvų, logopedo, Plungės paslaugų centro integrali:
kiekvienais
sveikatos
psichologo. Sveikatos stiprinimo grupės pirmininkas yra mokslo metais vyksta
stiprinimo veiklą lopšelio - darželio direktorė.
specialistų kaita.
organizuojanti
Patirties stoka kuriant
grupė.
sveikatos
stiprinimo
sistemą.
Sveikatos stiprinimas įtrauktas į lopšelio-darželio Nepakankamai
1.2 rodiklis
Sveikatos
tęstinius strateginius planus, metų veiklos planus, individualizuojamos vaikų
stiprinimas
mokslo metų planus, Ikimokyklinio ugdymo programą. sveikatos
stiprinimo
įtrauktas
į
veiklos po ligos.
mokyklos veiklą
Rezultatai aptariami rengiant strateginį įstaigos planą, Nepakankamas
tėvų
1.3 rodiklis
Sveikatos
tobulinant įstaigos veiklos programą, ieškant įvairesnių, dėmesys vaikų sveikos
stiprinimo
inovatyvių informacijos pateikimo formų ugdytinių gyvensenos įpročių ir
procesų
ir tėvams ir mokytojams, atnaujinat įstaigos veiklą gyvenimo
įgūdžių
rezultatų
reglamentuojančius dokumentus. Bendruomenės nariai formavimui.
vertinimas.
pagal savo kompetenciją dalyvauja atliekant sveikatos Nėra sveikatos stiprinimo
stiprinimo veiklos vertinimą.
veiklos
vertinimo
sistemos.
2. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA
Įstaigoje vyrauja palanki emocinė, saugi ir sveika Neturime
socialinio
2.1. rodiklis
Lopšeliopsichologinė aplinka.
pedagogo specialisto.
darželio
Organizuojami
seminarai
mokytojams
ir Stokojama
tėvų
bendruomenės
aptarnaujančiam
personalui
bendravimo, iniciatyvos ir pagalbos
narių
gerų bendradarbiavimo, komandinio darbo, pedagoginės kuriant įstaigoje sveikatai
tarpusavio
etikos klausimais.
palankią
aplinką,
santykių kūrimas Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės glaudesnio bendravimo ir
ir puoselėjimas.
aktyviai dalyvauja tarptautinėse socialinių – emocinių bendradarbiavimo.
įgūdžių ugdymo programose: „Zipio draugai“, „Obuolio Lopšelyje-darželyje
draugai“; „Kimochi“.
reikalingas
psichologo
Įstaiga kasmet dalyvauja „Savaitėje be patyčių“, etatas, kuris suteiktų
mokytojos ugdomojoje veikloje numato atskiras kokybišką
pagalbą
priemones smurto ir prievartos prevencijai. Šiomis vaikams ir suaugusiems.
temomis kalbamasi su tėvais.
Tėvų požiūriu neatliktas
Administracija ir grupių personalas didelį dėmesį skiria psichosocialinės
ir
konstruktyviam bendravimui su tėvais (globėjais), emocinės
aplinkos
stengiasi operatyviai reaguoti į jų poreikius ir pastabas, vertinimas
kurti palankią psichosocialinę aplinką.
Įstaiga teikia logopedo paslaugas vaikams turintiems
kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
Veikia Vaiko gerovės komisija, kuri aktyviai sprendžia
iškilusias problemas.
Posėdžių, susirinkimų, pasitarimų, pokalbių metu Ne visi bendruomenės
2.2. rodiklis
Sudarytos
sudarytos galimybės išsakyti savo nuomonę apie nariai noriai dalyvauja
galimybės
sveikatos ugdymo priemonių vykdymą, pareikšti sveikatinimo veikloje.
dalyvauti
pastabas ir teikti pasiūlymus.
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programos
vykdyme visiems
bendruomenės
nariams.

2.3. rodiklis
Agresyvaus,
grubaus elgesio
apraiškos
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigoje.

3.1. rodiklis
Įstaigos
teritorijos
ir
patalpų
priežiūros
užtikrinimas bei
sveikos ir saugios
aplinkos
užtikrinimas

3.2. rodiklis
Lopšeliodarželio
bendruomenės
narių
fizinio
aktyvumo
skatinimas.

Bendruomenė
informuojama
apie
įstaigoje
organizuojamus renginius, akcijas, projektus per
elektroninę sistemą „Mūsų darželis“, tėvų informacines
lentas, internetinę svetainę, susirinkimus, individualius
pokalbius, facebook socialiniame tinkle.
Sudarytos
galimybės
dalyvauti
planuojamuose
renginiuose, apie kuriuos skelbiama.
Sveikatos stiprinimo veikloje dalyvauja visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas, logopedas, mitybos
organizatorius, PPT psichologas.
Įgyvendinamos ir vykdomos tarptautinės prevencinės
programos „Zipio draugai”, „Obuolio draugai“,
„Kimochis”.
Kasmet organizuojami „Savaitė be patyčių“ renginiai.
Lopšelio-darželio bendruomenė vadovaujasi įstaigos
smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos
vykdymo tvarkos aprašu.
Įstaigoje atsakingai dirba Vaiko gerovės komisija, kuri
analizuoja SUP ugdytinių ugdymo(si) ir elgesio
problemas.
Plungės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai
organizuoja seminarus, praktikumus pedagogams ir
tėvams aktualiomis temomis.
3. FIZINĖ APLINKA
Lopšelyje-darželyje kuriama higienos reikalavimus
atitinkanti, saugi ugdymo aplinka.
Visose grupėse, klasėse yra pirmosios pagalbos
vaistinėlės, jų turinys pagal galimybes atnaujinamas
kiekvienais metais. Už jų priežiūrą atsakingas
visuomenes sveikatos priežiūros specialistas. Sveikatos
saugos klausimai aptariami, priimami sprendimai
darbuotojų susirinkimuose (pagalbinio personalo ir
pedagoginio).
Smėlis vaikų žaidimo aikštelėje yra keičiamas ir
perkasamas pagal poreikį. Smėlio dėžės uždengiamos.
Teritorijoje esantys įrenginiai saugūs, želdiniai
prižiūrimi, vasarą pjaunama žolė, žiemą nukasamas
sniegas nuo takų ir aikštelių, takai barstomi smėliu.
Vaiko dienos režimas atitinka fiziologinius poreikius, jo
amžiaus ypatumus, sveikatos būklę. Ugdymas vyksta
vadovaujantis sveikatos saugos reikalavimais, kasdien
vyksta aktyvi vaikų fizinė veikla.
Lopšelio-darželio kiemas išnaudojamas vaikų judėjimo,
žaidimų, kūrybiškumo poreikiams tenkinti, patirtiniam
ugdymui plėtoti. Turtinamos esamos ir kuriamos naujos
edukacinės erdvės. Naujais lauko įrengimais papildytos
žaidimo aikštelės.
Darbuotojai, vaikai ir aktyvesni tėvai (globėjai)
dalyvauja sportiniuose ir sveikatinimo renginiuose,
šventėse, kurie organizuojami lopšelio-darželio, miesto,
rajono ir respublikos mastu.
Vaikai lanko futbolo, šokių būrelius. Rytinės mankštos
atliekamos grupėse. Judrios veiklos renginiai vykdomi
kiekvienu metų laiku.
Salė aprūpinta būtiniausiomis priemonėmis kūno
kultūros užsiėmimų organizavimui. Kas kartą
atnaujinamas nešiojamas sporto inventorius.

Dalies tėvų (globėjų)
pasyvus
dalyvavimas
planuojamuose
renginiuose.

Vis dar išaiškinami vaikų
nepriežiūros
atvejai,
išlieka pozityvios tėvystės
mokymų poreikis.
Tėvai
nepakankamai
išnaudoja galimybes gauti
pedagoginę, psichologinę
pagalbą (PPT) sprendžiant
vaikų emocijų, elgesio
problemas.

Įstaigoje tik viena salė, ji
netenkina visų poreikių.
Dauguma vaikų dar miega
senose, sveikatos normų
nelabai
atitinkančiose
lovelėse.
Susidėvėję takeliai kelia
grėsmę vaikų saugumui,
netenkina įstaigos estetinis
vaizdas.
Trūksta resursų pastato
rekonstrukcijai
(sienų
apšiltinimui,
kad
sumažėtų
šildymo
sąnaudos).
Darželio – lopšelio tvora
neatitinka higienos normų
(nėra 1,5 m.), nauja
planuojama
tverti
artimiausiu metu.

Nėra fizinio lavinimo
mokytojo.
Trūksta
sporto
inventoriaus lauke, kad
būtų
galima
vesti
tikslingas veiklas.
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3.3. rodiklis
Priemonės
sveikos
mitybos
organizavimui
ir geriamojo
vandens
prieinamumui
užtikrinti.

4.1. rodiklis
Mokytojų ir kitų
ugdymo procese
dalyvaujančių
asmenų
kvalifikacijos
tobulinimo
sveikatos
ugdymo
klausimais
organizavimas.
4.2. rodiklis
Bendruomenės
narių telkimas
sveikos
gyvensenos
ugdymui
4.3. rodiklis
Metodinės
medžiagos ir
priemonių bei
priemonių,
reikalingų
sveikatos
ugdymui
aprūpinimas
4.4. rodiklis
Mokyklos
partnerių
įtraukimas.

5.1. rodiklis
Sveikatos
ugdymas
įtrauktas į
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymosi
programas.

Vaikams sudarytos sąlygos fiziniam aktyvumui
pasireikšti: vyksta kūno kultūros valandėlės, meninės
veiklos valandėlės.
Maitinimas organizuojamas atsižvelgiant į sveikos Nepakankamas
vaikų
mitybos principus. Vaikai maitinami pagal valgiaraštį įprotis vartoti geriamą
suderintą su valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. vandenį.
Maisto tvarkymo patalpos atnaujintos, aprūpintos nauja
technologine įranga. Šviežias ir šiltas maistas
gaminamas darželyje.
Geriamo vandens kokybė atitinka visuomenės sveikatos
teisės aktų reikalavimus. Visiems prieinamoje vietoje yra
geriamojo vandens indai ir vienkartiniai indai vandeniui
gerti.
4. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI
Lopšelio-darželio vadovai ir mokytojai kvalifikacijos Pedagogams trūksta žinių
tobulinimą sveikatos stiprinimo klausimais pripažįsta ir praktinių įgūdžių darbui
svarbiu.
su specialiųjų ugdymo(si)
Mokytojai nuolat tobulina kvalifikaciją sveikatos poreikių turinčiais vaikais.
ugdymo(si) klausimais, dalijasi ja tarp kolegų:
,,Sveikatiada“, ,,Mes rūšiuojam!”, ,,Mažųjų olimpiada“
ir kt.
Pedagoginis personalas skatinamas lankyti tikslinius
kvalifikacijos renginius. Renginiai organizuojami ir
įstaigoje.
Puoselėjant sveikos gyvensenos idėjas taikomos įvairios
organizavimo formos ir būdai: gerosios patirties sklaida,
sveikatos ugdymo seminarai, sveikos gyvensenos
ugdymo projektai, konkursai, edukaciniai renginiai,
tiriamieji darbai, šventės, talkos, mokomosios –
pažintinės išvykos ir kt.
Planuojant lopšelio-darželio biudžetą kasmet yra
numatoma lėšų metodinėms priemonėms, literatūrai bei
sportiniam inventoriui įsigyti.
Pedagogai aprūpinti IKT, geba naudotis šiuolaikinėmis
technologijomis ir jų teikiamomis galimybėmis.

Pasigendama visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialisto aktyvumo ir
iniciatyvų.

Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su kitais sveikos
gyvensenos miesto lopšeliais-darželiais: „Vyturėlis“,
„Nykštukas“, „Raudonkepuraitė“, „Rūtelė“, „Pasaka“.
Pasirinkti partneriai: Plungės pedagogine psichologine
tarnyba; Plungės apskrities vyr. policijos komisariatas,
Plungės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Plungės sporto
ir rekreacijos centras, Plungės visuomenės sveikatos
biuras.
5. SVEIKATOS UGDYMAS
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių
pedagogai, neformaliojo švietimo pedagogai, logopedas
ir kiti specialistai įtraukia sveikatos ugdymo temas į
grupių ugdomosios veiklos planus.
Planuojama
veikla
individualizuojama
ir
diferencijuojama, atsižvelgiant į vaikų poreikius bei
galimybes.

Per
retai
vykdomos
bendros veiklos.

Nepakanka lėšų įsigyti
modernesnėms,
interaktyvioms
priemonėms.

Pedagogams
trūksta
patirties
rengiant
pritaikytas
ugdymo
programas
specialiųjų
poreikių ugdytiniams.
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5.2. rodiklis
Sveikatos
ugdymas
organizuojamas
visiems
mokyklos
vaikams
atsižvelgiant į jų
poreikius
5.3. rodiklis
Sveikatos
ugdymas apima
įvairias sveikatos
sritis

Vykdomos tarptautinės prevencinės programos „Zipio
draugai“, “Kimochis”, „Obuolio draugai“, „Alkoholio,
tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programos įgyvendinimo rekomendacijos“
Vyksta sistemingas ugdymas(sis) visose amžiaus Ne visose šeimose vyksta
grupėse, ir yra integruojamas į veiklas.
sveikatos
ugdymo
Sveikatos ugdymas organizuojamas pagal amžiaus tęstinumas.
grupės ir individualius vaikų sveikatos ugdymosi
poreikius. Pedagogai taiko aktyvius metodus: žaidybinė
aktyvi judri veikla, planingi pasivaikščiojimai, išvykos,
žygiai, kūno kultūros valandėlės.

Lopšelio-darželio bendruomenė sutinka, kad sveikatos
stiprinimas yra viena iš vertybių ir yra pasirengusi
įgyvendinti sveikatos stiprinimo programą. Sveikatos
ugdymas orientuojamas į praktinių, patirtinių gyvenimo
įgūdžių ugdymą (asmeninio vaiko saugumo, saugaus
eismo, emocinio intelekto).
6. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IKIMOKYKLINIO
UGDYMO MOKYKLOJE
Didžioji dauguma pedagogų dalinasi gerąja darbo Per mažai pritaikoma
6.1. rodiklis
Sveikatos
patirtimi metodiniuose susirinkimuose, mokytojų geroji patirtis praktinėje
stiprinimo
tarybos posėdžiuose.
veikloje.
veiklos patirties
Vaikų ugdymo ir sveikatinimo temomis rengiami ir
sklaida
pristatomi
ugdytojams
pranešimai,
stendiniai
mokykloje.
pranešimai, informaciniai bukletai.
Lopšelio-darželio mokytojai aktyviai dalyvauja miesto,
respublikos ir tarptautiniu lygmeniu organizuojamuose
projektuose, akcijose, konkursuose.
Dažniausiai sklaida vykdoma įstaigos internetinėje Neišnaudojamos
6.2. rodiklis
Sveikatos
svetainėje.
galimybės
dalinantis
stiprinančios
Įstaigos pedagogai dalyvauja miesto, respublikos gerąja
patirtimi
mokyklos
organizuotuose renginiuose, tarptautiniuose projektuose. internetiniuose
veiklos patirties
tinklapiuose:
pavyzdžių
ikimokyklinis.lt;
sklaida už
www.smlpc.lt.
mokyklos ribų.
Galimybės
Grėsmės
Bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima Gali pasireikšti kompetencijos stoka.
plėtojimas stiprinant tėvų vaidmenį vaikų
sveikatos palaikymo ir stiprinimo klausimais,
dalyvaujant įstaigos kultūriniame gyvenime.
Mokytojų kvalifikacijos dirbant su specialiųjų Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičiaus
ugdymosi poreikių vaikais tobulinimas.
didėjimas, blogėjanti vaikų sveikata.
Palankaus mikroklimato įstaigoje kūrimas Blogėja nepilnų šeimų vaikų emocinė sveikata,
remiantis pagarbos, teisingumo, žmogaus teisių pasireiškianti elgesio sutrikimais.
pripažinimo, atsakomybės, sąžiningumo, atidos
ir solidarumo principais.
Dalyvauti konkursuose, projektinėje veikloje, Gali atsirasti išteklių trūkumas
siekiant pritraukti įvairių fondų lėšas.
Naujų partnerių paieška sveikatos stiprinimo Gali išryškėti priemonių programai įgyvendinti
klausimais.
trūkumas, susitarimų nesilaikymas.
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IV. PROGRAMOS „SAULIEČIAI IŠVYKSTA Į SVEIKATOS ŠALĮ“ 2021-2025m.
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tikslas – ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriant integruotą visa apimančią sveikatos
stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką, bendromis mokytojų bei bendruomenės narių
pastangomis.
Prioritetas - visų bendruomenės narių įtraukimas į sveikatinimo veiklos planavimą, įgyvendinimą,
vertinimą.
Uždaviniai:
1. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų įgyvendinimą ir vertinimą Plungės lopšelyje –
darželyje „Saulutė“.
2. Palaikyti palankią, jaukią ir draugišką ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės
psichologinę aplinką.
3. Kurti saugią ir sveiką ugdymo aplinką, skatinant fizinį aktyvumą, taikant tradicinius ir
netradicinius ugdymo būdus bei priemones;
4. Burti lopšelio-darželio bendruomenę sveikatinimo veiklai ir tobulinti jos narių kompetenciją,
racionaliai panaudojant turimus materialinius išteklius ir ieškant naujų.
5. Dalintis sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi įstaigoje ir už jos ribų.
V. PRIEMONĖS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „SAULIEČIAI IŠVYKSTA Į
SVEIKATOS ŠALĮ“ 2021-2025 m.
1-a veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA,
POLITIKA IR KOKYBĖS GARANTAVIMAS
Tikslas. Užtikrinti sveikatos stiprinimo veiklos planavimo ir įgyvendinimo kokybę.
Atlikimo
Rodikliai
Priemonės
Atsakingi asmenys
data
1. Uždavinys. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesus ir veiklos įsivertinimą įstaigoje.
Sudaryta sveikatos stiprinimo veiklos organizacinė
Direktorė
grupė (direktorė, mokytojai, logopedas, visuomenės
2020 m.
sveikatos specialistas, direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, mitybos organizatorius, PPC psichologas,
tėvai (globėjai)).
Papildyti sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančią
grupę mokytojų ir tėvų (globėjų) atstovais, esant
Kasmet
reikalui koreguoti jos sudėtį, paskirti veiklas už
kurias bus atsakingi.
Parengta sveikatos stiprinimo programa „Sauliečiai
2020 m.
Sveikatos stiprinimo
išvyksta į sveikatos šalį“ 2021-2025 m.
grupė
Svarstant ir priimant sprendimus įtraukti kuo daugiau
2020-2025
bendruomenės narių. Informacija bendruomenei
Sveikatos stiprinimo
m
teikiama įstaigos informaciniuose stenduose,
grupės pirmininkas
informacinėje
sistemoje
„Mūsų
darželis“,
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lankstinukuose,
internetinėje
svetainėje
https://saulutedarzelis.lt/
Sveikatos stiprinimas įtrauktas į įstaigos strateginį
veiklos planą.
Sveikatos stiprinimas įtrauktas į metinį veiklos planą.

2020 m.

Direktorė

Kasmet

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Sveikatos stiprinimas įtrauktas į ilgalaikį ir
trumpalaikį ugdomosios veiklos planavimą grupėse.
Sveikatos stiprinimas suderintas su Vaiko gerovės
komisijos veikla.

Kasmet,
kas savaitę
Pagal
poreikį

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto,
logopedo metinis veiklos planas suderintas su
sveikatos stiprinimo veikla.

Kasmet

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo
mokykloje tvarkos aprašas.

Kasmet

Informacijos apie vaikų sveikatą kaupimas ir
sisteminamas.
Reguliarus bendruomenės supažindinimas su vaikų
sveikatos būkle, rizikos veiksniais, su dažniausiai
pasitaikančiomis vaikų ligomis ir jų prevencinėmis
priemonėmis.

Mokytojai
Sveikatos stiprinimo
grupė,
Vaiko gerovės
komisija
Visuomenės
sveikatos
specialistas,
logopedas

Kasmet

Kasmet

2 Uždavinys. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę mokykloje.
Sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo
Kasmet,
Sveikatos stiprinimo
vertinimas pagal numatytus kriterijus.
metų
grupė
pabaigoje
Veiklos įsivertinimo rezultatų panaudojimas
2021-2025
sveikatos stiprinimo veiklos planavimui ir kokybės
m
gerinimui.
Laukiamas rezultatas – Sudaryta ir veikia sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė. Sveikatos
stiprinimo ir ugdymo uždaviniai įtraukti į įstaigos strateginį planą, metinį veiklos planą, grupių planus.
Sveikatos stiprinimo veikloje dalyvauja dauguma bendruomenės narių. Kasmet atliekama veiklos analizė ir
vertinimas.

2-oji veiklos sritis. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA
Tikslas. Plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant ikimokyklinio ugdymo mokyklos
bendruomenės narių tarpusavio santykius.
Atlikimo
Priemonės
Atsakingi asmenys
Rodikliai
data
Uždavinys. Kurti psichologiškai palankią aplinką, puoselėti gerus įstaigos bendruomenės narių santykius.
Dalyvavimas
seminaruose
streso,
pedagogų
Direktorė,
perdegimo, krizių valdymo, bendravimo įgūdžių
direktoriaus
Kasmet
tobulinimo klausimais.
pavaduotoja
ugdymui, sveikatos
stiprinimo grupė
Pertraukėlės pedagogams, išvykos, žygiai, varžybos,
Sveikatos stiprinimo
įvairūs renginiai, parodos, akcijos ugdytiniams,
Kasmet
grupė, visuomenės
tėvams(globėjams) ir darbuotojams.
sveikatos specialistas
Bendri susitarimai dėl pozityvaus ir konstruktyvaus
2021 m.
Administracija,
bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo.
mokytojai
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2.2.
Galimybių
dalyvauti
sveikatą
stiprinančio
je veikloje
visiems
ugdymo
įstaigos
bendruome
nės nariams
sudarymas

Į organizuojamus renginius (konkursus, sportines
pramogas, sveikatos ir saugumo dienas), pažintines
išvykas įtraukiami ugdytiniai, jų tėvai/globėjai,
pedagogai, nepedagoginis personalas, visuomenės
sveikatos
specialistas,
socialiniai
partneriai.
Bendruomenės sveikatinimo išvykos į Druskininkų,
Birštono sveikatinimo centrus.
Kalėdiniai, adventiniai vakarai.

Kasmet

Kasmet
Kiekvieno bendruomenės nario pastebėjimas
asmeninių sukakčių progomis, mokytojo diena,
šeimos diena, vaikų gynimo diena, šv. Juozapo –
darbininkų globėjo – dienos minėjimas, padėkos
diena.
Tėvų poreikių ir sveikatos ugdymo lūkesčių
išsiaiškinimas anketų, susirinkimų ir individualių
pokalbių metu.
Parengti rekomendacijas tėvams „Vaikų adaptacija
lopšelyje-darželyje“.
Tėvų/globėjų, išgyvenančių stresines situacijas dėl
vaikų adaptacijos, konsultavimas, refleksija.
Parengti
metodines
rekomendacijas
tėvams
(globėjams) pozityvios tėvystės temomis
Planuoti prevencines priemones ugdomojoje veikloje
(grupių taisyklių / tinkamo elgesio skatinimo modelio
kūrimas; smurto prevencijai IKT panaudojimas).
Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems
ugdytiniams teikimo tvarkos aprašo vykdymas.

Kasmet

Pagal
poreikį

Pagal
poreikį
Kasmet

PPC psichologas

Nuolat

Mokytojai,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Nuolat

Nuolat

Glaudus bendradarbiavimas su Plungės švietimo
centro pedagogine psichologine tarnyba, vaiko raidos
centru, Plungės r. savivaldybės administracijos vaiko
teisių apsaugos tarnyba, Plungės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato bendruomenės policininku,
Plungės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Plungės
savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru, Plungės
krizių
centru,
kitomis
nevyriausybinėmis
organizacijomis.

Direktorė
pavaduotoja
ugdymui, mokytojai
Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, mokytojai,
sveikatos stiprinimo
grupė
Direktorė, mokytojai,
sveikatos stiprinimo
grupė
Visuomenės
sveikatos specialistas
Direktorė, Vaiko
gerovės komisija

Kasmet

Ypatingų poreikių vaikų, rizikos šeimų vaikų nuosekli
integracija.

Tarptautinės socialinio - emocinio ugdymo programos
„Kimochis“, „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“
vykdymas.
Dalyvavimas akcijoje „Savaitė be patyčių“.
Dalyvavimas „Tolerancijos dienoje“,
Šypsenos dienoje.

Direktorė, mokytojai,
visuomenės
sveikatos
specialistas,
logopedas,
tėvai/globėjai

2021–2025
m.
Kasmet,
kovas,
lapkritis,
spalis
2021–2025
m.

Direktorė, Vaiko
gerovės komisija,
mokytojai,
logopedas,
visuomenės
sveikatos specialistas
Mokytojai

Mokytojai

Direktorė, vaiko
gerovės komisija,
mokytojai,
logopedas,
visuomenės
sveikatos specialistas
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Naujų bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais
partneriais, dirbančiais sveikatos saugojimo ir 2021–2025 Direktorė, sveikatos
stiprinimo srityje, sudarymas ir bendros veiklos
m.
stiprinimo grupė
įgyvendinimas.
Laukiamas rezultatas – Plungės lopšelyje-darželyje „Saulutė“ vyraus saugi psichosocialinė aplinka, grįsta
bendruomeniškumo, bendradarbiavimo, pagalbos principais. Bus tenkinami įvairių gabumų vaikų poreikiai,
tėvų lūkesčiai. Bendruomenė aktyviai dalyvaus vaikų sveikatos stiprinančios programos įgyvendinime:
renginiuose, prisidės juos organizuojant, išsakys savo nuomonę, teiks idėjas. Bendruomenės nariai
motyvuotai sieks išsikeltų tikslų įgyvendinimo sveikatos stiprinimo srityje.

3-oji veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA
Tikslas – Kurti saugią, sveikatą stiprinančią ugdymo aplinką
Priemonės
Rodikliai

Atlikimo
Atsakingi asmenys
data
1. Uždavinys. Kurti įstaigoje į vaiko sveikatą orientuotą aplinką, įrengiant naujas modernias, šiuolaikiškas
erdves, ieškant materialinių galimybių turtinti jau turimas.
Darželio teritorijos želdinių, krūmų atnaujinimas,
Nuolat
Direktoriaus
gėlynų sodinimas.
pavaduotoja ūkiui
Analizuoti ir vertinti aplinkos įtaką vaikų sveikatai,
Direktorė,
šalinti rizikos veiksnius, darančius įtaką vaikų
Nuolat
direktoriaus
sveikatai.
pavaduotoja ūkiui
Įtaigos teritorijoje pakeisti tvoras.
2021–2025 Direktoriaus
Įrengti sporto aikštelės kraštų apsaugą.
m.
pavaduotoja ūkiui
Įsirengti edukacinę klasę. Turtinti edukacinėmis
Direktorė, sveikatos
priemonėmis: vabalų „viešbutis“ ir kt.
stiprinimo grupė,
2021–2025
Lauko žaidimų aikštelėje įrengti basų pėdučių takelį.
mokytojai, tėvai,
m.
Edukacinių erdvių plėtojimas lauke, laiptinėse,
direktoriaus
koridoriuje išpiešiant aktyvią veiklą skatinančius
pavaduotoja
elementus.
ugdymui
Įsirengti vaistažolių daržą.
2021–2025
mokytojos
m.
Sporto priemonių atnaujinimas ir naujų įsigijimas
sporto salėje.
Triukšmo mažinimo priemonių (triukšmo reguliavimo
šviesoforų, kitų edukacinių priemonių) įsigijimas.
Interaktyvių grindų įsigijimas.
Interaktyvios lentos naudojimas ugdymo procese.
Nuolat
Emocijų kampelių įrengimas grupėse (susikaupimo,
2021 m.
atsipalaidavimo priemonės, „Kimochis“ medis).
Dalyvavimas projektuose, programose, siekiant
Direktorė,
pritraukti papildomų lėšų sveikai aplinkai kurti.
direktoriaus
Kasmet
pavaduotoja
ugdymui
2.Uždavinys. Užtikrinti, kad lopšelyje-darželyje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių sveikatą
Užtikrinti fizinį vaikų aktyvumą mankštos, kūno
Direktoriaus
2021–2025
kultūros valandėlių, pasivaikščiojimų lauke metu.
pavaduotoja
m.
ugdymui, mokytojai,
sveikatos stiprinimo
grupė, visuomenės
sveikatos specialistas
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aktyvumo
skatinimas

Dalyvavimas šalies, rajono, miesto fizinį aktyvumą
skatinančiuose renginiuose:
- Olimpinės dienos renginiuose („Futboliukas“,
„Ikimokyklinukų olimpiada“ );
respublikiniame
LTOK
ir
RIUKKPA
organizuojamame projekte „Lietuvos mažųjų
žaidynės“;
- respublikinės ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros
pedagogų asociacijos organizuojamoje akcijoje
„Sportuojantis koridorius“; Solidarumo bėgimas
- projekto „Sveikatiada“ inicijuojamose veiklose;
- įstaigos sveikatinimo renginiuose (projektuose):
„Apibėk aplink darželį“; „Basų pėdučių dienelė“,
„Linksmosios estafetės“, „Kamuolio diena“, „Diena be
automobilio“;
- šeimų sporto šventėse „Ir mamytę, ir tėvelį mes
aplenkti galim“ ir kt.;
- rengti vaikų, pedagogų ir tėvų žygius pėsčiomis
„Turizmo dienos“;
- Edukacinė išvykos į Platelių dvaro sodybos tradicinių
amatų centrą, dalyvavimas gamtinėse edukacinėse
programose Žemaitijos nacionaliniame parke:
„Jaunasis pėdsekys“, „Medžių pažinimas“.
- Tarptautiniuose eTwinning projektuose.
Visuotinės mankštos organizavimas lauke.
Dalyvavimas ES programoje „Vaisių vartojimo
skatinimas švietimo įstaigose“ ir ES programoje
„Pienas vaikams“.
Dalinio švediško stalo principo taikymas vaikų
mityboje.
Mitybos individualizavimas, atsižvelgiant į vaiko
sveikatą (alerginės ligos, rijimo ir virškinimo
sutrikimai ir kt.).
Sveikatos valandėlių, viktorinų, konkursų, švenčių,
parodų, pramogų sveikai mitybai propaguoti
organizavimas. „Sveikai maitinuosi ir judu – sveikas
esu“, akcija „Vandens diena“.

2021–2025
m.

Kartą per
mėnesį
2021–2025
m.
Nuolat
Pagal
gydytojo
pažymą
Nuolat

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, mokytojai,
sveikatos stiprinimo
grupė, visuomenės
sveikatos specialistas

Visuomenės
sveikatos specialistas
Direktorė

Mokytojai
Maitinimo
organizatorius
Visuomenės
sveikatos
specialistas,
sveikatos stiprinimo
grupė

Edukacinės išvykos į Platelių dvaro sodybos tradicinių
amatų centrą, dalyvavimas programoje „Blynų
kepimas“.
Edukaciniai užsiėmimai Žemaitės memorialiniame
muziejuje – Bukantės dvarelyje, edukacinis
užsiėmimas „Žemaičių kulinarinis paveldas“.
Laukiamas rezultatas – lopšelio-darželio „Saulutė“ edukacinės erdvės taps jaukesnėmis ir saugesnėmis,
padidės vaikų fizinis aktyvumas, bendruomenės nariai aktyviai organizuos, dalyvaus sveikatinimo
renginiuose ir stiprins savo sveikatą, plėsis projektinė sveikatinimo veikla.

4-oji veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI
Tikslas – Sutelkti ikimokyklinio ugdymo mokyklos išteklius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui.
Atlikimo
Priemonės
Rodikliai
Atsakingi asmenys
data
1. Uždavinys. Sutelkti įstaigos bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo veiklai.
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4.1. Mokytojų
ir kitų
ugdymo
procese
dalyvaujančių
specialistų
kvalifikacijos
tobulinimo
sveikatos
stiprinimo ir
sveikatos
ugdymo
klausimais
organizavimas

Mokytojų ir kitų darbuotojų dalyvavimas
kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose
sveikatos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo
klausimais.
Mokytojų taryboje keitimasis informacija ir gerąja
patirtimi.
Aktyvus dalyvavimas sveikatos stiprinančių
mokyklų „Sveika mokykla“ veikloje.
Dalinimasis gerąja darbo patirtimi Sveikatos
mokymo ir ligų prevencijos centro tinklapyje,
Facebook, mokyklos tinklalapyje, informacinėje
sistemoje „Mūsų darželis“, spaudiniuose.
Privalomos sveikatos žinių ir įgūdžių programos
vykdymas (privalomi pirmos pagalbos, higienos
įgūdžių mokymai).
Šeimų dalyvavimas įstaigos, miesto, respublikos
organizuojamuose
sveikatinimo
renginiuose
(šventėse, pramogose, viktorinose, konkursuose).

2021–2025
m.
Kartą
ketvirtyje

Pagal
poreikį
2021–2025
m.

Tėvų iniciatyvų palaikymas, įtraukimas į procesų
vykdymą.
Sveikatingumo šeimos šventė.

Paskaitų,
diskusijų,
praktinių
mokymų
2021–2025
bendruomenės nariams, vedamų socialinių
m.
partnerių, organizavimas.
2. Uždavinys. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialiuosius išteklius
Dalies lėšų, skirtų kvalifikacijai kelti, seminarams
sveikatos stiprinimo klausimais skyrimas.
Pedagogų kvalifikacijai kelti, žinioms atnaujinti
naudojimasis platforma: pedagogas.lt
Tikslinių lėšų numatymas įsigyjant metodinę
literatūrą, informacines technologijas, priemones
bendruomenės narių sveikatos ugdymo procesui
organizuoti.
Lėšų pritraukimas programai įgyvendinti, rengiant
sveikatos stiprinimo projektus.
Kasmet

Užmegzti bendradarbiavimo ryšius su Plungės
miesto sveikatos priežiūros institucijomis,
VšĮ „Plungės futbolas", Plungės informaciniu
centru, „Ryto“ pagrindine mokykla.

Sveikatos stiprinimo
grupė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, sveikatos
stiprinimo grupė
Visuomenės
sveikatos
specialistas
Direktorė, sveikatos
stiprinimo grupė,
mokytojai
Mokytojai

Išvykų, kelionių, akcijų su tėvais organizavimas.

Palaikyti glaudų ryšį su esamais socialiniais
partneriais: Plungės pedagogine psichologine
tarnyba; Plungės miesto Visuomenės sveikatos
biuru; Plungės apskrities vyr. policijos komisariatu;
Plungės
priešgaisrine
gelbėjimo
tarnyba;
Plungės sporto ir rekreacijos centru; Plungės
miesto ikimokyklinėmis įstaigomis: „Vyturėlis“,
„Nykštukas“, „Raudonkepuraitė“, „Rūtelė“.

Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, sveikatos
stiprinimo grupė

Kasmet
pagal
partnerystės
veiklos
planus

2021-2025
m.

Sveikatos stiprinimo
grupė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktorė

Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, sveikatos
stiprinimo grupė,
mokytojai,
visuomenės
sveikatos
specialistas
Direktorė,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
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Laukiamas rezultatas - Pedagogai tobulins savo kvalifikaciją, įgytos žinios ir gebėjimai bus tikslingai
panaudojami sveikatos stiprinimo ir ugdymo procese. Vyks kryptingas bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais. Dalyvaujant sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, bus sudarytos sąlygos dalintis idėjomis,
patirtimi, užmegzti naujas pažintis. Darbas vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo srityje bus nuoseklus ir
sistemingas.

5-oji veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS
Tikslas – Užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę.
Atlikimo
Atsakingi asmenys
data
Uždavinys. Užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas.
Ikimokyklinės ugdymo programos „Po saulutės
2022 m.
Direktorė, programos
spindulėliu“ atnaujinimas, papildant turinį
ir/ar
pagal
atnaujinimo darbo
sveikatos stiprinimo nuostatais, kurie atitiks
poreikį
grupė
šiuolaikinio vaiko poreikius.
Sveikatos stiprinimo veiklų įtraukimas į strateginius
Kasmet
Direktorė,
ir metinius veiklos planus.
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Prevencinių programų (sveikatos ir socialinių
Nuolat
įgūdžių) įgyvendinimas integruojant į kasdienių
įgūdžių ugdymą(si).
Sveikatos temų įvairovės, taikant IKT, aktyviuosius 2021-2025
ugdymo metodus, formas ir būdus, atliepiant vaikų
m.
sveikatos poreikius - taikymas sveikatos ugdyme.
Bendradarbiaujant
mokytojams ir pagalbos
mokiniui specialistams į ugdymo procesą
integruojamos vaikų raidos sutrikimų prevencinės
priemonės.
Sveikatos ugdymo priemonių, ugdymo metodų
atitikties vaikų amžiui, jų poveikio sveikatai
stiprinti analizavimas ir taikymas.
Rodikliai

Priemonės

Sveikatos ugdymas apima įvairias sveikatos temas:
Mityba: „Vaisiai ir daržovės – mūsų draugai“;
„Vitaminų šalis“.
Grūdinimas oru: žaidimai gryname ore; išvykos į
gamtą; turistiniai žygiai; mankštos lauke;
pasivaikščiojimas basomis. Grūdinimas vandeniu:
apsišlakstymai vandeniu; apsitrynimai drėgnu
rankšluosčiu; braidymas ant šlapios žolės; praustis
vėsu vandeniu.
Fizinis aktyvumas „Pajusk judėjimo lengvumą“:
bėgiojimas; greitas ėjimas; šokinėjimas; kabėjimas
ant gimnastikos sienelės; futbolas; sportiniai
žaidimai.
Higienos įgūdžių formavimas „Švara ir tvarka“:
kūno priežiūra; burnos ertmės priežiūra, akių sauga.
Tradicinių renginių ir švenčių, edukacinės veiklos
netradicinėje aplinkoje, popiečių, akcijų, sveikatos
valandėlių organizavimas.

Nuolat
Sveikatos stiprinimo
grupė, mokytojai,
visuomenės
sveikatos specialistas
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Tėvų informavimas apie vaikų sveikatos ugdymo
organizavimą susirinkimų, individualių pokalbių
Direktoriaus
metu,
darželio
internetinėje
svetainėje,
Nuolat
pavaduotojas
informacinėje
sistemoje
„Mūsų
darželis“,
ugdymui, mokytojai
informaciniuose stenduose.
Laukiamas rezultatas - Daugiau dėmesio bus skiriama vaiko fizinei, emocinei sveikatai. Ugdymo turinys
atitiks vaikų amžių, individualius poreikius, gebėjimus ir bus orientuotas į vaiko asmenybės ūgtį, tobulėjimą.
Didelė sveikatos temų įvairovė sudarys pedagogui galimybę rinktis, atsižvelgiant į tos grupės poreikius,
įgūdžius, gebėjimus. Bendruomenės nariai taps aktyvesni sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityje.

6-oji veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA
Tikslas – Skleisti sveikatos stiprinimo įstaigos patirtį vietos bendruomenei ir už jos ribų.
Atlikimo
Atsakingi asmenys
data
1. Uždavinys. Dalintis sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi ikimokyklinėje įstaigoje.
Informacijos apie sveikatos stiprinimo veiklą
Direktoriaus
Nuolat
pateikimas įstaigos internetinėje svetainėje, grupių
pavaduotoja
tėvų kampeliuose.
ugdymui, mokytojai
Veiklos ataskaitų pateikimas įstaigos tarybai,
Direktorė, sveikatos
Kasmet
bendruomenės/tėvų susirinkimų metu.
stiprinimo grupė
Sveikatos stiprinimo veiklos pavyzdžių kaupimas 2021-2025 Sveikatos stiprinimo
ir jų pateikimas.
m.
grupė
Vaikų, pedagogų, tėvų meninių parodėlių sveikos
Pagal
gyvensenos
klausimais
organizavimas
ir
poreikį
įgyvendinimas.
Informacinių lankstinukų, atmintinių, projektų
sveikos
gyvensenos
tema
rengimas
ir 2021-2025
m.
įgyvendinimas bei gerosios patirties sklaida.
Rodikliai

Priemonės

Grįžtamojo ryšio sistemos tęstinumo gairėms
numatyti ir veiklai tobulinti sukūrimas.

2021-2025
m.
2. Uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sklaidą už įstaigos ribų.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis
ugdymo įstaigomis, kitais socialiniais partneriais.
Informacinės medžiagos apie lopšelio-darželio
sveikatos stiprinimo veiklos patirtį rengimas ir
pateikimas miesto, šalies visuomenei naudojant
įvairias komunikacijos priemones.
Gerosios patirties sklaida pasidalijimas per
sveikatą
stiprinančių
mokyklų
tinklą.
(www.smlpc.lt)

Sveikatos stiprinimo
grupė
Direktorė

Laukiamas rezultatas - Lopšelio-darželio bendruomenė įgyja ir keičiasi sveikatos stiprinimo ir ugdymo
patirtimi. Įvairiomis komunikacijos priemonėmis vykdoma gerosios patirties sklaida miesto, respublikos
mastu. Lopšelis-darželis taps žinomas kaip sveikatą stiprinanti mokykla.

VI. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VERTINIMAS
Sveikatos stiprinimo veiklos programa įtraukiama į mokyklos strateginį ir metinius
veiklos planus. Už programos įgyvendinimą atsakinga mokyklos bendruomenės sveikatos stiprinimo
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veiklos organizavimo grupė, kuri vieną kartą per metus parengia sveikatinimo programos
įgyvendinimo ataskaitą ir pristato bendruomenei.

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI
Programai įgyvendinti bus skiriama dalis 2% pajamų mokesčio paramos, valstybės
(mokinio krepšelio), savivaldybės biudžeto lėšos, projektų lėšos bei žmogiškieji ištekliai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Programos įgyvendinimą koordinuos sveikatos stiprinimo grupės koordinatorius.
2. Kontrolę vykdys Direktorė.
3. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos bendruomenei, sveikatą stiprinančių mokyklų
tinklui.
4. Apie programos vykdymą informuojama įstaigos internetinėje svetainėje https://saulutedarzelis.lt/
apie vykdomą sveikatos stiprinimo veiklą ir renginius informuojama įstaigos, grupių stenduose,
žiniasklaidoje.
5. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius bei programos įgyvendinimą, metinį veiklos planą ir
strateginį planą, Sveikatos stiprinimo programa gali būti koreguojama.
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