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Parengė Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus specialistė Ana 

Kaverkinienė 



I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos  sveikatos stiprinimo programa 2021-2026 metams (toliau – programa), sudaryta atsižvelgiant į strateginį 

įstaigos planą, metinę veiklos programą, bendruomenės poreikius. Sveikatos stiprinimo programa 2021-2026 mokslo metams nustato tikslus bei uždavinius, 

apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams įgyvendinti. Programa siekiama formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis pedagogų bei 

bendruomenės pastangomis kurti integruotą  sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.  

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 ir Žaliakalnio darželio-

mokyklos strateginiu planu, patvirtintu direktoriaus 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-47. 

Programos vykdytojai:  Žaliakalnio darželio-mokyklos pedagogai, administracijos darbuotojai, ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, kiti darbuotojai, 

ugdytinių ir jų tėvų bendruomenė, vaiko gerovės komisija. 

 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ   

 

                   Vilniaus Žaliakalnio darželyje-mokykloje sveikatingumo ugdymas ir stiprinimas vyksta šiomis kryptimis: sveikatingumo ugdymas ir ligų prevencija;   

sveikatai palankios psichosocialinės aplinkos bei mikroklimato formavimas; saugios, sveikos, higienos reikalavimus atitinkančios vidaus ir lauko aplinkos 

kūrimas. Ugdymo įstaigoje organizuojamos įvairios veiklos, skatinančios vaikų sveikatai palankios gyvensenos įgūdžius. Taip pat  formuojamas požiūris į 

sveikatą  kaip  fizinę, dvasinę ir socialinę asmens gerovę. Vaikams kasdien akcentuojama sveikos mitybos, fizinio aktyvumo bei tinkamos kasdieninės 

dienotvarkės svarba, teorinės žinios nuolat įtvirtinamos įvairioms praktinėmis veiklomis. Dalyvaujama „Sveikatiados“ iššūkiuose, „aktyviai, draugiškai, sveikai“ 

iniciatyvoje, minimos įvairios sveikatingumo dienos, įstaigos organizuojami įvairus sporto užsiėmimai (ritmika, šokiai, joga, gimnastika). Daug dėmesio skiriama  

gerai ugdytinių psichologinei savijautai– ypač naujai atėjusių vaikų adaptacijai., pratinimui prie įstaigos dienos ritmo, sveiko gyvenimo būdo. Grupių/klasių 

mokytojos skatina tinkamą vaikų tarpusavio elgesį. Grupėse/klasėse vykdoma konfliktų bei smurto prevencija, auklėtiniai nuolat supažindinami su žalingų įpročių 

pasekmėmis, įstaigoje skaitomos paskaitos tėvams apie vaikų sveikatą, įvairias ugdymo problemas. Tapusi sveikatą stiprinančia mokykla, Vilniaus Žaliakalnio 

darželis-mokykla sieks dar aktyviau formuoti sveiko gyvenimo įpročius bei socialinę ir psichologinę gerovę, skatins vaikų fizinį aktyvumą, visos bendruomenės 

tapimą sveika ir  aktyvia bendruomene. 



Vilniaus Žaliakalnio darželyje-mokykloje vykusios  sveikatos stiprinimo veiklos 

Veiklos sritis Priemonės Data Dalyvių 

skaičius per 

metus 

Atsakingi asmenys 

Psichosocialinė 

aplinka 

Veiklos, skatinančios bendruomeniškumą, toleranciją, tarpusavio susitarimą, kultūringą bendravimą. 

 “Tolerancijos“ dienos minėjimas. Tolerancijos, 

abipusio bendradarbiavimo, geranoriškumo, 

skirtingų nuomonių ir skirtingų požiūriu 

suvokimo skatinimas. Filmukų peržiūra, 

diskusijos, kūrybinė užduotys – tolerancijos 

švyturys. Tolerancijos švyturių parodos 

organizavimas ugdymo įstaigoje. 

2019 m. lapkritis 

 

260 

 

Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, grupių/klasių 

vadovai 

 

„Socialinių įgūdžių ugdymo grupės“ – filmukų 

peržiūra. Diskusijos, žaidimai, vaidyba, kūrybinės 

užduotys. Vaikams įteikti diplomai už sėkmingą 

bendradarbiavimą SĮUG grupelėse 

Visus metus 260 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė 

 

„Mano teisės i pareigos“- prevenciniai renginiai 

grupėse, filmukų peržiūra. 

Gruodžio- sausio 

mėn. 

260 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, grupių/klasių 

vadovai 

Klasės/grupių valandėlė apie „emocijas“ – 

filmukų peržiūra, diskusijos, žaidimai, vaidyba, 

kūrybinės užduotys 

Sausio-vasario mėn. 260 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė 

Patyčių prevencinės veiklos:  Kovo mėn. 260 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė 



„Nustok tyčiotis“ – klasės/grupių pokalbių 

valandėlė; 

„Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo“- akcija, 

skirta edukacinių filmukų peržiūrai, diskusijos, 

žaidimai, vaidybą, kūrybinės užduotys. 

Socialinė pagalba vaikams, individualios 

konsultacijos dėl vaikų mokymosi motyvacijos, 

lankomumo, elgesio sunkumų. Darbas su įstaigą 

nelankančiais vaikais, naujai atvykusiais vaikais, 

rizikos grupių vaikais ir specialių poreikių 

vaikais. 

Visus metus Pagal 

poreikį 

Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, psichologė Irina 

Šiškina 

Dalyvavimas Vilniaus miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro projekte „Atverk 

paguodos skrynelę“- projekto metu ketvirtokai 

išmoko atpažinti ir įvardinti savo išgyvenimus, 

kalbėti apie savijautą. Mokiniai patys lankstė ir 

dekoravo iš anksto parengtą kartoninės dėžutės 

maketą – „paguodos skrynelę", kurioje vėliau 

galės kaupti subjektyviai emociškai svarbius 

daiktus. 

Lapkričio 22 d. 30 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, visuomenės 

sveikatos specialistė Ana 

Kaverkinienė 

Seminaras „vaiko adaptacija darželyje“ – 

seminaras skirtas naujai atėjusių vaikų 

tėvams/globėjams 

2019 m. rugpjūčio 28 

d.  

2020 m. rugsėjo 9 d. 

24 

 

20 

Psichologė Irina Širkina 

Darbas su tėvais – tėvų/globėjų konsultavimas dėl 

vaiko pamokų praleidinėjimo, mokymosi 

Visus metus Pagal 

poreikį 

Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, psichologė Irina 

Šiškina 



motyvacijos, elgesio sutrikimų ir kitų problemų. 

Pagalba šeimoms kurioms reikalinga socialinė 

parama krizių atvejais. Pasiūlymų teikimas, 

kontrolė, apsilankymas namuose pas vaikus. 

Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto PPT, 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru. 

- - Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, psichologė Irina 

Šiškina. Visuomenės sveikatos 

specialistė Ana Kaverkinienė 

Prevencinė veikla - saugus elgesys internete. 

Parengtos ir pristatytos rekomendacijos 

tėvams/globėjams apie saugų elgesį internete. 

Vaikams parengta ir nuotoliniu būdų pristatytą 

pamoką apie saugų elgesį internete, internetines 

patyčias.  

2020 kovas-balandis 180 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė 

Parengta ugdymo įstaigos smurto ir patyčių 

atpažinimo bei jų sprendimo tvarka. 

2019 gruodis 280 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, psichologė Irina 

Šiškina 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų 

socialinių pasiekimų vertinimas ir aptarimas su 

tėvais/globėjais 

2 kartus per metus 160 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, psichologė Irina 

Šiškina 

Pasaulinės mergaičių dienos minėjimas: 

Užsiėmimo metu mergaitės susipažino su 

Pasaulinės mergaičių dienos aktualijomis, 

sužinojo kaip keitėsi mergaičių buitis bėgant 

metams bei kaip dabar mergaitės gyvena 

įvairiuose pasaulio kampeliuose. Ketvirtokės 

dalyvavo diskusijoje apie mergaičių teises ir 

2020 m . spalio 16 d. 14 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, visuomenės 

sveikatos specialistė Ana 

Kaverkinienė 



pareigas, o užsiėmimą baigė rašydami laišką su 

linkėjimais mergaitėms iš trečių klasių. 

„Šypsenų savaitė“ – šios savaitės metu vaikai  iš 

rudens gėrybių lauke dėliojo mandalas. Mandalų 

kūrimas teikia teigiamas emocijas ir vaikų veidai 

pasipuošia plačia šypsena. 

2020 m . spalio 5-9 

d.  

280 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, klasių vadovai, 

grupių auklėtojos 

Sveikatingumo 

ugdymas 

Į grupių veiklų ugdymą integruotos  saugaus elgesio buityje, priešgaisrinės saugos ir saugaus eismo valandėlės. 

 Akcija „Aš saugus gatvėje“- ugdymo įstaigoje 

svečiavosi darbo su bendruomenę pareigūnė.  

2019 m. Balandžio 

mėn. 

110 M. Kapukienė  - policijos 

pareigūnė 

Darbas su vaikais klasėse/grupėse saugaus elgesio 

buityje klausimais – diskusijos, įvaikių situacijų 

aptarimas situacijų aptarimas, kūrybinės veiklos 

Visus metus  280 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė ,Visuomenės 

sveikatos specialistė Ana 

Kaverkinienė, grupių/klasių 

vadovai. 

Kiekvienais metais organizuojami pirmos 

pagalbos mokymai, seminarai ugdymo įstaigos 

darbuotojams 

Pagal poreikį - Kviestiniai lektoriai, visuomenės 

sveikatos specialistė Ana 

Kaverkinienė 

Ugdymo įstaigos priešgaisrinės ir darbo saugos 

mokymai 

Pagal poreikį - Kviestiniai lektoriai 

Į grupių veiklų ugdymą integruotos Gyvenimo įgūdžių ugdymo bei Tabako, alkoholio ir kitų psichiką žalojančių medžiagų 

naudojimo prevencijos programos. 

Klasės valandėlių metu - pokalbiai kūrybinės 

veiklos. „Socialinių įgūdžių grupės“ susirinkimo 

metu diskusijos žalingų įpročių tema. 

Visus metus 200 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, visuomenės 

sveikatos specialistė Ana 

Kaverkinienė, psichologė Irina 

Šiškina, grupių mokytojai, 

klasių vadovai 

Vaikų fizinis aktyvumas  įvairiuose sportiniuose renginiuose: 



Kasdienė ryto mankšta darželio grupėse ir klasėse  Visus metus 280 Darželio grupių auklėtojos, 

klasių vadovai 

Kiekvienais metais moksleiviai dalyvauja Juzefo 

Ignaco Kraševskio gimnazijos organizuojamoje 

olimpinių žaidynių dienoje. 

2019 metų gegužės  100 Pavaduotoja ugdymui Euredyta 

Damarackienė; klasių vadovai 

Dalyvavimas respublikiniame projekte 

Sveikatiada“. „Sveikatiados“ iššūkių ir idėjų 

integravimas į kasdienines grupių veiklas. „Ne 

dienos be mankštos“ 

2019 m. Rugsėjo 

mėnuo  

280 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, visuomenės 

sveikatos specialistė Ana 

Kaverkinienė, grupių mokytojai, 

klasių vadovai, meninio ugdymo 

pedagogė Audika Laurutė 

Solidarumo bėgimas – „Gelbėkit vaikus“ 2019 m. Spalio 11 ir 

2020 m. rugsėjo 22 d. 

128 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, klasių vadovai 

Dalyvavimas iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, 

sveikai“ – Judu kasdien: organizuotos fizinio 

ugdymo, šokių pamokos ir kitos veiklos lauke 

2020 m  rugsėjo 14 -

21 d. 

270 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, visuomenės 

sveikatos specialistė Ana 

Kaverkinienė, grupių mokytojai, 

klasių vadovai, meninio ugdymo 

pedagogė Audika Laurutė 

Dalyvavimas iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, 

sveikai“ – Vaisių ir daržovių estafetės: 

darželinukai dalyvavo vaisių ir daržovių nešimo 

estafetėse.  

2020 m. rugsėjo 25 d.  168 Visuomenės sveikatos 

specialistė Ana Kaverkinienė, 

grupių vadovai, meninio 

ugdymo pedagogė Audika 

Laurutė 

Dalyvavimas iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, 

sveikai“ – burnos higienos priemonės –žaidimai 

fizinio lavinimo metu, kai šepetukas ir dantų 

siūlas „gaudė“ bakterijas.  

2020 m. rugsėjo 28- 

spalio 2 

100 Klasių vadovai 

Aktyvios pertraukos lauke – mokiniai raginami 

pertraukų metų esant tinkamoms oro sąlygoms 

Visus metus 180 Klasių vadovai 



išeiti į lauką. Mokiniams leidžiama paimti sporto 

inventorių.  

Parengtas ir pradėtas įgyvendinti ugdymo įstaigos 

plokščiapėdystės prevencijos planas 

(plokščiapėdystės kilimėlių naudojimas grupėse ir 

klasėse kiekvieno fizinio lavinimo metu; 

organizuoti plokščiapėdystės prevencijos 

priemonių panaudojimo mokymai ugdymo 

įstaigos mokytojams, pradėtas rengti Keipo takas 

lauke).  

Visus metus 280 Visuomenės sveikatos 

specialistė Ana Kaverkinienė, 

klasių/grupių vadovai 

Jogos pamokėlės darželinukams Nuo spalio mėnesio 

1-2 kartus per savaitę 

180 Meninio ugdymo pedagogė 

Audika Laurutė 

 Renginiai ir akcijos, minint kalendorines dienas: 

 Tolerancijos dienos minėjimas – toleranciją 

skatinančios veiklos, tolerancijos simbolio-  

„švyturio“ gaminimas ir paroda 

2019 m. lapkričio 11-

15 d.  

10 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė, klasių vadovai 

Vandens dienos minėjimas 2019 m. kovo 22 d. 10 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė 

Pasaulinės mergaičių dienos minėjimas  2020 m. spalio 16 d.  17 Socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė; visuomenės 

sveikatos specialistė Ana 

Kaverkinienė 

Pasaulinės stuburo dienos minėjimas 2020 m. spalio 16 d.  120 Klasių/grupių vadovai 

 Dalyvavimas  sveikų maisto produktų vartojimo programose,:  

 Dalyvavimas respublikiniame projekte 

Sveikatiada“: 

400 gr. vaisių ir daržovių kasdien 

Visus metus 280 Visuomenės sveikatos 

specialistė Ana Kaverkinienė, 

klasių/grupių vadovai 



Grūdiniai produktai sveikos mitybos pagrindas. 

„Sveikatiados“ iššūkių ir idėjų integravimas į 

kasdienines grupių veiklas. 

Pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo įstaigose programa. 

Visus metus 280 Visuomenės sveikatos 

specialistė Ana Kaverkinienė, 

klasių/grupių vadovai 

Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa. Visus metus 280 Visuomenės sveikatos 

specialistė Ana Kaverkinienė, 

klasių/grupių vadovai 

 Maitinimo organizavimas pagal sveikos mitybos rekomendacijas:  

 Valgiaraščio atnaujinimas ir suderinimas.             

Sveikos mitybos pradmenų diegimas, kartu su  

šeimomis siekiant prasmingų pokyčių vaikų 

mitybos kultūroje. Šeimų informavimas apie 

pokyčius susirinkimų metu. Darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas sveikos mitybos ir maisto 

higienos klausimais. 

Visus metus 280 Visuomenės sveikatos 

specialistė Ana Kaverkinienė, 

direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams Jelena Kovger 

Darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

sveikatos 

klausimais 

Teoriniai – praktiniai mokymai visuomenės 

sveikatos specialistams - „sveikatos priežiūrą 

mokyklose vykdančių visuomenės sveikatos 

specialistų funkcijos, vykdomos pagal 

visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje 

tvarkos aprašą“  

2020 m. liepos 28-29 

d.  

1 Visuomenės sveikatos 

specialistė Ana Kaverkinienė  

 „Paguodos skrynelių” mokymai 2019 m. lapkritis 1 Visuomenės sveikatos 

specialistė Ana Kaverkinienė 

 Plokščiapėdystės prevencijos mokymai 2020 m. kovo mėn. 1 Visuomenės sveikatos 

specialistė Ana Kaverkinienė 



 Dalyvavimas fizinių ir psichologinių įgūdžių 

lavinimo gerosios patirties sklaidoje Utenos 

lopšelyje-darželyje „Žielmenėlis” 

2019 m. lapkritis 2 Direktorė Tatjana Urbonienė, 

socialinė pedagogė Renata 

Andrijauskienė 

 Webinaras „regos funkciniai sutrikimai galintys 

sąlygoti mokymosi sunkumus“ 

2020 m. balandžio 

mėn. 

1 psichologė Irina Šiškina 

 Webinaras „neurologinės mini disfunkcijos 

galinčios įtakoti mokymosi sunkumus“ 

2020 m. gegužės 

mėn. 

1 psichologė Irina Šiškina 

 Evaldo Karmazos praktinė konferencija „Vaikų 

motyvacija veikti, mokytis ir siekti“ 

2020 m. balandžio 

mėn. 

1 Mokytoja Elena Graščenko 

 

SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Aktyviai vykdoma smurto ir patyčių prevencijos programa. 

2. Į grupių veiklų ugdymą  integruotos civilinės saugos, 

priešgaisrinės saugos ir saugaus eismo valandėlės. 

3. Į grupių veiklų ugdymą integruotos gyvenimo įgūdžių ugdymo bei 

tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos.  

4. Darželyje - mokykloje veikia vaiko gerovės komisija, kuri padeda 

spręsti įvairias problemas, taip pat ir susijusias su vaikų sveikata.  

5. Darželyje - mokykloje vyrauja draugiška atmosfera, geri 

bendruomenės narių tarpusavio santykiai (pagal vidaus įsivertinimo 

sistemą). 

1. Darželio-mokyklos lauko teritorija (seni takai ir grindinio plytelės) 

yra kliūtis, kuriant saugią įstaigos aplinką.  

2. Tinkamos sporto aikštelės nebuvimas. Nesant vietos aktyviems 

užsiėmimas lauke, neužtikrinamas pakankamas vaikų fizinis 

aktyvumas. 

3. Vietos fiziniam aktyvumui darželio-mokykloje trūkumas. Net kelių 

sričių specialistai dalinasi ta pačia meninio ugdymo sale. 

4. Kai kurių tėvų abejingas požiūris į užkrečiamų ligų prevenciją bei 

nenoras gydytis namuose, skatina ligų plitimą.  

5. Vangus renginių ir akcijomis minimų įvairių įsimintinų kalendorinių 

dienų (Europos sveikos mitybos diena, Europos sporto ir judrumo 

savaitės, pasaulinė sveikatos diena ir kitos) minėjimas. 



6. Vaikai ir mokytojai dalyvauja įvairiuose  konkursuose ir 

renginiuose, skirtuose sveikam gyvenimo būdui propaguoti. 

7. Pagausėjusi specialistų komanda, šiuo metu ją sudaro: logopedė, 

psichologė, socialinis pedagogas, dietistė, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė.  

8. Bendruomenės aktyvus įsitraukimas į organizuojamas sveikatos 

veiklas 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. Toliau tęsti ir plėsti sveikatingumo ugdymo veiklas (sporto 

renginius, akcijas, veiklas skirtas įsimintinoms kalendorinėms datoms 

paminėti, dalyvavimą įvairiuose respublikiniuose ir miesto 

renginiuose). 

2. Administracijos, mokytojų, specialistų ir tėvų bendradarbiavimas, 

siekiant geriau spręsti vaikų adaptacijos, fizinio aktyvumo, 

sveikatingumo ugdymo problemas. 

3. Atsižvelgiant į finansines galimybes, toliau modernizuoti bei 

atnaujinti darželio - mokyklos vidaus ir lauko erdves.  

4. Ieškoti galimybių  saugesnės lauko teritorijos sukūrimui, sporto 

aikštelės įrengimui. 

5. Aktyviau bendradarbiauti su VDU, LSMU ir kitų mokyklų 

bendruomenėmis bei visuomeninėmis organizacijomis. 

1. Nepakankami finansiniai ištekliai.  

2. Menkas tėvų noras bendradarbiauti, sprendžiant esamas problemas. 

 

 

 

 

 

 

 



III SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI 

 

TIKSLAS 

 

Formuoti  atsakingą Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos bendruomenės ir jos narių  požiūrį į sveikatingumo ugdymą, kurti palankią šiam tikslui aplinką, 

užtikrinti šio ugdymo kokybę.  

 

PRIORITETAI  

1. Vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas 

2. Saugi fizinė ir psichosocialinė aplinka  

IV SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, LAUKIAMI REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI 

 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI 

 

1. Ugdyti  palankius vaikų sveikatai gyvensenos įpročius ir lavinti sveikatos kompetenciją. 

2. Skatinti tolerantiška darželio - mokyklos bendruomenės mikroklimatą. 

3. Užtikrinti vaikų sveikatai palankią ir saugią  ugdymosi aplinką. 

4. Ugdyti vaikų emocijas, skatinti savireguliaciją, savikontrolę ir lavinti socialinę kompetenciją. 

 

PRIEMONĖS 

1. Integruoti sveikatingumo veiklas į grupių/klasių temines valandėles, pokalbius, akcijas, viktorinas, renginius ir kt. 

2. Plėtoti sveikatingumo veiklas lauke (pėsčiųjų žygiai, orientacinės užduotys, judrieji žaidimai, sporto šventės ir pan.). 

3. Bendradarbiaujant bendruomenei vystyti  parengtas sveikatingumo veiklas (sveikatingumo grupės ir komandos, sveikatingumo renginiai, vaiko gerovės 

komisijos veikla). 

4. Aktyvus administracijos įsitraukimas į sveikatą stiprinančias veiklas, visokeriopa pagalba ir motyvacija. 



LAUKIAMI REZULTATAI 

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

2. Siekiant kurti vaikų sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, pagerės darželio-mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimas. 

3. Darželyje - mokykloje atsiras daugiau  lauko erdvių fiziniam aktyvumui, jos bus racionaliau išnaudojamos. 

4. Emocijų pažinimas užtikrins darnų vaiko vystymąsi ir teigiamą socializaciją.  

 

VERTINIMO RODIKLIAI 

Programos įgyvendinimas bus vertinamas vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis „Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų 

taikymas“, Vilnius, 2007. Reguliariuose susirinkimuose bus pristatomos programos vykdymo ataskaitos. Kartą metuose organizuojamas kurios nors veiklos srities 

įsivertinimas. Vertinimo išvados bus aptariamos metodiniuose pasitarimuose, skelbiamos pedagogų posėdžiuose. 

 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 VEIKLOS SRITIS. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

Uždavinys: užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą 

 

Rodiklis  Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik pareigos) 

1.Uždavinys. Plėtoti sveikatos stiprinimo veiklas ugdymo įstaigoje 

1.1 Sveikatos 

ugdymo 

organizavimo 

grupės sudarymas 

Už programos koordinavimą ir vykdymą atsakinga  

2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-46 sudaryta 

sveikatos ugdymo darbo grupė. 

2020 spalio 19 d. Direktorė, direktorės pavaduotojos 

ugdymui 



 Paskirtas sveikatos ugdymo darbo  grupės pirmininkas, 

koordinuojantis  grupės veiklą. 

2020 spalio 19 d.  Direktorė, direktorės pavaduotojos 

ugdymui, sveikatos ugdymo darbo 

grupės nariai 

2. Uždavinys. Tobulinti ugdymo įstaigoje sveikatos stiprinimo veiklų kokybę. 

1.2.Sveikatos 

stiprinimo veiklų ir 

jų rezultatų 

vertinimas 

Rengti darbo grupės susirinkimus, planuoti artimiausią 

veiklą bei aptarti einamojo laikotarpio  renginius ir kitas 

veiklas, numatyti jų tęstinumo galimybes. 

2 kartus per metus  Sveikatos ugdymo grupės 

pirmininkas, Visuomenės sveikatos 

specialistė 

 Parengti anketas bendruomenei, kuriose bus pateikti 

klausimai apie sveikatos stiprinimo veiklas. 

Kiekvienų mokslo metų 

pabaigoje 

Visuomenės sveikatos specialistė, 

sveikatos ugdymo darbo grupės 

nariai 

 Sukurti vykusių veiklų registrą 2021 sausio mėn.  Visuomenės sveikatos specialistė, 

socialinis pedagogas, psichologas 

Laukiamas rezultatas – Tinkamos ir pritaikytos ugdymo įstaigos poreikiams sveikatingumo veiklos. Visos sveikatos veiklos bus registruojamos 

(veiklų aprašymas, nuotraukos ir kt.)  ir sveikatos ugdymo darbo grupės pirmininko koordinuojama darbo grupė, periodiškai vertins veiklas, teiks 

siūlymus veiklų tobulinimui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 VEIKLOS SRITIS. PSICHOSOCIALINĖ APLINKA  

Tikslas -  skatinti ugdymo įstaigos bendruomenės bendradarbiavimą, vaikų psichosocialinį vystymąsi ir teigiamą socializaciją. 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik pareigos) 

1.uždavinys. Kurti ir puoselėti gerus bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

2.1 Ugdymo 

įstaigos 

bendruomenės gerų 

tarpusavio santykių 

kūrimas ir 

puoselėjimas. 

Organizuoti tėvų susirinkimus, formuojančius 

bendruomeniškumą, draugiškumą, toleranciją, 

padedančius adaptuotis naujiems nariams. 

Rugsėjo – spalio mėn. Grupių/klasių mokytojos, 

psichologas 

Organizuoti bendruomeniškumą skatinančius 

renginius (profesinė  mokytojų diena, lopšelio-

darželio aplinkos puošimas, kultūrinės- pažintinės 

dienos, minėjimai ir kt.). 

Pagal poreikį Visuomenės sveikatos specialistas, 

socialinis pedagogas, psichologas, 

grupės/klasių vadovai 

Rengti  vaikams grupių temines valandėles, skirtas  

bendravimo, drausmės, tolerancijos, draugiškumo 

problemoms spręsti. 

Visus metus Visuomenės sveikatos specialistas,  

Analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, patyčių, 

žalingų įpročių ir kitų pažeidimų atvejus. Teikti 

konsultacijas pedagogams, ugdytiniams, tėvams 

švietimo pagalbos klausimais. 

1-2 kartus per metus Vaiko gerovės komisijos nariai 

pagal poreikį, grupės/klasių vadovai 

2.2 Darnus vaiko 

vystymasis ir 

teigiama 

socializacija 

Organizuoti emocijų pažinimo ir socializacijos 

skatinimo veiklas grupėse/klasėse. 

Visus metus Visuomenės sveikatos specialistas, 

socialinis pedagogas, psichologas, 

grupės/klasių vadovai 

Vertinti vaikų psichosocialinį išsivystymą, teikti 

rekomendacijas  bendruomenei.  

Pagal poreikį Socialinis pedagogas, psichologas 



2.3 Naudoti kuo 

daugiau ugdymo 

priemonių 

skatinančių vaikų 

psichosocialinės 

aplinkos pažinimą 

Remiantis aktualumu ir naujoviškumu teikti siūlymą 

ugdymo įstaigos administracijai su reikiamų 

priemonių sąrašų. 

Karta per metus Visuomenės sveikatos specialistas, 

socialinis pedagogas, psichologas, 

grupės/klasių vadovai 

Supažindinti ugdymo įstaigos atitinkamus 

bendruomenės narius su naujomis priemonėmis  

Pagal poreikį Visuomenės sveikatos specialistas, 

socialinis pedagogas, psichologas, 

grupės/klasių vadovai 

Laukiamas rezultatas – Sukurta palanki psichosocialinė aplinka darniam vaiko vystymuisi ir teigiamai socializacijai. Sėkmingas 

bendradarbiavimas bendruomenėje.  

 

3 VEIKLOS SRITIS. FIZINĖ APLINKA 

Uždavinys: kurti saugią, sveiką, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo įstaigos aplinką  

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik pareigos) 

1.Uždavinys. Kurti saugią ir sveiką aplinką 

3.1 Ugdymo 

įstaigos ir patalpų 

priežiūros 

užtikrinimas bei 

aplinkos 

modernizavimas. 

Užtikrinti reikiamą patalpų valymą, vėdinimą ir saugą, 

aprūpinti higienos priemonėmis grupes. 

Kiekvieną savaitę Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Atlikti įstaigos aplinkos ir ugdymo proceso atitikties 

bendriesiems saugos reikalavimams vertinimą bei 

pastabas pateikti  direktorei. 

2 kartus per metus Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams, visuomenės sveikatos 

specialistė,  

Pagal galimybes naujinti ir renovuoti darželio-

mokyklos bendras patalpas, grupių erdves, 

rekonstruoti  teritoriją. Atnaujinus dangas, įrengti 

vaikams naujų lauko žaidimo erdvių. 

Esant finansinėms 

galimybėms 

Direktorė, direktoriaus pavaduotoja 

ūkio reikalams 

2.Uždavinys. Užtikrinti, kad  ugdymo įstaigoje vykstantys renginiai ir veiklos stiprintų bendruomenės narių sveikatą 



3.2 Ugdymo 

įstaigos 

bendruomenės 

narių fizinio 

aktyvumo 

skatinimas lauko ir 

vidaus erdvėse. 

Dalyvauti respublikiniame projekte „Sveikatiada“, 

organizuoti veiklas vidaus ir lauko erdvėse pagal 

projekto keliamus iššūkius. 

Visus metus Visuomenės sveikatos specialistė                                         

grupių/klasių vadovai 

Dalyvauti įvairiose vietiniuose ar nacionaliniuose 

fizinio aktyvumo programose, konkursuose, 

iniciatyvose. 

Pagal galimybę Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 

visuomenės sveikatos specialistė, 

grupių/klasių vadovai 

Organizuoti bėgimo ir ėjimo pėsčiomis renginius. Karta per metus Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 

visuomenės sveikatos specialistė, 

grupių/klasių vadovai 

Lauke baigti įrenginėti S.Kneipo sveikatinimo takelį, 

panaudoti kitus S.Kneipo sveikatinimo metodikos 

elementus. Organizuoti seminarą įstaigos 

bendruomenei „S.Kneipo sveikatinimo sistema“. 

2021 metais gegužės – 

birželio mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams, visuomenės sveikatos 

specialistė 

Kasdieninės ryto mankštos. Pagal galimybes stengtis, 

kad kuo daugiau ryto mankštų vyresniųjų grupių 

vaikai  atliktų gryname ore, lauko aikštelėse. 

Šiltesniojo sezono metu 

pagal tinkamas oro 

sąlygas 

Grupių/klasių vadovai, meninio 

ugdymo pedagogė 

3.3 Vaikų sveikatai 

palankaus meniu 

formavimas. 

Toliau diegti  įstaigoje sveikos mitybos pradmenis. 

Informacija tėvams apie darželio - mokyklos meniu 

papildymą sveiko maisto patiekalais, patiekalų receptai 

įstaigos ir grupių metodinėse lentose.                      

Dalyvavimas pieno produktų bei vaisių ir daržovių 

vartojimo skatinimo programose.                                  

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas sveikos mitybos, 

naujo meniu ir maisto higienos klausimais. 

Visus metus Visuomenės sveikatos specialistė, 

dietistė 



3.4.Užtikrinti, kad  

tinkamos kokybės 

geriamasis vanduo 

būtų prieinamas 

vaikams ir 

darbuotojams 

kiekvieną dieną. 

Pasirūpinti, kad  visose grupėse vaikai turėtų geros 

kokybės geriamojo vandens. Kontroliuoti, kad 

grupėse, grupių virtuvėlėse ir medicinos kabinete 

nuolat  būtų šilto vandentiekio vandens. 

Visus metus Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams, visuomenės sveikatos 

specialistė, dietistė  

Laukiamas rezultatas – renovuota, saugi, ergonomiška ir higienos reikalavimus atitinkanti fizinė aplinka 

 

4 VEIKLOS SRITIS. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI 

Uždavinys: sutelkti išteklius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui. 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik 

pareigos) 

1.Uždavinys. Sutelkti ugdymo įstaigoje bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo klausimais 

4.1. Pedagogų ir kitų 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas sveikatos 

stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo klausimais. 

Rinkti bei platinti informaciją sveikatos ugdymo ir 

stiprinimo tema, dalyvauti sveikatingumo idėjas 

propaguojančiuose seminaruose bei konferencijose. 

Esant galimybei Ugdymo įstaigos administracija, 

visuomenės sveikatos 

specialistas, socialinis pedagogas, 

psichologas, logopedas,  

grupės/klasių vadovai 

4.2. Bendruomenės narių 

įtraukimas į sveikatos 

ugdymo ir stiprinimo 

programą. 

Grupių tėvų bendruomenės įtraukimas į sveikatos 

ugdymo ir stiprinimo programą, kviečiant juos 

dalyvauti sveikatingumo renginiuose ir veiklose. 

Kelis kartus per 

metus 

visuomenės sveikatos 

specialistas, socialinis pedagogas, 

psichologas, logopedas,  

grupės/klasių vadovai 



Per tėvų susirinkimus ar individualias konsultacijas 

pateikti informaciją apie sveikos gyvensenos 

principus, subalansuotą mitybą. 

Pagal poreikį visuomenės sveikatos 

specialistas, socialinis pedagogas, 

psichologas, logopedas, 

grupės/klasių vadovai 

Profesijų  dienos. Tėvus, turinčius medicininį 

išsilavinimą, kviesti į grupių veiklas, kad jie 

papasakotų apie savo profesijas, orientuotų į sveiką 

gyvenimo būdą, kasdieninį fizinį aktyvumą. 

Kartą per metus visuomenės sveikatos 

specialistas, grupės/klasių 

vadovai 

2 uždavinys. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialinius išteklius 

4.3. Metodiniai leidiniai 

ir aplankalai 

sveikatingumo ugdymo 

tema, kitos priemonės. 

Kaupti  metodiniame kabinete ir padaryti  prieinamus 

pedagogėms ir vaikams metodinius leidinius apie 

sveikatingumo ugdymą.                                                         

Įsigyti naujų priemonių, leidinių, žaidimų vaikams, 

propaguojančių ir skatinančių sveiko gyvenimo 

įpročius. 

Pagal poreikį Direktorė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

4.4. Bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais. 

Dalyvauti Vilniaus visuomenės sveikatos biuro 

programose bei projektuose Pakviesti į sveikatingumo 

ugdymo veiklas LSMU visuomenės sveikatos 

priežiūros specialybės studentus, panaudoti jų 

atliekamus tyrimus, projektų duomenis. 

Pagal poreikį Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, visuomenės sveikatos 

specialistas, socialinis pedagogas, 

psichologas, 

Laukiamas rezultatas –visa bendruomenė yra įtrauktą į sveikatinimo veiklas ugdymo įstaigoje (bendradarbiaują, dalinasi informaciją, gerąją 

praktiką) 

 

 

 



5 VEIKLOS SRITIS. SVEIKATOS UGDYMAS 

Uždavinys: užtikrinti platų, kokybišką ir tęstinį sveikatos ugdymą 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik pareigos) 

1.Uždavinys. Plėtoti sveikatos ugdymo veiklas, siekti jų kokybės 

5.1. Sveikatos ugdymo 

temos yra  įtrauktos į 

grupių  planus, 

metodinės grupės 

programą, įstaigos 

metinės veiklos planą. 

Į  grupių ugdymo turinį bus toliau integruota civilinė ir 

priešgaisrinė sauga, saugus eismas, nelaimingų atsitikimų, 

traumų prevencijos temos.                           

 

Visus metus 

 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, grupių/klasių vadovai 

 Įstaigoje kiekvienais metais parengiama smurto ir patyčių 

prevencijos programa. Į ugdymo turinį  integruotos gyvenimo 

įgūdžių ugdymo bei tabako, alkoholio ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos. 

Saugaus elgesio metodinės rekomendacijos. 

Visus metus Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, grupių/klasių vadovai  

5.2. Sveikatos ugdymas 

įtrauktas į kūno kultūros 

užsiėmimų planus, 

papildomo ugdymo 

veiklų tvarkaraščius. 

Fizinio lavinimo pamokose ugdomos fizinio aktyvumo 

nuostatos, sistemingo fizinio aktyvumo įpročiai.                    

Įstaigoje veikia šokių ir karate būrelis.  

 

Visus metus grupių/klasių vadovai, meninio 

ugdymo mokytoja 

5.3.Kitos  ugdymo 

įstaigoje plėtojamos 

sveikatos ugdymo  

kryptys:                              

Atmintinų sveikatos dienų minėjimas:  

kovo 3 „tarptautinė ausų ir klausos diena“; 

kovo 20 „pasaulinė burnos sveikatos diena“; 

kovo 20 „tarptautinė laimės diena“; 

Visus metus  Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, visuomenės sveikatos            

specialistė, socialinis pedagogas, 

psichologas, grupių/klasių vadovai 



sveika gyvensena                  

ir sveikatos sauga,   

mityba ir nutukimo 

prevencija,                        

fizinio aktyvumo 

problemos,                     

asmens higiena,  

užkrečiamų ligų 

prevencija,                     

traumų ir nelaimingų 

atsitikimų prevencija ir 

pan. 

 

kovo 22 „Pasaulinė vandens diena“; 

balandžio 7 d. „Pasaulinė sveikatos diena“; 

balandžio paskutinė savaitė „Europos imunizacijos 

savaitė“; 

balandžio paskutinis trečiadienis „tarptautinė triukšmo 

supratimo diena“; 

balandžio 27 d. „medicinos darbuotojų diena“; 

gegužės 5 d. „Pasaulinė rankų higienos diena“; 

gegužės 15 d. „tarptautinė šeimos diena“; 

rugsėjo 22 d. „tarptautinė diena be automobilio“; 

rugsėjo 26 d. „Pasaulinė aplinkos ir sveikatos diena“; 

antrasis spalio ketvirtadienis „Pasaulinė regėjimo diena“; 

spalio 16 d. „Pasaulinė stuburo diena“; 

lapkričio 8 d. „Europos sveikos mitybos diena“ 

gruodžio 15 d. „tarptautinė arbatos diena“ 

atmintinos dienos minimos rengiant paskaitas, pranešimus, 

stendus, lankstinukus, plakatus, žaidžiant mokomuosius  

žaidimai grupėse, organizuojant žygius, akcijas ir kt. 

Sveika gyvensena ir sveikatos sauga:  

Dalyvavimas konkurse „Mano žalioji palangė“. 

Pranešimai, plakatai, stendai – „Būk saugus vandenyje“ 

Pranešimas personalui "Pavojingos buitinės cheminės 

medžiagos ir kuo jas pakeisti“; 

Informacijos tėvams sklaida: "Vaiko adaptacija darželyje"; 



Organizavimas renginių, stendų, akcijų, žaidimų šiukšlių 

rūšiavimo tema; 

Informacijos apie pedikuliozės prevencijos priemones 

sklaida ugdymo įstaigos bendruomenei;                          

Sveika mityba ir nutukimo prevencija: 

Užsiėmimai vaikams  sveikos mitybos tema. 

Informacijos sklaida mokyklos bendruomenei apie sveiką 

mitybą ir rakto skylute pažymėtus produktus;   

Fizinis aktyvumas: 

Informacijos sklaida mokyklos bendruomenėje apie 

judėjimo svarbą. 

Asmens higiena ir užkrečiamųjų ligų prevencija:  

Užsiėmimai vaikams apie rankų higieną ir kosėjimo bei 

čiaudėjimo etiketą bei kitus bendrus apsaugos nuo 

užkrečiamųjų ligų būdus. 

Informacijos sklaida mokyklos bendruomenėje apie 

apsaugą nuo užkrečiamųjų ligų (viršutinių kvėpavimo takų 

ligų, virškinamo trakto ligų, erkių platinamų ligų, 

vakcinomis valdomų ligų). 

 Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija:  

Užsiėmimai su vaikais apie traumų prevenciją ir pirmos 

pagalvos teikimą; 

Informacijos sklaida mokyklos bendruomenėje apie įvairių 

traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos būdus;  

Informacija tėvams „Saugus vaikas automobilyje“; 



 Rengti ugdymo įstaigos grupėse/klasėse viktorinas 

sveikatos, sveikos mitybos , fizinio aktyvumo, saugaus 

elgesio temomis. 

  

Mokyklos 

bendruomenės tyrimai 

sveikos gyvensenos 

klausimais.  

Vaikų, mokytojų, tėvų anketavimas įvairiais sveikos 

gyvensenos klausimais (sveika mityba, fizinis aktyvumas ir 

kt.). Duomenų surinkimas, analizė, skelbimas. Tokie 

tyrimai padės įvertinti sveikos ugdymo veiklų kokybę, 

padės įžvelgti spragas.     

Karta per metus visuomenės sveikatos            

specialistė, socialinis pedagogas, 

psichologas, grupių/klasių vadovai 

Laukiamas rezultatas – platus, kokybiškas ir tęstinis  įvairių sveikatos temų ugdymas. 

 

6 VEIKLOS SRITIS. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA  

Uždavinys: skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį ugdymo įstaigos bendruomenei ir atitinkamoms įstaigoms/specialistams savivaldybės mastu. 

Rodiklis Priemonė Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (tik pareigos) 

1 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaidą. 

6.1. Sveikatingumo 

veiklų bei renginių 

sklaida ugdymo 

įstaigoje 

Skelbti informaciją apie sveikatingumo veiklas  bei 

sveikatai palankios gyvensenos rekomendacijas įstaigos ir 

grupių metodinėse lentose, respublikinio projekto 

“Sveikatiada” stende, medicinos kabineto informacinėse 

lentose, rekomendacijas apie sveiką gyvenseną platinti tėvų 

grupėse ir forumuose. 

Visus mokslo metus Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, visuomenės sveikatos            

specialistė socialinis pedagogas, 

psichologas, grupių/klasių vadovai 

2 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos patirties sklaidą už įstaigos ribų. 

6.2. Sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

patirties pavyzdžių 

Apie sveikatingumo renginius pasidalinti informacija 

įstaigos internetinėje svetainėje: 

https://www.zaliakalniodm.lt/  

Visus mokslo metus Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, visuomenės sveikatos            

https://www.zaliakalniodm.lt/


sklaida už ugdymo 

įstaigos ribų 

 

 specialistė socialinis pedagogas, 

psichologas, grupių/klasių vadovai 

Dalinimasis gerosios praktikos pavyzdžiais su kitų įstaigų 

vadovais, specialistais. 

Visus mokslo metus Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, visuomenės sveikatos            

specialistė socialinis pedagogas, 

psichologas, grupių/klasių 

mokytojos 

Laukiamas rezultatas – visi bendruomenės nariai yra supažindinti su ugdymo įstaigoje vykdomomis sveikatingumo veiklomis. 

 

 

V SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 

 

Programos įgyvendinimas bus vertinamas vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis „Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų 

taikymas“, Vilnius, 2007. 

VI SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

Programos įgyvenimui lėšos yra skiriamos iš mokinio krepšelio ir tėvų įnašų. 

 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Programa bus vykdoma atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus. 


