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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lop5elio-darZelio ,,pu5yndlis" Sveikatos stiprinimo ,,Augu sveikas" programa 2017 -

zo2l mokslo metams (toliau - progru.uj, sudaryta atsizvelgus i strateginius lopselio-darzelio

planus, lopselio-darZelio metq ,.itto, ;il;t: lopieto-darZelio dalyvavimo Sveikat4 stiprinandiq

mokyklq projekte patirti, bendruomen., por.ikius,.nustato 2017-2021mokslo metams tikslus bei

uZa*i"i"r , ipibreiiaprioritetus ir priemones uZdaviniams vykdyti.

z. progi*u siekiama formuoti vaikq ,u.ikot' gyvensenos igtdZius, bendromis

mokytojq bei bendiuomenes pastangomis kurti integruot4, visaapimandi4 sveikatos stiprinimo

sistemq bei sveikat ai palankiq aplinka'
3. prod;apareigtaaisiZvetgus ilopselio-dafielio 2017-2019 m. strategini veiklos

plan4, patvirtint4 di-rektoriausZOtl ,,'.,urlio iZ a. itut,muNr' Y- 4,2017 mett4 veiklos planq'

patvirtint4 direktoriaus 2017 m. sausio rs o. isakymu Nr. v-5, sveikatq stiprinandios mokyklos

veiklosprogram4,,Augusveikas..irvidausauditorezultatus.
+. erogrfiq igyvendins lopleto-d ari:eli2,,pu5yne1is" p?d?g2g?i ir kiti pedagoginiame

procese dalyvaujffi rpr.Iaittui, n.p"dugoginiai darbuotojai, ugdyiniai ir jqtevai'

ll. 2012-201 6 METU SVEIKATINIMO,,AUGU SVEIKAS( PROGRAMOS

IGYVENDINIMO ANALIZE

5. {gyvend inant2012-2016 metq sveikatos stiprinimo ,,Augu sveikaso'program4' buvo

siekiama ugdyti ,irrl iopJaio-darZelio bendruomenes nariq sveikos gyvensenos igfldZius' kuriant

sveikatai putuntia fizinq ir psichosocialinq aplink4'

6. ZOl2-20t6 m. m. sveikatinimo programoje vidutiniSkai dalyvavo 123'.111

priesmokyklinio ir ikimokyklinio amZiaus vaikq, 27-dibtotojai, i5 jrl 1a pedagoginiq darbuotojq ir

ugdytiniq tevai.
7. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo programoje ypad didelis demesys buvo skirtas

sveikos gyvensenos propagavimui, iguJiiq formavihui, 
-kvalifikacijos 

tobulinimui, gerosios

patirties sklaidai.
g. Lop5elio-darZelio ,,puSynelis" socialiniai partneriai - Alytaus miesto savivaldybes

visuomenes sveikatos biuras, Alytaus ienamiesdio pradine mokykla, Vaiko ir mamos dienos

centras ,,Kutiso,. Kita socialiniq partneri.l dpe - ikimokyktinio ugdymg.,istaigos, dalyvaujandios

sveikatos stiprinimo mokykrq veikroje - o"rurt ininkq ropiets-darzelis ,,zibute", Alytaus lopseliai-

duLeliai- ,,Nyk5tukas'0, ,,Du gaideliai", darZelis-tl1ot<yt<ta ,,Viltis"' Visas istaigas sieja bendri

projektai ir kitos ,u uuit q iveikatinimu susijusios- veiklos. Bendradarbiaudami tarpusavyje

i.n[inr*. vaikq ir savo socialinius poreikius'

9. planuodami ir orgurir*oami prevencini darb4 lopselyje'datilelyje, palaikome

glaudZius bendradarbiavimo rysius su iiitaqteitcianeiq,institucijq darbuotojais- (Alytaus miesto

savivardybes vaiko teisiq apsaugos ,r.vriri-i, Alytaus uprk iti.r vyriausiuoju policijos komisariatu,

Alyraus pedagogine psiohologirre tamyu"i. e1i e.rysiausia ir itakingiausia su lopseliu-darzeliu

susijusi partneriq grupe - tevai. ropseiio-a arh6rio veiksmingumas labai priklauso nuo tevq

dalyvavimo veikloje. Jeigu anksdiau t6vai buvo tik stebetojai, iai .Siuolaikiniq pokydiq aplinkoje

tevai yra traktuojami kaip ugdymo ;";; partneriai, dalyviai r organizatoriai (dalyvavimas

renginiuose, pagalba juos organizugjant). 60 proc' tevq.teigia, kad dalyvavimas veikloje paskatino

juos pakeisti poziur! i lopseli-darzeli, s-uteike'da,rgiau zinitupi" ugdym4; 33 proc. tevq teigia, kad

bendradarbiavim4 
'skatina " 

bendras- Sr.ofiq 
-otganizivimas;- 7 proc' tevq mano' kad

bendradarbiavim4 skatina lopserio-darZelio aplinkos tvarkymas (vidaus audito isivertinimo

rezultatai).
10. programos igyvendinimo metu didelis demesys skirtas darbuotojq kvalifikacijos

tobulinimui ir tevq pedagoginiams Svietimui: r o --^--4^ ^+.,^r,, ,-^r..rlztn'
10.1 Pedagogai dalyvu,o ,,*i,aruose bei mokymuose: ,,Smurto atvejq mokykloje

sprendimo galimybes; ,i,Fizine,emocine-ir seksualine prievarta pries vaikus", 'osveikatinimo 
veikla

mokykloje", ,,Saugaus eismo iggdZiq formavimas priesmokykliniame ,*r1i.oje'0"'Vaikq sveikatos
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stiprinimas: sveika mityba ir fizinio aktyvumo skatinimas", ,,vaiko fizinis tobulejimas", ,oSveikos

gyvensenos propagavimas ir moky*ur", ,,Emocinis intelektas Svietimo sistemojeo" "Sveikat4
stiprinandiq mokyklq veikos planavimas ir'isivertinimas", ,Turizmo renginiq vadovasoo, ,,,Fizinio

aktyvumo optimizavimas, itraukiant tevus i sveikatinimo veikl4'i, ,,Y.rizit4,ir probleminiq situacijq

,utOy.us ikimokyklineje'istaigoje", ,,Streso valdymas", ,,KUno kultUra vaikq dataelyie"'

,Neiradicinis fizinis utiyur*ur-ilimokykliniame ir-pradiniame ugdyme: kamuoliq Zaismas ir
'pratimaiporose", 

,,Saugios ir sveikos gyr.rr.rot igEdZiq ir nuostatq formavimas vaikq dataelyje"'

,,Dvasiniai mokymai ir"medicina, ,u.iku.. kune'visada sveika dvasiaoo, ,,sveikatos stiprinimas ir

saugo.l i-us ikirnokykliniame amLiuj e",,,P irmo sio s pagalbo s AB C"'

10.2. Dalyvavom. ,.rpublikin., ikimokykliniq istaigq darbuotojq asociacijos

,,sveikatos Zelmeneliai'o organizuojamose konferencijot. it i5klauseme pranesimus - ,,Sveikos

gyr.nr.no, igUdZiq ugdyrio skatinimas ikimokykiiniame, priesmokykliniams ir pradiniame

i!dyo,.,,, ,,JuJrus, ;d;;ir sveikas vaikas darLelyje ir 5eimoje", ,,Visuomene.s sveikatos prieZiflros

u[t*fijo, Svietimo iistemoje," ,,sveikatos piieZiuros ikimokyklineje istaigoje aktualijoso',

,,Judejimas - sveikata ir gera nuotaika", pristaieme stendini pranesim4.,,Judejimo dziaugsmaso''

sveikos mokyklos 20 metq - darbo, patirties, kflrybiskumo, igiidZiq, tikejimo"' Alytaus apskrities

ikimokykliniq irtuilq, ,rundiq sveikat4 stiprinandiq -mokyklq 
tinkle, konferencijoje "Sveikatos

*rg"jfi" ir stiprinimo procesq igyvendinimiso', 
pruikininkuose dalijomes ger4ia darbo patirtimi'.

10.3. Lop5elio-dad;io maitinimo organizavimo ir higienos prieZi[ros specialiste

dalyvavo mokymuose- ,,Maitinimo organizavimo vaikq ugdymo .ir .vaikq socialines globos

istaigose tvarkos apraso puk.iti*u, ir na,ijoves",,,vaikq ir jaunimo psichikos sveikatos prieZifira ir

jo, Irguni zavimai',,,Vaikq sveikos *itybot. principai .ir maitinimo organizavimasoo, ,,Pirmos

pugufU"o, teikimo igfr,i:Zt!-teikimo tobulinimas", ,,tJgdymo istaigq darbuotojq sveikatos tikrinimas"'

,,Umiq infekciniq Lamyno isisirgimq protrUkiq 
-pievencija", 

,,sveikatos stiprinimas, sveikos

[yu.nr.no, skatinimas, iirdi"r ir kraujagysliq ligq prevencijao'.

11. pedago gai organizuuo"rr.iilutos valandeies, sportines pramogas vaikams -. ,,AB

saugus, kai Zina1.",,,Srriot driug4 ir saveo', ,,Vaisiai ir darZoves - vitaminq Saltiniso', ,,At5vaitukas

- man. draugas'., ,,MOkaIUsi SuSitarti", ,,GyVenkime sVeikai'., ,,SveikaS maistas'o' 
"PO 

kOptisto lapu"'

,,Vaistaio', ,,K4 aS Zinavapie vaistq vartojim4", ,oAugu sveikaso', ,,Per balasl"-"Senelio datLa'o' "Ar
neprijaukinti gyvunai -r*, pavojingi",",,Per'snieg*. Ziemos pavojai", ,,Ziemos rflpesdiai' Kaip

nesu5alti"?, ,,Dr4stis stiprDs" ir kt.
t2. Bendiadarbiaudami su partneriais- Alytaus miesto savivaldybes visuomenes

sveikatos biuro specialistais, vykdeme edukacines priemones -,,svarios rankytes - s-veiki vaikai"'

,,Graili5ypsena,', ,AS noriutyios", skirtq tarptautinei.-kovos su triuksmu ir pasaulinei autizmo

dienai pamineti, konkursus - ,,Sporto ,iruras", ,,sveikatos ABC", ,,Sveika mityba - sveikatos

pagrindas,o. Tevams organizavorne paskaitut -,N.luut tas svedias gripas'{, ,,5uip saugiai praleisti

vasar4,,. Bendradarbiau-clami su Alytaus apskriiies vyriausiojo policijos komisariato darbuotojais,

vykdeme edukacines priemones- ,,I<.tiut i namuso:, .,,BUk atiargus kelyje", ,,Saugus gatveje'o'

S'r-i"*fo.o spalvosoo, susitikimus su policijos bidiuliu ir vaikq draugu Amsiu. Valstybines imones

"*.giO",, 
Alytaus fiiialo darbuotojai padejo surengti At5vaitq akcijq.

13. Bendruomenes nariam"s orguri.ruuo*. pLdugogq ir tevq fotografijq P,ar9d4

,,Kelias mus pasitinka ir palydi", relat<saciloi valandelg ,,Pirmadienis - sunki diena"' paskaitas

,,yeLioprevencija" (susitikimas Agne Zuokilne), ,,Stresas: draugas ar priesas'., ,,Vaikq adaptacija

iopSelyj e-d arLelyj e", vi suoting mank5t4,,sportuok linksmai"'

t4. 'Loplelyje- 
datZelyje' ,,Pu5yne1is'o parengtos ir organizuotos kvalifikacijos

tobulinimo programos - ,,Saugios ir sveikos gyvensenos igUaZiq ir nuostatq formavimal v3ik3

dar1elyje" (2015 m.), ,,Edukaciniq .rOriq kUrlmas-ikimotcyt<tinio ugd4no istaigos aplinkoje ir

ktirybiskas taikymas ugdymo pro..r.,,-1i016 m.),,,sveikatoi stiprinimas ir saugojimas" (2012 m')

Kvalifikacijai tobulinti"skirtos valstyb"s'l"sos ( mokirio krepselio) - 2!12m'-,231'70 Eur (800 Lt)'

2Ot3 m. - t44,Bt Eur (500 Lt),2014 m. - 289,62Eur (100b Lr,2015 m,-!71Eu42016 m' - 500

Eur). profesines kompetencijos tobulinimui zotz-zot6 metais vidutiniSkai pedagogai skyre po 5



dienas per metus. per 20t2-2016 m. m. 5 pedagogai igijo metodininkq kvalifikacines kategorijas, 1

_ 
"vrrJrrioii 

mokytojo, 1 pedagogas yra sveikos gyvensenos konsultantas.

15. Saviraiskos poreikiq tenkinimo programoje numatYtQ. renginiq m9tu. b.uv.o

puoselejamos vaikq kUryUir"t e1fi9s, skatinamas jq aktyvumas. fgyvendinti projektai - "Ir juoksis

dantukai, sveikudiai blizges" (2012-zol3 r. *.), ,,Kamuoliukai-greituoliukas" Q0l3 m'), Salies

projektai -,,Mano Larioji parange,, <zoti-26'i'a'^.'^';: ,i,i|,asis koias" (2013-2016 m. m.), ,,svariq

rankq Sokis" lzotz-zoia r.r. *11, ,,.A.pkabinkime Zemg k artLf' (2013 m, 2015 m), 
"Zemd 

gyvybes

planeta,, (2016 *.f T.ru-, pug.iAurjant, lopselyie-darZelyje organizuojamas ritminiq Sokiq

biirelis. -1---r-r.- L^-^^ ^^+
16. Buvo vykdomos akcijos, konkursai - ,,Sveikat4 stiprinaniiq mokyklq banga pet

Lietuvq.. (2013 m), ,,DarZelinukai uZ krepsininkq pergales" (2014 m',2015 m')' 
"sveikatingumo

pertraukq savaite.. (2014 m.), Tarpta$nis mokiniq, mokytojq ir visuomenes sveikatos prieZiflros

specialistq konkursas-,Sveituotiq sveikuolial* (2014 m. tapome Il-ojo- 
"try.9 

prizininkais' 2015 m'

tapome I-ojo etapo prizininkaiO, f f.* !:i-u, ,,ApkubirJi, tuut, Atytuu" (2015 m')' 
"Ziemos

magija,, (ZOt3 m.;, iietuvos Respublikos"Sveitimoir mokslo ministerijos organizuotas konkursas

bendruomenes metams pamineti ,,Sni"go karalyste" (2014 m')' Sveikatos mokymo ir- ligq

prevencijos centras vaikams i, p.augogu.I uZ aktyvtt dalyvavim4 vaikq piesiniq-atvirukq konkurse

,,sveikadienis,' skyrd apdovanojim4. Oalyvuro.L .Ltpubut iriuose piesiniq konkursuose "Mano
Beima sportuoja", ,,AS vaikas, kuriu pasu"ii, f.*ir*e noriu gyventi"' 10. vaikq ir 3 priesmokyklinio

;;;t# p.dago gui apdovanoii padekos ra5iais ir asmeninemis dovanomis.

17. Spe'cialioio ,rgay-o t orniri.los posedZiuose buvo aptartas ugdytinjams sudarytq

specialiqjq, individualiq ugaymo progrffi trrinys, aptariami vaikq, turindiq specialiqjq ugdymosi

poreikiq, pasiekimai i. pro'Ui.*or, korruliuoti t6vai ir pedagogai del specialiojo ugdymo bgdq ir

metodq. Siulyta tevams (globejams, ,Upinto.iu*s) vaiko specialiuotius ugdymosi poreikius ivertinti

pedagoginej, pri.froiogiiej. iu*yUojl. Aptartos prevencines, sveikatos stiprinimo priemones

lop5elyje-dar2elyje. VdK organizuoja preverrcinius_renginius - ,,Veiksmo savaite be patydiq"'

Tolerancijos diena. 2015 m.kartu Asocilcija ,,MDsq Dain-ava" dalyvavome kaip partneriai projekte

- ,,Bausti negalima pasigaleti", kuri fi;;"* LR socialines apsaugos ir darbo ministerija' buvo

organizuoti porityuios Ieuyst6s mokymai ugdytiniq tevams' 
- 
Dalyvavo 30 tevq ir jq vaikai'

Tarpininkaujant euppr lopselio- a*i"tio teiai (savanori5kai) ir vaikai dalyvavo vU filosofijos

fakulteto specialiosios psichologi.lo. Ufotutori.ior'orgu,iz'sotarne moksliniame tyrime "Wechslerio
ikimokyklinukq intelekto skales iwppsl-iv) aoaptacija ir standartizacija. Dalyvavo 12 4'6 mett4

;uik.+,ievaiasme,iSkaisupaZindintisutyrimorezu1tatais.
18. Vaikq sergamuma, ,nJrrojamas kiekvienq menesi, rezultatai aptaiami PT'

grupiq tevq susirinkimuose,-individuaiiai kalbama su ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo

pedagogais .20t2_20r5 m. m. vidutinilkai 2g ligos dienos teni<a vienam vaikui (per 10 menesiq),

lankomumas sudaro apie 7 0 procentq'

lg. I ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programq turini integruojamos

programos- ,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq saugios .gyir.rt.ros igudZiq ugdymo programaoo'

,.Rengimo Seimai ir lytiSkumo ugdymo iiiir*tuf,,,Alfbho6o, tabaicb ir kitq psichikq veikiandiq

medhiag4vartoj imo prevencij os programa"'
ZO. fopSetis-AarZetis Sr"iiiutq stiprinandiq mokyklq projekte dalyvauja nuo 2012 m'

Turime sukaupg nemaLqpatirti, peaago-gai iurier il<imokyklinese isiaigose vykdo gerosios patirties

sklaid4, yra parengg pratybq uzduotis- su sveikatos ugdymo inteerayir.nu, dalyvauj a aptariant

sveikatos ugdymo poritikos kryptis. uz ,r.it utai parankirf e-dukacinirlerdviq klrimq ir puoselejim?

Alytaus topsetis-darzetis ,,puiyneris,l 2016 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos sveiktos

apsaugos ministerijos padekos ragtu
21. Ugdymo kokybei uZtikrinti padejo 2012-2016 m' m' laimeti Alytaus miesto

savivaldybes vaikq ir mokiniq veiklos prograrnos finansuojami pr-oj:\?i* ,,Laisiu' sportuosiu ir

augsiu sveikas,o liOtZ-ZOtZ -. *.), ,,gi[i;"itas ir stiprus" (2013--2014 y' m')' "sportuoju 
ir

judu-sveikai gyvenu,, (2014-2015 *.';.t; ,,B[k sveikas ir stiprus" (2015-2016 m'm')'Bendra

projektinei veiklai gautq lesq suma -1 187 Eur'



22. yykdant vidaus audit4, sveikatos stiprinandios mokyklos veiklos srities rodikliai

ivertinti: t 1 - -a---r-+---^ ^^li+ll,o i' lznlzrrhps
22,1, Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktura, politika ir kokybes

garantavimas - 3 lYgiu.- 
22.2. Psichosocialine aplinka - 4 lygiu;

22,3 . F izine aPlinka - 4 lYgiu

22.4, Lmogislie.ji ir materialieji i5tekliai - 4lvgiu;
22.5.Sveikatos ugdYmas - 4lYgiu;

zz.o. sveituta ,tlprinuneios mokyklos veiklos sklaida - 3 lygiu.

||t,2012-2016M.M.VEIKLOSSSGG(SwoT)ANALIZE

ALYTAUS LOPSELTO-DARZELIO,,PUSYNELIS"VAIKU SVEIKATOS STIPRINIMO

z0t2-20t6rvf riU pno cRAMo S,,[UGU SyEIKA5"VEiKLOS yEIKSMINGUMO

VERTINIMAS

l-oji veiklos sritis. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktfira, politika ir kokybes

,, ++it i ni tn qs ikim okvkl i n i o usdvmo mokykloi e.
SILPNOSIOS PUSES

VEIKLOS SRITYS STIPruOSIOS PUSES

Lop5elyje-darLelYie yra

sveikatos stiPrinimo veikl4
organizuojanti grupe, patvirtinta
direktoriaus isakYmu 2012-01'

04 Nr. Y-2. GruPes

sudetis:direktorius, Pedagogai,
visuomenes sveikatos PrieZifros
specialistas, maitinimo

organizavimo ir higienos

prieZiflros sPecialistas. GruPes

nariai pasiskirstg atsakomYbq uZ

atskiras veiklos sritis (Pagal

pasiskirstytas sritis renge

program4). Sveikat4 stiPrinimo
grupes pirmininkas Yra loP5elio-

darLelio direktorius. Sveikatos

stiprinimo grupes Pirmininkas
y; lyderis, geba organizuoti

komandini dwbq (Projektas

,,Mokyklos sveikatinimo veiklos
Sviesuoliai",2013 m.)

Informacija i5 Pasitarimq,
konferencijq Perteikiama gruPes

nariams Pokalbiq metu,

susirinkimq metu visai loPSelio-

dar ielio b endruo menei.

Sveikatos stiPrinimo veikl4
grupeorganizuojanti

priimtais
supaZindina

sprendimais
bendruomeng

komunikacinemis Priemonemis
(internetine svetaind

prieZiflros sPecialisto veikla
sveikatos stiPrinimo gruPeje

nera integrali: kiekvienais
mokslo metais vYksta

specialistq kaita ( Pet 2012-

2016 m. m. Pasikeite 4

prieZifros specialistai).
Sveikatos stiPrinimo gruPg

reikia papildYti naujais nariai

(tevq ir aPtarnaujandio

personalo atstovais).

Visuomenes sveikatos

sveikatosvisuomenes

t.t. Sveikatos stiPrinimo
veiklos organizavimo grupes

sudarymas ikimokYklinio
ugdymo mokYkloje.



kalbiai, lankstinukai
Vertinat ir analizuojant vaikq

sveikatinim4, tevq ir Pedagogq
poZiiiriai ne visada sutamPa

(l/d veiklos kokYbes

isivertinimo duomenYs).

Tevams tr[ksta informacijos
apie vaikq paruo5im4 k[no
kulturos uZsiemimams.

itA.g"dt-datyvauj a planuoj ant

ir igyvendinat sveiktos

stiprinimo veikl4 (gruPiq metq

veiklos planai, savaites teminiai
planai, sveikatinimo gruPos

metq veiklos Planai). Kiti
bendruomenes nariai (tevai,

vaikai) dalyvauja igYvendinant
sveikatos stiprinimo veiklq.

Projektai - 2012-2013 m. m.

,,Zaisiu, sportuosiu ir augsiu

sveikasoo; 2013-2014 m. m.,,Bft
sveikas ir stiPrus"; 2014-2015
m. m. ,,Sportuoju ir judu-sveikai
gyvenu"; 2015-2016 m. m.

,,Sveikatos keliu Zenkime kartu".
Pavieniai tevai teikia sitilYmus

veiklos planavimui (tevq

konsultavimui),
tevams- ,,Stresas draugas at
prie5asoo (2015 m.), ,,AdaPtacija
vaikq darLelyje"(2}|4 m., 2015

m.,2016 m.).
90 procentq bendruomenes nariq
Zino ir pritaria lop5elio-darZelio
sveikatinimo grupes veikai (l/d
veiklos kokybes isivertinimo
ataskaitq duomenYs). 100

procentq ugdYtiniq dalYvauja

sveikatinimo stiprinimo veikloje
(priklausomai nuo lankomumo

l/d, lankomumo vidurkis - 78

procentai). Konkredios grupes

veikoje dalyvauja 90 Procentq
tevq. Bendruose sveikatinimo
grupes organizuojamuose
renginiuose dalYvauja aPie 65

procentai tevq (l/d veiklos

isivertimo ataskaitos).
Sveikatos stiPrinim4 remia
lop5elio-darZelio direktorius,

organizuodamas sveikatinimo
renginius (visuotines mank5tos,

Ne visoms numatYtoms

priemonems gautas

finansavimas.

Sveitcatos stiprinimas itrauktas i
lopSelio-darZelio strategini

plan? ,,Alytaus loP5elio-

darlelio,,Pu5Yneliso' 20 I 4 -20 I 6

inis planas, prrtarta

1.2. Sveikatos stiPrinimas

itrauktas i ikimokYklinio
ugdymo mokyklos veiklq.

rengdamas projektus,



skyriaus vedejo 2014 T' I

vasario 6 d. isakYmu Nr. VVS-

2, patvirtinta loP5elio-darZelio

,,Pu5ynelis" direktoriaus
2014 m. vasario 7 d. isakYmu
Nr.V-3.
Metq veiklos ir loP5elio-

du?elio mokslo metq Planai
(2012, 2013, 2014, 2015, 2016

m.).
Sveikatos stiPrinimas Yra
neatskiriama ikimokYklinio ir
priesmokyklinio ugdYmo

progra-q turinio dalis'
(etytuut loP5elio-darZelio

,Pu5ynelis" IkimokYklinio
ugdymo Programa, Pritarta
Alytaus miesto savivaldYbes

tarybos 2OO7 m. birZelio 28 d'

sprendimu Nr. T-134,
patvirtinta AlYtaus loPBelio-

dafielio ,,Pu5YnOlis"

direktoriaus 2007 m. birZelio

29 d. lsakYmu Nr. V-13,

Bendroji PriesmokYklinio
ugdymo Programa (Patvirtinta

Lietuvos ResPublikos Svietimo

ir mokslo ministro 2014 09-02

isakvmu Nr. ISAK-494

Alyt"* miesto savivaldYbes

administracijos Svietimo

OX pe, naZo sPecialistq darbo

krflvio, 5 Pusdienius Per

savaitg istaigoje nera nei vieno

i5 Siq specialistq.

Visuom.res sreikatos PrieZifiros
specialisto, maitinimo

oiganizavimo ir higienos

prieZiuros sPecialisto veiklos

planai itraukti i lopSelio-d atielio
metinius veiklos Planus ( 2012-

2016 m.)
Sveikatos prieZifiros specialistas

vykdo sveikatos PrieZi[rq
lop5elyje-datLelYje, 1 kart4 Per

savaitg, dirbdamas 3 val'

{gyvendinus
finansuojam4
prieZiflros

Norvegq
projekt4, sveikatos

kabinetas
apruPinta

reikalingomis,

Siuolaiki5komis Priemonemis
darbui( nuo 2016 m. rugsejo)'

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZiflros specialistas

lop5elyie-d atLelyieie dirba 0,5

13. Sveikatos PrieZiflros
mokykloj e organizavimas.



&t-o;.-Atsakingas ui. vaikq

maitinimo organizavimq ir
higienos prieliirq loP5elYje

dari:elyje.
Sveikatos PrieZiflros, maitinimo

organizavimo ir higienos

prieZifros sPecialistai, Pagal
iuro kompetencijas ir darbo

laik4 lop5elyje-darZelyje padeda

igyvendinti sveikatinimo
piogtu*q. KauPiama ir
sisteminama informacija aPie

vaikq sveikatq, rizikos
veiksnius. SPecialistai

supaZindina Pedagogus su

ligomis, kuriomis vaikai serga,

numato profilaktines Priemones-
(k[no kulturos krfrvis,

tausojantis maitinimas,

alerginiai susirgimai). Vaikq

sergamumas analizuojamas MT
posedZiuose,
susirinkimuose.
individualiai su tevais. Del vaikq

maitinimo vYkdomos tevu

Sukurti vertinim4 sistem4,

ApibreZiant aiSkius kriterijus.

I vertinim4 itraukti ir kitus

bendruomenes narius.

Sveilotos stiPrinimo veiklos

vertinimas
Vertinimas

planuojamas.
atliekama

kiekvienais metais. Vertinim4
atlieka sveikatos stiPrinimo

grupe (gruPe dalYvavo

mokymuose). Atliekamas

atskirq priemoniq vertinimas'

[vykusios priemones rezultatus

pristato organizatorius Per

metodines gruPes Pasitarimus'
Pedagogai turi komPetencijq

savo veiklos savianalizei'
Vertinimo i5vados

panaudojamos Planuojant
sveikatinimo veikl4 ir numatant

oriemones tai veiklai ivYkdYtl

A Sveikatos stiPrinimo
procesq ir rezultatq
vertinimas.

veiklos sritis. PSICHOSOCIALINE APLINKA'2-oii
STlpruos pusps SII,TNOS PUSES

VEIKLOS SRITIS
Nepat<ant a tesq Pedagogq
kvalifikacijai (mokinio

krep5elio leBos), kitiems

darbuotojams (savivaldYbes

biudZeto leSos).

Tr[ksta Siuolaikinir{ ugdYmo

2L IkimokYklinio
ugdymo mokYklos

bendruomenes nariq gery

tarpusavio santYkiq

kfirimas ir Puoselej imas.

Dauguma bendruomenes narlq Yra

patenkinti lopSelio-darZelio darbu,

veikla. Pedagogai bei kiti
darbuotojai Patenkinti, kad dirba

Siame lop5elyje-darLelyie. I5pletota

konsultacines Pagalbos sistema,
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priemoniq,
prieigos
interneto(gruPese).
Trumpas visuomenes sveikatos

prieZi[ros sPecialisto darbo

iaikas lopielYje-datlelYie,
nespeja igYvendinti numatYtq

veikq.
Nepakankamas Prevencmls
darbas su Seima.

Reikalingas PaPildomas
logopedo etatas (daugeja vaikq,

turindiq kalbos ir
komunikacij os sutrikimq).

*it iu top5elio-darZelio tatYba,

bos. Dauguma nurodo it rnq4o

mokytojq tatYba, tevq gruPiq

komitetai, Vaiko geroves komisija,

sveikatos stiprinimo veiklos grupe.

Dauguma bendruomenes nariq gerai

vertina paramos, isivertinimo ir
skatinimo sistem4 teigia, kad

lop5elio-darZelio aplinka maloni,

skitinanti dirbti kurybi5kai. Vyrauja

rami, bendradarbiavim4 skatinanti

atmosfera. Ugdytiniai noriai lanko

lop5eli-darZeli, jaudiasi dia

tobulej antys, apsupti geranori5kumu'

Dauguma bendruomenes nariq

pritaiia esamai tvarkai ir mano, kad

iop5elyj e-d arLelyje uZtikrintas vaikq
saugumas.
Sudarytos ugdYmo s4lYgos

specialiqjq ugdYmosi Poreikiq
vaikams. Dirba logoPedas.

Pedagogai dalyvauja iSsiaiSkinant

specialiqlq ugdymosi poreikiq bei

soc. remtinq ugdytiniq poreikius'

Grupiq Pedagogai, logoPedas

aktryiai bendradarbiauja su vaikq

tevais, bendradarbiauja tarpusavyje

bei su loP5elio-darZelio

administracija. lvertinama situacija

ir suteikiamaPagalba.
Dauguma loP5elio-darZelio

bendruomenes nariq sutinka, kad

bendruomene draugi5ka. AktYviai
dalyvauja bendroje veikloje,

isijungia i sveikatingumo renginiq

I organizavimE. Darbuotojai

toLranti5ki, pakantris vieni kitiems,

gebantys susitelkti kriti5kose

situacijoje. Vykdytas bendruomenes

projektas- ,,Su Sia mintimi gyvenu

visq dien4", skirtas teigiamam

mikroklimatui bendruomeneje

palaikyti. Organizuojamos

Lendruomenes edukacines i5vYkos

(,,PaZinkime RokiSkio dvary

praeiti", ,, Kelione Po O,ut!3'?'
T.uq' nuomone, lop5elyje-datlelyje
vyrauja darbinga, geranori5ka,

diaugi5ka atmosfera (vidinio audilo

i5vados). LoP5elio-darLelio

bendruomene vieninga, todel vaikai

ir pedagogai sulaukia aPlinkiniq



kad su iais el

\/isi UenAruomenos nwiai dalYvavo

vidaus tvarkos taisykliq ir etikos

kodekso svarstYme. LoPSelio-

darZelio bendruomene visada

informuojama aPie esminius

sprendimus, susijusius su sveikatos

kompetencijos ugdYmu.

Lop5ilyje-dari:elyie skatinama ir
remiama iniciatYva Pletojant
sveikatinimo veikl4, visi

bendruomenes nariai yra itraukti i
sveikatinimo veiklq.
Visuomenes sveikatos prieZiiiros

specialistas teikia metodinq pugalbq

igyvendinat sveikatos stiprinimo

,.itt4. Dauguma tevq dalYvauja

topSelio-darZelio organizuojamuose

ruiikutini*o renginiuose. Tai irodo
sporto Sventes: (,,Mama, tetis, a5-

sporti5ka Seima'., ,,Sveikata
brangiausias perlas" ir kt.) Lop5elio-

bendruomenes rrariai nurodo, kad

tydiojimosi atveju nePastebeta'

Patydiq Prevencijai skiriama

pakankami demesio. DalYvaujame

projektuose 1 tTolerancijos
mizaika", ,,Savaite BE PatYdiq",

,,Me5kiukq fiestaoo, vYkdomos

veiklos su tevais- ,,Prie Puodelio
arbatos'., ,,Ta{P Zvakeliq ir
Lvaig1del\4",,,DraugYstds knYgos

ZZ, CatimYaiq dalYvauti

sveikat4 stiPrinandioje

ikimokyklinio ugdYmo

mokyklos bendruomenes

nariams sudarYmas.

atveju neuZfiksuota. Vaikai Zino, kur

kreiptis nutikus nelaimei. Lop5elyje-

darielyie y ra patenglas apra5as, kaip

elgtis i5klius emocines, fizines,

seksualines prievartos ar v andalizmo

Fizines, seksualines Prievartos2.3. Agresyvaus, grubaus

elgesio aPrai5kos

ikimokyklinio ugdYmo

mokykloje.

veiklos sritis. FIZINE APLINKA3-ioii
SrIPRIosIos PIJqEq. STLPNOSIOS PUSES

Vnmlos sRrrYS i+l ^1,^
3.1- IkimokYklinio
ugdymo mokYklos

teritorijos ir PatalPq
prieZitros uZtikrinimas
bei aPlinkos

sveikatinimas.

Looselio- d'drZet,o bendras sklYPo

ploias - 4802 m2, kiemas - 4Oll m",

projektinis vaikq skaidius -110'
Teritorija aPfierta tvora'

Teritorijoje daug Zeldiniq, ji"
priZi[rimi.
2)ll m. Lietuvos ResPublikos

Svietimo ir mokslo ministerijos
padeka uZ indivrdualumo Paie5kas

Lopsello-oatzelo lvora uvatru,.N*

higienos norrnos reikalavimq (per

Zema ir morali5kai nusidevejusi)'

2018 metams Parengtas loP5elio-

darilelio teritorijos aPtverimo

projektas, kuri igyvendins Alytaus

miesto savivaldYbe. LoP5elio-

dulelio teritorija ribojasi su

iudriomis gatvemis - Margio ir
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tvarkant aplinkq.
2}ll m. AlYtaus miesto

savivaldybes mero Padeka uL,

graZiausiai tvarkomq aPlinkq.
2015 m. Alytaus miesto

savivaldybes mero Padeka tZ
graZiausiai tvarkom4 aplink4.
2016 m. Lietuvos ResPublikos

Svietimo ir mokslo ministerijos
padeka, laimejusiam 20t6 m.

Geriausiai tvarkomq mokYklq
edukaciniq erdviq aPlinrq
konkurs4.
2016 m. Lietuvos ResPublikos
sveikatos apsaugos ministerijos
padeka tZ sveiktai Palankiq
edukaciniq erdviq kurimq ir
puoselejim4.
Smelis Zaidimq aik5teliq deZese

atnaujinamas kiekvien4 Pavasari

Birutes, taip mat su individualiq
namq savininkq sklypais. Ziemos

laikotarpiu ktrenamq krosniq
d[mai skleidZia kvaPq.

Pavesiniq grindq danga
nekokybi5ka, nesaugi vaikq
judejimui.
Nepakanka le5q vaikq higienos
priemonems isigyti.

Q'[acionalines visuomenes
sveikatos prieZitros laboratorijos
mikrobiologiniq tyrimq skYriaus,

parazitologinio tyrimo protokolas

Nr.PA1341.) Smelio deZes

uZdengtos.
Zaidim4 teritorijoje 2 nauji

irengimai (2012 m.,2014 m.),2017
m. lopSelis-darZelis itrauktas i
Alytaus savivaldybes Proj ekt4

,,Zaidimr4 aik5teliq atnaujinimas",
kartu su partneriais iS Lenkijos.
NesaugDs irenginiai pa5alinti. 4-ios
pavesines apsaugoti vaikus nuo

tiesioginiq saules sPinduliq ir
krituliq. 2016 m. pakeista pavesiniq

stogq danga. 2-iei\ lopSelio grupiq
vaikai nuo tiesioginiq saules

spinduliq apsaugomi skediais Yru
Zaidimq nameliai, Zaidimq

aikStelese yra medlitl, kurie sudaro

vasaxos metu pavesi.

Teritorija gr.r;ai piiziuri-a. i'old,
pjauna pagal poreiki, Ziemos metu

nukasti takai ,jie barstomi smeliu.

Buitiniq atliekq surinkimui. irengti
konteineriai, jie priZiiirimi. SiukSles

i5veZamos 2 kartus Per savaitg.

Siut<Stes rii5iuojamos. Lop5elio-
darlelio bendruomene dalyvauja
projekte ,,R[Siuok".
Ant lopSelio-darZelio stogo ngll
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juariojo rysio sistemq bazines

stoties ar jos daliq irengimq.
Visq ugdymo PatalPq irengimas
atitinka sveikatos saugos

reikalavimus (leidimas - higienos

pasas 2013-02-25 Nr. 75, AlYtaus

uiruo-"n"s sveikatos centras)'

Aplinka orientuojama i ugdYmo

tikslus. Yra visos bfltinos gruPiq

patalpos, jos atitinka vaikq amZiq'

Visq grupiq baldai saugfls,

tvarkingi, atitinka vaikq Ugi

(suZyrneti Pagal vaikq Ugi

spalvomis). Vaikq Priemimo-
nusirengimo PatalPose Yra
individualios vaikq spinteles (2015-

2016 m. pakeistos naujomis).Visos
patalpos kasdien valomos. Lovos

ikalblniq, diuZiniq uZvalkalq ir
rank5luosdiq kiekis vienam vaikui

atitinka higienos nonnos

reikalavimus (2014'2016 m. visas

mink5tas inventorius Pakeistas
nauju).
Zaiitai nekelia Pavojaus vaikq

sveikatai, jie atitinka vaikq amZiq'

Valomi Pagal sudarYt4 Zaislq

valymo grafikq (grafikai Yta
grupese).
Remonto darbai organizuolamt

I istaigos nedarbo laikotarPiu (

| ,uturot atostogq metu)'

Derutizaciios, dizinfekcijos darbai

atliekami neesant grupese vaikq'

(Direktoriaus isakYmas ,,Ddl

valymo ir deratizacijos darbq plano

tvirtinimo", 2013-09'02 Nr. V-24)'

Vaikai maitinami grupes patalpose'

Numatyta vieta gruPiq indams

laikyti, Plauti, dZiovinti'
(Nacionalinio visuomenes sveikatos

centro prie sveikatos apsaugos

ministerijos Alytaus departamento

tikrinimo aktai2016-06-01 Nr. PA-

l,2Ol4 -02-19 Nr. PA, 2012-12-ll
Nr. PA-333, 20ll-12-09 Nr' PA-

33s.)
Visos lopSelio-darZelio patalpos

atitinka sveikatos saugos

reikalavimus.
Pagalbiniq PatalPq, koridoriq,

taiptiniu irengimas pil.,qlelrtilka



sveikatos saugos reikalavimus

(laiptiniq remontas atliktas 2015 m'

2016 m.). Langai su ribotuvais

2016m.).
Lop5elyje-darLelyje yra sale. Tai

kfino kultflros-muzikos sale. K[no
kult[ros-muzikos sale irengta pagal

higienos nonnos reikalavimus. Joje

yra reikalingas inventorius ktino

kult[rai ir muzikos uZsiemimas'

Langai nuo tiesioginiq saules

spinduliq aPsaugoti roletais.

Pagalbines PatalPos Svarios,

tvarkingos.
Patogiose vietose ir auk5tYje Yra
stendai, kuriuose Yru bltina
informacija. Stenduose Pateikta
informacija iskaitomai, esteti5kai

(grupese, koridoriuj e).

Tualetai-prausYklos irengtos
kiekvienoje gruPeje. APrdPinama

higienos Priemonemis. Atskiras

tualetas darbuotojams. TechniSkai

tvarkingi ir vaikams lengvai

pasiekiami.
Skalbimo paslauga Yta Perkama. Iq
teikia L. MaZeikienes firma

,,Elgreta'0.
Visose patalPose Yta tinkamas

higienos norrnas atitinkantis

ap5vietimas. Vaikq ugdYmo ir
pagalbinese patalpose yra irengtos
uptuugot nuo tiesioginiq saules

rpinduliq Priemones (i:aliuzds)'

Perdegusios lemPos reguliariai

keidiamos. Tamsiu Paros metu Yra

ap5vietimas i loPSeli-d arilel1.

Timperat[ra PatalPose atitinka

higienos nonnos reikalavimus'
Patalpos reguliariai vedinamos'

OrlaidZiq, langq atidarYmo

mechanizmai tvarkingi, veikiantys

su atidarymo ribotuvais (2016 m')'
Lop5elis-darZelis Yra AlYtaus

senamiesdio rajone, Salia miesto

parko. Teritorija Yra aPleldinta'

lriuk5mo lYgis PatalPose nebuvo

matuojamas. Triuk5mo lYgis,

daugumos bendruomenes manymu

yra normalus vaikq istaigai.
Visiems darbams ir ugdYmo



instrukci.los. Visi pedagogai turi

Vaikq turizmo renginiq vadovq

paZymejimus.
Per paskutinius 3 metus nera ivYkq
sveikatos saugos reikalavimq
paZeidimq.
Visose grupese Yta Plfinoslos
pagalbos vaistineles, jq turinYs

pagal galimYbes atnaujinamas

kiekvienais metais. UZ jq ptiei:intq

atsakingas visuomenes sveikatos

prieZiDros specialistas. Sveikatos

saugos klausimai aPtafiami,
priimami sprendimai darbuotojq

iusirinkimuose (Pagalbinio

personalo ir pedagoginio)'
bezinfekciniai preparatai, valikliai
ir kt. chemines medZiagos

naudojamos pagal paskirti,

saugomos vaikams nePrieinamoje

vietoje (rakinamos sPintos), Yru
visoms priemones naudojimui
instrukcijos.
Visas personalas ir vyresni vaikai

ilino kur kreiPtis, k4 darYti

susiZalojus at gaisro atveju

(parengti ir patvirtinti evakuacijos

planai, organizuotos 2016 m.

evakuacijos PratYbos kuriose

dalyvavo vis tuo metu loP5elYj" -
darZelyje esantYs vaikai ir
darbuotojai).
Dienos reZimas atitinka vaikq

fiziologinius Poreikius, dienos

reZimas yru skelbiamas tevams

skirtame stende. ReZimas keidiamas

pagal sezonus. AtsiZvelgiant i vaikq

amhi4 ir sveikatos b[klg kasdien

organizuojama aktYvi vaikq fizine
veikla lauke, Pasivaik5diojimq
metu, 2 kartus Per dien4 vaikai

vedami i 1auk4. Ktino kulturos

uZsiemimai organizuojami 2 kartus

per savaitg, rYtmetine mank5ta

ki.kui.nu dien4, I kattq per savaitq

vyksta ritminiq Sokiq uZsiemimai.

Lop5elyje- dari:elyje nebuvo sunkiq

traumq(vaikq), darbuotojq traumq

nebuvo.
Zaidimq-sporto zonos Pagal
galimybes pritaikYtos *ik l
fiziniam aktYvumui skatinti

t4



@fiudiq takeliai,

8iroZirno kalneliai, laiPiojimo

sieneles, begimo takeliai).

Lop5effiaarzelrje sveikatinimo
grupe planuoja fizinio aktFvumo

2015 m.),

vidaus audito

Jkuiini*o renginius, atsiliePia i
partneriq kvietimus dalYvauti

ienginiuose (Dafielinukq ir
pradinukq 1 km ejimas ir mank5ta

,,Sportas - sveikata, tad sPortuoki

ui*du" (2014 m., 2015 m,, 2016

m.), TarPtautinis mokiniq,

mokytojq ir visuomenes sveikatos

prieZifiros specialistq konkursas-- 
-

,,sveikuoliq sveikuoliai* (2014,

pertraukq savaite (2014 m);

barZelinukai uL kreP5ininkq

pergales o',,,Sveikat4 stiprinaniiq
molyklq banga Per Lietuvq" (201'3

m.);l h ejimas ,,APkabinsiu tave,

Alytau"; ,,Svariq rankq Sokis"

(2013 m, 2014 m., 2015m., 2016

m.) Pedagogq ir visuomenes

sveikatos prieZiDros specialisto

nuomone, loP5elYje-darlelYje

organizuojami renginiai tenkina ir
skatina vaikq fizini aktYvum4

32 IkimokYklinio
ugdymo mokYklos

bendruomenes nariq

fizinio aktYvumo

skatinimas.

Paruo5ti naujus PersPektYvinius
valgiara3dius.

l4orytlos bendruomene gavrfl

5i1to, SvieZio maisto Pagaminto
lop5elio-darZelio maitinimo

imoneje.
Maistas tvarkomas rizikos veiksniq

analizes ir svarbiqjq valdymo ta5kq

principais pagrista savikontroles

sistema.
Valgiara5diai sudaromi

atsiivelgiant i rekomenduojamas

paros energijos ir maistiniq

medZiag4 nonnas vaikams.

Maistas ruo5iamas tik i5

rekomenduojamq maisto Produktq
grupiq asortimento, atitinkandio

iaikq'amZiaus ypatumus ir sveikos

mitybos princiPus bei taisYkles'

l-7 m.,rrikui maitinami kas 3,5 val'

pagal valgiara5tf Pawirtint4
iopselio-darZelio direktoriaus ir

::. MitYbos ir
geriamojo vandens

prieinamumo
uZtikrinimas.



suderint4 su visuomenes sveiktos

centru.
Lop5elis-darZelis yra apr[pintas
tinkamais indais ir irankiais.
Per 2012-2016 metus loP5elYje-

dui:elyje nebuvo aPsinuodijimq
maistu bei maistines kilmes
Larnyno uZkrediamqiq ligq atvejq,

del maisto tar3os ir nekokYbiBkq

vie5ojo maitinimo paslaugq teikimo
lopSelyje-darZelyje.
Geriamojo vandens kokYbe

atitinka visuomenes sveikatos

teises aktq reikalavimus. Vien4
karta metuose atliekamas

vandentiekio vandens meginio
tyrimas.
Visiems prieinamoje vietoje Yru
geriamojo vandens indai ir
vienkartiniai indai vandeniui gerti.

Yra centralizuoti nuotekq valYmo

irenginiai.
Kar3to vandens tiekimas uZtikrintas

virtuveje, skalbykloje, visuomends

sveikatos prieZitros kabinete, visq
grupiq indaujose, tualetuose,

Isigyti maisto ruo5imo skYriuje

indq dZiovykl4.

[sigyti geriamojo vandens aparatq

klose.

ZnaoctSrIEJI ISTEKLIAI.
VEIKLOS SRITYS STIPRIOSIOS PUSES SILPNOSIOS PUSES

4.1. Mokytojq ir kitq
ugdymo procese

dalyvaujandiq
specialistq
kvalifikacijos
tobulinimo sveikatos
stiprinimo ir sveikatos
ugdymo klausimais
organizavimas.

Mokytojq ir kitq ugdYmo Procese
dalyvaujandiq sPecialistq

kvalifikacij os tobulinimui sveikatos

stiprinimo klausimais skiriama
pakankami demesio. LoP5elio-

darielio vadovai ir Pedagogai
kvalifikacijos tobulinim4 sveikatos

stiprinimo klausimais pripaZista

svarbiu.
Sveikatinimo gruPes nariai
dalyvavo ,,Sveikat4 stiPrinandiq
mokyklq veiklos Planavimas ir

isivertinimas", kiti Pedagogai
dalyvavo seminaruose:

,,Ikimokyklinio ugdYmo vaikq
saugaus eismo igudZiq ugdYmas"
(2015 m.), ,,Saugios ir sveikos

gyvensenos igfldZiq ir nuostatq

formavimas vaikq dar1elYje" (2015

m.), ,,sveikatos saugojimo ir
stiprinimo procesq igyvendinimas"
201 4 m),,,Sveikator q!!P1in!rna1!1

Per maLai le5q

kelimui (kas

sveikatinimu).

kvalifikacijos
susijg su
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saugo.limas ikimokYkliniame
artLittje" (2013 m.), ,,Vaikq
ekologinio s4moningumo ugdYmas

lopSelyje-d arZelYje" (20 1 6 m.).

Dauguma pedagogq ir kitq
ugdymo procese dalYvaujandiq

bendruomenes nariq jaudia Poreiki
tobuleti, patYs iesko seminary ir
juose dalyvauja (,,Pedagogo streso

ir itampos valdYmaso',

,,Ikimokyklinio ir pradinio amZiaus

vaikq fiziniq ypatybiq testavimas ir
ugdymas (2016 m.) ,,Stresas:

Bendradarbiaujant su AlYtaus

miesto savivaldYbes visuomenes

sveikatos biuru, sveikatos

stiprinimo klausimais mokYmai

vyksta lop3elYje-darLelYje. (

,,Pirmoji Pagalba",

,,Atsipalaidavimo Pratimai").
Darbuotojai savarankiSkai rflpinasi

savo fiziniu aktYvumu, dalYvauja

organizuojamose mank5tose

spyruokliavimo, giliqiq raumenq,

funkcinese, sPortuoja sPorto ir
sveikatingumo klubuose-

,,Margiris", ,,Saul6"). Pedagogai

keidiasi informacija metodiniuose

Ne visos ugdYmo Priemones
atitinka Siuolaikinius mokslo ir
technikos Pasiekimus. Trfiksta

ne5ioj amq kompiuteriq. Nepakanka

te3q pedagogq kvalifikacijai ir
Siuolaiki5koms ir Patrauklioms
ugdymo priemonems isigYti.
Sudetinga su vaikais nuvykti i kita

lop5eli-darZeli (del vaikq saugumo

uZtikrinimo), todel bendraujam su

partneriais, kurie yra Salia lop5elio-

darlelio.

l4ot yto.;ai ir kiti specialistai turi
galimybg pritaikYti Praktikoje
asmeninius gebejimus,

kompetencij4 sveikatos stiprinimo

veikoje. Pedagogai Pagal savo

asmeninius gebejimus organizuoja

veiklas vaikams ir bendruomenei

Vaikq sveikatinimo veikla

(bendri renginiai su tdvais, Alytaus

Senamiesdio Pradines mokYklos

prie5mokyklinio ugdYmo gfupe,

Alytaus miesto savivaldYbes

visuomenes sveikatos biuro

ialistais'

4.2.Ikimokylinio
ugdymo mokYklos

bendruomenes nariq
pasitelkimas sveikatos
ugdymui.

Lop5elio-d arLeho biudZete

numatyti tiksliniq le5q ugdYmo

priemones isigyti.
metodine medLiaga ir mokYmo

priemones pritaikyos vaikq amliui'
Ugdymo priemoniq isigYjama ir i5

Lop5elyje-darLelYje sukauPta43. ApsirtPinimas
metodine medLiaga ir
kitomis sveikatos
ugdymui reikalingomis

Oel ,afuq saugumo sudetin



organizuoti bendrus
vaikais.

ikimokyklinio ugdYmo istaigomis
esandiomis sveikatq stiprinandiq

mokyklq tinkle (Alytaus lop5eliai-

darLeliai,,,Nyk5tukas",,Viltisoo,
,,Du gaideliai",. Druskininkq

s-darZelis ,,Zibtte*.

ugdymo mokYklq
partneriq itraukimas.

ritis. SVEIKATOS UGDYMAS

VEIKLOS SRITYS SrIPRIosids PUSES SILPNOSIOS PUSES

5.1. Sveikatos ugdYmas

itrauktas i ikimokYklinio ir
priesmokyklinio ugdYmo
programas.

S\.eikatos ugdymas itrauktas i
ikimokyklinio ir priesmokyklinio

ugdymo grupiq ugdomosios veikos
planus. Planuojant veikl4
atsiZvelgiama i atskiry grupiq vaikq
arnZit4, jq Patirti. Sveikatos

stiprinimo veiklos planai susieti su

istaigos parengta ikimokYklinio
ugdymo programa (Programai

pritarta Alytaus miesto savivaldybes

tarybos) ir bendroji priesmokyklinio

ugdymo programa.
Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio

amZiaus vaikai dalYvauja

programose-,,Sveikatos Zelmeneliai"
ir nrooramoie --Ausu sveikaso'.

TrUksta ugdYmo Priemoniq
ypad jaunesniems vaikams
( tiek kuno kultUrai tiek
didaktiniq).

5.2.Sveikatos ugdYmas

organizuojamas visiems
lop5elyje -dari:elYje
vaikams atsiZvelgiant i jq
poreikius.

Sveikatos ugdYmas aPima vlsas

ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
lop5elio-darZelio vaikq grupes. Nuo

2Ol2 iki 2016 metq dalYvavo nuo

123 iki ll7 vaikq. Sveikatos

ugdymo veikla organizuojama

atsiZvelgiant i vaikq grupes

specifik4, ugdYmo turinYs

pritaikytas vaikq patirdiai (1xz;
lopSelio grupes vaikai, bendruose

lopSelio-darZelio renginiuose jie
daZniausiai buna stebetojai, o

veiksmus atlieka savo grupej e, pagal

galimybes).Vykdomos stebesenos

metu analizuojama ar sveikatos

ugdymo turinYs sudomina vaikus, ar

patart a jiems informacijos
gvildenamomis temomis'

birektoriaus pavaduotoja ugdymui

atlieka ugdymo turinio atitikties

vaikq poreikiams analizg. Sveikatos

ugdym4 stengiamasi sieti su

gyvenimo Praktika ir laikmedio

attualijomis. UgdYmo metodq

pasirinkimas Priklauso nuo vaikq

amZiaus, gebejimq ir Pedagogo
komnetenciiu-ookalbiai" diskusijos,
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viktotinos, Zaidimai, Pie3imas,
Wy i:iai:odi:iq sprendimas, mank5tos,

relaksacijos valandele, pratybos ir
t.t.

5.3. Sveikatos ugdYmas

apima ivairias sveikatos

sritis : fizini aktYvumq ir
klno kult[r4; sveikq

mitybe; tabako, alkoholio
ir kitq psichik4 veikiandiq
medZiagq vartojimo bei

nelaimingq atsitikimq,
traumq, streso, Prievartos,
patydiq Prevencijq;
rengim4 Seimai.

@riesmokyklinio I

ugdymo turini integruojamos 
I

programos - ,,Alkoholio, tabako ir 
I

kitq. psichik4 veikiandiq medZiagq 
I

vartojimo prevencijos programa,( 
|

patvirtinta Lietuvos Respublikos 
I'Svietimo ir mokslo ministro 2006- 
|

O3-t7 Nr. ISAK-494); ,,GYvenimo I

igudZiq ugdymas. IkimokYklinis 
I

amZiauso' (Lietuvos respublikos 
I

Svietimo ir mokslo ministerija, 
I

pritarta - sveikatos ugdYmo ir
kulturos ekspertq komisijos, 2013-

0l-21Nr.28).
Dauguma tevq (globejq, rflPintojq)

teigia, kad su jais tariamasi

sprendZiant sveikatos ugdYmo

organizavimo ir turinio kausimus:

parenkant temas (vidaus audito

duomenys).
Vyresniosios gruPes ir
priesmokykliniq gruPiq vaikai

bando i5sakyti savo nuomonq aPie

sveikatos temomis organizuojamus

uZsiemimus, diskutuoj a tarpusavyj e,

pasakoja tevams k4 suZinojo ir
i$moko lop5etYj e-d atZelYje.

Tevai susirinkimq metu skatinami

i5sakyti savo nuomong, tevus

labiausiai domina temos susijusios

su vaikq sergamumu, maitinimu,

adaptaciia,

Pedagogams trflksta Praktiniq
igfldZiq, kaip kalbeti su vaikais

apie rengim4si Seimai.

Skiriasi nuostatos

reikalavimai namuose

lop5elyje _d;arlelYie.
1I

6 veiktos sritis. SVEIKAT.{ STIPRINAN|IOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR

Ttr,STTNI IMO LAIDAVIMAS LOPSELYJE-DLA DAV
Veiklos sritis STTPRTO'STOS PUSES SILPNOSIOS PUSES

6,1. Sveikatos
stiprinimo
veiklos patirties
sklaida ir
tgstinumas
lopSelyje-
darlelyie.

Sveikat4 stiPrinandios mokyl<tos

sampratos sklaidos ir tqstinumo

priemones numatYtos sveikatq

stiprinimo veikl4 organizuojandios
grupes Planuose. Rengiama

sveikatinimo Programa 2017'2021

m.
Vykdomos sveikat4 stiPrinandios

programos sklaidos Priemones:
Lonsultavome del programU rengimo

Alytaus loPSelius darZelius- ,,Du

saideliai " ir ,,Pasaka", @lj{aig9l
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tapo sveikat4 stiPrinandiomis

mokyklomis.
Visi lop5elio-darZelio pedagogai,

pagalbq teikiantys specialistai yru
susipaZing su sveikat4 stiprinandios

mokyklos samprata. Prie programos

vykdymo prisijungia ir aptarnauj antis

personalas.

Lop5elio-dwlelio Pedagogai,
sveikatos stiprinimo patirti pristato

bendruomenei. 3 Pedagogai savo

veiklos patirti pristate smlpc.lt
tinklapyje, sveikatq stiprinandiq

mokyklq puslapyj e, gerosios patirties

skyrelyje- ,, Sportadienis" , 2016 m.

,,Rudenelio Svente kitaiP" , 2013m.

,,Mokyklos
Sviesuoliai",2013 m,

sveikatinimo

,,Riedek , riedek obuoliuko', 2012 m.

Renginiq apra5ai sukaupti mokyojq
kambaryje.
Informacija apie sveikatos stiprinimo

veiklos patirti pateikiama naudojant

ivairias komunikacijos priemones:

lop5elio-darZelio interneto svetaine

(www.pusynelis.alytus.lm.lt Alytaus

miesto savivaldYbes tinklaPis,

Alytaus miesto visuomenes sveikatos

biuro svetaine, tevq susirinkimq

metq, pedagogq metodiniuose

pasitarimuose). Remdamiesi savo

patirtimi ir lgytomis Ziniomis geraga

darbo patirti Pristateme AlYtaus

apskrities ikimokykliniq istaigq,
eiandiq sveikatq stiPrinandiq

mokyklq tinkle, konferencijoje

,,sveikatos saugojimo ir stiprinimo

procesq igyvendinimasoo, 2015 m'

Viena i5 labiausiai Pedagogq
vertinamq kvalifikacijos tobulinimo
formq-gerosios patirties peremimas

ir dalijamasi tar1 mokYtojq ir
Svietimo istaigq. Turime graZias

keitimosi gerqa patirtimi tradicijas'

Veikla vadinama ,,Kolega - kolegaio',

lop5elyje-dari:elYie vYkdoma

t<iit<vlenais metais. Pedagogai

drqsiau atveria duris kolegoms ir
paiodo savo veiklos sekmes ( atviros

veiklos-,,Atsargus-saugus-sveikasoo
2012 m.,,,Kamuoliukai, kamuoliai

2013m,, ,,EZio ir kiSkio
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,2015 m. ,,Moli[gq traukinukas"
20t6 m,, ,,Daug sportuok ir sveikas

buk" 2lt6 m., ,,,Leme gYvYbes

planeta''2016 m., ,,APkabinkime
Lemg geruis darbaiso', 2015 m. ,,Eko
girlianda",2}l4 m,,,APkabinkime
Zemg kartu",2013 m.

6.2, Sveikat4
stiprinandios
mokyklos veiklos
tgstinumas ir
patirties sklaida
uZ ikimokyklinio
ugdymo
mokyklos ribq.

Sveikatos stiprinandios mokyklos
sampratos sklaida pristatyta Alytaus
bendrojo ugdymo mokYklq
direktoriq pasitarime, Alytaus miesto

savivaldybes administracijos
atstovams apsilankymo lop5elyje-
darZelyje metu, Alytaus miesto
savivaldybes tarybos nariams,
projektq ataskaitq pristatymo metu.

Druskininkq lopSelio-darZelio

,,Zibute* bendruomenei, Lietuvos
mokiniq neformaliojo Svietimo
centro organizuotame Praktikume
,,Lietuvos ugdymo istaigq edukaciniq
erdviq kokybes gerinimo prielaidos
remiantis Austrijos visuomends

Svietimo institucijq ir vieSqiq

edukaciniq erdviq patirtimi", Alytaus
radij o laidoj e,,Tau5kudiq" skryneld.

Kartu su partneriais AlYtaus

visuomends sveikatos prieZitiros

biuro specialistais parengeme vaikq
mank5tos pratimq atlikimo
rekomendaciias.

Nepakanka le5q apmoketi

komandiruotems iSvykinus I kitus
miestus pedagogams i konferencij as.

IV. PROGRAMOS TIKSLAI, PRIORITETAI

programos tikslas - formuoti mokiniq sveikos gyvensenos igfldZius, bendromis mokytojq bei

bendruomenes pastangomis kurti integiuotq, visa apimandi4 sveikatos stiprinimo veikl4 bei

sveikatai palanki4 aPlink4.

V. UZOAVINIAI IR PRIEMONES

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 2OI7-202I M. M.

t-a veiklos sritis. svEIKATos sTIpRINIMo vEIKLos VALDYMo STRUKTURA,

POLITIKA IR KOKYBES UZTIKRINIMAS

- Tobulinti sveikatos stiprinimo procesu igvendinimq ir ve,rti, e

Rodiklis Priemond Data Atsakingi asmenvs

1.1 t. t. Papildyti sveikatos stiprinimo
veikl4 organizuojandi4 grupq naujais

nariais, kiekvienais metais koreguoti jos

sudeti.

2017-202r Direktorius

L2. Atlikti vaikq sveikatinimo
orosramos atskiru sridiq vertinim4,

2017-2021 Sveikatos stiprinimo veikl4
or ganizuoianti darbo grupe
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pasibaigus mokslo metams.

1.2. l2J. Planuoti sveikatos stiprinimo
priemones metq veiklos Planuose.

2017-202t Direktoriaus Pavaduotoja
ugdymui

1.3. 1.3.1. Reguliariai aptarti vaikq sveikatos
problemas, rizikos veiksnius ir
profilaktines priemones neigiamiems

veiksniams Salinti.
Parengti specialistq veiklos planus ir

itraukti i lop5elio-dwilelio metinius

veiklos planus.

2017-2021 Visuomenes sveiktos
prieZiiiros specialiste,
maitinimo organizavimo ir
higienos prieZiflros

specialiste

1.4. 1.4.1.Tobulinti sveiktos stiprinimo
veiklos vertinimo sistem4.
1 .4.2. [traukti daugiau lop5elio-darZelio
bendruomenes nariq i sveikatos

stiprinimo veiklos vertinim4.
1.4.3. Kiekvienq mokslo metq

pabaigoje analizuoti Priemoniq,
organizuotq sveikatos saugojimo
komoetencii ai usdvti efektvvuma.

2017-2018 Sveikatos stiprinimo veikl4
organizuojanti grupe

.t --- r

Laukiamas,.,u1tatuveik1a,bendruomeneisuteiktai5sami
informacii a, patobules sveikatos stiprinimo vei

2 veiklos sritis. PSICHOLOGINE APLINKA
U;davinys, plercti pasitikejimq ir partnerystg , pagrindine vertybg laikant gerus lopielio-darZelio

hendruomends avio

Rodiklis Priemon0 Data Atsakinei asmenys

2.1 Zt.t. Ilgalaikis vaikq adaptacijos
proj ektas lopSelyj e-d ui:elyje. Aptarimas

MT ir tevq susirinkimuose.

2.1 .2. Kvalifikacij os tobulinimas
2,1.3, [sijungti i tarptautinq programE

,,Zipio draugai".
2.1,4. Menq teraPijos PristatYmas
lopSelio-darZelio bendruomenei.

2.1,5. Edukaciniq i5vykq organizavimas
lopSelio-darZElio bendruomenei.

20t7-2021

2017-2021

2018-2021
2018

20t7-2021

Direktorius, ikimokYklinio
ir priesmokyklinio ugdYmo
pedagogai
Direktoriaus pavaduotoja

ugdymui

Direktorius. Visuomenes
sveikatos PrieZiEros
specialistas

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoias [kiui

2.2 ZZt Tevr+ susirinkimq, anketiniq

apklausq, individualiq pokalbiq metu

i5siai5kinti tevq poreikius ir ltikesdius

vaikq sveikatinimo klausimais.

2.2.2. Organizuoti vaikq veiklas

netradicineje aplinkoje, itraukiant ir
tevus dirbandius sveikatos saugojimo ir
stiprinimo srityse.

2017-2021

2017-2021

Direktorius, ikimokYklinio
ir priesmokyklinio ugdYmo
pedagogai

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdYmui,
grupiq tevq atstovai

Z3.t.gendradarbiavimas su APPT,

Vaiko ir mamos dienos centru,,Kutisoo.

2.3.2. Planuoti prevencines priemones

2017-202r

2017-2021

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdYmui

Direktoriaus Pavaduotoja
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ugdymui, ikimokYklinio ir
priesmokyklinio ugdYmo

pedagogai
Direktoriaus pavaduotoja

ugdymui, sveikatos

stiprinimo veikl4
organizuojanti gruPe

2017-2021

2017-2021

ugdomojoje veikloje, analizuoja;nt

grubaus, agresyvaus elgesio pasekmes.

2.3.3. Dalyvauti renginyje,,Savaite BE

patydiq".

2.3.4. Rekomendacijq,,Vaikq emocine

sveikata" tevams Parengimas ir

lopSelio-darZelio
saugojimo tikslq,

Laukiamas rezultatas
sveikatos stiprinimo
lfkesdiai.

ffiendradarbiaus siekdami bendrq

bus tenkinami daugumos vaikq, tevq ir darbuotojq

3-a veiklos sritis. FIZINE APLINKA
I TTrlavinvs. Kurti ir ouoseleti sveikatos saugos reikalavimus atitinkaniiq lopielio-

Rodiklis PriemonO Data Atsakinei asmenys

3.1 3.1.1- Dalyvauti ir vykdyti Alytaus

miesto savivaldybes rengiam4 proj ekt4

,,Zaidimt4 aik5teliq atnauj inimas".

3.1.2. Dalyvauti ir vykdyti Alytaus miesto

savivaldybes rengiam4 projekt4 del

lopBelio-darZelio tvoros atnauj inimo.

3.2.3, Dalyvauti ir vykdyti Alytaus miesto

savivaldybes rengiam4 projekt4 del

sanitariniq mzg)t atnauj inimo.

3.2.4. Atnaujinti edukacines aplinkas

Siuolaiki5komis, moderniomis, saugiomis

ugdymo(si) priemonemis'

3.2.5. Rengti projektus, ieikoti remejq

siekiant pritraukti papildomq le5q

edukacinems erdvems atnauj inti.

3.2.6. Tobulinti vaikq asmens higienos

igUdZiq sistem4, aprlpinant reikalingomis
priemonemis.
1.2.1. I5naudoti visas galimybes vaikams

bilti gryname ore (derinti veikl4 patalpose

su buvimu bet kokiu oru gamtoje).

3.2.8. UZtikrinat vaikq saugum4 (Sventese,

ekskursij ose, pasivaik5dioj imuose).

3.2.9. Modernizuoti lop5elio-darZelio

darbuotojq darbo vietas Pagal
ergonominius reikalavimus, aprtpinti

darbuotojus reikalingomis darbo

priemonemis.

2017-202r

20t8-2019

2017-2018

2017-2021

20t7-202t

2011-2021

2017-2021

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas iikiui

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas frkiui
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas flkiui

Direktoriaus
pavaduotoja ugdYmui,
ikimokyklinio 1r

prieSmokyklinio
ugdymo pedagogai,

tevu

LopSelio-d arLslio
bendruomene

Administracija,
pedagogai, visuomenes
sveikatos PrieZifiros
specialiste, maitinimo
organlzavlmo 1r

higienos prieZi[ros
specialiste

Administracja
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Sveikatos stiprinimo
veikl4 organizuojant
grupe
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
ikimokyklinio ir
priesmokyklinio
ugdymo pedagogai

Sveikatos stiprinimo
veikl4 organizuojanti
grupe

Ikimokyklinio ir
priesmokyklinio
ugdymo pedagoges

PrieSmokyklinio

2017-2021

20t7-2021

2017-2021

201,7-202r

20t7-2021

l2.1.Dalyvauti AlYtaus miesto

savivaldybes fizini aktYvum4

skatinandiuose renginiuose.
3.2,2JJi:til<rinti fizini aktyvum4 kiino
kulturos valandeliq, veiklos lauke metu

(spontani5ki arba laisvi Zaidimai lauke).

3.2.3, Organizuoti rengini,,Vasaris-
sveikatingumo mdnuo". Dalyvauti

akcij oj e, konkursuose.

3.2.4. Organizuoti visuotinq rytmetinE

mank5tq Siltuoju metq laiku lauke.

3.2.5. Kiekvien4 pavasari organizuoti
sporto Sventg su Alytaus Senamiesdio

ines mokyklos priesmokyklinukais
Maitinimo
organizavimo
higienos prieZifiros
specialiste

Direktorius, maitinimo
organizavimo ir
higienos prieZilros
specialiste

Ikimokyklinio ir
priesmokyklinio
ugdymo pedagogai,
maitinimo
organizavimo
higienos prieZi[ros

2017-2021

2017-2021

2017-2021

3.3. 1 . Dalyvauti ES ir valstYbes

remiamose programose,,Pienas vaikams'o

ir ,,Vaisiq vartojimo skatinimas

mokyklose".

3.3.2, Kontroliuoti maisto produktq

tiekim4, siekti subalansuoto vaikq

maitinimo.

3.3.3. Rengti trumpalaikius projektus,

piesiniq parodas, viktorinas-sveikai
mitybai populiarinti.

r1s qaueio.s'. bendruomenes

nariai aktwiai dalyvaus sv;ikatinimo renginiu

4-a veikros sritis. ZVTOCISrIEJI IR MATERIALIEJI ISTEKLIAI.

UZdavinys - sutelkti lopielio-darZelio bendruomenes iiteklius sveikatos stiprinimui ir ugdymo

iklaivetruut
P^.1lLti Priemone Data Atsakingi asmenys

4.1 Z. t. t. tvtotyvuoti bendruomenes narius

aktyviai dalyvauti kvalifi kacij os tobulinimo ir
kt. renginiuose, susijusiuose su sveikatos

ugdymu ir sveika gyvensena.

4.1.2. Suburti lop5elyje-datLelyje, lankandiq

vaikq tevq savanorystes gruPg, rengti

pranesimus tevq susirinkimams.

2017-2021

2017-2021

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja ugdYmui

Direktorius, sveikatos
stiprinimo veikl4
organizuojanti gruPe
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Sveikatos stiPrinimo
veikl4 organizuojanti
grupe

Sveiktos stiprinimo
veikl4 organizuojanti
grupe.

2017-2021

20t7-2021

maitinimo organizavimo ir higienos

prieZiflros specialistq kompetencijq

i5naudojimas igyvendinant sveikatos

stiprinimo priemones.
4.2.3. Naujq bendradarbiavimo su Seima

formq paieskos (lop5elio-datilelio laikra5tis,

elektroniniai laiSkai).
4.2.4. Parengti ir igyvendinti pedagogq

kvalifikacijos tobulinimo program?,,Vaikq
sveikatinimo programos edukaciniai

4ZL Visuomenes sveikatos prieZiriros,

Direktoriaus
pavaduotojas ugdYmui,
ikimokyklinio ir
priesmokyklinio

2017-20214.3.1. IKT naudojimas sveikos gyvensenos

igtidZiq pratyboms tobulinti.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdYmui,
ikimokyklinio ir
prieimokyklinio

20t7-2021

uZtikrinamas sveikos gyvensenos
Sudarytos s4lygos sveikatos saugojimo kompetencijai ugdYti, ugdYmo(si)

Laukiamas rezultatas -
erdves bus aprlPintos Siuolaikinemis ugdymo priemonemis,

rlis-darZelis-5eima- socialiniaipq4!491iaisfldZiu pletoiimas (1

5-a veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS
I7tikrinti sveikatos U

Rodiklis Priemone Data Atsakinei asmenys

5.1 11. Stoikatos ugdym4 organizuoti visose

ikimokyklinio ir priesmokyklinio vaikq

amZiaus grupese, atsiZvelgiant i turimq vaikq

patirti.
5.2. ir"u"ncines programas-,,Ikimokyklinio
amZiaus vaikq saugios gyvensenos igudZiq
programa", ,,A1koholio, tabako ir kitq
psichika veikiandiq medZiagq vartojimo

prevencijos programa" integravimas i
usdvmo turini.

2017-202t Direktoriaus
pavaduotoja ugdYmui,
ikimokyklinio ir
priesmokyklinio
ugdymo pedagogai

5.2. @tsto metq Pabaigoje

attikti ugdymo turinio atitikties vaikq

poreikiams analizg.

20t7-2021 Direktorius,
ikimokyklinio ir
priesmokyklinio
usdymo pedagogai

2017-2021

2017-202r

Direktoriaus
pavaduotoja ugdYmui,
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo pedagogai.

Sveikatos stiPrinimo
veikl4 organizuojanti
grupo

5,3 5^11. I ugdymo planus itraukti temas

apimandias: fizini aktyvumq, kuno kultur4,

nelaimingq atsitikimq traumq, streso,

prievartos, patydiq prevencij 4, rengim4 Seimai

ir lyti5kumo ugdYmq.

5,3,2.ltraukti tevus i diskusijq apie sveikatos

problemq sprendim4, prevenciniq projektq

rengima.
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4A.1. Glaudus rYBYs su esamais

partneriais ir naujq partneriq paie5ka.

4.q.2. Numatyti tikslines lesas metodinei

literatlrai ir priemonems, susijusiomis su



5.3.3. Atlikti praruo5iamqjq grupiq vaikq
apklaus4-ar jiems patinka pokalbiai ir
uZsiemimai apie sveikata.

2017-2021 Sveikatos stiprinimo
veiklq organizuojanti
grupe

Laukiamas rczriltatas - ikimokyklinio ir priesmokyklinio vaikq ugdymas atitiks jq poreikius bei

p*ni. pir sveikatos stiprinimo ir ruugojimo temq ivairovg, pakankami skirta demesio visoms

sveikatos sritims.

6-a veiklos sritis. SVEIKAT.{
TESTINUMO LAIDAVIMAS

STIPRINANCIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR

manclos os veiklos patirti I teffuz oriUZdav Skleisti sveikatos st

Sveikatos stiprinimo
veikl4 organizuojanti
grupe

Direktorius

Sveikatos stiprinimo
veikl4 organizuojanti
grupe

2017-2021

20t7-2021

20t7-2021

6.1.1. Pletoti ry5ius su Alytaus miesto

ikimokyklinemis istaigomis, esandiomis

sveikatos stiprinimo mokyklq tinkle.

6. 1.2.Tgsti bendradarbiavim4 su Druskininkq
I op 5e 1 iu- dar Leliv,,Zibute" .

6.1.3. Lop5etio-darlelio internetineje

svetaineje sistemingai atnaujinti informacij4
apie sveikatinimo veikl4.

6.1.4. Kaupti ir sisteminti sveikatos stiprinimo
veiklos gerosios patirties pavyzdlius ir

Sveikatos stiprinimo
veikl4 organizuojanti
grupe

20t7-20216,2.1. Dalyvauti resPublikinese
konferencijose, renginiuose dalintis gerqJq

darbo patlrtimi su Lietuvos SSM tinklo
naremis, bendradarbiauti su tinklo
koordinatoriais.

6.2.2. Gerosios darbo patirties skaida-
lop5elyj e-d arZelyje, mieste, respublikoj e'

6.2.3. Sveikatinimo veiklos vie5inimui
naudoti parodas, renginius, vieting - 

ir
respubliking spaudq, lop5elio' darLelio
intemeting svetaing.

6.2,4. Atvirq dury diena lop5elyje-darlelyje,
pristatant sveikatinimo praktines veikas

Laukiamas rezultatas - lopselis-darZelis ,,Pu5ynelis'o Zinomas kaip sveikatQ stiprinanti mokykla.

Pedagogai geba dalintis su kolegomis gerqj4 darbo patirtimi'

VI. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VERTINIMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklos vertinimas atliekamas kiekvienq mokslo

metq pabaigoje. VertiniL[ koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Programos

veiksmingumas vertinamas pagal tai, kiek:
patobulejo lopielo-dar2elio bendruomenes kvalifikacija sveikos gyvensenos ugdymo,

stiprinimo klausimais.
Lop5elio-dar ielio pedagogq parengta informacines sklaidos (lankstinukq, atmintiniq ir

kt.) vaikq sveikatos stiprinimo klausimais.

26

Rodiklis Priemone Data Atsakinei asmenys

6.1.

6.2.



Lopselio-d arzelio vaikq, pedagogq, tew $a.lwavo ivairiuose renginiuose sveikatos

stiprinimo klausimais (projektai, akcrjo.s, valandeles, varZybos ir kt.).

Atlikta,uit,+sveikatosstiprinimotyrimq,ana|izil4.

vII. LESU SAI,rmut

Programai igyvendinti panaudotos valstybes (mokinio krepselio)' savivaldybes

biudZetqlesos,projektqlesosbeiZmogi5kiejiistekliai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sios programos koordinavimas pavestas lopSelio -du1elio direktoriaus sudarytai ir

isakymu patvirtintai rrfikuto, stiprinimo veikl4 organizuojandiai grupei'

Kasmet (iki sausio'l d.) sveikaios ltiprinimo veiklq vykdanti grupe parengia ir

pateikia lopselio-darzeiio tarybai programos igyvendinimo metinq veiklos ataskait4'

Atsizve-lgiant i r"psai"-darzl'iio bendruomenes si[lymus programa gali buti

koreguojama.

PRITARTA
Alytaus lop5elio-darZelio,,Pu5ynelis'o
Taiybos ZOtl m. vasario 2 d' nutarimu Nr'2
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