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                       PRITARTA 

     Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ 

     Mokyklos tarybos  

     2019 m. spalio 24 d.    

 Posėdžio protokolu Nr. T-4  

 

 
     PATVIRTINTA 

     Telšių lopšelio-darželio „Berželis 

     direktoriaus 

     2019 m. spalio 28 d. 

     įsakymu Nr. V-32 

 

TELŠIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“ 

(mokyklos pavadinimas) 

 

2020–2024 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 
 

SVEIKAS VAIKAS  – LAIMINGOS BENDRUOMENĖS RAKTAS 

(programos pavadinimas) 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1 Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ Sveikatos stiprinimo programa „Sveikas vaikas – 

laimingos bendruomenės raktas“ 2020–2024 m. parengta vadovaujantis Mokyklų pripažinimo sveikatą 

stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-651/V-665. 

1.2. Rengiant programą atsižvelgta į įstaigos 2019–2021 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą 

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus 2019 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-10, įstaigos 

2019 m. veiklos planą, patvirtintą Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus 2019 m. balandžio 

24 d. įsakymu Nr. V-11, Telšių lopšelio-darželio „Berželis“  Ikimokyklinio ugdymo(si) programą 

,,Pažinimo takeliu“, patvirtintą Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus 2017 m. spalio 23 d. 

įsakymu Nr. V-44, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779, Telšių lopšelio-darželio 

„Berželis“ susiliejančio ugdymo(si) projektą „Augame su pasaka“, patvirtintą Telšių lopšelio-darželio 

„Berželis“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-39, Integruojamą socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymo programą, skirtą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams 

„Kimochis“, Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui, Telšių lopšelio-

darželio „Berželis“ logopedo, Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ specialiojo pedagogo, visuomenės 

sveikatos specialisto veiklos planus, Telšių rajono savivaldybės Švietimo srities prioritetus. 

1.3. Programa siekiama, pasitelkiant įstaigos bendruomenę ir socialinius partnerius, ugdyti vaikų 

sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti įstaigos bendruomenės sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę 

aplinką. 

1.4. Programą įgyvendins Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ bendruomenė: įstaigos darbuotojai, 

ugdytiniai, jų tėvai/globėjai kartu su socialiniais partneriais.  

1.5. Programos, patvirtintos Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. 

įsakymu Nr. V-32, veiklą koordinuos įstaigoje sudaryta sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti 

grupė, bendradarbiaudama su mokyklos taryba ir įstaigos vadovu. 
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II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Telšių lopšelis-darželis „Berželis“ yra bendro tipo ikimokyklinė įstaiga, kurios pagrindinė 

paskirtis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams pritaikytas ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas.  

Veikia šešios grupės: viena lopšelio grupė 1–3 metų vaikams, trys darželio grupės 3–5 metų 

vaikams, dvi priešmokyklinio amžiaus grupės 5–7 metų vaikams (viena iš jų mišri). Įstaigoje ugdoma 

116 ikimokyklinio amžiaus vaikų.  

Darbuotojų skaičius – 29 iš jų 15 mokytojų. Atestuota 11 pedagogų. 4 pedagogai turi mokytojo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją, 6 pedagogai turi vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

Logopedas turi logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją, nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. įstaigoje 

pradėjo dirbti specialusis pedagogas. 

VIZIJA 

Laimingas vaikas, kompetentingi ir nuolat tobulėjantys ugdytojai, aktyvi, atsakinga šeima. 

Pozityvi saugioje aplinkoje auganti bendruomenė.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIJA 

  

 Sveiko tyrinėjančio, pozityvaus vaiko ugdymas(is) ir pagal individualias galias maksimalus 

pasirengimas mokyklai saugioje modernėjančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje – 

atsakingoje, kaitai atviroje, geranoriškai su šeima bei socialiniais partneriais komunikuojančioje 

bendruomenėje. 

 

VERTYBĖS 

Sveikata, 

Šeima (ir jos atsakingumas), 

Saugumas, 

Tikėjimas,  

Vidinė harmonija. 

 

 

 

 

 

Pozityvi 
saugioje 
aplinkoje 
auganti 

bendruomenė 
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SAVITUMAS 

 

       SVEIKAS, TYRINĖJANTIS, POZITYVUS VAIKAS ugdomas: 

• netradicinėse edukacinėse erdvėse; 

• naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones; 

• per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi; 

• per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą. 

 

 Pagrindiniai principai: demokratiškumas, atvirumas, sąžiningumas, abipusis pasitikėjimas, 

bendruomeniškumas, geranoriškas bendradarbiavimas, pozityvumas,  labai stengiamės išlaikyti žodžių 

ir veiklos dermę.  

 Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ bendruomenė sveiką gyvenseną propaguoti pradėjo nuo 1999 

m. Siekdama sveikos gyvensenos ugdymo plėtros mūsų įstaiga tapo Respublikinės ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nare. Nuo 2000 m. pradedama įgyvendinti 

sveikatos ugdymo programa „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. 

Tapo tradicija aktyviai paminėti  Pasaulines sveikatos dienas: vandens, rankų higienos, triukšmo 

supratimo, sveikos mitybos, dieną be automobilio ir kt. Tradicija tapo Sveikatingumo savaitės, 

pavasario ir rudens šventės. Nuo 2003 metų sėkmingai vykdomi tęstiniai projektai „Burnos higiena“ 

,„Mažasis futboliukas“, prieš trejus metus sėkmingai startavome Respublikiniame projekte „Mažųjų 

olimpiada“, kurį labai pamėgome ir savo įstaigoje vykdome kitaip: dalyvauja visos grupės ir net patys 

mažieji lopšelinukai. Vaikų ir šeimų džiaugsmui mažaisiais olimpiečiais tampa ir pačios Olimpinio 

komiteto prezidentės padėkas gauna visi darželio vaikai. Mūsų vaikai ne kartą tapo ir konkurso 

,,Sveikuolių sveikuoliai“ nugalėtojais, atstovavusiais Telšių rajonui šalies etape. Įstaigos veiklos 

sėkmingumą šioje srityje lemia tėvų, kitų šeimos narių bei pedagogų, dirbančių su vaikais, asmeninis 

pavyzdys, abipusis supratimas ir glaudus bendradarbiavimas. Juk ugdant sąmoningą, jauną žmogų, 

labai svarbu skiepyti sveikatos stiprinimo įgūdžius. Vienas svarbiausių tikslų – padėti šeimai, vaikams 

ugdytis atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, formuoti(s) sveikos gyvensenos nuostatas, teikti žinių ir 

kurti sveiko gyvenimo nuostatų sistemą. Vaiko sveikatą ugdome kompleksiškai, apimdami dešimt 

komponentų: savęs pažinimą; higieną; šeimą ir sveikatą; žalingų įpročių prevenciją; saugos įgūdžius; 

sveika mitybą; ekologinį ugdymą; psichinę sveikatą; fizinį aktyvumą; ligų prevenciją. Kad sveikos 

gyvensenos ugdymas ugdymo įstaigoje būtų sėkmingas, labai svarbūs yra darbuotojų tarpusavio 

santykiai bei kolektyvo mikroklimatas. Siekiame, kad kiekvienas darbuotojas čia jaustųsi saugus, 

turėtų saugias ir sveikas darbo sąlygas, būtų vertinamas, kad turėtų galimybes įgyvendinti savo 

sumanymus ir idėjas, kad bendruomenėje vyrautų geranoriška aplinka, tolerancija kitaip mąstančiam, 

pagarba asmenybei, pasitikėjimas ir pakantumas.  

Vykdant programą „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ sukūrėme ir įgyvendinome projektą  

,,Esame vienas dėl kito“, kurio veiklos leido pirmiesiems rajone išsiųsti į mokymus auklėtojų 

padėjėjas, taip pat surengėme keturis šviesiuosius vakarus tėvams; į vieną iš jų rinkosi vien tėvai vyrai, 

tarp kurių buvo ir tokių, kurių vaikai net nelanko mūsų darželio. 2017 m. įgyvendinome specialų 

šviečiamosios gyvulininkystės projektą-programą ,,Gyvulininkystė ir aš“, kuris skatina vaikus globoti 

gyvūnus, jais rūpintis ir suteikia teigiamų emocijų. 

Plėtodami įstaigos sveikos gyvensenos programą „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“, 2016–

2018 metais įsijungėme į tarptautinio  Erasmus+ programos projekto ,,Žingsniuojame į atsinaujinantį 

požiūrį“ veiklas. Dirbome kartu su projekto koordinatoriais ispanais ir partneriais rumunais bei lenkais. 

Projekto veiklų metu didžiulį dėmesį paraleliai visos šalys skyrėme darniam požiūriui į žemę, 

rūšiavimui, kūrybiniams darbams iš antrinių žaliavų, ekologinio matymo ir mąstymo sklaidai, kas 
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tiesiogiai susiję su bendruomenės narių sveikata.  Nuo 2019 m. įsijungėme į socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymo programą Kimochis. 

Pastarųjų metų patirtis leidžia teigti, kad esame besimokanti bendruomenė. Nuosekliai 

planuojame pedagogų kvalifikacijos tobulinimą jiems ne tik individualiai dalyvaujant seminaruose ar 

mokymuose, bet mokomės kartu, kasmet dalyvaudami bent viename bendrame seminare visa 

pedagogų komanda. Telšių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ nuo 2016 m. be kitų darbuotojų veiklos 

grupių veikia Pozityvo grupė, kuri buvo viena pagrindinių iniciatorių 2018 m., švenčiant Lietuvos 100-

metį, kartu su partneriais: Telšių švietimo centru, Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

metodiniu būreliu, Telšių ,,Džiugo“ gimnazija, surengti Telšiuose Respublikinę metodinę-praktinę 

konferenciją ,,Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė: ugdymo(si) džiaugsmo patirtys“, kurioje 

dalyvavo per 130 dalyvių iš daugiau nei 10 šalies savivaldybių.   

O rengiantis 2018–2019 m. m. visi pedagogai dalyvavome seminare ,,Pedagogo savasties 

stiprinimas ugdymo(si) kokybės link“, kuris yra Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ pedagogų 

ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė“ dalis. 2019 m. 

rugpjūčio mėn., pasitinkant naujus mokslo metus, visi Telšių l/d ,,Berželis“ darbuotojai dalyvavome 

edukacinėje dienoje-seminare: ,,Komanda ugdymo(si) procese: nuo asmeninės iki pasidalintos 

lyderystės“, kurio metu mokėmės atsipalaidavimo, kūrybiškų streso įveikos technikų bei  stiprinome 

bendradarbiavimo įgūdžius. Taip pat treti metai pedagogams organizuojamos supervizijos, kurių metu 

aptariame probleminius ugdymo(si) proceso atvejus.  

Minėta, kad pirmieji rajone pradėjome tikslingą auklėtojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimą. Be 

to, siekdami vaikų ir visos bendruomenės saugumo ir vienodo požiūrio įstaigoje organizuojame visų 

darbuotojų mokymus: įstaigos strateginės ir veiklų krypties pristatymo, pirmosios pagalbos, civilinės, 

priešgaisrinės, darbo saugos ir kt.  

Telšių lopšelis-darželis ,,Berželis“ Telšių rajono savivaldybės biuro organizuojamame konkurse 

,,Didlē sveikiausi par vėsa rajuona“ ne kartą pripažintas įstaiga, kur rūpinamasi darbuotojų sveikata. 

2018 m. įstaigoje atliktas profesionalus profesinės rizikos vertinimas, kurio metu teigiamai įvertintas 

darbuotojų mikroklimatas.  

Pastaraisiais metais visa bendruomenė aktyviai dalyvavo iš(si)gryninant Telšių lopšelio-darželio 

,,Berželis“ kryptį: ugdyti sveiką, tyrinėjantį, pozityvų vaiką, tai įgyvendinant per:  

netradicines edukacines erdves (lauko klasę, vaistažolių lovelius, daržą, pievą, edukacines-

pažintines saleles, vidaus edukacinę klasę, 100-mečio galeriją), 

sukauptą sveikatos stiprinimo, pramoginių, eksperimentinių  priemonių bazę (vidaus ir 

lauko sporto, meninį inventorių, padidinamuosius stiklus, mikroskopus, bilibo kiautus, bitę-robotą, 

interaktyvias grindis, modernias edukacines ir klasikines bei originalias pačių pasigamintas priemones, 

nešiojamuosius bei planšetinius kompiuterius), 

visos bendruomenės pozityvią komunikaciją (ugdytinių, vadovų, 

pedagogų, pagalbos mokiniui  specialistų, kt. darbuotojų, tėvų, socialinių 

partnerių),  

kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymą(si): atnaujintoje 

ikimokyklinio ugdymo programoje vienas iš kiekvieną mokslo metų 

mėnesį nusimatytų uždavinių: visoje bendruomenėje vykdyti 

eksperimentinę-tiriamąją veiklą, kurios refleksija ir rezultatai  nuolat 

pristatomi bendruomenei.  

2018 m. pavasarį pagrindinė Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ 

sveiko, tyrinėjančio, pozityvaus vaiko ugdymo(si) kryptis papildyta 

kontekstiniu požiūriu, atkreipiant dėmesį, kad kartu ugdomas ir vaikas 
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telšiškis, žemaitis, lietuvis, europietis, bendru sutarimu suformuota tokio vaiko ugdymo(si) vizija.  

Apibendrindami situacijos analizę galime teigti, kad Telšių l/d ,,Berželis“ bendruomenė Sveikatą 

stiprinančią programą sukurti ir įgyvendinti rengėsi tikslingai, sistemingai ir nuosekliai.    

 

 

III SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI 

 

Programos tikslas – ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriant integruotą visa 

apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką, bendromis mokytojų bei 

bendruomenės narių pastangomis.  

Prioritetas – vaikų, jų tėvų/globėjų bei mokytojų sveikatos raštingumas, atsakomybė už savo ir 

kitų sveikatą. 

 
IV SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, LAUKIAMI 

REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI 
 

1 veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR 

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS. 

 

Uždavinys – Sukurti sveikatos stiprinimo sistemą Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“  bei užtikrinti 

jos planavimą ir įgyvendinimą.  

 
Rodiklis 

 

Priemonė 

 

Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

1.1. Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo 

grupės sudarymas 

ugdymo įstaigoje. 

 

 

Sudaryta sveikatos stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė. 

 

2019 m. 

 

 

Direktorius, 

Darželio taryba 

Parengta sveikatingumo programa „Sveikas 

vaikas – laimingos bendruomenės raktas“ 2020–

2024. 

2020–2024 m. 

 

Programos rengimo 

grupė 

 

1.2. Sveikatos 

stiprinimas 

įtrauktas į ugdymo 

įstaigos veiklą. 

 

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ strateginis 

veiklos planas 2019–2021 m. 

2019–2021 m. 

 

Direktorius 

 

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ metinis 

veiklos planas.  

Kasmet 

 

Direktorius 

Ilgalaikis ir trumpalaikis ugdomosios veiklos 

planavimas grupėse.  

 

Kasmet, 

kas savaitę 

Mokytojai 

1.3. Sveikatos 

priežiūros ugdymo 

įstaigoje 

organizavimas  

 

Sveikatos stiprinimas suderintas su Vaiko 

gerovės komisijos veikla. 

Pagal poreikį Sveikatos stiprinimo 

grupė, Vaiko gerovės 

komisija 

Sveikatos priežiūros specialisto, logopedo, 

specialiojo pedagogo metinis veiklos planas.  

Kasmet Visuomenės sveikatos 

specialistas, logopedas, 

specialusis pedagogas 

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo 

mokykloje tvarkos aprašas. 

Kasmet Visuomenės sveikatos 

specialistas 

 Informacijos apie vaikų sveikatą kaupimas ir 

sisteminamas. 

Kasmet 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 
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Reguliarus bendruomenės supažindinimas su 

vaikų sveikatos būkle, rizikos veiksniais, su 

dažniausiai pasitaikančiomis vaikų ligomis ir jų 

prevencinėmis priemonėmis. 

Kasmet Visuomenės sveikatos 

specialistas 

1.4. Sveikatos 

stiprinimo procesų 

ir rezultatų 

vertinimas  

 

 Sveikatos stiprinimo ir vertinimo sistemos  

sukūrimas ir įgyvendinimas sistemingai tiriant 

sveikatos stiprinimo pokyčius ugdymo įstaigoje. 

2020–2024 m. 

 

 

Direktorius, logopedas, 

sveikatos stiprinimo 

grupė, visuomenės 

sveikatos specialistas, 

tėvai/globėjai 

Veiklos įsivertinimo rezultatų  panaudojimas 

sveikatos stiprinimo veiklai planuoti ir kokybei 

gerinti. 

Kasmet 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

grupė, visuomenės 

sveikatos specialistas, 

tėvai/globėjai 

Laukiamas rezultatas – sudaryta ir veikia sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė. Sveikatos stiprinimo ir 

ugdymo uždaviniai įtraukti į įstaigos strateginį planą, metinę veiklos programą, specialistų ir grupių planus. 

Sveikatos stiprinimo veikloje dalyvauja dauguma bendruomenės narių. Sistemingai atliekama veiklos analizė ir 

vertinimas.  

 

2 veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA. 

 

Uždavinys. Plėtoti ir stiprinti Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenės narių tarpusavio 

santykius, siekiant gero mikroklimato bendruomenėje. 

 
Rodiklis 

 

Priemonė 

 

Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą atsakingi 

asmenys (tik pareigos) 

2.1. Ugdymo 

įstaigos 

bendruomenės 

narių pozityvus 

tarpusavio santykių 

kūrimas  

Specialiosios pertraukėlės pedagogams, išvykos, 

žygiai, varžybos, įvairūs renginiai, parodos, 

akcijos ugdytiniams ir darbuotojams.   

Kasmet Sveikatos stiprinimo  

grupė 

Dalyvavimas seminaruose streso, krizių 

valdymo, bendravimo įgūdžių tobulinimo 

klausimais. 

Kasmet Direktorius, sveikatos 

stiprinimo grupė 

Bendri susitarimai dėl pozityvaus ir 

konstruktyvaus bendruomenės narių bendravimo 

ir bendradarbiavimo. 

2020 m. Administracija, 

mokytojai 

2.2. Galimybių 

dalyvauti sveikatą 

stiprinančioje 

veikloje visiems 

ugdymo istaigos 

bendruomenės 

nariams sudarymas 

Į organizuojamus renginius (konkursus, 

sportines pramogas, sveikatos ir saugumo 

dienas), pažintines išvykas įtraukiami ugdytiniai, 

jų tėvai/globėjai, pedagogai, nepedagoginis 

personalas, visuomenės sveikatos specialistas, 

socialiniai partneriai. 

Kasmet 

 

Direktorius, 

mokytojai, 

visuomenės sveikatos 

specialistas, logopedas, 

tėvai/globėjai 

 

Teminiai renginiai. Kasmet Direktorius, sveikatos 

stiprinimo grupė 

Visuotinių susirinkimų organizavimas 

bendruomenės nariams. Kiekvieno 

bendruomenės nario pastebėjimas konkrečiomis 

progomis, asmeninių, profesinių sukakčių 

minėjimas, šv. Juozapo – darbininkų globėjo – 

dienos minėjimas, padėkos diena, Kalėdinė 

eglutė darbuotojų vaikams. 

 

Kasmet Direktorius, mokytojai, 

Sveikatos stiprinimo  

grupė 

Tėvų poreikių ir sveikatos ugdymo lūkesčių 

išsiaiškinimas susirinkimų ir individualių 

pokalbių metu.  

Pagal poreikį Direktorius, mokytojai, 

sveikatos stiprinimo 

grupė 

 

 

Naujai atvykusių vaikų adaptacijos tyrimas. Kasmet 

 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 
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2.3. Socialiai 

jautriems 

bendruomenės 

nariams palankios 

socialinės-

emocinės aplinkos 

užtikrinimas 

 

Vaikų kalbos raidos vertinimo, specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikų raidos vertinimo,  

motorinės raidos vertinimo atlikimas.  

Kasmet, 

rugsėjis, 

sausis 

Vaiko gerovės 

komisija, logopedas, 

specialusis pedagogas, 

mokytojai 

Vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas  

ir jų tenkinimas.  

Kasmet, 

rugsėjis, pagal 

poreikį 

Mokytojai, specialusis 

pedagogas 

 

Vaikų grupių elgesio taisyklių sukūrimas.  

 

Kasmet, 

rugsėjis 

Logopedas, 

mokytojai 

Animacinių filmukų, skirtų patyčių, smurto 

prevencijai, žiūrėjimas, panaudojant 

informacines technologijas. 

Pagal poreikį 

 

 

Sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai 

Tėvų/globėjų, išgyvenančių stresines situacijas 

dėl vaikų adaptacijos, konsultavimas, refleksija. 

Kasmet 

 

Direktorius, Vaiko 

gerovės komisija  

Tarptautinės socialinio-emocinio ugdymo 

programos „Kimochis“ vykdymas. 

2020–2024 m. 

 

Mokytojai 

Dalyvavimas akcijoje „Savaitė be patyčių“.  

Dalyvavimas „Tolerancijos dienoje“. 

Kasmet, 

kovas, 

lapkritis 

Mokytojai 

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ susiliejančio 

ugdymo(si) projekto „Augame su pasaka“ 
įgyvendinimas. 

2020–2024 m. 

 

 

Mokytojai 

 

Ypatingų poreikių vaikų, rizikos šeimų 

vaikų nuosekli integracija. 

Nuolat Direktorius, mokytojai, 

logopedas, specialusis 

pedagogas, visuomenės 

sveikatos specialistas, 

Vaiko gerovės komisija 

2.4.Bendradarbiavi

mas su socialiniais 

partneriais, 

dirbančiais 

sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo srityje  

Glaudus bendradarbiavimas su Telšių švietimo 

centro Pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko 

raidos centru, Telšių r. savivaldybės 

administracijos vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

Telšių apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato bendruomenės policininku, Telšių 

apskrities priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, 

Telšių rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuru, Telšių krizių centru, kitomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

2020–2024 m. 

 

Direktorius, mokytojai, 

logopedas, specialusis 

pedagogas, visuomenės 

sveikatos specialistas, 

Vaiko gerovės komisija 

 

Naujų bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais 

partneriais, dirbančiais sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo srityje, sudarymas ir bendros veiklos 

įgyvendinimas. 

2020–2024 m. 

 

Direktorius, sveikatos 

stiprinimo grupė 

Laukiamas rezultatas – Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“ sukurta saugi socialinė-emocinė aplinka, grįsta 

bendruomeniškumo principu. Tenkinami vaikų specialieji ugdymosi poreikiai, įvertinamos, sprendžiamos vaikų, 

turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, problemos. Vaikai moka atpažinti savo jausmus, emocijas ir konstruktyviai 

jas reiškia. 
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3 veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA. 

Uždavinys. Kurti saugią, sveiką, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymosi aplinką. 

 

Rodiklis 

 

Priemonė 

 

Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Ikimokyklinio 

ugdymo  

įstaigos teritorijos 

ir patalpų 

priežiūros 

užtikrinimas bei 

aplinkos 

sveikatinimas  

 

 

Daržo ir gėlynų, įrengtų ugdymo įstaigos 

teritorijoje, puoselėjimas ir plėtra.  

 

Nuolat pagal 

sezoniškumą 

 

 

Mokytojai, mokytojų 

padėjėjai, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

 Įstaigos vaistažolių sodelio priežiūra.  

 

2020–2024 m. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, 

aptarnaujantis 

personalas 

Kiemo, lauko erdvių puošyba, apželdinimas 

ir pritaikymas edukacijai. 

 

Kasmet 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

Lauko ugdomosios aplinkos papildymas 

naujomis priemonėmis fizinio aktyvumo 

skatinimui  (kamuoliai, lauko teniso raketės, 

aitvarai, šachmatai ir kt.)  

Kasmet 

 

 

 

Direktorius,  

sveikatos stiprinimo 

grupė 

 

 Lauko edukacinės  klasės turtinimas 

naujomis edukacinėmis priemonėmis: bičių 

namelis, vabalų „viešbutis“ ir kt. 

 

Kasmet 

 

Direktorius,  

sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai, 

tėvai/globėjai 

Sporto priemonių atnaujinimas ir naujų 

įsigijimas sporto salėje. 

 

2020–2024 m. 

 

 

Direktorius,  

sveikatos stiprinimo 

grupė 

Lauko įrenginių, reikalingų aktyviam 

poilsiui, poreikio nustatymas ir priemonių 

įsigijimas. 

2020–2024 m. 

 

Direktorius,  

sveikatos stiprinimo 

grupė, Darželio 

taryba 

Laiptinių vizualizacija. 2020–2024 m. Direktorius, Darželio 

taryba 

Turimų bendrųjų erdvių kūrybiškas 

pritaikymas ugdomajai veiklai, įrengiant 

vidaus edukacinę klasę, kūrybinę 

laboratoriją, refleksijų erdvę. 

2020 m. 

 

Direktorius, Darželio 

taryba 

IT naudojimas. Tikslingas interaktyvių 

grindų naudojimas ugdymo procese. 

Interaktyvios lentos sutvarkymas. 

2020–2024 m. Direktorius, 

mokytojai 

Triukšmo mažinimo priemonių (triukšmo 

reguliavimo šviesoforų, kitų edukacinių 

priemonių) įsigijimas. 

2020 m. Direktorius, 

mokytojai 

Dalyvavimas projektuose, programose, 

siekiant pritraukti papildomų lėšų sveikai 

aplinkai kurti. 

Kasmet Direktorius,  

sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai 
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Emocijų kampelių įrengimas grupėse 

(susikaupimo, atsipalaidavimo priemonės, 

„Kimochis“ medis). 

2020 m. Direktorius, 

mokytojai 

 

 

 

3.2. Mitybos ir 

geriamo vandens 

prieinamumo 

užtikrinimas.  

 

Dalyvavimas  ES programoje „Vaisių 

vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ ir 

ES programoje „Pienas vaikams“  

2020–2024 m. 

 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

Dalinio švediško stalo principo taikymas 

vaikų mityboje.  

2020–2024 m. 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

Mitybos individualizavimas, atsižvelgiant į 

vaiko sveikatą (alerginės ligos, rijimo ir 

virškinimo sutrikimai ir kt.). 

Pagal gydytojo 

medicininę pažymą 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

Nuolat besitęsianti akcija „Vaišiname 

vandeniu“. 

 

Nuolat Visuomenės 

sveikatos specialistas, 

sveikatos stiprinimo 

grupė  

Sveikatos valandėlių, viktorinų, konkursų, 

švenčių, parodų, pramogų sveikai mitybai 

propaguoti organizavimas.  

Nuolat Visuomenės 

sveikatos specialistas, 

 sveikatos stiprinimo 

grupė 

Laukiamas rezultatas – aktyvus ir saugus vaikų laisvalaikis lauke. Estetiška, higienos reikalavimus atitinkanti 

vidaus ir išorės aplinka.  Palaikomas ir didinamas bendruomenės narių fizinis aktyvumas. Organizuojamas 

subalansuotas, individualizuotas vaikų maitinimas, atitinkantis HN reikalavimus, taikant sveikos mitybos 

principus.  

 

4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI. 

 

Uždavinys. Sutelkti Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir 

ugdymo veiklai, racionaliai panaudojant esamus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius. 

 

Rodiklis 

 

Priemonė 

 

Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

4.1. Mokytojų ir 

kitų ugdymo 

procese 

dalyvaujančių 

specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

sveikatos stiprinimo 

ir sveikatos ugdymo 

klausimais 

organizavimas  

  

 

Seminarai, konferencijos, paskaitos, 

diskusijos sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo klausimais.  

2020–2024 m. 

 

Direktorius, 

sveikatos stiprinimo 

grupė 

Skatinti Pedagogų profesinės 

kompetencijos sveikatos saugojimo srityje 

gilinimo skatinimas.  

Nuolat Direktorius 

Metodinėje grupėje keitimasis informacija 

ir gerąja patirtimi.  

 

Kartą ketvirtyje Direktorius,  

sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai, 

visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

logopedas, 

specialusis 

pedagogas 

Privalomos sveikatos žinių ir įgūdžių 

programos vykdymas (privalomi pirmos 

pagalbos, higienos įgūdžių mokymai).  

Pagal poreikį Visuomenės 

sveikatos specialistas 

4.2.  Stiprinti 

bendruomenės narių 

sveikatą 

 

Šeimų dalyvavimas įstaigos, miesto, 

respublikos organizuojamuose 

sveikatinimo renginiuose (šventėse, 

pramogose, viktorinose, konkursuose).  

2020–2024 m. 

 

 

 

Direktorius,  

sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai 

Tradicinė sveikatingumo šeimos šventė.  Kasmet Direktorius,  
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 sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai 

Paskaitų, diskusijų, praktinių mokymų 

bendruomenės nariams, vedamų socialinių 

partnerių, organizavimas.  

2020–2024 m. 

 

 

Direktorius 

4.3. Ugdymo 

įstaigos 

bendruomenės 

narių, fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

Fizinio vaikų aktyvumo mankštos, kūno 

kultūros valandėlių, pasivaikščiojimų lauke 

metu užtikrinimas. 

Nuolat Mokytojai,  

visuomenės 

sveikatos specialistas 

Miesto, savivaldybės fizinį aktyvumą ir 

sveikatingumą skatinančiuose renginiuose 

(konkursuose, akcijose, talkose, sporto 

šventėse) dalyvavimas. 

2020–2024 m. 

 

Sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai, 

tėvai/globėjai 

Įstaigos komandos sutelkimas dalyvauti 

Telšių rajono visuomenės sveikatos biuro 

organizuojamame konkurse „Sveikiausi par 

vėsa rajuona“. 

Kas dveji metai Sveikatos stiprinimo 

grupė 

Netradicinių ugdymo dienų, sveikatos 

savaičių, sporto švenčių organizavimas. 

 

2020–2024 m. 

 

Sveikatos stiprinimo 

grupė,  visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

mokytojai 

Vaikų, pedagogų ir tėvų žygių pėsčiomis 

rengimas. 

2020–2024 m. 

 

Sveikatos stiprinimo 

grupė 

4.4. Ugdymo 

įstaigos  
bendruomenės narių 

pasitelkimas 

sveikatos ugdymui  

 

Glaudaus bendradarbiavimo sveikatos 

stiprinimo klausimais su esamais  

socialiniais partneriais palaikymas. 

2020–2024 m. 

 

Direktorius 

Aktyvus bendradarbiavimas „sveikatą 

stiprinančių mokyklų“ tinklo veikloje. 

2020–2024 m. 

 

Direktorius 

 Parodų, metodinių veiklų organizavimas ir 

pristatymas.  

2020–2024 m. 

 

Sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai 

4.5.Aprūpinimas 

metodine medžiaga 

ir kitomis sveikatos 

ugdymui 

reikalingomis 

priemonėmis  

 

Dalies lėšų, skirtų kvalifikacijai kelti, 

seminarams sveikatos stiprinimo 

klausimais skyrimas.  

Kasmet Direktorius 

Pedagogų kvalifikacijai kelti, žinioms 

atnaujinti naudojimasis platforma: 

pedagogas.lt  

Kasmet Direktorius 

Lėšų numatymas ir bendruomeniškas jų 

paskirstymas, įsigyjant  metodinę literatūrą, 

priemones bendruomenės narių sveikatai 

ugdyti. 

Kasmet Direktorius,  

sveikatos stiprinimo 

grupė 

Lėšų pritraukimas programai įgyvendinti, 

rengiant sveikatos stiprinimo projektus. 

Kasmet Direktorius,  

sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai 

Laukiamas rezultatas – pedagogų įgytos žinios sveikatinimo klausimais leidžia įgytas žinias panaudoti ugdymo 

veiklų metu. Sporto šventės kartu su tėvais stiprina bendruomenę, skatina fizinį aktyvumą. Vyksta veiksmingas 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, gaunant abipusę pagalbą. Prasiplėtęs ir sustiprėjęs ryšys su kitomis 

ikimokyklinėmis įstaigomis. 
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5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS. 

 

Uždavinys. Užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę. 

 
Rodiklis 

 

Priemonė 

 

Priemonės 

įgyvendinimo data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

5.1. Sveikatos 

ugdymas 

įtrauktas į 

ikimokyklinio ir 

(ar) 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programas.  

 

Ikimokyklinės ugdymo programos 

„Pažinimo takeliu“ atnaujinimas, papildant 

turinį sveikatos stiprinimo nuostatais, kurie 

atitiks šiuolaikinio vaiko poreikius.  

 

2022 m. 

ir/ar pagal poreikį 

Direktorius, 

programos 

atnaujinimo darbo 

grupė 

Ugdant vaikų sveikatos stiprinimo 

kompetenciją į „Ikimokyklinio ugdymo“ ir 

„Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi“ programas integruojamos 

sveikatingumo ugdymo temos (mitybos, 

judėjimo, žalingų įpročių, saugos, psichinės 

sveikatos). Jos  įtraukiamos į įstaigos 

ugdymo planą, grupių savaitinius 

ugdomosios veiklos planus.  

Nuolat Mokytojai 

Įvairių sveikatos temų, taikant IKT, 

aktyviuosius ugdymo metodus, formas ir 

būdus, atliepiant vaikų poreikius (emocinio-

socialinio ugdymo(si) programa  

„Kimochis“, susiliejančio ugdymo(si) 

projektas „Augame su pasaka“) planavimas. 

2020–2024 m. Mokytojai 

5.2. Sveikatos 

ugdymas 

organizuojamas 

visiems 

vaikams, 

atsižvelgiant į jų 

poreikius.  

 

Individualių programų rengimas specialiųjų 

poreikių vaikams.  

 

Kasmet Logopedas, 

specialusis 

pedagogas 

Bendradarbiaujant grupių mokytojams ir 

pagalbos mokiniui specialistams į ugdymo 

procesą integruojamos vaikų raidos 

sutrikimų prevencinės priemonės. 

 

Kasmet Logopedas, 

specialusis 

pedagogas, Vaiko 

gerovės komisija, 

sveikatos stiprinimo 

grupė, tėvai/globėjai 

Sveikatos ugdymo priemonių, ugdymo 

metodų atitikties vaikų amžiui, jų poveikio 

sveikatai stiprinti analizavimas ir taikymas. 

Kartą metuose Logopedas, 

specialusis 

pedagogas, Vaiko 

gerovės komisija, 

sveikatos stiprinimo 

grupė, tėvai/globėjai 

5.3. Sveikatos 

ugdymas apima 

įvairias 

sveikatos sritis.  

Sveikatos ugdymo orientavimas į: sveikos 

mitybos, grūdinimo, fizinio aktyvumo, 

asmens higienos, socialinio-emocinio ir kitų 

gyvenimo įgūdžių formavimą(si). 

  

2020–2024 m. Sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai 

Laukiamas rezultatas – edukacinių veiklų, renginių, išvykų, sveikatos valandėlių, akcijų metu vaikai įgyja 

žinių, įgūdžių apie asmens higienos svarbą, plečia žinias apie sveiką gyvenseną, formuoja(si) neigiamą 

požiūrį į alkoholio vartojimą, rūkymą. Gerėja ugdytinių fizinės sveikatos būklė: kūno išvaizda, laikysena, 

raumenų veikla, mažėja ligų rizika.  
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6 veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA. 

 

Uždavinys. Dalintis sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“ ir 

už jo ribų. 

 
Rodiklis 

 

Priemonė 

 

Priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Už priemonės 

įgyvendinimą 

atsakingi asmenys 

(tik pareigos) 

 

 

 

 

 

 

6.1. Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos patirties 

sklaida ir 

tęstinumas 

ugdymo 

įstaigoje  

 

Informacijos pateikimas apie programą, 

priemonių planą, renginius įstaigos 

internetinėje svetainėje, grupių stenduose.  

 

Nuolat 

 

Sveikatos stiprinimo 

grupė 

Veiklos ataskaitų pateikimas įstaigos tarybai, 

bendruomenės/tėvų susirinkimų metu.  

 

Kasmet  Direktorius, 

sveikatos stiprinimo 

grupė 

Sveikatos stiprinimo veiklos pavyzdžių 

kaupimas ir jų pateikimas.  

 

2020–2024 m. Sveikatos stiprinimo 

grupė 

Vaikų, pedagogų, tėvų meninių parodėlių 

sveikos gyvensenos klausimais 

organizavimas ir įgyvendinimas 

Pagal poreikį Sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai 

Informacinių lankstinukų, atmintinių, 

projektų sveikos gyvensenos tema rengimas 

ir įgyvendinimas bei gerosios patirties 

sklaida. 

2020–2024 m. Sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai 

Grįžtamojo ryšio sistemos tęstinumo gairėms 

numatyti ir veiklai tobulinti sukūrimas. 

2020–2024 m. Sveikatos stiprinimo 

grupė 

 

6.2. Sveikatą 

stiprinančios 

ugdymo įstaigos 

veiklos 

tęstinumas ir 

patirties sklaida 

už ugdymo 

įstaigos ribų  

 

Informacijos pateikimas miesto, respublikos, 

tarptautinėse konferencijose, seminaruose, 

žiniasklaidoje. 

Pagal poreikį Direktorius, 

sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai 

Gerosios patirties sklaida pasidalijimas per 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 

(www.smlpc.lt)  

2020–2024 m. Direktorius, 

sveikatos stiprinimo 

grupė, mokytojai 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

kitomis ugdymo įstaigomis, kitais socialiniais 

partneriais. 

2020–2024 m. Direktorius 

Laukiamas rezultatas – įvairiomis komunikacijos priemonėmis vykdoma gerosios darbo patirties sklaida už 

ikimokyklinės įstaigos ribų. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai įgyja ir keičiasi sveikatos stiprinimo ir 

ugdymo patirtimi su ugdymo institucijomis miesto, šalies ir tarptautiniu mastu.  

 

V SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 

 

Sveikatos stiprinimo veiklos programa įtraukiama į lopšelio-darželio „Berželis“ strateginį ir 

metinius veiklos planus. Už programos įgyvendinimą bus atsakinga sveikatos stiprinimo veiklos 

organizavimo grupė, kuri vieną kartą metuose parengia sveikatinimo programos įgyvendinimo 

ataskaitą ir pristato bendruomenei. Veiklos vertinimą koordinuos direktorės pavaduotojas ugdymui. 

Sveikatos stiprinimo įgyvendinimo veikla bus įsivertinama, vadovaujantis specialistų bei veiklos 

ataskaitomis, dokumentais, tyrimų rezultatų analizėmis. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

kasmet tirs ir apibendrins vaikų sveikatos būklę ir pagal tai tikslingai bus planuojamas ir koreguojamas 

įstaigos ugdymas bei teikiama ataskaita Telšių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui.  
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Vertinimo kriterijai:  

• vaikų sveikos gyvensenos įgūdžiai,  

• bendruomenės aktyvumas, įgyvendinant sveikatos stiprinimo programos priemones,  

• darbuotojų kvalifikacija ir patirties sklaida sveikatos stiprinimo srityje,  

• įstaigos ugdymo (-si) aplinkos saugumo atitikimas HN normų reikalavimams,  

• parengtos metodinės ir ugdymo priemonės sveikatai stiprinti.  

  

Vertinimo metodai:  

• vaikų sergamumo analizė,  

• veiklos įsivertinimo išvados,  

• vaikų, tėvų ir kitų bendruomenės narių apklausos ir tyrimai, refleksijos. 

• veiklų ir procesų stebėjimas ir aptarimas. 

 

 

 

VI SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

Žmogiškieji ištekliai: įstaigos administracija, pedagogai, pagalbos vaikui specialistai, 

nepedagoginiai darbuotojai, vaikai, tėvai, sveikatos priežiūros specialistas, socialiniai partneriai.  

Finansiniai ištekliai: savivaldybės biudžeto lėšos, mokymo lėšos, specialiosios (tėvų mokesčio 

ugdymo aplinkai) lėšos, 2 proc. labdaros ir paramos lėšos, specialiųjų programų, visuomenės sveikatos 

programų rėmimo, kitos paramos lėšos. 

Lėšų paskirtis:  

- Mokymo lėšos: išvykų, ekskursijų, edukacinių programų finansavimas, pedagogų kvalifikacijos 

kėlimo apmokėjimas;  

- Tėvų mokesčio lėšos: sportinio inventoriaus ir metodinės medžiagos įsigijimas;  

- Savivaldybės biudžeto lėšos: darbuotojų kvalifikacijos kėlimo apmokėjimas, sportinės įrangos 

ir kanceliarinių priemonių įsigijimas; 

- 2 proc. labdaros ir paramos lėšos: lauko teritorijos tvarkymas, įrangos atnaujinimas;  

- Visuomenės sveikatos programos rėmimo lėšos: konkursų, sportinių renginių, varžybų 

finansavimas.  

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Įgyvendinus penkerių metų sveikatos stiprinimo programą, tikimės tokių rezultatų: 

• Bendradarbiaujant su tėvais suformuoti vaikų sveikos mitybos ir gyvensenos įgūdžiai;  

• Sveikatos priežiūros specialistas aktyviai dalyvauja sveikatos stiprinimo darbe;  

• Mokytojai – sektinas pavyzdys vaikams sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo srityje;  

• Išlaikyta gera, pasitikėjimą kelianti atmosfera tarp bendruomenės narių;  

• Aktyvesnė patirties sklaida įstaigoje ir už įstaigos ribų;  

• Pasinaudota kitų organizacijų pagalba sveikatos stiprinimo darbe;  

• Visi vaikai dalyvauja ilgalaikėse socialines ir emocines kompetencijas ugdančiose prevencinėse 

programose, bendruomenėje vyrauja pozityvas. 

• Pristabdytas vaikų  laikysenos ir nutukimo skaičiaus didėjimas. 

 

 

___________________________________________ 


