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I. SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Vilniaus lopšelis-darželis „Coliuk�“ savo veikl� grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos �statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarimais, Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro �sakymais, Vaiko teisi� konvencija,  lopšelio-darželio 
„Coliuk�“ nuostatais ir ikimokyklinio ugdymo programa, sveikatos stiprinimo programa „Coliuk�s 
sodas“, strateginiu planu bei met� veiklos planais. 

Lopšelis-darželis „Coliuk�“ yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo �staiga su 
speciali�j� poreiki� grupe, vaikams su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais poreikiais. Lopšel�-
daržel� sudaro: 1 grup� – 1–1,5 met� vaikams;  1 grup� – 1,5–3 met� vaikams; 3 grup�s – 3–6 met� 
vaikams; 1 grup� – 3–6 met�, speciali�j� poreiki� vaikams su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais 
poreikiais. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi mišraus amžiaus grup�se. Darželio adresas – A. 
Kojelavi�iaus g. 298, LT-11114, Vilnius. Speciali�j� poreiki� ugdymo grup�s adresas – Karkl�n� g. 
15, Vilnius.  

�staigoje dirba 15 mokytoj�: 14 mokytoj� su aukštuoju  išsilavinimu bei 1 studijuojantis 
pagal pedagogikos studij� program�: 1 mokytoja, kuriai nesuteikta kvalifikacin� kategorija, 4 
ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 5 vyr. mokytojos, 1 meninio ugdymo mokytojas, 1 vyr. meninio 
ugdymo mokytojas, 3 mokytojai metodininkai, 1 logopedas, 1 vyr. logopedas, 2 specialieji pedagogai. 
Darželyje siekiama ugdyti visapusišk� ir sveik� asmenyb�, � ugdymo proces� integruojant 
pagrindinius sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos principus. 

Informacija apie darželio veikl�. Statistika pateikta  
2020 gruodžio 10 d. 

2020 m. 2019 m. 2018 m. 2017 m. 

Pedagogini� darbuotoj� skai�ius 15 15 13 12 

Pagalbos mokiniui specialistai 8 6 4 3 

Besimokan�i� pedagog� skai�ius 3 4 4 5 

Dinamika pagal kvalifikacines kategorijas 
1. Mokytojai, kuriems nesuteikta kvalifikacin� 

kategorija 
2. Mokytojai 
3. Vyr. mokytojai 
4. Mokytojai metodininkai 
5. Mokytojai ekspertai  
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Aptarnaujan�io personalo skai�ius 19 19 19 18 

Ugdytini� skai�iaus kaita 126 128 128 120 

Priešmokyklinio amžiaus vaik�  skai�iaus dinamika 22 12 23 13 

Speciali�j� poreiki� vaik� skai�iaus kaita 40 27 14 14 

Nemokamai maitinam� asmen� skai�ius 26 2 0 2 

 
Lopšelyje-darželyje „Coliuk�“ vykdomos šios neformaliojo švietimo programos: 

„Ikimokyklinio ugdymo programa 1–6 m. vaikams“,  patvirtinta 2017 m. rugpj��io 28 d. Vilniaus m. 
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savivaldyb�s  administracijos direktoriaus �sakymu Nr. 30-2109. Nuo 2016 m. vaikai ugdomi 
pasitelkiant „Opa pa ir draugai PI KA“ – autor�  dr. Ramun� Burškaitien�. Vilniaus lopšelyje-
darželyje „Coliuk�“ ikimokyklinio ugdymo programa jungia penkias sritis: Žaidimas; Sveikatos 
saugojimas ir aplinkosauga; Pažintin�-tiriamoji veikla; Komunikacija; Jud�jimas; Menai (muzika, 
dail�, vaidyba). Valstybin� „Bendroji priešmokyklinio ugdymo(si) programa“ (2014-09-02 �sak. 
Nr.V-779). Priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo 2015–2016 m. m. naudojame lietuvi� 
autori�  Jolantos Skridulien�s ir Vilijos Vyšniauskien�s sukurt� nuoseklia metodik�,  integruot� 
mokymosi priemoni� komplekt� – OPA PA! 

Ikimokyklinio amžiaus vaik� ugdymas ir sveikatos prieži�ra yra neatsiejami. Nuo 2011 m. 
darželis yra pripažintas Sveikat� stiprinan�ia mokykla, vykdoma lopšelio-darželio „Coliuk�“ 2016–
2020 m. sveikatos stiprinimo programa „Coliuk�s sodas“ (2015-09-03, �sak. Nr. V-64). Darželyje 
kuriame toki� aplink�, kuri skatint� �vairi� poreiki� vaikus jud�ti, aktyviai veikti, pažinti ir atrasti, 
bendrauti, bendradarbiauti su vaikais ir suaugusiais. Sudarome s�lygas tyrin�ti visais jutimais, stebint, 
klausant, klausin�jant, eksperimentuojant, ieškant informacijos knygose, naudojant informacines 
technologijas, klausantis pasakojim�, skaitymo, gamtos ir muzikos gars�. Aplinkosaugine veikla 
vaikas skatinamas ir pratinamas spr�sti aplinkosaugos problemas; ši veikla yra ugdytini� dorin�s 
saviraidos, j� pilietiškumo, altruizmo, atsakingumo, pažintinio aktyvumo ir daugelio kit� vertybi� 
ugdymo priemon�. 

�staigos administracija ir specialistai (logopedas, specialieji pedagogai, meninio ugdymo 
pedagogai, dietistas) siekia sukurti palankias s�lygas vaik� sveikatinimui užtikrinti. Labai svarbus 
aukl�tojo, nuo kurio profesinio pasirengimo priklauso sveikatos puosel�jimo s�km�, vaidmuo. 
Atsakomyb� už vaiko sveikat� ir visapusišk� ugdym� lygiomis teis�mis dalijasi darželis ir šeima. 

Siekiant �gyvendinti �staigos sveikatos stiprinimo program� 2021–2025 metams, bus 
pasitelktas �staigos personalas, ugdytini� t�vai bei socialiniai partneriai, �traukiant metodinio b�relio, 
miesto ar šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo �staigas. 

 
II SKYRIUS 

2016–2020 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS �GYVENDINIMO 
REZULTATAI IR IŠVADOS 

 
Rengiant metinius bei savaitinius �staigos ir grupi� planus, pasitelkiame sveikatos stiprinimo 

program� „Coliuk�s sodas“, strategin� plan�, �staigos prioritetus – „Ugdymasis po atviru dangumi“, 
„Darnaus vystymosi švietimas“, „Judrus lauke išt�sus metus“, „Prieš išmesdamas – pagalvoju“, „Kas 
pasidalina su kitu, tas laimi“. Kasmet nuo 2012 m. balandžio  18 d., kai Vilniaus lopšelis-darželis 
„Coliuk�“ pripažintas sveikat� stiprinan�ia mokykla, didelis d�mesys skiriamas fizin�s bei psichin�s 
sveikatos stiprinimo veikloms, projektams. Sveikatos stiprinimas atsispindi ir 2018-2022 met� 
strateginio plano prioritete – „Sveikos gyvensenos ugdymas ir gamtosauga“, kur� papildo trys 
uždaviniai: 1. Uždavinys – sistemingai vykdyti sveikatos stiprinimo darželyje analitin�-tiriam�j� 
veikl�. 2. Uždavinys – �gyvendinti 2016–2020 m. sveikatos stiprinimo program� „Coliuk�s sodas“ 
(patvirtinta Mokykl� pripažinimo sveikat� stiprinan�iomis mokyklomis komisijos pirmininko 2015- 
11-23 Nr. SM-322). 3. Uždavinys – kurti saugi� ir sveik�, skatinan�i� veikti aplink�, pl�tojant lauko 
edukacines erdves, pasitelkiant lauko pedagogikos id�jas.  

 
M�S� DARŽELIO IŠSKIRTINUMAS 

Multikult�rinis: sudarome s�lygas perimti lietuvi�, rus�, lenk� taut� kult�ros pagrindus: dorines, 
estetines vertybes, papro�ius ir tradicijas. 
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Draugiškas gamtai ir gyv�nams: sudarome s�lygas tyrin�ti ir veikti gamtoje visais jutimais: stebint, 
uostant, ragaujant, eksperimentuojant, klausant gamtos ir muzikos gars�. Darželyje auginame du 
šunis ir j�r� kiaulyt�, žuvytes, vištas ir gaidel�. Nat�ralus bendravimas su gyv�nais padeda vaikams 
juos pažinti, bendrauti, skatina r�pintis ir myl�ti. 
Judrus lauke ištisus metus: b�name gamtoje bet kokiu oru, aktyviai leidžiame laik� lauke. Patys  
kuriame smagius žaislus ir sporto priemones. Dalyvaudami specialiojoje programoje „Jaunas 
Atletas“, sudarome s�lygas sportuoti �vairius poreikius turintiems vaikams. 
Tolerantiški vieni kitiems: skirtybes toleruojame ir pripaž�stame privalumu, o ne problema. Visus 
vaikus vienodai mylime, gerbiame, paguodžiame, skatiname s�kmei. Sudarome vienodas s�lygas 
veikti, ugdytis, kurti, gauti reikaling� pedagogo pagalb�. Griežtai sakome – paty�ioms NE. Darželio 
vertybi� sistema atsispindi jos veikloje ir išorin�je kult�roje (bukletuose, stenduose, interneto 
svetain�je – http://coliukeld.weebly.com/) ir bendravime bei vidin�se ir išorin�se edukacin�se 
erdv�se. 
 

2016–2020 M. �GYVENDINTI SVEIKATOS STIPRINIMO BEI DVŠ PROJEKTAI 
 

1. 2020 m. renovuota veranda bei vidinis kiemas. �rengtas pandusas bei dvira�i� takas, sutvarkyta 
aikštel�. Išpl�stos vaik� veikl� erdv�s lauke (Karkl�n� g. 15). 

2. 2019-2020 m. �gyvendintas fasado atnaujinimo projektas (A. Kojelavi�iaus g. 298). 
3. Projektas „Orkestras akmen� kieme“. Šio projekto d�ka �staigos kieme atsirado aib� muzikos 

instrument�, kuriuos pasigaminome patys. � projekt� �sitrauk� visa �staigos bendruomen�. 
Paradoksalu, ta�iau norint sukurti lauko muzikos instrument� erdv�, nereikia finansini� ištekli�. 
Pasitelkiant fantazij� bei sand�liukuose t�nan�ius daiktus (duj� balionai, b�gn� plastikai, 
aliuminio vamzdžiai ir kt.) suk�r�me vaik� m�gstam� improvizacijos kampel�. 

4. 2019 m. Parengtas ir �gyvendintas stogo renovacijos projektas (A. Kojelavi�iaus g. 
298). �gyvendinant asbesto šalinimo program�, pakeistas darželio pastato stogas, 
sutvarkyta  lietaus vandens surinkimo sistema. 

5. 2018 m. Parengtas ir �gyvendinamas verand� renovacijos projektas. 
6. 2017 m. Parengtas ir �gyvendintas prisijungimo prie centralizuot� nuotek� tinkl� projektas.  
7. �rengtos netradicin�s edukacin�s erdv�s lauke – Teletabi� kalneliai, tuneliai, Gedimino kalnas, 

lauko terasa mažyliams, skirta veikloms lauke bei miegui. Pagal prioritet� „Mažiau yra daugiau“. 
8. Parengtas ir pateiktas konsoliduotas (5 �staig�) ES finansuojamo projektas, pagal priemon�: 

09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokykl� veiklos tobulinimas“. 
Projektin�s veiklos metu spr�sime, vaik� sveikatinimo, judrumo, pažintin�s veiklos organizavimo 
po atviru dangumi bei darnaus vystymosi švietimo, problemas. Ne�manoma �diegti toki� 
ugdymo(si) aplink� �vairov�s, kokia yra gamtoje. D�l šios priežasties inicijuojame projekt� 
„Pagaliuk� pedagogika“, kurio tikslas – sukurti ugdymo(si) po atviru dangumi model�, leisiant� 
išpl�sti ugdymo(si) aplink�, form� ir pedagogini� technologij� �vairov� nacionaliniame 
ikimokyklinio ugdymo kontekste.  

9. Dalyvavome konkurse „Vilniaus miesto savivaldyb�s �moni� ir �staig� žalioji aplinka – 
aplinkosauginio švietimo erdv�“ laim�ta III vieta, vertingi prizai 

10. Vilniaus lopšelio-darželio „Coliuk�“ žalioji aplinka �vairi ir bendruomen�s puosel�jama, 
naudojama vaik� ugdymuisi. Bendruomen�s iniciatyva užveistas žaliuoja ir vaisiais atsid�koja 
„Coliuk�s sodas“, kuriame auga net 32 kolonin�s obelys, 15 rojaus obelai�i�, 9 riešutmedžiai ir 
kaulavaisiai, kiti medžiai. Edukacin�s erdv�s �staigos aplinkoje kuriamos planingai, kiekvienais 
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metais jos turtinamos priemon�mis, metodine medžiaga, kuriamos naujos. �staigos aplinkoje jau 
funkcionuoja 12 edukacini� erdvi�. 

11. Darželis yra draugiškas gyv�nams, jame auginame du šunis ir j�ros kiaulyt�, turime du 
akvariumus bei auginame vištas ir gaidel�. Vaikai paž�sta gyv�nus, juos priži�ri, daugelis 
namuose turi augintini�. Akcija „� daržel� su augintiniu“ yra t�stin�, vaikai didžiuojasi savo 
augintiniais, parodo juos draugams, supažindina, papasakoja apie išskirtines augintini� 
charakterio bei prieži�ros savybes. Projektas „Viš�iuk� dienoraštis“, kurio d�ka �staigos kieme 
apsigyveno viš�iukai, kuriuos vaikai augina, stebi, maitina, juos skai�iuoja, sveria, matuoja, renka 
kiaušinius bei juos ragauja. 

12. M�s� darželis pateik� paraišk� ir buvo atrinktas dalyvauti Žem�s �kio ministerijos (Ž	M) ir 
Programos „Leader“ bei žemdirbi� mokymo metodikos centro (PLŽMMC) �gyvendinamoje 
Švie�iamosios gyvulininkyst�s programoje, kurios tikslas – skatinti vaik� ir jaunimo 
susidom�jim� gyvulininkyste. �gyvendinant program�, vaikai supažindinami su visomis 
Lietuvoje paplitusiomis tradicin�mis gyvulininkyst�s šakomis: pienine ir m�sine galvijininkyste, 
kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žv�rininkyste, 
triušininkyste ir bitininkyste, j� produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos �kiniu 
gyv�n� veisl�mis. Su gauta programos medžiaga ir panaudodami darželio išteklius, 
organizuojame vaikams linksmus ir �domius užsi�mimus ekskursijos � �kius, smulki� gyvuli� 
parod�les. Dalyvavome �kini� gyv�n� parodoje „Augink, r�pinkis, myl�k“ pagal Švie�iamosios 
gyvulininkyst�s program�. Vykome � Vrublevski� �k�. 

 
SVEIKATOS UGDYMO IR MOKYMO APSKAITA 2016-2020 

 
 
 
 
 

Nr. 

 
Sveikatos mokymo ir ugdymo 

priemon�s 

Vykdytojas 
(lektori�, 
autori� 

pavard�s 

Apmintys 
(dalyvi� 
skai	ius, 
tiražas, 
trukm�) 

Rezultatai/ 
Refleksija/Pastabos 

R�šis ir pavadinimas 
(seminaras, 

konferencija, leidinys, 
laida, kt. temos 
pavadinimas) 

Vieta ir 
laikas 

1.  Žiemos sporto švent� 
pagal Kal�dines slav� 
tradicijas.  
Pagal darželio 
prioritet� – 
Multikult�rinis 
darželis. 

2016–
2020 
 

A. K. 
J. B. 

Kasmet apie 
80 vaik�, 12 
pedagog� 
45 min.  

�vairiais personažais 
pavirt� „Vabaliuk�“ 
grup�s vaikai aplank� 
visus darželio darbuotojus, 
pakviesdami � linksmybes 
akmen� kieme. Scenoje 
skamb�jo muzika, kleg�jo 
džiaugsmingi vaik� balsai. 
Išmokome nauj� žaidim�, 
burt�, o taip pat 
paragavome ekologišk� 
bandeli�, mork� ir karštos 
arbatos, kuri� vir�me iš 
darželyje užaugint� 
vaistažoli�. 

2.  Pasaulin� sniego 
diena Vilniaus 

2018–
2020 
 

Mokytojai Kasmet apie 
120 vaik�, 

Šia proga sureng�me 
švent�, kurios metu visus 
ugdytinius pakviet�me 
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lopšelyje-darželyje 
„Coliuk�“. 

15 
pedagog� 

važin�tis rogut�mis, 
vaikš�ioti su lazdomis, 
d�lioti mozaikas, spalvinti 
snieg�. 
Vaikai matavo kieno rog�s 
šliuožia toliausiai, 
skai�iavo kiek vaik� jose 
telpa, išband� kelion� 
rogi� karavanu, k�r� 
angelus sniege. 
Žaidimai vaikams suk�l� 
daug juoko, ger� emocij� 
bei paskatino tirti, 
išbandyti, atrasti kažk� 
naujo. 

3.  Respublikinis 
ikimokyklinio 
ugdymo �staig� 
projekto  „Lietuvos 
maž�j� žaidyn�s“. 

2018–
2020 
 

A. K,  
V. U., 
B. S.,  
T. K.,  
I. G.,  
B. 
.  
 

Kasmet apie 
120 vaik� 
12 
pedagog�, 
techninis 
personalas 

Šio renginio tikslas, tai 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus 
vaik� aktyvumo 
didinimas, tenkinant 
prigimtin� vaik� jud�jimo 
poreik�.  
Taip pat siek�me 
glaudesnio bendravimo ir 
bendradarbiavimo tarp 
„Vilnis“ metodinio b�relio 
specialist�, profesin�s 
paramos bei pagalbos, 
ugdant sveikus, fiziškai 
aktyvius vaikus. Švent�je 
dalyvavo ne tik Vilniaus 
lopšelio-darželio 
„Coliuk�“ bendruomen�, 
bet ir daugumos 
mikrorajono �staig� 
ikimokyklinio bei 
priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai.  
Renginys prasid�jo nuo 
iškilmingo fakelo bei 
emblem� �nešimo, 
skambant olimpiniam 
himnui. Atliekant rungtis, 
vaikai mok�si komandin�s 
veiklos �g�dži�, 
draugiškumo. Užduo�i� 
metu buvo svarbu judesi� 
koordinacija, atlikimo 
tikslumas. Švent�s metu 
išband�me žiemos sporto 
šakas, džiaug�m�s, 
patyr�me teigiamas 
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emocijas. Sirgaliai 
energingai plojo, tryp� 
kojomis, mojavo 
margaspalviais kutais, 
palaikydami komandas. 
Pabaigoje komandoms 
buvo �teiktos dovanos bei 
pad�kos. 

4.  Darželio kieme �rengti  
Teletabi�  kalneliai. 

�rengta 
rugs�jo 
m�nes� 

Administr. 
techninis 
personalas 

120 vaik� Edukacin� erdv� gryname 
ore, skatina jud�ti, žaisti 
judrius žaidimus, lavinti 
pusiausvyr�, vikrum�, 
teikianti džiaugsmo 

5.  Dalyvavimas 
aplinkosauginiame 
projekte „Mes 
r�šiuojam“. 

Met� 
eigoje 
bei 
suskirst
omas � 
dvi 
atskiras 
akcijas 
(gruodis 
geguž�-
daikt� 
išvežim
as) 

(EGIO) bei 
(GIA)  

Bendr.: 
vaikai, 
t�vai, 
darbuotojai-
apie 150 
žmoni� 

�gyvendinamos DVŠ 
id�jos d�l saugaus atliek� 
išmetimo ir perdirbimo 

6.  Darnaus vystymosi 
�g�dži� formavimo 
programa ,,Darni 
Mokykla“. 

 

2016–
2020 
 

Programos 
iniciatoriai: 
Lietuvos 
vaik� ir 
jaunimo 
centras ir 
Švietimo ir 
mokslo 
ministerija 
 

Kasmet 
�sitraukia 
visa bendr. 

Programos „Darni 
Mokykla“ tikslas – ugdyti 
visuomen�s 
s�moningum�, suteikiant 
žini� ir geb�jim�, 
reikaling� kurti darnias 
ugdymo �staig� 
bendruomenes, geban�ias 
veiksmingai valdyti ir 
naudoti išteklius, derinant 
aplinkos apsaug�, socialin� 
teisingum� ir ekonomikos 
vystym�si. 

7.  Dalyvavimas projekte 
„Futboliukas. Kiškis 
Hansas žaidžia 
futbol�“.  

2016–
2020 

Lietuvos 
futbolo 
asociacija ir 
Goethe-
Institut 
Vilniuje.  

Kasmet apie 
120 vaik�, 
pedagogai 

T�stinis vaik� judrumo, 
sporto ir smagaus 
bendravimo projektas  

8.  Projektas „Judrus 
lauke ištisus metus“. 

Visus 
metus 
2016–
2020 
 

Mokytojai Kasmet apie 
120 vaik�, 
15 
pedagog� 

Su vaikais leidžiame laik� 
lauke du kartus per dien�, 
bet kokiu oru. Met� 
b�gyje  žaid�me �vairius 
sporto žaidimus (futbolas, 
krepšinis, estafet�s ir t.t.), 
mok�m�s taisyklingai 
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atlikti kv�pavimo 
pratimus. Kartu su vaikais 
lauke einame pas vištas j� 
maitinome, stebime 
pasikeitimus, ieškome ar 
atsiranda kiaušiniai 
skai�iuojame, lyginame, 
analizuojame, tyrin�jame 
ir t.t. Stebime darželio 
sodo pasikeitimus pagal 
met� laik�. Žaidžiame 
sporto žaidimus. 

9.  
 

 

Projektas ,,Ugdymasis 
be sien�“. 

2018–
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 
. Kasmet 
�sitraukia 
visa bendr. 
 

Ugdymosi lauke metu 
vaikai paž�sta gamt�, 
kurioje nevaržomai 
tyrin�ja supant� pasaul�. 
Susipaž�sta su aplinka kuri 
supa m�š� daržel� ir m�š� 
namus. Vaikai orientuojasi 
aplinkoje, parodo kur yra 
j� namai. B�giojimas, 
šokin�jimas, sl�pyn�s, 
žaidimas su kamuoliu ne 
tik stiprina smulkiuosius 
raumenis, ta�iau padeda 
pl�toti stambi�j� motorik�, 
koordinacij� bei 
visapusiškai stiprina fizin� 
bei psichin� sveikat�. 
Pratina vaikus saugaus 
elgesio gamtoje, lavina 
socializacij�, padeda 
atsikratyti stereotipini� 
veikl�. 

10.  „Vasar�l� užaugino, 
ruden�lis sunokino“. 
Coliuk�s sodo ir daržo 
prieži�ra. 

2016–
2020 
 

Mokytojai Kasmet 
�sitraukia 
visa bendr. 
 

Organizavome ugdom�j� 
veikl� nat�ralioje 
aplinkoje, panaudojant 
gamtines priemones. 
Vaikai steb�jo augal� 
augim� nuo s�klos iki 
vaisiaus, laist� ir steb�jo 
augan�ias daržoves bei 
prieskoninius augalus. 
Skai�iavo, lygino ir 
tyrin�jo. Užaugint� derli� 
vaikai draugiškai 
pasidalino ir skaniai 
suvalg�. Sveiko 
maitinimosi �g�dži� 
formavimas. 
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11.  �gyvendiname 
socialinio-emocinio 
intelekto programa 
„Kimochi“. 

2018–
2021 
 

Psichologas 
Mokytojai 

Kasmet apie 
60 vaik�, 
šeimos, 
pedagogai 

Supažindina vaikus su 
emocijomis, jausmais, 
kaip juos atpažinti ir 
valdyti. Vykdoma visose 
3–7 m. amžiaus vaik� 
grup�se. 

12.  Projektin� veikla 
„Matau, girdžiu, lie�iu 
– paž�stu“. 

Nuo 
2019 m. 

T. K. „G�ly�i�“ 
grup�, 15 
vaik�, 
pedagogai, 
t�vai 

Tikslas – ugdomosios 
veiklos metu lavinti vaik� 
sensorinius potyrius, 
skatinti suvokti ir pažinti 
aplinkin� pasaul�. 
Uždaviniai: 
1. Taikant judrius 
užsi�mimus, lavinti vaik� 
vestibiuliarin� ir 
propriorecepcin� sistemas. 
2. Ugdomosios veiklos 
metu turtinti vaik� 
taktilinius potyrius. 
3. Lavinti vaik� smulki�j� 
motorik�. 
4. Žaidim� metu 
stimuliuoti vaik� reg�, 
uosl�, klaus�, supažindinti 
su maisto racionu. 
5. Per aplinkinio pasaulio 
pažinimo proces� skatinti 
vaik� savarankiškum� ir 
pažintinius �g�džius. 

13.  Projektin� veikla 
„Mažos akyt�s mato 
pasaul�“. 

Nuo  
2019 m. 

T. K. „Bitu�i�“ 
grup�, 25 
vaikai, 
pedagogai 

Projekto tikslas: 
Atlikti vaik� reg�jimo 
sutrikim� prevencij� ir 
skatinti vaik� 
sveikatinim�.  
Projekto uždaviniai: 
1.Išmokyti vaikus 
taisyklingai atlikti aki� 
mankšt�. 
2.Ugdyti vaik� empatij� ir 
tolerancij� akliems ir 
silpnaregiams žmon�ms. 
3.Supažindinti vaikus su 
maisto produktais ir 
mineralin�mis 
medžiagomis, kurie turi 
teigiamos �takos reg�jimo 
funkcijai. 
4.Skleisti informacij� 
t�vams ir darželio 
bendruomenei apie 
reg�jimo sutrikim� 
prevencijos svarb�. 
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14.  OVUP (olimpini� 
vertybi� programos) 
praktinis 
�gyvendinimas. 

2016–
2020 

T. K. „Boruž�li�“ 
grup�, 11 
vaik�, 
pedagogai, 
t�vai 

Pagarbos, pagalbos ir 
atsakomyb�s vertybi� 
ugdymas fizinio aktyvumo 
veiklose. 

15.  Naratyvinio žaidimo 
istorijos:  
Drambliukas Elmeris;  
Pitagoro paslaptys;  
Viš�iuk� dienoraštis. 

Visus 
metus 

Mokytojai 120 vaik�, 
pedagogai 

Naratyvinio žaidimo metu 
vaikai  �sitrauk� � aktyvias 
veiklas darželio teritorijoje 
– žaid�, sportavo, tyrin�jo 
ir kt. 

16.  Gr�dinimasis, 
smulkiosios motorikos 
lavinimas, rytin�s 
mankštos lauke.  

Visus 
metus 
 

G. K.  120 vaik� 
mokytojai 

Vaikš�iojimas basomis, 
žaidimai su vandens stalu, 
kur� pagamino darželio 
meistras.  

17.  Projektin� veikla 
„Sveikos kojyt�s-tiesi 
nugaryt�“. 

Visus 
metus 

J. M. 20 vaik� Pagaminome priemoni� 
plokš�iap�dyst�s 
profilaktikai, vaikai 
entuziastingai dalyvavo 
veiklose, vaikš�iojo 
kilim�liais, pagamintais 
kartu su t�veliais. 

18.  Projektin� veikla 
„
iupin�jame, 
kuriame, kalbame“. 

Visus 
metus 

G. K.  20 vaik� Kiekvien� ryt� pradedame 
smagiais pirštuk� ir 
ranky�i� žaidimais, vaikai 
prad�jo aiškiau kalb�ti, 
dom�tis knygut�mis... 

19.  Respublikin� 
projektin� veikla 
„Žaidimai moko“. 

Visus 
metus 

T. K. „Boruž�li�“ 
grup� 
11 vaik�, 
pedagogai, 
t�vai 

Ši programa skirta 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogams bei švietimo 
pagalbos specialistams, 
siekiantiems ugdymo(si) 
kokyb�s gerinimo bei 
�vairinimo. 
Programos uždaviniai: 
1. Tobulinti mokytoj� 
profesines kompetencijas, 
reikalingas ugdant �vairias 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus 
vaik� kompetencijas. 
2. Suteikti pedagogui žini� 
apie skaitmenin�s kartos 
bruožus ir šiuolaikini� 
vaik� ugdymo ypatumus. 
3. Pad�ti pedagogui 
id�jomis, kaip organizuoti 
aktyvinan�ias ir 
visapusiškai lavinan�ias 
veiklas vaikams, 
pasitelkiant patyrimin� 
ugdym� ir žaidimus. 
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20.  Projektai „Vabaliuk�“ 
grup�je: „Vaisi� ir 
daržovi� kokteiliai“; 
„Vitaminai l�kšt�je“; 
„Sveika gyvensena“. 

Visus 
metus 

A. K.  
J. B.  

25 
ugdytiniai 

Sistemingai � ugdymo 
turin� �traukiamos sveikos 
mitybos edukacin�s 
veiklos, pokalbiai,  
formuojami sveiko ir 
palankaus maisto 
ragavimo bei valgymo 
�g�džiai. 

21.  Vieversio diena 
Botanikos sode. 
Edukacija 
„Pasimatuok eigulio 
kepur�“. 

2020 m. 
vasaris 

B. S., 
B. 
.  

Visa bendr. Vykome � botanikos sod�, 
ten sutikome miškinink� ir 
užgav�ni� persireng�l�, 
visk� žinant� apie augalus. 
Turininga popiet� gamtoje 
patiko dideliems ir 
mažiems. Susipažinome 
su paukš�iais, paklaus�me 
j� bals�. Sužinojome, kad 
vieversys šiemet parskrido 
savaite ankš�iau, o tai 
reiškia, kad pavasaris 
užsit�s. Prisimin�me sen� 
tradicij�, kad per 
Užgav�nes b�tina suptis. 
Išradingasis miškininkas 
greitai sukonstravo 
s�pynes ir pasupo vaikus. 

22.  „Šv�skime Lietuv� 
kartu“ Seminaras-
diskusija bei piknikas 
darželio kieme. 

2020-
03-11 

Mokytojai Vaikai, 
Pedagogai, 
techninis 
personalas, 
t�vai. 

Šia proga sureng�me 
švent�. Tev�liai dalyvavo 
seminare, o vaikai su 
pedagogais  gamino 
sveikuoliškus vaisi� 
kokteilius, pyn� apyrankes 
ir dalyvavo estafet�se.  

23.  Projektas „Tai bent 
v�rinukas“. 

2020-
05-14 

I. G. G�ly�i� 
grup�, 
14 vaik� su 
t�veliais 

Vaisi� ir daržovi� 
v�rinuk� gaminimas. 

24.  Edukacin� veikla 
„Maž� vabal�li� 
didelis pasaulis“. 

2020 m. 
birželis 

V. U. Bitu�i� gr. „Bitu�i�“ grup�s vaikai 
susipažino su vabzdžiais ir 
kitais gyviais tiesiog 
grup�je. 
NEIŠSIG�SKIT: vabalai, 
vorai, pelyt�s buvo 
padaryti iš graikini� 
riešut� keval� (aukl�tojos 
k�ryba karantino metu). 
Tod�l vaikai dr�siai �m� 
juos � rankas, o iš 
kalad�li� konstravo 
s�pynes. Lauko teritorijoje 
tur�jome galimyb� 
susipažinti su... 
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NEPATIK�SITE: vien� 
dien� vaikai prie seno 
kelmo surado sraigi� 
karalyst�, steb�jo kaip 
sraiges šliaužia, ieškojo 
sau draug� ar šeimos 
nari�. Kit� dien� 
stov�jome prie obelait�s ir 
tyliai klaus�m�s bi�i� 
d�zgesio. Pasikalb�jome 
apie bi�i� naud� žmogui ir 
m�s� aplinkai. Tre�i� 
dien� vaikai nusprend� 
pastatyti vabal� viešbut�, o 
dabar visi laukia, kol jame 
apsigyvens vabzdžiai. 
Vaikai netgi sugalvojo 
prie viešbu�io �kurti 
vabal� ligonin�. 

25.  Vandens švent� 
Coliuk�s sode. 

2020-
06-19 

V. B. Darželio 
ugdytiniai 

�traukti visi grup�s 
ugdytiniai. Linksmi, 
nuotaikingi žaidimai su 
vandeniu. Vandens 
tyrin�jimas, vandens 
proced�ros, estafet�s. 

26.  Atvira veikla „Žalioji 
vaistin�“. 

2020-
07-08 

A. K.,  
B. S.,  
T. K.  
 

Vabaliuk� 
gr., 
Boruž�li� 
gr.  
Veiklos 
vertintojai 

Vaikai susipažino su 
artimiausios aplinkos 
vaistini� augal� �vairove, 
ieškojo  j� panašumo bei 
skirtumo, sužinojo j� 
reikšm� bei naud� žmogui. 
Visomis jusl�mis tyrin�jo 
vaistinius augalus, išmoko 
j� pavadinimus. 

27.  Projektas „Kas 
slepiasi sveikatos 
skrynel�je?“. 

Visus 
metus 

J. M., 
O. J. 

26 vaikai 
t�vai 
techninis 
personalas  

Su vaikais daug kalbam�s 
apie sveik� mityb�, kaip 
saugoti ir stiprinti savo bei 
savo artimo sveikat�, 
nuolat ugdome ir 
puosel�jame sveikos 
gyvensenos �g�džius, 
pratiname prie sveiko ir 
fiziškai aktyvaus 
gyvenimo b�do.  

28.  Edukacinis spektaklis  
,,Kiškio  sriuba“. 

2020-
09-01 

M. E. 
A. V. 
J. M. 

Vaikai 
Pedagogai 
t�vai. 

Edukacinis spektaklis apie 
daržovi� sriub�. Šis 
spektaklis vaikams 
primine kokias daržoves 
sveika valgyti, kur jos 
auga ir k� galima iš j� 
pagaminti. 
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29.  Projektin� veikla 
„Sveikas maistas- 
sveikas aš“. „Bitu�i� 
gr. vaikams. 

2020-
10-02 

J. M., 
O. J. 
 

19 vaik� 
15 t�v� 
 

Tyrin�jome vaisius ir 
daržoves, gaminame 
salotas, spaud�me vaisi� 
sultis ir t. t. 

30.  Atvira ugdomoji 
veikla „Žiemos 
linksmyb�s“. 

2020-
12-15 

J. B. 
G. K. 

10 vaik�, 3 
pedagogai, 
techninis 
personalas. 
45min. 
 

Kalb�jome apie žiemos 
požymius, vaikai aktyviai 
dalyvavo švent�je: 
deklamavo eil�raš�ius apie 
žiem�, apie šventes. 
Atsp�jo m�sles, žaid� 
žaidimus, estafetes. 
Ži�r�jome video iš 
Laplandijos. Radome ir 
gavome sveikuolišk� 
dovan�li�. 

31.  Projektin� veikla 
„Ikimokyklinio 
amžiaus vaik� 
plokš�iap�dyst�s 
profilaktika – 
linksmosios p�dut�s“. 

2016–
2020 
 
 

Mokytojai Kasmet apie 
120 vaik�, 
12 
pedagog�, 
techninis 
personalas, 
t�vai.  

 

32.  Projekto 
„Sveikatiada“ veiklos, 
sveikos mitybos 
�g�dži� lavinimas bei 
sveikatai palankaus 
meniu �gyvendinimas. 

2019 m. 
sausis-
birželis 
  

A. K. 
J. B. 
Direktoriaus 
pavaduotoja
s ugdymui 

Vabaliuk� 
grup�s 
vaikai, 
pedagogai, 
t�vai. 

http://sveikatiada.lt/ 

33.  Dalyvavimas, sveikat� 
stiprinan�i� mokykl� 
25-me�io rengini� 
bangos per 
Lietuv�, Vilniaus 
ikimokyklini� �staig� 
festivalyje „Šokis 
sporto 
ritmu“. Renginys vyks 
Vilniaus lopšelyje-
darželyje „Pelen�“. 

2018-
04-11 
2019-
04-03 
 

G. K. 
O. J. 
A. V. 

20 vaik�.  

34.  Sveikat� stiprinan�ios 
grup�s veikla. II 
srities sveikatos 
prieži�ros veiklos 
vidinio audito – 
„Psichosocialin� 
aplinka“ ataskaita 

Kasmet   Mokytojai 40 
darbuotoj� 

 
 

35.  Bitu�i� ir Boruž�li� 
grup�s išvyka � 
Atžalyno daržel�-
mokykl�. Kelion� � 
Vitamin� šal�. 

2018 
2019 

Mokytojai 45 vaikai, 
pedagogai 
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36.  Dalyvavimas parodoje 
,,Kilim�lis – p�d� 
sveikatai “. 
Organizuoja Vilniaus 
lopšelis-darželis 
„Žuv�dra“. 

2019-
05-6/7 

J. M. Metodinio 
b�relio 
„Vilnis“ 
�staig� 
bendr. 

 

37.  Švent� šeimai „A�i�, 
kad esi“ 

2016-
2019 

Mokytojai 120 vaik�, 
12 
pedagog�, 
techninis 
personalas, 
t�vai. 

 

38.  „Lauko kavin�“ 
darželio kieme. 
 

2019 
birželis-
liepa 

B. S., B. 
. 80 vaik�, 10 
pedagog�  

39.  Prevencin�s video 
pamokos grup�se 
„Kaip elgtis kilus 
gaisrui“. 

2019 
rugs�jis 

B. 
.  80 vaik�, 
10 
pedagog� 

Vaikai sužinojo kaip elgtis 
kilus gaisrui arba esant 
kitam pavojui. Nežinom� 
dalyk� sužinojo ir 
pedagogai. 

40.  „Muzikos diena“ 
botanikos sode. 

2019 
rugs�jis 

B. 
.  20 vaik� 
3 pedagogai 

Ugdymasis bei aktyvi 
veikla botanikos sode. 

41.  Projektas „Saul�to 
oranžinio traukinio 
kelion� per Lietuv�“. 

2016-
2020 

A. K.  
B. 
.  
Vilniaus 
lopšelis-
darželis 
„R�ta“  

Bendr.: 
Vaikai, 
t�vai,  
Darbuotojai 
– apie 150 
žmoni�. 

 

42.  Nemokamas 
seminaras t�vams: 
„Smurto prevencija: 
kaip pad�ti vaikams 
apsisaugoti nuo 
smurto?“ 

2019 
lapkritis 

Senamies�. 
psicholog. 
studija,  
B. 
. 

12 t�v�  

43.  K�rybin�s, menin�s 
veiklos 
iniciatyva  – „Ledo 
stebukl� savait�“ 

2018-
02-7/15 
 

Mokytojai 120 vaik�, 
12 
pedagog�, 
techninis 
personalas.  

Šiais metais per 
Užgav�nes šokome 
lietuvi� tautinius šokius, 
žaid�me tradicinius 
žaidimus, o taip pat 
suk�r�me sniego ir ledo 
skulpt�r�. Ši skulpt�ra ne 
paprasta, o stebuklinga. 
Koks tas stebuklas? Kai 
sniego ir ledo bokštas 
ištirps, tai bus ženklas, kad 
pavasaris ne už kaln�. 

44.  Suorganizuota 
Respublikin�, 
Sveikat� stiprinan�i� 
mokykl� bangos per 
Lietuv�, akcija „Mes 

2018 B. S. 2488 
dalyviai 

1. Bendruomen� 
informuota apie mitybos 
poky�ius darželyje bei j� 
naud� sveikatai (�vyko du 
bendruomen�s 
susirinkimai, kuriuose 
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m�gstame sveikatos 
šaltinius“. 

dalyvavo mitybos 
specialistai ir gydytojas). 
Šeimos dalijasi sveik� ir 
skani� patiekal� receptais, 
vertina darželio maist�, 
�sitrauk� � respublikin� 
akcij� „Mes m�gstame 
sveikatos šaltinius“. 
(Sveik� ir skani� patiekal� 
receptais bei šeim� 
tradicijomis pasidalijo 12 
šeim�).  
2. �gyvendinta 
Respublikin� 
ikimokyklini� �staig� 
akcija „Mes m�gstame 
sveikatos šaltinius“ � 
akcij� �sitrauk�  2488 
dalyviai iš 18 �staig�. 
Parengtas akcijos 
katalogas, pad�kos, prizai 
nugal�tojams. Akcijos 
katalog� pristatytas 
Vilniaus miesto 
ikimokyklini� �staig� 
vadov� pasitarime. 
3. Parengtas sveikatai 
palankus ir subalansuotas 
meniu, kuris patinka 
vaikams. 
4. �diegiant naujus 
patiekalus, kasdien buvo 
fiksuojamas nesuvalgyto 
maisto kiekis, kalbamasi 
su vaikas, rengiamos 
linksmos akcijos 
„Šiandien paragavau nauj� 
patiekal�“ koreguojamas 
meniu. Šiuo metu maisto 
atliek� kiekis yra 
minimalus. 

45.  Informaciniai 
lankstinukai bei 
pokalbiai su t�vais 
apie pasivaikš�iojimo 
lauke svarb�.  

Visus 
metus 

Mokytojai 200 t�v�.  

46.  Bendruomen�s sporto 
ir muzikos švent� 
„Rudens pasaka“. 

2016-
2020 

Meninio 
ugdymo 
mokytojas 

Kasmet apie  
apie 100 
vaik� ir apie 
50 t�v� 
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47.  Dail�s pleneras „Aš 
sveikas, nes...“ 

2018 
Spalio 
15–19 
d.  

B. S. 
B. 
. 
 

80 vaik�, 
10 
pedagog� 

 

48.  LFF masinio futbolo 
programos 
,,Grassroots“ ir SO 
programos ,,Jaunieji 
atletai“ bendras 
renginys. 

2017, 
2018 

T. K. 10 vaik� su 
t�veliais 

 

49.  Darželio pedagogai 
apr�pinti lietpal�iais 
bei neperšlampama 
avalyne, kad b�t� 
galima � lauk� išeiti 
bet kokiu oru. 

visus 
metus 

A. K. 
B. 
. 

Pedagogai 
bei 
pad�j�jai.  

 

50.  Darželio kieme 
sukurta erdv� 
(sensorinis takas) 
plokš�iap�dyst�s 
profilaktikai. 

visus 
metus 

B. S. 120 vaik�  

51.  Edukacinis renginys 
�staigos bendruomenei 
– „Sveika mityba“, 
bendradarbiaujant su 
Vš� „Sveikatai 
palankus“. 

2017-
02-21 
 

B. S. 50 t�v�, 12 
pedagog�, 
techninis 
personalas 

 

52.  Pirštukai – nykštukai 
– t�stin� projektin� 
veikla. 

2017 m. 
sausis 
  

V. U. 20 vaik�.  

53.  Tiriamoji veikla 
„Kelion� � šal� – 
Gamta“, „M�s� 
mažieji draugai“.  

2017 m. 
balandis 
 

V. U. 
R. K. 

20 vaik�.  

54.  Informaciniai 
lankstinukai bei 
pokalbiai su t�vais 
apie pasivaikš�iojimo 
lauke svarb�.  

Visus 
metus 

Mokytojai 200 t�v�.  

55.  Lietuvos Olimpin�s 
Akademijos konkurso 
puslapiais – Sporto 
šak� video pristatymai 
(fechtavimas, 
sinchroninis 
plaukimas, 
pramoginiai šokiai) 
www.loa.lt 

2016-
02-10 

B. 
. ugdytiniai  

56.  „Darnios mokyklos“  
programos veiklos – 
ženkl� „saugok 
šilum�“, „taupyk 

2016-
04-08 

G. K. 
A. K. 
V. U. 
 

3 grupi� 
ugdytiniai 
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švies�“ , „taupyk 
vanden�“ k�rimas , 
film� perži�ra. 

57.  Pažintin� pamoka 
„Dantuk� prieži�ra“ 
su b�simais 
odontologais, gr. 
„Bitut�s“ . 

2016-
04-08 

B. 
. 25 vaikai   

58.  Ikimokyklinio 
ugdymo �staig� 
metodinio b�relio 
„Vilnis“ ugdytini� 
�taigiausio lipduko 
„Tausok šilum�“ bei 
Išjunk švies�“ 
konkursas. 

2016 m. 
geguž� 

B. S. 
 

300  

59.  Pirštukai – nykštukai 
– t�stin� projektin� 
veikla. 

2016 m. 
sausis 
  

V. U. 15 vaik�   

60.  Tiriamoji veikla 
„Kelion� � šal� – 
Gamta“, „M�s� 
mažieji draugai“.  

2016 m. 
balandis 
 

V. U. 
R. K. 

20 vaik� 
5 t�vai 

 

61.  Projektas „Vaistažoli� 
takas“ 

2016–
2020 

A. K. Kasmet visa 
bendr. 

Vaistažoli� take 
auginamos ramun�l�s, 
�iobreliai, medetkos ir kt. 
Žolel�s surenkamos, 
išdžiovinamos ir 
naudojamos arbatoms. 
Vaikai tyrin�ja arbatas, 
mokosi jas paruošti ir 
vartoti, prisimena augal�, 
iš kuri� paruošia arbatas, 
pavadinimus, savybes. 

 
IŠVADOS:  
Vykdant vidaus audit�, sveikatos stiprinan�ios mokyklos veiklos srities rodikliai �vertinti: 
1. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo strukt�ra, politika ir kokyb�s užtikrinimo – 3 
2. Psichosocialin� aplinka – 3,8 
3. Fizin� aplinka – 3,8 
4. Žmogiškieji ir materialieji ištekliai – 3,9 
5. Sveikatos ugdymas – 4 
6. Sveikat� stiprinan�ios mokyklos veiklos sklaida ikimokyklinio ugdymo mokykloje – 3,2 

Darželyje s�kmingai �gyvendinta 2016–2020 m. sveikatos stiprinimo programa „Coliuk�s 
sodas“.  �gyvendinant program� ryškiausi rezultatai pasteb�ti 2020 metais, kai bendruomen� tapo 
s�moninga, aktyvi, iniciatyvi, o �staigoje visos veiklos tapo orientuotos � sveikatos stiprinimo bei 
DVŠ prioritet�. Darželio lauko aikštel�se sukurta sveikatai palanki fizin� bei psichosocialin� aplinka, 
klesti pozityvus poži�ris � sveik� gyvensen�, o iniciatyvas si�lo tiek techninis, tiek pedagoginis 
personalas, o labiausiai džiugina t�v� �sitraukimas. 
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�staigoje sukurta fiziškai ir psichologiškai saugi ir sveika aplinka, ieškant nauj� erdvi� 
(ugdymasis be sien�) bei kuriant naujas darnaus švietimo id�jas atitinkan�ias erdves �staigos kieme. 
Lopšelio-darželio bendruomen� kuria sveik�, saugi�, estetišk�, savitas tradicijas turin�i� 
multikult�rin� darželio aplink�: vidin�s ir išorines edukacines erdves papild�me naujomis ugdymo(si) 
priemon�mis. Atnaujinta Karkl�n� g. 15 esanti žaidim� aikštel� bei sukurta pritaikyta ne�galiesiems, 
erdv� verandoje, sukurta nauja žaidim� ir k�rybiškumo erdv� (lauko kavin�) Kojelavi�iaus g. 298, 
vykdant projekt� „Magiški kiaušiniai“ darželio kieme atsirado vištid�, kurioje vaikai ir suaug� augina 
penkias vištas ir gaid�. Vykdant „Macierz szkolna“ projekt� darželio grup�je atsirado edukacin� erdv� 
su akvariumu, prad�tas naujas pažintinis projektas „Akvariumo istorijos“. Kieme sukurta aktyvi 
erdv� „Teletabi� kalneliai“. 

�staigos bendruomen� aktyviai dalyvauja aplinkosauginiuose ir ekologinio švietimo 
projektuose, konkursuose. Daug d�mesio skiriama atliek� tvarkymo klausimams, k�rybini� seminar� 
metu iš antrini� žaliav� kuriamos priemon�s edukacin�ms erdv�ms, populiari iniciatyva „Antras 
daikt� gyvenimas“. Sukurti žaidimai puikiai �vertinti parodoje „Kita forma. Žaidimai“. Jau 
tradicin�mis veiklomis tapo: „Prieš išmesdamas – pagalvoju“,  „Mes r�šiuojam“, „Ugdymas be 
sien�“ (pamokos regioniniuose parkuose), „Rudens pasaka“ ir daug kit�. Aplinkosaugin�s nuostatos 
perteiktos eksponuojamame stende „Draugiškos gamtai aplinkos k�rimas ir panaudojimas“. 

2020 metais inicijuota, apibendrinta bei konkursui pateikta penki� pra�jusi� met� darželio 
gamtosauginio ugdymo patirtis (paskelbta �staigos svetain�je http://coliukeld.weebly.com/). Vilniaus 
lopšelis-darželis „Coliuk�“ tapo laureatu, pelnytas diplomas „Aplinkai draugiška ugdymo �staiga“, 
prizai bei dovanos. Už aplinkosauginio švietimo populiarinim�, jaunosios kartos tarpe bei id�j� 
sklaid�, �kvepiant ne tik išmokti bet ir dom�tis, už aktyv� žingeidum�, realiais darbais parodyt� 
r�pest� savo aplinkai (organizatorius Vš� RV agent�ra). 2019 metais darželio bendruomen� peln� III-
� viet� konkurse „Vilniaus miesto savivaldyb�s �moni� ir �staig� žalioji aplinka – aplinkosauginio 
švietimo erdv�“. 2019 metais gavome aukš�iausi� �vertinim� liudijant� auksin� sertifikat� už darnios 
mokyklos k�rim�. Auksinis sertifikatas parodo, kad ugdymo �staiga padar� didel� pažang� 
�gyvendindama darnaus vystymosi iniciatyvas ir yra lyder� nacionaliniu mastu. 

 
III SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI 
 

PROGRAMOS TIKSLAS – formuoti vaik� sveikos gyvensenos �g�džius,  pedagog�, specialist� bei 
t�v� bendruomen�s pastangomis kurti integruot�, visa apiman�i� sveikatos stiprinimo sistem� bei 
sveikatai palanki� fizin� ir psichosocialin� aplink�, ugdyti pozityv� poži�r� � sveik� gyvensen�.  
UŽDAVINIAI:  

• Kryptingai pl�toti sveikatos stiprinimo veiklas, kurti naujus metodus bei priemones, �traukiant 
metodinio b�relio bei šalies �staigas. 

• Puosel�ti fiziškai ir psichologiškai saugi� ir sveik� aplink�, ieškant nauj� erdvi�, materialini� 
galimybi� turtinti jau turimas.  

• Tobulinti atsaking� asmen� kvalifikacij�.  
• Didinti t�v� bendruomen�s kompetencij� sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais, 

informuojant juos apie vaik� sveikatos saugojimo ir stiprinimo priemones �staigoje bei skatinant 
�sijungti � sveikatos stiprinimo program� ir rodyti pavyzd� vaikams. 

• Sistemingai vykdyti sveikatos stiprinimo darželyje analitin�-tiriam�j� veikl�. 

PRIORITETAS 
Bendruomen�s sveikos gyvensenos ugdymas ir gamtosauga. 

IV SKYRIUS 
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SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMON�S, LAUKIAMI 
REZULTATAI IR J� VERTINIMO RODIKLIAI 

 
1 veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKT�RA, 
POLITIKA IR KOKYB�S UŽTIKRINIMAS 
Tikslas – užtikrinti sveikatos ugdymo kokyb� ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo 
mokykloje. 
Uždaviniai: 1. Pl�toti sveikatos ugdymo procesus, užtikrinant j� kokyb�. 
2. Tobulinti sveikatos stiprinimo proces� kokyb� ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo 
mokykloje. 
Rodiklis  Priemon�s Priemoni� 

�gyvendinimo 
data 

Už priemoni� 
�gyvendinim� 

atsakingi 
asmenys (tik 

pareigos) 
1.1. Sveikatos 
stiprinimo veiklos 
organizavimo 
grup�s sudarymas 

1.1.1. Papildyti sveikatos stiprinimo veikl� 
organizuojan�i� grup� ikimokyklinio 
ugdymo grupi� t�v� atstovais, kasmet 
koreguoti jos sud�t�, pasiskirstant 
atsakomyb� už atskiras veiklos sritis, 
aktyvinti jos veikl�. 
 
1.1.2. Informacij� apie sveikatos stiprinimo 
procesus teikti bendruomenei visuotiniuose 
susirinkimuose du kartus per metus bei 
nuolat per egzistuojan�ias komunikacijos 
priemones – �staigos internetin� svetain�, 
uždara facebook grup�. 
 
1.1.3. �traukti iki 80proc bendruomen�s,  � 
sveikat� stiprinan�ias veiklas. 
Organizuojami renginiai, �traukiant vis� 
bendruomen� – „Judrus lauke išt�sus 
metus“, sporto ir pramog� švent�s: „Sniego 
diena“, „Vandens diena“, „Stalo teniso 
diena“, „Šoki� diena“ bei kitas pagal 
darželio kalendori�. 

Kasmet iki 
spalio 1-os 

 
 
 
 
 
 

Kasmet 
 
 
 
 
 

2021 -2025 

Direktorius 
 
 
 
 
 
 
Direktorius, 
�gyvendins  
sveikatos 
stiprinimo  
veikl� 
organizuojanti 
darbo grup� 
(toliau 
– SSVO darbo
 grup�)  
 
 
 
 
 

1.2. Sveikatos 
stiprinimas yra 
�trauktas � 
mokyklos veikl� 

1.2.1. Planuoti sveikatos stiprinimo 
priemones metin�s veiklos planuose. 
Sveikatos stiprinimo veiklos planas bei 
ataskaita atsispindi metiniuose planuose. 

 
1.2.2. Integruoti sveikatos ugdym� � 
savait�s planus. 
 
1.2.3. Sveikatos stiprinimas atsispindi 
ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio 
ugdymo mokyklos strateginiame plane, 
mokyklos vizijoje, misijoje. 

Kasmet 
sausio 
m�nes� 

 
 

Nuolat 
 
 

2022 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 
 
Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 
 
Direktorius 

1.3. Visuomen�s 
sveikatos 
prieži�ros 

1.3.1. Reguliariai supažindinti personal� su 
vaik� sveikatos problemomis, rizikos 
veiksniais, profilaktin�mis priemon�mis, 

2021–2025 
 
 

Visuomen�s 
sveikatos 
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mokykloje 
organizavimas 

jas aptarti-kart� � ketvirt� arba dažniau 
pagal poreik� ir situacij�. 
 
1.3.2.Valdyti ir sisteminti informacij� apie 
vaik� sveikat�, rizikos veiksnius. 
 
1.3.3. Kasmet iki spalio 1 d. atnaujinti 
darbuotoj� žinias, supažindinant su 
b�tinomis vadovo patvirtintomis tvarkomis: 
mokini� apži�ros d�l asmens higienos; d�l 
veiksm� mokiniui susirgus ar patyrus 
traum�; d�l pirmosios pagalbos suteikimo; 
d�l pagalbos mokiniui, sergan�iam l�tine 
neinfekcine liga; d�l veiksm� �tarus, kad 
vaikas patiria smurt� šeimoje, d�l paty�i� 
suvaldymo bei prevencijos.  

 
 
 

Nuolat 
 
 

2021 -2025 

specialistas, 
dietistas 
 
Grupi� 
mokytojos 
 
Direktorius, 
Psichologas 

1.4. Sveikatos 
stiprinimo 
proces� ir 
rezultat� 
vertinimas 

1.4.1. Kasmet atlikti Sveikatos stiprinimo 
veiklos vertinim� kartu su ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo mokyklos 
kasmetiniu veiklos �sivertinimu pagal 
darželio �sivertinimo model�. 
 
1.4.2. �traukti savivaldos institucijas bei 
vis� bendruomen�, aptariant sveikatos 
stiprinimo veiklos vertinimo rezultatus. 

2021–2025 
 
 
 
 

Kasmet iki 
vasario 1 d. 

SSVO darbo  
grup� 
 
 
 
Direktorius 

Laukiamas rezultatas – atsakingas planavimas ir veiklos objektyvus �sivertinimas pad�s 
s�kmingai �gyvendinti sveikatos stiprinimo program�, �traukiant kuo daugiau bendruomen�s nari�. 

 
2 veiklos sritis. PSICHOLOGIN� APLINKA 
Tikslas – Pl�toti pasitik�jim� ir partneryst�, pagrindine vertybe laikant gerus ikimokyklinio ir/ar 
priešmokyklinio ugdymo mokyklos bendruomen�s nari� tarpusavio santykius. 
Uždavinys – kurti ir puosel�ti gerus ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokyklos 
bendruomen�s nari� tarpusavio santykius. 

Rodiklis Priemon� Priemon�s 
�gyvendinimo 
data 

Už priemon�s 
�gyvendinim� 

atsakingi 
asmenys (tik 

pareigos) 
1.1. Mokyklos 
bendruomen�s 
nari� ger� 
tarpusavio 
santyki� k�rimas 
ir puosel�jimas. 

2.1.1. Kasmet atliekamas fizin�s ir  
psichosocialin�s aplinkos lyginamasis 
tyrimas, kurio metu išsiaiškinama ar: 
dauguma mokytoj� ir kit� specialist� 
patenkinti, kad dirba šioje mokykloje; 
dauguma bendruomen�s nari� teigia, kad 
vaikai noriai lanko m�s� �staig�;  
pakankamai veikia konsultacin� sistema 
iškilusioms problemoms spr�sti; 
dauguma bendruomen�s nari� gerai vertina 
mokykloje veikian�i� paramos, �vertinimo 
ir skatinimo sistem�;  
dauguma mokytoj� ir kit� darbuotoj�, t�v� 
(glob�j�, r�pintoj�) teigia, kad mokyklos 

Kasmet 
balandžio 

m�nes� 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
Psichologas 
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aplinka maloni, skatinanti k�rybiškai 
dirbti; 
mokykloje gerai veikia vaik� adaptavimosi 
sistema; 
dauguma vaik�, mokytoj�, kitu darbuotoj�, 
t�v� (glob�j�, r�pintoj�) pritaria esamai 
tvarkai ir drausmei mokykloje;  
dauguma speciali�j� ugdymosi poreiki� 
bei socialin�s atskirties vaik� t�v� 
(glob�j�, r�pintoj�) mano, kad j� vaik� 
poreikiai yra tenkinami tinkamai.  

2.2. Galimybi� 
dalyvauti 
sveikat� 
stiprinan�ioje 
veikloje visiems 
mokyklos 
bendruomen�s 
nariams 
sudarymas. 

2.2.2. Bendruomen�s nari� (tarp j� atskirai 
vaik�, j� t�v� (glob�j�, r�pintoj�), 
mokytoj� ir kt.), teigian�i�, kad jie 
skatinami išreikšti savo nuomon� jiems 
r�pimais sveikatos stiprinimo klausimais, 
apimtys did�ja. 
 
2.2.1. Sistemingai informuoti 
bendruomen�s narius apie sveikatos 
stiprinimo veiklas bei rezultatus, �traukiant 
kuo daugiau bendruomen�s nari� (tarp j� 
atskirai vaik�, j� t�v� (glob�j�, r�pintoj�), 
mokytoj� ir kt.), dalyvaujanti �vairiose 
mokyklos sveikatos stiprinimo veiklose: 
„Sveikata visus metus“, „Sveikatiada“, 
„Darni mokykla“ ir kt. 

2023 
 
 
 
 
 
 

Kasmet 

SSVO darbo  
grup� 
 
 
 
 
 
Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2.3. Smurto 
(fizinio, 
psichologinio/ 
emocinio, 
seksualinio, 
neprieži�ros ir 
apleistumo) 
apraiškos 
mokykloje. 

2.3.1. Kasmet atliekamas anoniminis 
psichosocialin�s aplinkos tyrimas, siekiant 
išsiaiškinti bendruomen�s nari� (tarp j� 
atskirai vaik�, j� t�v� (glob�j�, r�pintoj�), 
mokytoj� ir kt.), smurtinio suaugusi�j� 
elgesio atvej� maž�jimo/did�jimo 
tendencijas. 
 
2.3.2. Bendradarbiauti su VPPT 
specialistais: konsultacijos, atvej� analiz�, 
specialiosios pedagogin�s psichologin�s 
pagalbos savalaikis užtikrinimas.  
 
2.3.3. Kurti ir puosel�ti saugi� bei 
pasitik�jimu gr�st� bendruomen�, 
vadovaujantis �staigos prioritetu „Darželis 
be paty�i�“, �gyvendinant socialinio-
psichologinio intelekto ugdymo program� 
„Kimochi“. 
 
2.3.4. Teikti �taigi� informacij� t�vams, 
platinti straipsnius, informacinius 
pranešimus, atmintines fizinio aktyvumo, 
sveikos mitybos, aplinkos veiksni� �takos 
sveikatai temomis: „Judrus lauke išt�sus 

Kasmet 
 
 
 
 
 
 
 

Kasmet 
 
 
 
 

2021-2025 
 
 
 
 
 
 

Kasmet 
 
 
 
 

Psichologas 
 
 
 
 
 
 
 

Pagalbos 
vaikui 
specialistai 
 
 
Psichologas 
 

 
 
 
 
 
SSVO darbo  
grup� 
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metus, bet kokiu oru“, informaciniai 
pranešimai apie psichologin�s sveikatos 
stiprinim�; apie adaptacij� darželyje. 
Seminarai apie fizin�, 
psichologin�/emocin�, seksualin� smurt� – 
kaip j� atpažinti. Informaciniai pranešimai 
bendruomenei apie pavojus internetin�je 
erdv�je, kadangi didel� dalis ugdymosi 
perkelta � nuotolin� erdv�. 
 
2.3.5. Organizuoti fizin� aktyvum�, darnaus 
vystymosi švietim� bei atjaut� skatinan�ius 
renginius bei projektus bendruomenei: 
„Žibint� švent�“, „Kaip man �ia smagu“, 
„Rudens pasaka“, „A�i�, kad esi“, „Kas 
pasidalina su kitu, tas laimi“, „Pavasario 
balsais dalinkim�s su visais“, „Pagaliuk� 
pedagogika“, „Ugdymasis be sien�“, 
socialinio-emocinio intelekto programa 
„Kimochi“. 

 
 

Kasmet 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2025 

 
 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
SSVO 

Laukiamas rezultatas – užtikrinta veikti ir kurti skatinanti, saugi ir sveika bendruomen�s 
psichosocialin� aplinka, nuošird�s, atviri t�v�, pedagog� ir vaik� santykiai, �staigoje laikomasi 
išgrynint� vertybi�, vyrauja pasitik�jimu bei pagarba gr�sti santykiai. 

 
3 veiklos sritis. FIZIN� APLINKA 
Tikslas – kurti ir puosel�ti sveikatos saugos reikalavimus atitinkan�i� ir sveikat� stiprinan�i� vaik� 
ugdymo aplink�. 
Uždaviniai: 1. Kurti ir puosel�ti saugi� bei sveik� mokyklos aplink�. 
2. Užtikrinti, kad ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokykloje vykstantys procesai 
stiprint� bendruomen�s nari� sveikat�. 

Rodiklis Priemon� Priemon�s 
�gyvendinimo 
data 

Už priemon�s 
�gyvendinim� 

atsakingi 
asmenys (tik 

pareigos) 
3.1. Mokyklos 
teritorijos ir 
patalp� prieži�ros 
užtikrinimas bei 
aplinkos 
pritaikymas 
sveikatos 
stiprinimo 
tikslams 
 
 
 
 
  

3.1.1.  Pagal HN 131:2015 reikalavimus 
atliekama apži�ra d�l tinkamo mokyklos 
teritorijos �rengimo ir prieži�ros 
užtikrinimo, vadovaujantis rodikliais: 
teritorija aptverta, n�ra tvoros pažeidim�;  
teritorijoje daug želdini�, jie priži�rimi. 
N�ra nuoding� augal�;  
teritorijoje �rengti mokomieji daržai, 
lysv�s, kuriuose gali darbuotis vaikai yra 
tvarkingi;  
sm�lis žaidimo aikšteli� d�ž�se kei�iamas 
ar atnaujinamas kiekvien� pavasar�. D�ž�s 
saugomos nuo užteršimo (tentai);  
teritorijoje esantys �renginiai yra saug�s, 
atitinka vaik� amži�, �g� ir ugdymo 
poreikius, j� yra pakankamai;  

Nuolat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
�kiui 
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žaidimo aikštel�se sudaryta galimyb� 
apsaugoti vaikus nuo tiesiogini� saul�s 
spinduli�; 
teritorija yra gerai priži�rima, reguliariai 
valoma, vasar� pjaunama žol�, žiem� 
sm�liu barstomi takeliai; 
tikrinama ar tvarkingas šun� voljeras bei 
vištid�. 
 
3.1.2 Kart� metuose atliekama darželio 
lauko �rengim� sertifikuota  apži�ra – 
vertinimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasmet  
iki balandžio 

1 d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

�kiui 
3.2. Mokyklos 
bendruomen�s 
nari� fizinio 
aktyvumo 
skatinimas 

3.2.1. Aktyviai dalyvauti miesto bei šalies, 
fizin� aktyvum�, darnaus vystymosi 
švietimo bei ugdymosi be sien� prioritetus 
skatinan�iuose renginiuose. T�sti 
�gyvendinamus projektus bei iniciuoti 
naujus, aktyviai dalyvauti kit� �staig� 
rengiamuose projektuose: „Sveikata visus 
metus“; „Mano sveikiausia pusry�i� 
l�kšt�“; Respublikin� projektin� veikla 
„Žaidimai moko“; „Mažos akyt�s mato 
pasaul�“ ir kt. 
 
3.2.2. Užtikrinti fizin� vaik� aktyvum� bei 
gr�dinim�si k�no kult�ros užsi�mim�, 
veiklos lauke metu vykdant veiklas pagal 
projekt� „Judrus lauke ištisus metus“. 
 
3.2.3. Organizuoti judrias veiklas lauko 
pav�sin�se, Coliuk�s sode, už darželio 
rib�:  žygiai, žaidimai, mankštos, 
estafet�s, naratyvinio žaidimo veiklos, 
orientacin�s varžybos, patyrimin�s 
veiklos. 
 
3.2.4. Bendradarbiauti su Vilniaus miesto 
savivaldyb�s visuomen�s sveikatos biuru, 
organizuojant sveikatos stiprinimo veiklas 
ugdytiniams bei t�vams/glob�jams 
(veiklos su dietistu, kineziterapeutu, 
burnos higienistu). 
 
3.2.5. �traukti metodinio b�relio „Vilnis“ 
�staigas � fizin� aktyvum� skatinan�ias 
veiklas, renginius „Coliuk�s sode“. 

2021-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2025 
 
 
 
 

Nuolat 
 
 
 
 
 
 

2021-2025 
 
 
 
 
 
 

2022 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 
 
SSVO darbo  
grup� 
 
 
 
 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
K�no kult�ros 
mokytojas 
 
SSVO darbo  
grup�, 
mokytojai 
 
 
 
 
Direktorius 
pavaduotojas 
ugdymui 
 
 
 
 
SSVO darbo  
grup� 
 

3.3. Tinkamo 
maitinimo ir 
vandens tiekimo 
užtikrinimas 

3.3.1. Suburti mokytoj� aktyv� ugdymosi 
turinio tema „Iš kur atsiranda ir kur 
keliauja panaudotas vanduo“. Šia tema 
organizuoti 4–5 tiriam�sias veiklas.  
 

2021 
 
 
 
 
 

SSVO darbo  
grup�, grupi� 
mokytojai 
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3.3.2. Dalyvauti ES ir valstyb�s 
remiamose programose „Pienas vaikams“ 
ir „Vaisi� vartojimo skatinimas 
mokyklose“. 
 
3.3.3. Gerinti virtuvi� ir sand�lio 
materialin�-technin� baz�, apr�pinim� 
reikalinga �ranga, inventoriumi. 
 
3.3.4. Rengti �staigos, miesto ir šalies  
projektus sveikai mitybai populiarinti.  

 
Kasmet 

 
 
 

2022 
 
 
 

2023 

Direktorius, 
dietistas 
 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
�kiui 
 
Direktorius, 
SSVO darbo  
grup� 

Laukiamas rezultatas – �taigoje sukurta saugi bei jauki aplinka, racionaliai iš naudojamos jau 
esamos erdv�s bei reguliariai atnaujinamos edukacin�s erdv�s lauke ir grup�se, vadovaujantis 
principais „Prieš išmesdamas – pagalvoju“ bei „Mažiau yra daugiau“. �staigoje užtikrinamas 
ekologiškas bei visavertis maitinimas. 

 
4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI 
Tikslas – Sutelkti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokyklos išteklius sveikatos 
stiprinimui ir sveikatos ugdymui. 
Uždaviniai: 1. Sutelkti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokyklos bendruomen�s narius 
sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai. 
2. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialiuosius išteklius. 

Rodiklis Priemon� Priemon�s 
�gyvendinimo 
data 

Už priemon�s 
�gyvendinim� 

atsakingi 
asmenys (tik 

pareigos) 
4.1. Mokytoj� ir 
kit� ugdymo 
procese 
dalyvaujan�i� 
specialist� 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
sveikatos 
stiprinimo ir 
sveikatos 
ugdymo 
klausimais 
organizavimas 

4.1.1. Skatinti bendruomen�s narius 
dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo ir kt. 
renginiuose, susijusiuose su sveikatos 
ugdymu ir sveikos gyvensenos 
populiarinimu, po kiekvieno renginio 
trumpai reflektuojant kas konkre�iai 
naudinga m�s� bendruomenei ir k� 
gal�sime panaudoti veiklos/turinio 
tobulinimui.  
 
4.1.2. Surengti miesto ar šalies konferencij�, 
kurios metu mokytojai bei kiti specialistai 
pasidalint� patirtimi sveikatos ugdymo 
klausimais. 

Nuolat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 

 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorius, 
SSVO darbo  
grup� 

4.2. Mokyklos 
bendruomen�s 
nari� 
pasitelkimas 
sveikatos 
ugdymui 

4.2.1. Mokytojai atsakingai savo pavyzdžiu 
skatina vaikus sveikai gyventi ir maitintis. 
Grup�se organizuojamos veiklos vaikams 
bei t�vams apie sveikos mitybos naud� bei 
prasm�, apie vandens reikšm� m�s� 
organizmui. Organizuojama „Darnaus 
vystymosi id�j� mug�“ darželio kieme 
 
4.2.2. Sveikos gyvensenos �g�dži� 
tobulinimo pratybose naudojamos 
informacin�s technologijos. Nuotolinio 

Nuolat 
 
 
 
 

Kasmet 
geguž�s m�n. 

 
2021-2025 

 
 

Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 
 
 
SSVO darbo  
grup�  
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ugdymosi metu k�no kult�ros, 
kineziterapijos užsi�mimai vyksta online. 
Kontaktiniame ugdyme išmaniai bei 
saikingai naudojama kompiuterin� �ranga, 
projektorius, išmaniosios grindys. 
 
4.2.3. Sveikatos stiprinimo klausimais 
aktyviai bendradarbiaujama su Vilniaus 
miesto savivaldyb�s visuomen�s sveikatos 
biuro specialistais. 
 
4.2.4. T�v� švietimas ir konsultavimas 
vaik� ir suaugusi�j� sveikatingumo 
temomis: renginiai, konferencijos ir kt. 

 
 

 
 
 

 
2021 

 
 
 

 
 

2022 

 
 
 
 
 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 
 
 
SSVO darbo  
grup�  
 

4.3. 
Apsir�pinimas 
metodine 
medžiaga ir 
kitomis 
sveikatos 
ugdymui 
reikalingomis 
priemon�mis 

4.3.1. Kasmet analizuoti priemoni� 
sveikatos saugojimo kompetencijos 
ugdymui efektyvum�, papildyti baz� 
metodine medžiaga bei kitomis sveikatos 
ugdymui reikalingomis priemon�mis.  
 
4.3.2. Atnaujinti grupi� erdves, papildant 
jas naujomis metodin�mis priemon�mis, 
atsižvelgiant � fizin�s,  � psichin�s sveikatos 
stiprinimo bei darnaus vystymosi švietimo 
prioritet�. 

Kasmet 
 
 
 
 
 

Kasmet 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui  
 
 
SSVO darbo  
grup� 
 

4.4. Partneri� 
�traukimas � 
mokyklos 
vykdomus 
sveikatos 
stiprinimo 
procesus 

4.4.1. Bendradarbiauti su SSM tinklui 
priklausan�iomis mokyklomis 
 
4.4.2. Aktyviai organizuoti renginius VU 
Kair�n� botanikos sode.  
 
4.4.3. Kasmet surengti mažiausia po vien� 
sveikatos stiprinimo rengin� „Coliuk�s“ 
sode ar už jo rib�, išnaudojant mikrorajono 
erdves – Naujosios Vilnios pilkapyn�, 
Vilniaus universiteto Kair�n� botanikos 
sod� bei  �traukiant metodinio b�relio 
„Vilnis“ �staigas, miesto ar šalies mokykl� 
bendruomenes.  
 
4.4.4  �traukti naujus socialinius partnerius, 
siekiant pl�sti bendradarbiavimo ryšius 
sveikatos ugdymo srityje. 

2023 
 
 

Kasmet 
 
 

Kasmet 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025 

Direktorius 
 
 
SSVO darbo  
grup� 
 
SSVO darbo  
grup� 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorius 

Laukiamas rezultatas – ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokyklos bendruomen�s 
nariai sutelkti sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai, racionaliai panaudojami materialiniai 
ištekliai.   

 
5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS 
Tikslas –  Užtikrinti sveikatos ugdymo kokyb� ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo 
mokykloje. 
Uždavinys. Pl�toti sveikatos ugdymo procesus, užtikrinant j� kokyb�. 
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Rodiklis Priemon� Priemon�s 
�gyvendini
mo data 

Už priemon�s 
�gyvendinim� 
atsakingi 
asmenys (tik 
pareigos) 

5.1. Sveikatos 
ugdymas 
�trauktas � 
ikimok. ir/ar 
priešmokyk. 
ugdymo 
programas 

5.1.1. Planuojant metinius ugdymo planus  
prioritet�  teikti vaik� sveikatos stiprinimui, o 
sveikatos ugdym� integruoti � visas 
ugdom�sias veiklas,  visose amžiaus grup�se. 
 
5.1.2 � ugdymo turin� �traukti �vairius 
teminius edukacinius renginius, susijusius su 
sveikatai palankiais veiksniais: „Vandens 
diena“, „Šoki� diena“, „Burnos sveikatos 
diena“; „Olimpin� diena“. Sukurti temin�-
edukacin� fizin�s bei psichin�s sveikatos 
stiprinimo rengini� kalendori� (PRIEDAS 
Nr. 1), kuriame taip pat atsispindi ir gamtos 
steb�jimai – or� sp�jimai. 

Kasmet 
 
 
 
 
2021 

SSVO darbo  
grup� 
 
 
 
Pavaduotojas 
ugdymui 

5.2. Sveikatos 
ugdymas 
organizuojamas 
visiems 
mokyklos 
vaikams 
atsižvelgiant � 
j� poreikius 

5.2.1. T�sti sveikatinimo priemoni� taikym� 
(geriamasis vanduo, „Vaistažoli� tako“ 
arbata, burnos skalavimas, dant� valymas, 
�esnako profilaktika, plokš�iap�dyst�s 
profilaktika, judesio korekcija, gr�dinimas). 
70 proc. ugdymo turinio �gyvendinti po 
atviru dangumi. 
 
5.2.2. Pos�džiuose ir pasitarimuose analizuoti  
sveikatos ugdymo priemoni�, ugdymo 
metod� atitikt� vaik� amžiui, j� poveik� 
sveikatos stiprinimui, atsižvelgiant � 
individualius vaik� sveikatos stiprinimo ir 
ugdymo poreikius.   
 
5.2.3. Ypating� d�mes� skirti ugdymuisi 
lauke, �gyvendinant sveikatos stiprinimo 
projektus: „Mažieji draugai“; „Linksmos 
p�dut�s“, „Dantuk� prieži�ros ab�c�l�“; 
„Vaistažoli� takas“, „Judrus lauke išt�sus 
metus“; ugdomosios veiklos metu r�pinantis 
šunimis, vištomis, sodu, vaistažoli� taku, bei 
daržu. 
 
5.2.4. Ypating� d�mes� skirti speciali�j� 
ugdymo(si) poreiki� vaik� sveikatos 
stiprinimui, apimant �vairias sveikatos sritis 
bei atsižvelgiant � specifinius vaik� raidos 
ypatumus, suvienijant pagalbos mokiniui 
specialist� komand� (specialieji pedagogai, 
logopedai, psichologai, mokytojo pad�j�jai), 
kryptingam bei nuosekliam ugdymosi 
procesui užtikrinti. 

Kasmet 
 
 
 
 
 
 
 
Kasmet 
 
 
 
 
 
 
2021-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSVO darbo  
grup� 
 
 
 
 
 
 
Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 
 
 
SSVO darbo  
grup� 
 
 
 
 
 
 
 
SSVO darbo  
grup� 
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5.2.5. �gyvendinti ilgalaikes prevencines 
programas, atsižvelgiant � karantino 
pasekmes: jud�jimo stok�, psichologin�s 
�tampos ir streso padarinius t�v� ir vaik� 
sveikatai. 
 
5.2.6. Skatinti vaik� bei darželio 
bendruomen�s emocin�s sveikatos 
stiprinim�, siekiant emocinio atsparumo 
didinimo, tinkamos emocij� išraiškos bei kit� 
žmoni� emocij� pajautimo. 
 
5.2.7. Organizuoti ir vykdyti projektus, 
renginius bei šventes siekiant suformuoti 
tinkamas nuostatas vaik� sveikatos 
saugojimo bei lig� prevencijos klausimais. 

2024 
 
 
 
 
 
2025 
 
 
 
 
 
Kasmet 

Specialioji 
pedagog�  
T. K. 
 
 
 
 
psichologas 
 
 
 
 
 
Direktorius 
 

5.3. Sveikatos 
ugdymas apima 
higienos 
�g�dži� ugdymo 
ir �vairi� 
sveikatos sri�i�. 

5.3.1. � ugdymo planus �traukti temas, 
lie�ian�ias �vairius sveikatinimo aspektus 
(mitybos, vartojimo,  jud�jimo, žaling� 
�pro�i�, saugos, lytiškumo, psichin�s 
sveikatos).  Skirti daugiau d�mesio protinei, 
dvasinei ir emocinei sveikatai, atliepiant 
�staigoje išgrynintas vertybes. 
 
5.3.2. Diskutuoti ir analizuoti su t�vais 
r�šiavimo, ekologinio ugdymo klausimus, 
atlikti apklausas. 
 
5.3.3. Organizuojami susitikimai su 
gelb�jimo tarnyb� specialistais 
(policininkais, gaisrininkais-gelb�tojais, 
greitosios pagalbos medikais).  

Kasmet 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
 
 
Kasmet 

SSVO darbo  
grup� 
 
 
 
 
 
 
SSVO darbo  
grup� 
 
 
Direktoriaus  
pavaduotojas  
ugdymui 

Laukiamas rezultatas – Per sveikatos stiprinimo ir saugojimo tem� �vairov� bus skiriama 
pakankamai d�mesio fizinei, psichinei, emocinei sveikatai, užtikrinant sveikatos ugdymo kokyb� 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

 
6 veiklos sritis. SVEIKAT
 STIPRINAN�IOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA 
 Tikslas – Skleisti sveikat� stiprinan�ios mokyklos patirt�. 
Uždaviniai: 1. Užtikrinti sveikat� stiprinan�ios mokyklos sampratos ir sveikatos stiprinimo veiklos 
patirties sklaid� ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokykloje. 
2. Užtikrinti sveikat� stiprinan�ios mokyklos sampratos ir sveikat� stiprinan�ios mokyklos veiklos 
patirties sklaid� už ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokyklos rib�. 

Rodiklis Priemon� Priemon�s 
�gyvendinimo 
data 

Už priemon�s 
�gyvendinim� 
atsakingi 
asmenys (tik 
pareigos) 

6.1.Sveikatos 
stiprinimo 
veiklos patirties 
sklaida 
mokykloje 

 6.1.1. Supažindinti lopšelio-darželio 
pedagogus, t�vus/glob�jus, technin� 
personal� bei DT su SSM veikla bei šios 
programos �gyvendinimo eiga.  

2021 
 
 
 
2021 

Direktorius 
SSVO darbo  
grup� 
 
SSVO darbo  
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6.1.2. Lopšelio-darželio internetin�je 
svetain�je paskelbti sveikatos stiprinimo 
program�, savalaikiai informuoti apie 
vykstan�ius renginius, dalintis SSM tinklo 
informacija bei renginiais, sukurti skilt� 
svetain�je „sveikat� stiprinanti veikla“. 

grup� 
IT specialistas 

6.2. Sveikat� 
stiprinan�ios 
mokyklos 
veiklos patirties 
sklaida už 
mokyklos rib� 

6.2.1. Vietos spaudoje, per radij�, 
televizij�, interneto svetain�se reguliariai 
pateikiama naujausia informacija apie 
sveikatos stiprinimo veikl� mokykloje.  
 
6.2.2. Organizuoti susitikimus su kitomis 
mokyklomis, institucijomis, jie �vairaus 
pob�džio (apskritojo stalo diskusijos, atviri 
SSVO pos�džiai, special�s renginiai 
mokiniams).  
 
6.2.3. Užmegzti ir palaikyti glaudžius 
santykius su kitomis Sveikat� 
stiprinan�iomis mokyklomis. 

2021-2025 
 
 
 
 
2025 
 
 
 
 
 
2025 

SSVO darbo  
grup� 
 
 
 
SSVO darbo  
grup� 
 
 
 
 
Direktorius,  
direktoriaus 
pavaduotojas  
ugdymui 

Laukiamas rezultatas – užtikrinta sveikatos programos �gyvendinimo patirties sklaida 
�staigoje bei už jos rib�. 

 
V SKYRIUS 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS �GYVENDINIMO VERTINIMAS 
 

Sveikatos stiprinimo programos �gyvendinimo steb�sena atliekama viso proceso metu ir 
visais lygiais. Sveikatos stiprinimo grup� pristatys programos �gyvendinimo rezultatus bendruomenei 
visuotinio susirinkimo metu 1-� metuose. Tokiu b�du bendruomen� turi galimyb� steb�ti ir vertinti 
kaip �gyvendinami programoje iškelti tikslai ir teikti si�lymus bei pageidavimus. Direktorius ir 
direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir �vertina, ar programa s�kmingai �gyvendinamas as 
�vykdomi numatyti uždavinius, ar priemon�s yra efektyvios ir atitinkamai patikslina ar papildo 
sveikatos stiprinom program� „Coliuk�s sodas“. Sveikatos stiprinimo programos �gyvendinimo 
steb�senos grup� pos�džiauja du kartus per metus. Sausio m�nes� vyksta praeit� met� veiklos 
ataskaitos analiz�, kuri pateikiama bendruomenei visuotiniame susirinkime. 
 

Naudojami vertinimo šaltiniai: sveikatos stiprinimo veikl� organizuojan�ios grup�s darbo 
planai ir ataskaitos, parod�, pristatym�, konferencij�, gerosios praktikos ataskaitos, publikacijos 
spaudoje, metin�s veiklos ataskaitos, viešai pristatyti darbai, filmuota medžiaga duomen� bankai ir 
veiklos analiz�, konsultaciniai, ekspertiniai darbai, patirties sklaidos dokumentai (paskait� 
konspektai, seminar� autorin� medžiaga, dalyvavimas radijo, televizijos laidose), informaciniai 
leidiniai, ikimokyklinio ugdymo mokyklos metraštis, interneto svetain�, tyrim� duomenys ir 
medžiaga, paskelbta www.smlpc.lt, kt. 

Vertinimo metodai: apklausa (raštu, žodžiu); interviu; diskusijos; vaizdo medžiagos 
analiz�; dokument� analiz�. 
 

VI SKYRIUS  
PROGRAMOS �GYVENDINIMO L�Š� ŠALTINIAI 

 
Programai �gyvendinti bus panaudotos valstyb�s (mokinio krepšelio), savivaldyb�s biudžeto l�šos bei 
žmogiškieji ištekliai. 
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VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
1. Apie programos vykdym� bus atsiskaitoma lopšelio-darželio bendruomenei pos�dži� ir 

susirinkim� metu, �staigos internetin�je svetain�je http://coliukeld.weebly.com/,  žiniasklaidoje. 
2. Atliepiant bendruomen�s poreikius, programa gali b�ti pildoma ar koreguojama. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRITARTA  
Vilniaus lopšelio-darželio „Coliuk�“ 
Darželio Tarybos pos�dyje 2021 m. vasario 2 d. nutarimu (protokolo Nr. DT-01). 
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PRIEDAS Nr. 1 
Teminis-edukacinis fizin�s bei psichin�s sveikatos stiprinimo veikl� kalendorius. 
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