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SVEIKATOS STIPRINIMO
PROGRAMA
2019-2023 M.

,,A[JGU SVEIKAS IR
ZYALIJS"

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
Alytaus lopSelio-darLeho,,Linelis" sveikatos stiprinimo programa ,,Augu sveikas ir Zvalus,,
2019-2023 mokslo metams (toliau - Programa), parengta atsiZvelgiant stratcgini 2019--2021 ,r. r,
i
plan4, Bendrqj4 prie5mokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) program4,
lstaigos ikimokyklinio ugdymo
programq ,.Linelis", istaigos dalyvavim4 sveikatos ugdymo ir stiprinimo programose ir projektuose
bei lopSelio-darZelio bendruomenes nariq poreikius.
Prograrnoje pateikta sveikatos stiprinimo situacijos analizd, SSGG analize. nustatytas
sveikatos stiprinimo tikslas ir uZdaviniai, igyvendinimo galimybes, ugdymo gaires.
Programos paskirtis - uZtikrinti sekming4 vaiko sveikatos ugdyrnq. prisideti prie vaiko
dvasinio, fizinio, psichinio, socialinio pajegumo ir geroves, Sveikatos gebeiirnai. nuostatos ir Zinios
yra bendrosios asmenines kompetencijos dalis ir glaudZiai susijg su kitonris bendrosiomis ir
dalykinemis kompetencijonris. Vaiko sveikata tiesiogiai lemia jo pajegum4 scknringai ugdytis. jgyti
visas reikalingas kompetenci.ias. Programa parengta atsiZvelgus i vaiko poreikius. jo im7iiLrs tarps=nio
ypatumus, ji skirta ikimokykliniam ir prieSmokykliniam ugdymui.
Prograrnos igyvendinirnas grindZiamas lopSelio-darLelio bendruonrenc's sutcll<tiniu cliirbu:
bendradarbiavimu tarp ivairiq ugdymo sridiq pedagogq ir kitq specialistq, bepdromis lopSeliodarZelio ir Seimos, lopSelio-darZelio ir ivairiq sveikatos prieZir.rros ir sveikatinimo insiituciiq

pastangomis.

II. SITUACIJOS ANALIZE
1. [Sor€s veiksniq analiz6

LopSelis-darZelis ,,Linclis" savo veiklq grindLia Lietuvos Respublikos l(onstituci-;a. LietLlr os
Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Vyriausybes nutarimais.
Svietimo ir mokslo ministro jsakymais, Alytaus miesto savivaldybes nutarimnis. istaigos Nuostalais.
Kalbedami apie valstybes perspektyv4 ir siekdami sutarimo bendram tikslui pasiekti. parengt.a
Lietuvos paZangos strategiia.,Lietuva 2030*. Sia strategija Svietimui kelia uZdavir-rius. Visuomene
turi tapti vcil<li, solidari, nuolat besimokanti. Kiekvienas asmuo - atviras kaitai, krirybingas ir
atsakingas.
Lietuvos Respubtiko.s vyriausybes 2012-2016 metq programojr: rrLrr)iLrt\'tos sv,at'biausius
m[sq Valstybes vertybes. Lietuva turi tapti kurybines ir Ziniq visuomends valstybs. ]'odel rnums ypai
svarbi Svietimo ir mokslo sritis,
2013 m. gruodZio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Valstybing 2013-2022 nettl
strategij4, kurios pagrindinis tikslas - ,,paversti Lietuvos Svietim4 tvirtu pagrindu valstl,bes geror es
kelimui, verZliam ir savarankiSkam Zmogui, atsakingai ir solidariai kurianiiarn savo, valstybes ir
pasaulio ateitj".
Lietur,os Respublikos Svietimo istatyme nurodyta, kad Svietimas - asr)lcns, visuomencs.
valstybes ateities klrimo budas. Jis grindZiamas Zmogaus nelygstamos vertes,.jo pasirinkimo laisves.
dorines atsakomybes pripaZinimu, demokratiniais santykiais, Salies kultDros tradicijortris.
LopSelyje-darLelyje.,Linelis" vaikas - svarbiausias asmuo. Jam sudarytos s4lygos aLrgti.
tobuleti, iSreikSti save. Vaikas priimamas kaip asmenybd, garantuojamos teisis iL galirnl,bes augti
sveiku, jaustis saugiu, bUti mylimu. Lop5elio-darZelio pedagogai siekia ugdymo(si) kokybes.
bendradarbiavimo bei pagalbos Seimai. Tenkiname vaiko poreikius visose raidos srilyse. Atliepiant
nuolat kintandius bendruomenes poreikius, atsiZvelgiant i auk5diau iSvardintus valstybes prioritetus.
siekiame, kad vaikas b[tll flziSkai aktyvus, augtq saugioje aplinkoje ir ne[.rLrt11 kcnkianra io fizinci.
dvasinei, psichinei sveikatai.

Rengiant sveikatos stiprinimo program4 2019-2023 metams reurtasi ir.,aiLia tyrinrq
medZiaga, pagrindZiandia sveikos gyvensenos ugdymo(si) krypties pasirinkimo al<tualumq bei
irodandia l,ykdomos ugdomosios veiklos reikSmg ir kokybg.
Lieluvos sveikatos informacijos centro duomenimis,20l8 metais vyravo Sios vaikq ligos:
kvepavimo sistemos ir akiq. Padidejo vaiktl, sergandiq Dminiq virSLrtiniq kvdpavimo takq
infekcijomis ir gripu skaidius. Dideja vaikq sergamumas epilepsija, astma. alergitiiu rinitu. cukrruiu

diabetu. Ypai dideli susirupinim4 kelia sveikatE Lalojanti gyvensena ir socialine vaikq aplinka
(rDkymas, alkoholio varto.iimas, maZas fizinis aktyvumas, nesveika mityba, patydios ir smurtas).
Visuomenes sveikatos specialistai akcentuoja Lietuvos Zmoniq gyveninro buclo problenras
Lietuvoje, lvginant su Europos sqjungos vidurkiu, didele gyventojq dalis y;a lutril1g arba rurr.i
antsvorio, nesimankStina ir nesportuoja, kasdien praleidZia vidutiniSkai po pelkias valandas
sededami, valgo itin riebiai, slriai ar saldZiai. Dabartine Lietuvos ekonomine ir socialirre situaci.ia
ver0ia ieSkoti naujU, efektyviq, laikmedio reikalavimus atitinkandiq vaikq fizinio ugdymo ir sveikatos
stiprinimo b[dq ir priemoniq,
Vaikai - paLeidLiama ir pati savgs negalinti apsaugoti visuomenes dalis. UZterSta aplilha,
nesveika mityba ir kiti neigiami aplinkos faktoriai stipriai itakoja vaiko or'_uapiz.prtl bci asptcpi bcs
formavimEsi. todel iSlieka svarbu jau vaikysteje formuoti sveikos gyr.nr",,,ir. ckologilc, ,,uur1,,,1,,..
Dalis tevq negeba ar negali skirti pakankamai demesio, leSq tinkamam vaikrl gyve,irno b,clLri.
laisvalaikiui organizuoti, taip pat pastebima, kad didelg dienos dali vaikas pLaicidZia ugd1,o
institucijoje, todel svarbus vaidmuo stiprinant vaikq sveikat4 tenka ugdymo
istaigai,
AtsiZvelgiant i Lietuvos, Alytaus miesto bei istaigos vaikq nuolat bloge.jandius sveikaros
rodiklius bei didejandius socialines rizikos veiksnius siekiama vykdyti kompleksing sveikalos
stiprinimo veiklq, formuojant vaiko sveikos gyvensenos ig[dZius.
2.

Vidiniq veiksniq analizd
LopSelyie-darLelyje ,.[,inelis" veikia

ll

grupiq:

3

ankstyvojo anrZiaus.

6

ikimokyktinio

amZiaus ir 2 prieSmokyklinio amZiaus. Jas lanko 205 vaikai.

fgyvendinant istaigos veiklos prioritetus, tikslus, uZdavinius, siekiama sudaryti s4lygas
visapusiSkam vaikq ugdymui ir ugdymuisi, uZtikrinti vaikq socialini ir psichologini saugurn4, renkinri
prigimtinius. kult[ros, taip pat socialinius, paZintinius vaikq poreikius, formuoti .jq satrgios ir sr cikos
gyvenseno s i gt=rdZius.

UZtikrindama kokybiSkq ugdym4, istaiga siekia laiduoti ugdymo programq ivairovg. sudaryti
ir saugiq ugdymo(si) aplinkq. Stiprinarrt
Svietimo paslaugq veiksmingum4, i ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas
integruojanros ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikianciq medZiagq varto.jimo prevencijos".
,,Smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos", ,,Saugios gyvensenos igUd2iq" nefbrmaliojo vaikq
Svietimo programos.
Skatinant vaikq aktyvum4, kfirybi5kum4, saviraiSk4, turtinant patirti, sekrringai igyvendinarne
ilgalaiki edukacini projektq ,,Apkabinkime Zemg gerais darbais". Organizuo.ianros tenrin€s vaikrp
k[rybines raiSkos savaitds, kalendorines Sventes, vakaronds.
LopSelyje-darLelyje taikomos natfiralios vaikq sveikat4 stiprinandios priemonOs: r,isos grlrpes
apr[pintos Svariu vandeniu, dantq valymo ir burnos skalavimo priemoncnris, r.,isais nrctq laikars
arbatq virimas i5 ivairiq vaistaZoliq uZaugintq m[sq darZelio vaistaZoliq pieveleje. Nuolat rengiamos
sveikos mitybos, vaisiq ir darZoviq Sventds, sveikatingiausiq patiekalq dienos, sportines prantogos.
sveikatos ir saugumo dienos, judrios veiklos ir Zaidimq dieneles. Tevai yra aktyvus edukaciniq ir
pramoginiq renginiq dalyviai ir organizatoriai. Galima i5skirti bendruosius vaiktl poreikius. kuriais
vadovaujantis organizuojamas ugdymas: ugdymo proceso patrauklumo, ugdonrosios vciklos lbrnrul
ivairumo ir SiuolaikiSkumo deka, tenkinami vaikq poreikiai:
- Poreikis.iaustis saugiai. Vaikas gali jaustis saugus, pradZioje b[darnas suitLrgusitllq globo.ic.
palaipsniui ir pats mokosi saugoti save.
- Poreikis judeti. Vaikas nuolat juda, begioja, sportuoja, laipioja.iudejimui. al<tvviai veililai skirtose
zonose, lauko erdvese.
- Poreikis Zaisti. Kiekvienas vaikas turi galimybg Zaisti su jam patinkandiais Zaislais, pasirinkti
Zaidimo viet4, draugus. Zaisdamas jis iSreiSkia savo socialing patirti, bendrau.ia.
- Poreikis bendrauti. Vaikas nori bUti gerbiamas. kitq pripaZintas. kaip tLrrintis savitrl gabrrrrrr.
vertingq sar,,1,biq, iSlikti savitu. skirtingu nuo kitq.
- Poreikis patenkinti savo snralsum4 Tenkindamas savo smalsum4, vaikas kaLrpia Zinias. tikslina
turimus daiktq vaizdinius, veikia aplinkoje su ivairiais daiktais, kartu pledia savo 7,oclynq. Vaikas nori
visk4 paliesti, pajausti toddl, kad jo saviti mokymosi metodai.
sqlygas Svietirno paslaugq prieinamumui, uZtikrinti sveikE

- Poreikis b[ti savaranki5karn. Vaikas nori pats savarankiSkai valgyti. rengtis. pasirinkti veikl4.
priemones. Zaislus.
- Poreikis produktyviai ir kurybingai veiklai. Siuolaikineje Ziniq ir technologij q visuomeneje augantis
vaikas domisi, nori Zaisti kompiuterinius ir kt. Zaidimus. Vaikas beveik visada nori ki1 nors veikti:
pieSti,lipdyti, konstruoti. Tarn, kad vaikas nuolat galetq igyvendintisavo sumau)/mus,.ia11r sudaromos
palankios sqlygos tai atlikti, sukuriant lanksdi4 ir mobili4 ugdymosi aplinkq.
Tadiau siekiant bendruomenes poreikius, b[tina atsiZvelgti
tuos vaikq ugdymo(si)
poreikius, kuriuos s4lygoja iSoriniai aplinkos veiksniai ir mDsq istaigos specilika. 2018-2019 nr. m.
istaigos vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimo rezultatai rodo, kad vaikq llzine! sveikata,r,ra viena iS
problematiSkiausiq vaikq ugdymo sridiq. Ji yra gerokai Zemesnio lygio nei kitos r-rgdymo sritys.
Rlpintis vaikq sveikata, uZkristi kelia neigiamiems faktoriams vien pedagogq tlarbo neuTtcnka. (lana
prastE vaikq sveikatos ir sveikatos ugdymo padeti pataisyti gali kryptingas, sistemingas ir bendras
visos istaigos bendruomenes darbas. | 5i proces4 bfitina itraukti vis4 istaigos personalq. suteikianr
jiems kuo daugiau Ziniq ir praktiniq ig[dziq apie sveikatos palaikymq ir stiprinimq, aplinkos jtakq
Zmogaus sveikatai, taip s4lygo.iant ugdymo kompleksiSkum4. Dauguma vaikq igudZiq susilbrnruo.ia
Seimoje, todel vienas iS svarbiausiq uZdaviniq - darbas su ugdytiniq tevais. Itin svalbu Seimoms
suteikti kuo daugiu Ziniq apie sveikos gyvensenos formavim4, sveikatos stiprinim4, tikintis. kacl
Zinios bus pLitaikytos ir dauges Seimq diegiandiq sveik4 gyvenscll4 savo rrcrurLro>e. Sierrr: [iksl.urrs
pasiekti istaiga siekia parengti sveikatos ugdymo programq,,Augu sveikas ir Zvalus''.
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III.

SSGG

ANALIZE

VEIKLOS SITTTYS
STIPRIOSIOS PUSES
Sveikatos stiprinimo veiklos LopSelyje-darLelyje sudaryta
valdymo strukt[ra, politika ir sveikatos stiprinimo veikl4
kokybes uZtikrinimas
organizuojanti grupe iS
administracijos
atstovLl,
pedagogq, sveikatos prieZi[ros
specialisto.
Sveikatinimo
klausimai
lopSelio-darZelio
itraukti i
strategini plan4, meting veiklos
program?,
individualius
pedagogq planus. Sveikatos
saugojimo ir stiprinimo
klausimai
svarstomr
posedZiq,
susirinkimq,
pasitarimq metu. Dauguma
pedagogq aktyviai dalyvauja
priimant
svarstant ir

sprendimus, susijusius

SIPNOSIOS PIJSES

Patirties stoka

kuriant
sveikatos stiprinirno sistemq.

Zemas darbuotojq (ypai
pagalbinio
personaio)
dalyvavimas,
aptariant
sveikatos sti prinimo rezultatus.
planuojant veikl4.
Nepakankanras tevr,l demcsl:;

vaikq sveikos g)'vensenos
iprodiq ir gyveninro igudT.iq
formai,imui

su

sveikatos stiprinimu.

Maitinimo organizavimo ir
higienos specialisto veikla yra
itraukta i sveikatos stiprinimo
veikl4.
Kaupiama ir slstemlnama
informacija apie ugdytiniq
Reguliariai
sveikat4.
vaikq
analizuojamas
sergamumas.
Psichosoc irrl ine aplinka

lstaigos

bendruomene
pripaZista sveikatos stiprinima

Ne visi

darbr"rolo.iai aktyr,iar

iqtg$!e

L-pf

iglqrq.,!L,r.l

!r

kaip vertybg tr yra pasirengusi
vykdyti sveikatos stiprinimo

palaikymq.

program4.

Neturinie psiohoiogo ir

ir personalas
demesi skiria

Administracija
dideli

konstruktyviam bendravimui

emocines aplinkos kilrinr4 ir

socialinio pedagogo etatq.
Trlksta iniciaty'vos kai kuriems
darbuoto.iar-ns.

su tevais, stengiasi operatyviai

reaguoti i
pastabas,

j.l poreikius ir
kurti palanki4

psichosocialing aplink4.
Sudarytos galimybes visiems
bendruomenes nariams. tevams
susipaZinti su naujomis
idejomis, prioritetais sveikatos

ugdymo procese,

teikti
pasillymus, ieSkoti naujoviq,

aktyviai dalyvauti

sveikat4

stiprinandioj e veikloje.
LopSelyje-darLelyje

netoliaruojamas joks grubus
elgesys, patydios. Numatytos
prevencinds priemones.

Fizine aplinka

Lop5elyje-darLelyje nuolat Susideve.jg takeliai kelia

gerinama ir turtinama jauki4, gresmg vaikq saugumui.
saugi4, esteting, funkcionali4 netenkina estetini s vai zdas.
vaikq amZiui ir poreikiams [staigoje tik viena sale, ji
pritaikyta fizind aplinka.
netenki na vi st1 poreiki q.
Teritorija aptverta. Joje daug Tr[ksta resursq pastato
priZiflrimq Zeldiniq. Lauko rekonstrukciiai (sienq
irenginiai saug[s, nuolat apSiltinimui, kad sumaZetr-1
priZi[rimi, pagal galimybg Sildymo s4naudos).
atnaujinami ir papildomi. Teveliai, pedagogai. kiti
[rengtos naujos Zaidimq darbuotoiai pasyviai dalyvauia
erdves,

Yra visos b[tinos grupiq
patalpos,
sveikatos

jos atitinka saugos ir

reikalavimus.
Pakeisti baldai visose grupese.
ApSvietimas, Sildymas,
valymas, vedinimas atitinka
HN75 reikalavimus.
Taikomos ivairios vaikq fizinj
aktyvum4
skatinandios
priemones. Saleie 2 kartus per
savaitg vyksta k[no kult[ros
valandeles, kiekvien4 dien4
vaikai
mankStinosi.
organizuojamos sveikatos
savaitds, judrios veiklos

renginiai vyksta

ir

saleje, ir

lauke kiekvienu metq laiku.
Organizuojamos
iSvykos,
ekskursijos, ekol
.i Lyeiai.

sveikatos stiprininto

ir'

sveikatos ugdl,mo vei klo.i e.
Ne visos ic'imos laikosi svc.ikos
mitybos plincipq.

I

Maitinimas

organizuojarn.as

atsiZvelgiant
I

i sveikos mitybos
principus. Vaikai maitinami
pagal valgiara5ti suderint4 su

valstybine maisto

ir

veterinarijos tamyba. Maisto
tvarkymo patalpos atnauj intos,
apr[pintos nauja technologine
ranga.

SvieZias

ir

Siltas

gaminamas

maistas
konvekcineje

krosnelyje.

Geriamo r,'andens kokybe
atitinka visuomends sveikatos
ZmogiSkic.ii

istekliai

materialie.i

teises aktq reikalavimus.
administracija.
f staigos
pedagogai, sr,'eikatos prieZi[ros

specialiste nuolat

kelia
kvalifikacij4
sveikatos
stiprinimo klausimais. Visiems
darbuotojams
sudaroma

galimybg tobulinti

savo

Kitq

ugdvrno procese

dalyvaujaniiq

kvalifikacijos

asmenLl

tobulininras

sveikatos

klausimais nepakankamas.

Didesnci claliai pedagogq ir
tevq trr--rks1a aktyrrrrnto. sirl lant

kvalifikacij4, nuolat teikiama temas, plalt ucr-i an1 iStckl ius.
informacija apie kvalifikaciios Sveikatos Lrgdymo priemoniq

kelimo renginius

istaigoje,

mieste ir Salyje.

Pedagoginis

bazd reikalauja

nuolatinicr

atnaujinimo ir papildymo.
personalas

skatinamas lankyti tikslinius
kvalifikacijos renginius. f staiga

dalyvauja Alytaus

miesto
Alytaus
visuomenes sveikatos biuro
renginiuose, projektineje
veikloje,
konferencijose,
konkursuose.
fstaigos edukacine aplinka
atitinka kiekvieno vaiko
poreikiams
interesams.
sigytos
Siuolaikines.
f
kokybiSkos
ugdymo(si)
priemones. Visos grupes
aprtipintos judejimo aktyvum4
skatinandiomis priemonemis.
Sistemingai iSsiaiSkinamas
savivaldybes,

ir

ugdymo priemoniq

ir

metodines medZiagos poreikis.
aptariamas
metodiniuose pasitarimuose.
Skirtos leSos
naudojamos racionaliai,
tikslingai. Didelis demesys
skirtas sveikatos ugdymui

Jo isigijimas

Epizodinis

istaigos

bendradarbiavirnas su miesto
sveikatos
prieZi[ros
instituci lontis,

reikalingoms

priemondms

isigyti.

Efektyvus bendradarbiavimas

su socialiniais partneriais
sveikatos stiprinimo

klausimais.
Sveikatos ugdymas

Sveikatos ugdymas yru
integrali ugdymo turinio dalis.

amZiaus vaikq sergarxumas.

Sveikatos ugdymo

{staiga

temos

Spardiai dideja ikimokyklinio
neclalyvau ja

lygmens
integruotos i ikimokyklinio tarptautinio
ugdymo program4,,Linelis", prevencinese pro gralnose.
pedagogai itraukia sveikatos Pedagogai claZniausiai taiko

ugdymo temas i ugdomosios iprastus ugdymo metodus.
veiklos planus, atsiZvelgdamos pasigendama naujoviq.
i metines programos tikslus ir Ne visada ugdyrno turinys
uZdavinius. Taip pat sveikatos atitinka vaikq patirtl.
ugdymas vykdomas per Judrios veiklos olganizavinro
projekting veikl4, renginius, stoka grynalre ore.
konkursus, i5vykas. I ugdymo
integruojamos

proces4

sveikatos ugdymo, fizinio

ir k[no kulttros,
sveikos mitybos temos,
alkoholio, tabako ir kitq
aktyvumo

veikiandiq medZiagq vartoj imo
bei nelaimingq atsitikimq,
traumq, streso, prievaftos,
patydiq pirmine prevencija,
Zmogaus sauga, sveikos ir

saugios aplinkos

temos.

ugdymas
Sveikatos
organizuojamas atsiZvelgiant i
amZiaus tarpsnio

vaikq

ypatumus, poreikius ir
interesus. Su vaikq sveikatos
ugdymo turiniu supaZindinami
organizuojamq
tevai,
pokalbiq
susirinkimq,
sveikatos stiprinimo temomis
metu.

Sveikat4

stiprinandios

Visi

bendruomends narlal

mokyklos veiklos sklaida ir palaiko istaigos ketinim4 istoti
laidavin-ras
tgstinumo
ikimokyklinio ugdytno

istaigoje

i sveikatq stiprinandiq mokyklq
tinkl4.
Sudarytas vaikq sveikat4
stiprinandios grupes metinis
veiklos planas pristatytas
istaigos bendruomenei.
Numatyti ivair[s renginiai
sveikatos stiprinimo sklaidai.

NeuZmegzti r1'Siai su sveikatq
stiprinanciq rnokyklq tinkle
egzistuoj andiotuis istaigont is.

GALIMYBES

GRESMES

VeiksmingiaLr
panaudoti
turimus
nematerialinius iSteklius, kuriq deka diegiamos
inovacijos, palaikoma aukSta ugdymo kokybe.
Gaunamas leSas ef-ektyviau panaudoti istaigos
aplinkos turtinimui ir atnau-i inimui.
ISnaudoti Salies rinkos pasill4 uZtikrinant
sveikatos stiprinimo programos metodini bei
materialin i aprlpinimE.
Tgsti bendradarbiavim4 su Svietimo istaigomis,
sveikatos prieZilros institucijomis, perimti
gerE)q praktik4 ir dalintis patirtimi.
Naujq partneriq paieSka ir bendradarbiavimas
sveikatos stiprinimo klausimais.
Sveikatos Lrgdymo
stiprinimo veiklos
internetine' j e erdvej e sklaida.
Per Salies ir uZsienyje vykdomos pedagogq
kompetencijos tobulinimo programas kelti
pedagogq kvalifikacij4 ir profesionalum4.

ir

@tt"--

Nepakankamas vaikq fizinis aktyvumas itako.ja
skeleto-raumenq, kraujotakos, kvepavimo
sistemq sutrikimus.
Nepakankamai veiksrninga
istaigos
informavimo sistema.

Ne visi darbuotojai yra aktl,vus istaigos
bendruomenes dalyviai.

Be sekmingos ir produktyvios bendruomenes
nariq partnerystes istaiga nepasieks bendrq
tikslq.

Vaikq skaidiaus didejimas

motyvuojandios ugdymo(si)

reikalauja
aplinkos

atnaujinimo ir papildymo,
MaZas tevq aktyvumas. klyptingas dalyvavimas
lopSelio-darZelio gyvenim e,
Seimose neskatinama sveika gvvensella.

Aktyv[s dalyvavimas

respublikiniuose ir
tarptautiniuose projektuose, konkursuose,
sillornoie svcikatinimo renginiu gausoie.

IV. PROGRAMOS TIKSLAS, UZO.AVTNIAI
PROBLEMA: Ugdytiniq fizines sveikatos blogejimas, nepakankamas fizinis aktvvumas. per maias
bendruomenes demesys vaikq sveikatos stiprinimo prevencijai.

TIKSLAS: Kurti integruotq ir viening4 sveikatos stiprinimo sistem4, bendromis bendruomenes
pastangomis padedandi4 stiprinanti vaikq sveikat4, gilinti Sios srities Zinias ir jg[dZius. fornruoti
teigiamq poZiuri i sveik4 gyvensen?.
PRIORITETAS: Visq bendruomen0s nariq itraukimas
igyvendinim4, vertinim4

i

sveikatinirno veiklos planavinr4.

UZDAVINIAI:

l.

Sekmingai ugdyti ugdytiniq sveikos gyvensenos nuostatas ir gebejimus;
2. Siekti pedagogq nuolatinio tobulejimo sveikatos stiprinimo klausimais;

3. Kurti saugi4 ir sveik4 ugdymo aplinkE, skatinant fizini aktyvumq. taikant tradicinius ir
netradicinius ugdymo bldus bei priemones;
4. Siekti geranoriSko bendruomenes bendravimo ir bendradarbiavimo, kaip vienos pagrindiniq
sqlygq, nulerniandiq vaikq ugdymo(si) sekmg;
5. Kaupti, sisteminti, analizuoti Zinias ir patirti bendruomenes sveikatos stiprinirno klausiuiais.
skleisti jas istaigoj e ir sLjos ribq.

V. LAIJKIAMI REZULTATAI

l.

Sudary'tos palankios sqlygos ugdytiniq sveikos gyvensenos igUdZiq

ir gebejimrl itviltinimui;

2. Aktyv[s bendruomenes nariq dalyvavimas sveikatos ugdymo ir stiprinirno vcil<loje;
3. Saugi ir sveika ugdymo aplinka;
4. Vaikq sergamumo maZeiimas;
5. Bendruonrends nariai igy.ia daugiau sveikatai palankiq kompetencijq;
6. Sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaida ir tgstinumo uZtikrinimas.

IGYVENDINIMAS
LSve
veiklos
2, UL
tdvai,

mIsq

VII. SVEIKATOS STIPRINIMO PRIEMONIV PLANAS
I-OJi VEiKIos sTitis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTURA,
POLITIKA IR KOKYBES UZTIKRINIMAS
Tikslas

-

UZtikrinti sveikatos stiprinimo veiklos planavimo ir igyvendinimo koky.bq

1 uzdavinl's. Pletoti sveikatos stiprinimo procesus lopselyie-d arLelyi
Rodiklis
Priemone

l.l

,

Data
sveikatos

2019 m.

sveikatos

2019 m.

.l
Sudaryta
stiprinimo veiklos organizavimo

l.l

grupe;

1.1.2. Parengta

stiprinimo programa

,,Augu
sveikas ir Zvalus" 2019-2023 m,
I.I
priimant
Svarstant

.3.

ir

sprendimus, susijusius

su

sveikatos stiprinimu, itraukti kuo
lop5elio-darZelio
bendruomenes nariu;
1.2.1. Sveikatos stiprinimas 2019 m.
itrauktas j jstaigos 2019-2021m. III ketv,
strategini veiklos plan4;
1.2.2. Sveikatos stiprinimas kasmet
jtrauktas
meting veiklos
program4;
1.2.3. Sveikatos stiprinimas nuolat
trumpalaiki
ugdomosios veiklos planavim4
grupese;
1.2.4. Sveikatos stiprinimo 2019-2023 m.
programa suderinta su Vaiko
geroves komisiios veikla;
Sveikatos prieZi[ros 2019-2023 m.
specialisto veiklos planq itraukti i
sveikatos stiprinimo veikl4;
1.3.2. Kaupti
sisteminti nuolat
informacijE apie vaikq sveikat4:
l.3.3. Reguliariai supaZindinti Du kartus per metus ir
bendruomeng su vaikq sveikatos pagal poreikj
problemomis. rizikos veiksniais,
su daZniausiai pasitaikandiomis

daugiau

1.2.

i

itrauktas i

1.3.

L3.1.

ir

vaikq ligomis ir

profi laktinernis priemonemis;

2 tLdavin
Rodiklis
t.4.

2019-2023 m.

j,l

Atsakingi asnrenys

Sveikatos stiprinimo
veiklos olganizavimo
grupcs pirniininkas
Sveikatos stiprinirno
veiklos organizavimo
grupes
Sr,'ciliatos stiprinintt-r
veiklos organizavimo
grupes pirmininkas

Direktorius

Dircktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja ugdynrui

Sveikatos stiprinimo
veiklos organizavirno
grupes pirmininkas

Sveikatos stiprinimo
veiklos organizavimo
grupes pinlininkas
Sveikatos prieZilros
specialistas

Sveikatos prie2iIros
spec ial i stas

.4.2.Vertini mo rezultatus aptarti Kasmet
Sveikatos stiprinimo
ivairiuose
vciklos olganiz-avinro
lopSelio-darZelio lygmenyse,
grLrpes pinnininkas
pristatyti istai gos bendruomenei ;
verrinimo BirZelio-rugsejo men.
Sveikalos stiprinimo
rezultatus panaudoti naujq kasmet
veiklos organizavimo
mokslo metq metines veiklos
grupis pirrnininkas
rengimui:
Laukiamas rezultatas
Sudaryta ir veikia sveikatos stiprinimo veiklos olganizavimo grLrltc.
Sveikatos stiprinimo ir ugdymo uZdaviniai
itraukti i istaigos strateginj planq. metinE veiklos
programE. ugdymo planq, grupiq planus. Sveikatos stiprinimo veikloje clall,vauia
dauguma
bendruomenes nariq. Kasmet atliekama veiklos analize ir vertinimas.
1

1.4,3. Veiklos

-

2-oji veiklos sritis. PSICHOSOCIALINE AI,LINKA

-

Tikslas Pletoti pasitikejirn4 ir partnerystg, p grindine vertybe laikant ikirnokyklirrio ugdv.ro
mokyklos bendruomenes nariq tarpusavio santykius

ir

puoseleti gerus ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenes nariq

us.

Rodiklis

2.t.

Priemone
Data

2.1.1. fstaigos

mikroklimato

tyrimas ir analizl: frimo metu
atsiskleis pavojai bendruomenes
nariq vienybei;

Atsakingi asrnenys
2020 m.

2.1.2. lstaigos bendruomenes

2019-2023 m.
Pagal planq ir poreikj

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

2.1.3. Dalyvauti

2020 m.

Direktorius
Direktoriaus

ilgalaikio pro.iekto,,apkabinkime
iemg gerais darbais" vykdymas
(diskusijos,
susitikimai,
koncertai, vakaronds, akcijos
iSvykos, kiti renginiai);
seminaruose

streso, kriziq

valdymo,
bendravimo igudZiq tobulinimo
klausimais;
tarptautines Kasmet
programos ,,Zipio draugai" nariu; Rugsejis
2.l.5.Organizuoti susitikimus su Kasmet
bDsimqjq ugdytiniq Seimomis;
Spalis, geguli
2.1.6
Atvykusiq vaikq
adaptaciios tyrimas;
2,2.1. I organizuojamus renginius Nuolat
(konkursus, sportines pramogas,
sveikatos ir saugumo dienas),

2.1.4. Tapti

2.2.

[staigos vidaus audito
grupe

paZintines iSvykas

itraukti
pedagogus,
tevus,
.j11
nepedagoginj personal4,
sveikatos prieZi[ros specialist4,
social inius partnerius;
2.2.2. Organizuoti atvirq durq
dienas bei visuotinius

pavaduoto.ja ugdymui

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
CrupiLi auklutojos

Svcikatos stiprinirtro
veiklos organizavimo
grupes pirmininkas

ugdytinius,

Du kartus per metus

Direktorius.
Grupiu aukleto

susirinkimus

bendruomenes

nariams;

2.2.3. Anketiniq apklausq
organizavimas skatinant

Kart4 per metus

bendruomenes narius iSreikSti
savo nuomonE jiems r[pimais
sveikatos sti prinimo klausimais;
2.2.4. Susirinkimq ir individuali q 2019-2023 m.
pokalbiq metu iSsiaiSkinti tevq Du kartus per metus
poreikius ir sveikatos ugdymo
llkesdius;
2,3.1. GlaudZiai bendradarbiauti Nuolat
su Vaiko geroves komisija,

2.3.

Alytaus miesto

pedagogine

2.3.3. Bendradarbiauti su
socialiniais
partneriais,
prevencines

Sveikatos stiprininto
veiklos organizavimo

specialistas

Kasmet
Rugsejis, geguLe
Pagal ugdymo plan4 ir
poreiki

dirbandiais sveikatos saugojimo
ir stiprinimo srityje:

2.3.4.Planuoti

Direktolius,
Clupiq aukleto.ios

Sveikatos prieZi[ros

teisiq tarnyba;

poreikius ir juos tenkinti;

grupds pin-nininkas

grlrpes pinlininkas

psichologine tarnyba, Vaikq

2.3.2. Nustatyti vaikq
specialiuosius ugdymosi

Sveikatos stiprinimo
veiklos organizavimo

Vaiko
gerovds
korrrisija. grupirl
aukletojos
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
grLrpiq aukletojos

Nuolat

Kasmet

-

Laukiamas rezultatas
LopSelyje-darZelyje bus sukurta saugi psichosocialirrc aplinka. grjsta
bendruonteniSkumo principu. Tenkinami vaikq specialieji ugdyrnosi polcikiai. jr crtinanros
sprendZiamos vaikq, turindiq elgesio ir emocijq sutrikimq.

problemos.

3-oji veiklos sritis. FIZINE APLINKA
Tikslas

- Kurti ir puoseleti

sveikatos saugos reikalavimus atitinkandi4 vaikq ugdymo aplink4

I uZdavinl's. Kurti ir puoselcti
Rodiklis
3.1

lr svel

IN

Priemone
Data

3.1.1. UZtikrinti istaigos patalpq
HN75:2016
reikalavimams;

atitikim4

Atsakingi asntcnys
Nuolat

Direktorius

I

I

i

3.1.2. Naujomis trinkelemis

-_l

2019-2023 m.

Direktorius
Dircktoliaus

2019 m.

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

3.1.4. Atnau.jinti nenaudojamas
patalpas ir pritaikyti ugdomajai
veiklai;

2019-2021m.

Direktorius
Dircktoriaus

3.1.5. Dalyvauti

Nuolat

Dircktorius

Kasmet

Sveikatos stiprinimo
veiklos organizavimo

iSkloti istaigos lauko teritorijos
takelius;

3.1.3. Papildyti lauko

edukacines

ir

p!r\ arlLt()loj.r Dkiui

vidaus
erdves

SiuolaikiSkomis, saugiomis ir

estetiSkomis

ugdymosi

priemonemis;

projektuose,
programose, siekiant pritraukti
papildomq le5q patalpq
prieZilros uZtikrinimui bei
aplinkos sveikatinimui ;
3.1.6. Rengti akcijas, talkas
Svarinant istaigos ir miesto
aplink4;

pavadr-rotojas

[kiui

pinnininkas
3.1.7 , DarLo irengto istaigos 2019-2023 m.
Direktoliaus
teritorijoje puoselejimas ir pletra;
par adLroto.ias ugdynrui
GrLrrriri auklctoios
2 uLdavin5,s. UZtikrinti, kad ikimokyklinio ugdymo mokyklo.ie vykstanrvs pr'ocestri stiprirrtLr
bendruomenes nariu sveikata
Rodiklis
Priemone
Atsakingi asmenys
grLrpcs

Data

).2.

3.2.1. UZtikrinti frzini vaikq Metq begyje
aktyvumq mank5tos, klno
kultlros

valandeliq,
pasivaikSdio.iimq lauke metu;
Dalyvauti miesto,
savivaldybes fizini aktyvumq ir
sveikatingumq skatinandiuose
renginiuose (konkursuose,
akcijose, talkose, sporto

3.2.2.

2019-2023 m.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui.
grupiq aukletojos

Si,eikatos stiprininio
veiklos organizavimo
pirmininkas
Direktoriarrs
pavaduotoja ugdymui
grLrpes

Sventese);

3.2.3. Organizuoti netradicines Kasmet

ugdymo dienas,

sveikatos

Kart4 per ketvirti

grupes pirmininkas

savaites, sporto Sventes;

3.2.4. Rengti vaikq, pedagogq ir

tevq ekologinius

Svc'ikatos stiprinimo
veiklos olganizavinrt-r

Zygius

pesdiomis;

Kasmet
Rugsejis,
balandis

Sveiktrtos stiprinimo
veiklos organizavimo
giLrpcs pirmininkas
Direktoriar.rs

3.3.

3.3.1 . Kontroliuoti maisto tiekejo
paslaugq kokybg, siekiant vaikq
subalansuoto maitinimo;

Nuolat

3.3.2. Tgsti dalyvavim4

Nuolat

ES

programose ,,Pienas vaikams" ir
,,Vaisiq vartojimo skatinimas
Svietimo istaigose";

pavaduotoja ugdymui.
grupirr aukletoios
f)i rcktorius. nraitin i nrir

organizavimo

ir

higienos specialiste
Di rektori us. rnaitini mo

olgarizavinrt-r
higienos specialiste

ir

3.3.3. Skaityti pas[iGs uaikarnr
teveliams apie sveikos mitybos
svarb4;
3.3,4. Organizuoti renginius,

viktorinas, konkursus,

pramogas sveikai

Kasmet pagal poreikj
rganrzav

igienos
veikatos

Kasmet

Sventes,

eiklos

mitybai

propaguoti;

3.3.5. Individualizuoti mityb4 Nuolat
atsiZvelgiant i vaiko sveikat4 medicining
(ligos, sutrikirnai);

pagal

palymq,

3.3.6. Pagal poreiki atnaujinti
valgiaraSti;

3.3.7. UZtikrinti geriamosios
vandens kokybes atitikim4

p
rupiq aukl
aul
laitinimc
laitinimo
:ganizavi
:ganizavin
gienos
laitinimo
'gi,tnizarri
'gi,tnizarrin

pagal RVAST tvark4

gienos spe
s1
laitinimo
'ganizavi
'ganizavin

Nuolat

gienos

reikalavimams:

3.3.8. Kiekvienoje grupeje
sudaryti sqlygas vaikams
atsigerti virinto atvesinto

o

rupes
nrpes

upes auk
atklt

vandens;

t.tradioi.r
t.tradir.iri
Jendruor
Jendruomr

4-oji veiktos sritis.
Tikslas

-

ugdymui.

ZvtoctSxIEJI IR MATERIALIEJI

Sutelkti ikimokyklinio ugdymo mokyklos iSteklius sveikatos stipr.iniurui

I

uZdavinys. Sutelkti
veiklai.
Rodiklis
4.1.

tsrnrltat

4.1.1.

bendruomends narius

Skatinti

sveikatrs

sveil<atos ugdyrno

Priemond
Data

visus
bendruomenes narius dalyvauti
kvalifikacijos
tobulinimo

ir

Atsakingi asmenys
Kasmet

Dilck torius

renginiuose

(seminaruose,
konferencijose, paskaitose)
susijusiuose su sveikatos ugdymu

ir stiprinimur;
4.1.2. Skatinti pedagogus gilinti
profesing kompetencij4 sveikatos
saugojimo srityje;
4.1.3. Metodineje grupeje dalintis
gerq;a patirtinri;

4.1.4. Organizuoti

temines
paskaitas ar paskaitq ciklq sveikos
gyvensenos l<lausimais;

4.1.5. Privalouros sveikatos Ziniq
ir igudZiq programos vykdymas

(privalomi pirmos

pagalbos,
higienos ig[dZiq mokymai)

Pagal kvalifikacijos
tobulinimq programq

Dire:ktorius
DirektoriaLrs
pavaduoto.ja ugdymui

Pagal ugdymo
plan4 ir poreiki
Pagal bendruomenes
nariq poreikius

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Airklctojos

m.lV ketv.

Svcikartos stiprinimo
veiklos olganizavinto
grupes pimininkas
Maitinimo

2019

organizavimo
higicnos

4.2.1.ffi

4.2.

2019

istai gos,mi esto,organizuoj amuose

-

2023 m

sveikatinimo
(Sventdse,

renginiuose
pramogose,
viktorinose, konkursuose);
4.2.2. Edukacines veiklos,
viktorinos vaikams vedamos tdvq;
4.2.3. ISvykq, kelioniq, akcijq su
tevais organizavimas;
4.2.4. Paskaitq, diskusijq,
praktiniq mokymq bendruomends
nariams vcdamu socialiniq
partneri q organizavimas ;
uZdav

Rodiklis

Pagal ugdymo plan4

Kasmet

Sveikatos stiprinimo
veiklos organizavimo

Gausinti ir racionz iai oanaudoti maf rrislirrnsirr. iEtaLli,'o
Priemone

Atsakingi asmenys

Data
4.3.

naujos metodines literatlros,
priemoniq vaikq ir bendruomends
nariq sveikatos ugdymui;
4.3.4. LeSq pritraukimas
programos igyvendinimui,
rengiant sveikatos stiprinimo
projektus;
4.4.1. Palaikyti glaudq

4.4.

rySi

I Brupes pirnrinrnkas

esamais social i niais partneriais:

Kasmet pagal ugdymo
plan4

4.4.2.Uilmegzti

2019-2023 m.

bendradarbiavimo

rySius

su

Alytaus ntiesto

sveikatos

prieZiDros institucij omis

;

Laukiamas rezultatas - Bendruomenes nariai gauna daug Ziniq, informaci jos. rnetoclin6s
nredZiagos
apie sveikos gyvensenos trgdym4. I sveikatos stiprinimo u.iklq jtraukianri socialiniai partneriai
Racionaliai naudoiami Zmogiskieji ir materialieii istekliai.

S-oji veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS
Tikslas

-

UZtikrinti sveikatos ugdymo kokybg ikimokyklinio ir prieSmokyklinit.r ugclymo jsraigojc,.

I

Rodiklis

Pletoti sveikatos ugdymo procesus. laiduoiandius iu kokvhe
Priemone
Data

Atsakingi asntenys

5.1

Direktoriaus
par,'ad uotoj a

u

gd ynr u i

Aukletojos

5.l.l.3.vykdyti

tarptautinq

2019-2023 m.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Aukletcrjos

2020 m.

Pagal ugdymo plan4

Direktoriaus
pavaduotoja ugdynrui
Aukletojos
I

i

i

Pagal ugdymo plan4

Direktoriaus
pal'ad uotoj a ugdymui

Aukletojos

52

5.2.1. Analizuoti sveikatos Kasmet

ugdymo priemoniq, ugdymo
metodq atitikti vaikq amZiui, jq
poveiki sveikatos stiprinimui;

geguLd

r Direktoriaus
I pavaduotoja ugdymui
I auktetolos

5.2.2. Individualizuoti

ia Nuolat

Sveikatos stiprinimo
veiklos organizavimo

diferencijuoti ugdym? pagal
vaikr4 sveikatos stiprinirno
lqreikius ir patirti.

grupes pinnininkas.

Aukletoios

5.3.

grupes

l-l

pirnrininkas

I

I

t,
5.MankStos
patalpose.

iSvedintose

I
I
I

| 6. PasivaikSiiojimas basomis
| CruAinimas vandeniu

l.

Apsitrynimai

I

i

dregnu

I

rankSluosdiu.
2. ApsiSlakstymai vandeniu.
3. Apsipylimas duSo srove.
4. Braidymas ant Slapios Zoles.
5. Praustis vesu vandeniu.
5.3. 1.3. Fizinis aktyvumas:
,,Paj usk j udej imo lengvumq"

I

I

l

:

l. Begiojimas
2. Greitas ejimas
3. Sokinejimas
4. Tampymasis ant gimnastikos
sienelds
5. Futbolas
6. Sportiniai Zaidimas

5.3.1.4. Iligienos igudZiq
formavimas:
,,Svara ir tvarka"
l. K[no prieZiDra
2. Burnos ertmds prieZir"rra
3. Akiq sauga
5.3.2.Planuoti ivairias sveikatos
temas taikant IKT, aktyviuosius

I

I

i Dircktoriaus
' niti ltdtttrloiit ttudr ItrLrr.
Metq begyje

ugdymo metodus, formas ir
bfldus:

5.3.2.1. Tradiciniq renginiq ir Du kartus per metus

,\ttli.lct,r.jos.

l

I

5.3.2.2.PriZi[reti
>.s.2.2.pnZiireti
istaigos
vaistaZoliq socleli.
5.3.3. Diskuruoti su tdvais apie
planiniq sveikatinimo priemoniq

igyvendinimq, analiiuoti j,t

poveiki vaiko sveikatai;
Laukiamas rezriltatas
-g

predia zinias

ffiI|"frJi,?,,:#;l:y*:i,l
p:1,:*::1y,,:tr^o?:1if

uuffi

oii.",,.u,a

g\\,enserrE

:fl,r:"i:11T_liFi."",_,,varbE,
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vartojinq,.ukr;atJ*;*#,;ili#,JJ1,1.1,:i.],.11?il,
!
la,'mazes IieLtri,ka.

6-oji veiktos sritis. SVEIKATA STIPRINANdIOS
MOKYKLOS Vtr]IKLOS SKLAIDA IR
T4STINUMO LAIDAVIMAS
Tikslas

-

UZtikrinti sveikat4 stiprinandios mokyklos sampratos

patirties sklaidq.

ir sveikatos

stiprinandios mokyklos sampratos
iki
istaieos ri
Priemone
Data
Informacijos pateikimas 2019-2023 m.
tuZ

sklaida
sveikat4
tinkl4;
rySius su kitomis
stiprinandiomis

Nuolat

s

stiprinimo veiklos

veika

t4

stip

ri n arr

i oq_
i

Atsakingi asmenys

grupes pirmininkas
Sveikatos stiprinirncr

veihlcls organizavinro
glupes pirmin.inkas

2019-2023 m,

Direktoriaus
pavaduotoia ugdyntui.
grupiq auklcro.f os

Pagal ugdymo plan4
I)ire l<torius
Direkturiaus
tuoloia ucdl'urLLi

Lopselio-darieli..6.ndruomene igyja ir keidiasi,u.iro,
3:5::::1._1*,i:,ugdvmo
patirtimi fvairiomis t omunikal*';;ffi.#;iJ',ri.oillltil[::1X1'il!j.'i'*T;.,,,i
sveikat4 stiprinanti istar sa.

vrrr. LESU Salrnrar (TSTEKLTAT)

' . Zmogiskieji istekliai: istaigos administracija, pedagogai, pagalbos vaikui specialisrai.
nepedagoginiai darbuotojai, vaikai, tevai, maitinimotrginiruiiio
i, nigl.nns specialistc,. socialiniai
l

partneriai.

2' Finansiniai istekliai: savivaldybes. ugdymo, mokiniq krepSelio, tevq mokesdio, oh
2
pa.ianq

mokesdio lesos, specialiqiq programq, visutmenes sveikatos programq
reminro. kitos paranros lei.s:
- Mokiniq krepselio lesos: isvykq, ekskursiiq. edukaciniq programrl flnansuvirnas. peclagogu
kvalifikaciios kelimo apmokej imas;
- Tevq rnokesdio leSos: sportinio inventoriaus ir metodines medZiagos jsigi.iinras;

Savivaldybes ugdymo lesos: darbuotojq kvalifikacijos kelimo
apmokejimas. spor.tines jrangos ir
kanceliariniq priemoniq isigij imas,

-2

,,

pajamq mokesdio lesos: lauko
teritorijos tvarkymas,
irangos atnau.jirirr-ras.
patalpos,
istaigos
kiemas, ,o.iurini, funneriq teritorija
ir patarpos, lauko teritori.ia
i3r'"[':tri:TXl'tt'
%o

IX. PROGRAMOS VERTINIMAS
nimo. numatolna
tiprinirno vciklos

o

mo organizavimo

o prieZilr4 numatoma atlikti viso proceso
metu.

I

etapas' Kasmetinis sveikatos stiprinimo programo.ie
numatytq prie,onirl

vertinimas.

r.e

alizavirr.

etams.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
enes nariui. Su sveikatinimo programa

vertinimo rezultatais, atsiZvelgiant
i
strateginiq tikstq pasiekimo analiz4.
oJama.

toriaus pavaduotoja ugdvm tr i.

