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Veiklos rodiklis 1.1. Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupės sudarymas 

ikimokyklinio ugdymo mokykloje. 

Pagalbinis rodiklis 1.1.1. Mokykloje yra sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė. 

 

Veiklos rodiklis - 1.2. Sveikatos stiprinimas yra įtrauktas ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

veiklą. 

Pagalbinis rodiklis 1.2.1. Sveikatos stiprinimas įtrauktas į ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

strateginį planą. 

Pagalbinis rodiklis 1.2.2. Sveikatos stiprinimas įtrauktas į ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

metinės veiklos programas. 

 

Veiklos rodiklis - 1.3. Sveikatos priežiūros mokykloje organizavimas. 

Pagalbinis rodiklis 1.3.1. Sveikatos priežiūros specialisto, dietisto veikla yra įtraukta į 

sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje. 

Pagalbinis rodiklis 1.3.2. Bendruomenės narių tarp jų atskirai mokytojų, tėvų (įtėvių), 

globėjų rūpintojų), nurodančių kad sveikatos priežiūra mokykloje tenkina jų poreikius, apimtys. 

 

Veiklos rodiklis - 1.4. Sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas. 

Pagalbinis rodiklis 1.4.1. Mokykloje sukurta ir įgyvendinama sveikatos stiprinimo vertinimo 

sistema. 

 

Vertinimo pabaiga 2014 m. gruodžio 1 d. 

Vertinimo ataskaita pateikta mokytojų tarybos posėdyje 2014-12-12 

 

 

 

 



Giluminio audito išvados ir rekomendacijos 

Veiklos rodiklis 1.1. Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupės sudarymas 

ikimokyklinio ugdymo mokykloje. 

Pagalbinis rodiklis 1.1.1. Mokykloje yra sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė. 

Išvados: 

1. Lopšelyje darželyje „Ąžuoliukas“ yra ir dirba sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti 

grupė. 

2. Esama grupės sudėtis nepatvirtinta direktoriaus įsakymu. 

3. Informacija apie sveikatos stiprinimo veiklą yra skelbiama įvairiuose šaltiniuose. 

Rekomendacijos: 

1. Patvirtinti darbo grupės sudėtį direktoriaus įsakymu.  

2. Siūlytume daugiau informacijos skleisti respublikiniuose bei miesto internetiniuose 

puslapiuose bei spaudoje. 

 

Veiklos rodiklis - 1.1.2. Mokyklos bendruomenės narių (tarp jų atskirai mokytojų, tėvų 

(įtėvių), globėjų, rūpintojų), pripažįstančių sveikatos stiprinimo veiklos veiksmingumą, apimtys.  

Išvados: 

58 % ugdytinių tėvų teigia, jog dalyvauja svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su 

sveikatos stiprinimu.  

48,8 % apklaustųjų teikia pasiūlymus, dalyvauja aptariant priemones, susijusias su sveikatos 

stiprinimu lopšelyje-darželyje.  

Ugdytinių tėvai siūlo keisti vaikų valgiaraštį, daugiau būti gryname ore, organizuoti baseino 

lankymą.  

Dalis bendruomenės narių dalyvauja svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su sveikatos 

stiprinimu lopšelyje-darželyje. 

100% bendruomenės narių mano, jog lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojanti grupė yra veikli. 

 

Veiklos rodiklis - 1.2. Sveikatos stiprinimas yra įtrauktas ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

veiklą. 

Pagalbinis rodiklis 1.2.1. Sveikatos stiprinimas įtrauktas į ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

strateginį planą. 

 Išvada: 

 Sveikatos stiprinimas atsispindi strateginiame lopšelio-darželio plane. 



Pagalbinis rodiklis 1.2.2. Sveikatos stiprinimas įtrauktas į ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

metinės veiklos programas. 

Išvada: 

Sveikatingumo programa pilnai integruota į metinį veiklos planą. 

Rekomendacijos 

Į 2015 m. veiklos planą įtraukti sveikatos stiprinimo programoje numatytą veiksmų planą. 

 

Veiklos rodiklis - 1.3. Sveikatos priežiūros mokykloje organizavimas. 

Pagalbinis rodiklis 1.3.1.Sveikatos priežiūros specialisto, dietisto veikla yra įtraukta į sveikatos 

stiprinimo veiklą mokykloje. 

 

 Išvados:  

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dietisto veikla yra įtraukta į sveikatos stiprinimo 

veiklą lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas“. 

 Visi pedagogai taiko profilaktines priemones vaikų sveikatos problemų įgyvendinimui. 

 

Veiklos rodiklis - 1.3. Sveikatos priežiūros mokykloje organizavimas. 

Pagalbinis rodiklis 1.3.2.Bendruomenės narių tarp jų atskirai mokytojų, tėvų (įtėvių), 

globėjų rūpintojų), nurodančių kad sveikatos priežiūra mokykloje tenkina jų poreikius, apimtys. 

Išvados: 

1. Atlikus anketų analizę galima teigti, jog pedagogai yra susipažinę su sveikatos priežiūros 

specialisto, dietisto funkcijomis. Jo darbą vertina gerai. Esant reikalui respondentai kreipiasi 

pagalbos jo kompetencijos klausimais, tačiau ne visi pedagogai gauna išsamią ir aiškią informaciją. 

2. Tėvai ir pedagogai susipažinę su visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dietisto 

funkcijomis. 

3. Tiek tėvai, tiek pedagogai visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dietisto darbą 

vertina gerai. 

4. Pedagogai kreipiasi į visuomenės sveikatos specialistą, dietistą, jo kompetencijos 

klausimais. Dauguma tėvų – nesikreipia. 

5. Pedagogai gauna iš dalies aiškią ir išsamią informaciją, o tėvai – visada aiškią ir išsamią. 

 

Pasiūlymas: visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, dietistui ieškoti įvairesnių būdų 

informacijos pateikimui, savo kompetencijos klausimais. 

 

Veiklos rodiklis - 1.4. Sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas. 



Pagalbinis rodiklis 1.4.1. Mokykloje sukurta ir įgyvendinama sveikatos stiprinimo vertinimo 

sistema. 

Išvados: 

Lopšelyje-darželyje yra sveikatos stiprinimo programa, kurią pradėjome vertinti 2014 m. 

pagal Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo  rodiklių ir jų taikymo ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose metodines rekomendacijas. 

Rekomendacijos. Sistemingai vertinti sveikatą stiprinančią veiklą lopšelyje-darželyje. 

 

Vidaus audito koordinacinė grupė 

 


