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Apklausa atlikta vadovaujantis vidaus audito metodika. Duomenys buvo renkami anoniminės 

apklausos būdu. Apklausoje dalyvavo 35 pedagogai. Apklausos dalyviai buvo informuoti apie 

galimybę/būtinybę vertinimuose atsižvelgti į ugdymo planus, metines ir kt. ataskaitas, vaikų pasiekimų 

vertinimus ir siekti juose pristatomos informacijos bei apklausos duomenų suderinamumo. 

2022 m. gegužės mėn. atliktoje apklausoje įsivertinant sritį 4.2. Vaiko poreikių tenkinimas, 

punkte 4.2.4 Vaiko sveikatos stiprinimas  nors ir minimalia procentine išraiška, tačiau buvo stebimi 2 

lygio vertinimai (3 % pedagogų ir 20 % mokytojo padėjėjų). Todėl šis rodiklio punktas buvo 

nagrinėjamas plačiau, šiais metais pateikiant 4 papildomus klausimus. 

  

4.2.4 Vaiko sveikatos stiprinimas. 

 

 

Kad sveikatos stiprinimo politika ir jos įgyvendinimo strategija yra žinoma, priimtina ir 

vertinama labai gerai, vyraujant pasiekimams teigia 71,43 % respondentų. 28,57 % šį punktą vertina 

gerai, pasiekimų yra daugiau negu trūkumų. 
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Lopšelio-darželio vaikų sveikatos stiprinimo politika ir jos 
įgyvendinimo strategija
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Lopšelyje-darželyje vykdomi tiksliniai sveikatos stiprinimo 
projektai, programos, renginiai



 

Atsakymai pasiskirstė taip: 4 lygiu vertina 77,14 % pedagogų. Jie teigia, kad įstaigoje vykdomi 

tiksliniai sveikatos stiprinimo projektai, programos, renginiai, atsižvelgiant į vaikų raidos ypatumus, 

vyrauja pasiekimai, įvertinta labai gerai.  

3 lygiu – 22,86 % respondentų. Vertina gerai ir mano, kad pasiekimų yra daugiau negu trūkumų. 

 

 

 

74,29 % respondentų mano, kad įstaigoje sudarytos palankios sąlygos vaikų sveikatai stiprinti, 

atsižvelgiant į bendrus ir individualius ugdymo tikslus. Įvertino labai gerai, vyrauja pasiekimai. 

3 lygį pasirinko 25,71 % pedagogų. Sudarytas sąlygas vaikų sveikatai stiprinti vertina gerai, teigia, kad 

pasiekimų daugiau negu trūkumų. 

 

 

Aptariant Įstaigos ir šeimos bendradarbiavimą stiprinant vaikų sveikatą, atsakymai pasiskirstė 

taip: 40 % pedagogų pasirinko 4 lygį, o 60 % –3 lygį.  

Apibendrinant apklausą „Įstaigos veiklos įsivertinimas. Vaiko sveikatos stiprinimas“, galime pastebėti, 

kad šios srities įstaigos veiklos vertinimas yra teigiamas, o jo rezultatai pasiskirstę tarp trečio ir ketvirto 

vertinimo lygio. Įstaigoje yra visai bendruomenei žinoma ir priimtina sveikatos stiprinimo politika ir 

jos įgyvendinimo strategija, kuri atsispindi įstaigos ir pedagogų veiklos planuose. 

Įstaigoje vykdomi tiksliniai sveikatos stiprinimo projektai, programos, renginiai, atsižvelgiant į vaikų 

raidos ypatumus, sudarytos palankios sąlygos vaikų sveikatai stiprinti, atsižvelgiant į bendrus ir 

individualius ugdymo tikslus. Visa veikla užfiksuota pedagogų 2021–2022 m. m. savianalizėse. 

Aptariant įstaigos ir šeimos bendradarbiavimą stiprinant vaikų sveikatą, rekomenduojame atkreipti 

dėmesį į individualų pedagogų bendravimą su ugdytinių tėvais, teikiant ir keičiantis informacija apie 

vaikų pasiekimus, mitybos įpročius. Rengiant Individualios pagalbos planą kartu su ugdytinių tėvais,  

aptarti vaikų sveikatos, režimo, mitybos, sveikatinimo klausimus.  
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Įstaigos ir šeimos bendradarbiavimas stiprinant vaikų sveikatą



2022–2023 m. m. veiklos planuose numatyti priemones vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui, 

bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais. Dalyvauti mokymuose, seminaruose apie vaikų sveikatinimą, 

fizinės, emocinės ir psichinės sveikatos stiprinimą bendradarbiaujant su tėvais.  

Audito grupės narių nuomone, įstaigos pedagogai taip pat turi nuolat rūpintis savo fizine, emocine ir 

psichine sveikata. 

 

Vidaus auditą atliko įstaigos vidaus audito darbo grupė  

(direktoriaus 2022 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-20): 

 

Brigita Balčiauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Lina Petrikaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja; 

Akvilija Vilimienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Alma Berzupa, logopedė; 

Aušra Žvirzdinienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja; 

Edita Gaižutienė, logopedė; 

Loreta Cesiulienė, neformaliojo švietimo mokytoja. 


