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SVEIKATOS STIPRINIMO GRUPĖS 2013 – 2014 M.M. ATASKAITA

Sveikatos stiprinimo grupė veiklą 2013-2014 mokslo metais vykdė pagal metinį
veiklos planą, patvirtintą sveikatos stiprinimo grupės 2013 metų rugsėjo 20 d. protokoliniu
nutarimu Nr. 8. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 7 grupės posėdžiai, kuriuose buvo analizuojama
sveikatinimo veikla. Kaip ir kasmet, pirmame posėdyje buvo pateikta grupės veiklos ataskaita,
parengtas metinės veiklos planas. Antrajame grupės posėdyje buvo analizuojami grupių sveikatos
ugdymo projektai, skiriama jiems finansavimas. 2013 metų pabaigoje rugsėjo-gruodžio mėnesiais
buvo baigiami vykdyti metų trys sveikatos ugdymo projektai parengtos projektų vykdymo
ataskaitos Spalio mėnesį organizuotas dviejų dienų seminaras pedagogams „Pedagogų sveikatos
stiprinimas, siekiant ugdyti vaikų sveikatingumą“.
Sveikatos stiprinimo grupės 2014 metais parengtas sveikatos ugdymo projektas
„Sveikatos taku“ gavo virš 5 tūkst. litų finansavimą. Mokyklos tarybos pasiūlyta idėja vaikų
sveikatinimui taikyti S. Kneipo metodikos elementus sulaukė pritarimo. Šis projektas ir skiriamas
šių idėjų įgyvendinimui.
Pagal strateginius mokyklos veiklos dokumentus 2013-2014 mokslo metais buvo
numatyta skirti lėšų ir vykdyti tolesnius darželio vaikų žaidimų aikštelių kūrimo darbus. Sveikatos
stiprinimo darbo grupė daug kartų svarstė, analizavo įvairius pasiūlymus ir idėjas aplinkos kūrimui
ir gražinimui ir priėmė sprendimus. Atnaujinti lopšelio želdiniai, pertvarkytos aikštelės, įsigyta
nemažai lauko priemonių, žaislų. Vykdant projektą „Sveikatos taku“ įrengta „Tipu tapu“ aikštelė,
skirta judėjimo terapijai, nupirktos priemonės judėjimo terapijos organizavimui grupėse.
Apsispręsta dėl vietos trikrepšio aikštelės įrengimui ir įrengta dirbtinės dangos trikrepšio aikštelė,
kainavus 21 tūkst. litų.
Sveikatos grupės nariai analizavo ir teikė siūlymus dėl įvairių sveikinimo renginių
organizavimo. Be tradicinių renginių, šiemet ugdytiniai ir darbuotojai dalyvavo respublikoje
akcijoje „Aš bėgu 2014“, futbolo fiestoje Kaune ir kt. Organizuotas respublikinis ikimokyklinukų
sporto renginys „Mažųjų žaidynės 2014“, kuriame dalyvavo 160 mažųjų sportininkų.
Sveikatos stiprinimo grupės nariai teikė idėjas pasirengimui tarptautiniam konkursui
„Sveikuolių sveikuoliai“. Darželio komandą lydėjo sėkmė ir finale jie iškovojo pirmą vietą.
Kaip ir kasmet dalintąsi darbo patirtimi ugdant vaikų sveikatą. Pedagogai rašė
straipsnius asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ svetainėje, įstaigos svetainėje, LSSMT svetainėje.
Siekiant geriau pristatyti visuomenei mokyklos sveikatos stiprinimo veiklą, pertvarkyta darželio
svetainė. Informacija joje nuolat atnaujinama.
Ataskaitą parengė sveikatos grupės vadovė
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