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JURBARKO VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „NYKŠTUKAS“
SVEIKATOS STIPRINIMO GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sveikatos stiprinimo grupės (toliau tekste – Grupė) veiklos nuostatai reglamentuoja
Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ (toliau-Mokykla) sveikatos stiprinimo grupės veiklos
organizavimą.
2. Nuostatai parengti vadovaujantis „Mokyklų pripažinimo sveikatos stiprinančiomis
mokyklomis tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
švietimo ir mokslo ministro 2007 metų rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V–684/ĮSAK–1637 bei jo
pakeitimais.
3. Grupės nuostatai, jų keitimai tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu, gavus
sveikatos stiprinimo grupės pritarimą.
II. DARBO GRUPĖS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
4. Grupė sudaroma iš aštuonių narių. Narius į grupę siūlo pedagogai mokytojų tarybos
posėdyje, mokyklos taryba - mokyklos tarybos posėdyje. Mokytojų taryba siūlo ne daugiau kaip
aštuonis, mokyklos taryba – 2 kandidatus. Grupės narį gali atšaukti jį delegavusi institucija.
5. Grupės sudėtį įsakymu tvirtina mokyklos direktorius. Grupės sudėtis galioja iki jos
pakeitimo.
6. Metų eigoje vietoj išėjusio grupės nario, atitinkamai kur jis buvo pasiūlytas, siūloma
naujas narys.
7. Grupės narių pasikeitimai tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu.
8. Grupė pirmame posėdyje balsų dauguma renka sveikatos stiprinimo grupės vadovą ir
sekretorių.
9. Grupės nariai posėdžio metu pasiskirsto atsakomybę už veiklos sritis. Pasiskirstymas
tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu.
10. Grupės posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 jos narių. Nutarimai priimami
posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.
11. Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Esant reikalui, posėdžiai
kviečiami pagal poreikį.
12. Į grupės posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, pedagogai,
ugdytinių tėvai, kiti kviestiniai asmenys.
III. DARBO GRUPĖS FUNKCIJOS
13. Sveikatos stiprinimo grupė savo veiklą vykdo pagal grupės sudarytą ir protokoliniu
nutarimu patvirtintą mokslo metų veiklos planą.
14. Grupės sekretorius rašo grupės posėdžių protokolus
15. Sveikatos stiprinimo grupė organizuoja sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje:
15.1 . rengia sveikatos stiprinimo programas;
15.2 . analizuoja sveikatos programos vykdymą ;
15.3 . teikia administracijai siūlymus sveikatos organizavimui mokykloje gerinti ir vykdyti;

15.4 teikia informaciją mokyklos bendruomenei apie sveikatos programų, projektų
vykdymą (interneto svetainėje, stenduose, mokyklos ir mokytojų tarybos posėdyje ir kt.);
15.5. vykdo švietėjišką darbą sveikatos ugdymo klausimais mokyklos bendruomenėje;
15.6. konsultuoja pedagogus rengiant ir įgyvendinant grupių sveikatos ugdymo projektus;
15.7. analizuoja, vertina pagal mokykloje nustatytą tvarką parengtus grupių sveikatos
ugdymo projektus ir teikia siūlymus mokyklos vadovui juos tvirtinti;
15.8. inicijuoja, koordinuoja sveikatinimo renginių vykdymą mokykloje;
15.9. tvarko sveikatinimo veiklos metraštį;
15.10. inicijuoja sveikatos stiprinimo veiklos vertinimą;
15.11. inicijuoja gerosios patirties sklaidą mokykloje ir už jos ribų.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Grupės nariai mokslo metų pabaigoje informuoja grupės vadovą apie jiems paskirtų
veiklos sričių vykdymą.
17. Sveikatos stiprinimo grupės vadovas kiekvienais mokslo metais rengia veiklos
ataskaitą ir už grupės veiklą atsiskaito mokyklos ir mokytojų tarybos posėdžiuose.
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