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KLAIPEDOS LOPSELI O_DAR LU.IO,,ZI O GELIS'O

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 2019.2023 METAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Vaikq sveikatos stiprinimo 20191023 metq programos (toliau vadinama - Si programa)
paskirtis - tobuiinti vaikq aplinkos sveikatinim4, sveikatos ugdym4, iigq ir traumq prontut tit a li
kontrolg.

2. Kiaipedos lop5elis-darZelis ,,Ziogelis" (toliau vadinama - lop5elis-darZelis ,,Ziogelis,.)
savo veikl4 grindZia LR Konstitucija, Vaiko teisiq konvencija, LR Svietimo ir kitais istatymals, LR
Vyriausybes nutarimais, LR Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais bei lop5elio -d.afielio
,,Ziogehs" nuostatais, patvirtintais Klaipedos miesto savivaldybes adrainistracijos direl<toriaus 2010
m. birzelio 15 d. isakymu Nr. AD1-i 116 bei kitais teises aktais.

3. Si program a parengta vadovauj antis :

3.1 , Lietuvos Respublikos Svietirno istatymu;
3.2. Vaistybes paZangos strategija ,,Lietuva 2030*, Vilnius, 2OtO;
3'3. Lietuvos Respubiikos visuomenes srreikatos prieZi[ros f statyrnu;
3.4.2007 rn. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1350/2007lEB de1

antrosios Bendrijos veiksmq programos sveikatos srityje (2008-2013) (OL z0o7 L 301,
p.3);

3.5. Valstybes ilgalaikes raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m.
lapkridio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187;

3.6. Psichikos sveikatos strategija, patvirtinta Lietuvos
balandZio 3 d. nutarimu Nr. X- 1070;

Respublikos Seirno 2007 m.

3.7 . Valstybinis aplinkos sveikatos centro Vaikq sveikatingumo programq rengimo
metodinemis rekomendacijomis, Vilnius, 2006;

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2Oll m.lapkridio 11 d. isakymas Nr.
Y-964,,DdI maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdyrno mokyklose ir vaikq
socialines globos istaigose tvarkos apra5o patvirtinimo,'.

4. Sioje programoje vartojamos s4vokos:
Sveikat4 stiprinanti mokykla * mokykla, kurioje pasitelkus rnokyklos bendruomeng ir

socialinius partnerius ugdomi mokiniq sveikos gyvensenos igndLiai, kuriama mokyklos
bendruomenes sveikatai palanki fizine ir psichosocialine aplinka.

Sveikatos ugdymas - sveikatos mokymas, sveikatos vertybiq ugdymas ir gebejimas kelti ir
sprgsti sveikatos problemas.

Vaikas - asmuo, neturintis 18 metq.
5. Siekiant igyvendinti istaigos sveikatos stiprinimo program? 2019-2023 metams, bus

pasitelkta ugdy'tiniq tevq, bendruomenes bei istaigos sociaiiniq parlneriq, steigejo pagalba,
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Lopselis-darZeiis ,,Ziogelis" yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdyrno istaiga" kuriojesiekiama ugdyti visapusisk4 ir sveik4 asmenybg, i ugdymo pror.rq integruojant pagrindinius
sveikatos stiprinirno ir sveikos gyvensenos principus.

[staigoje dirbantys speciaiistai (mokytojai, logopedas, visuomends sveikatos prieZifirosspecialistas) kurdami palankias s4iygas vailq 
- 
sveikatos vystyrnosi procesui uztikrinti, nuolatglaudLiai bendradarbiauj a su ugdyiniq tevai s, socialiniai s partneriais.

6 Lietuvos ,,.iku,o,Il,,Po:*fr?j:'JYltJi?:flf*,'3'*is, vyravo sios vaikq iigos(duomenys 1000 gyventojqtenkantis skaidius): fimines kvepavimo takq infekcr3os (J00-.106) - 560,virskinimo sistemos (K20-K31) - 77 ir regejimo sutrikimai (H4g'-H54) - 234,9. Nenormatilaikysena (R 29.3) nuo 2004 metq r 9,2 isaugo Ikl :+,s rDksta,diui gyventoiq.
7. Vaikq gyvensena moksliniq tyrimq duomenimis.
Toliau didelf susirupinim4 kelia sveikat4 zalojanti gy\/ensena ir socialine vaikq aplinka, neretai vaiko artimoje.aplinkoje (rfikymas, alkoholio vartojimas, mazas fizinis akt5rvumas, ,esveikamityba, ankstyvi lytiniai santykiai ir nestumas, patydios ir smurtas) . Labai daugeja vaikq sveikatosrizikos veiksniq, nelairningq atsitikimq ir traumrl, jq nulemtq mirdiq. Gyvensenos iprodiai skirtingaiveikia ivairias socialines qrupes. Empiriniai tyri-ai ir jq rezult atai teigia, kad seima, pedagogai irmedikai per mazai prisideda prie sveikos vaikq gyrrnr".ro. ugdymo, nors s4lygos yra sudarltos.
8. vaikq sveikat4 palaikanti ekonomine ,-organizacine apirnt<a
vaikq sveikatos stiprinimo pletr4 stabdo per menkas vaikq sveikatos stiprinimoinfrastruktrlros, sveikat4 stiprinandiq mokyilq tinklo pl"t.or, vaikq sveikatos stiprinimo veiklosvertinimo ir stebesenos fi nansavimas.
9. Specialistq kvalifikacij a.
Toliau aktyviai rengiamos mokytojq kvalifikacijos tobulinimo programos, kuriq paskirtis -padeti parengti specialistus, ugdyti vaikq iveiko, g1,r.,rr.nos igrldZiur. ri.rrgtus ir igyvendinarnasmokytoiq kvalifikacijos sveikatos ugdymo krausimais skraidos-ir mok}tojq ,r?ikuro, konsultantqrengimo modelis, pradejgs veikti valstybes lygiu per Pedagogq profesinei iaidos centrus.Mokyklose dirbandiq visuomenes sveikatos 

-priez-iu.os 
speciaiistq veiklos tyrimoduomenimis, daugumai tr[ksta sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, progiarninio planavirno, protiniodarbo higienos ir sveikatinimo veiklos stebijimo ziniq ir igDdziq.

10. Ligq ir traumq profilaktika.
Jungtiniq Tautq vaiko teisiq komitetas, i5nagrinejgs I ietuvos perioding ataskaitq ati<reipedemesi i duomenq apie vaikus, priklausandius paietaiiamrausioms g.r,p.rrrr, stok4, k1dildq irmokyklinio amZiaus vaikq apsaugos priemoniq per maLq firrurrJauirr4, ribot4 svaraus irnekenksmingo geriamojo vandens prieinamum4, sveikatos mokymo programq ir sveikatos paslaugq

stok4 mokyklose, tuberkuliozes paplitim4 ir kt,
Musq tikslas - uZkirsti keliQ vaikq sergarnumui ir mirtingumui del virskinimo sutrikimq,nesaugaus vandens, nelaimingq atsitikimq ir traumq, fizinio uftyr,,,rrlo stokos ar nepalankiosaplinkos, lauko ir pataipq oro tar5os, pavojingq cheminiq medziagq ii is esmes ji sumaZi,ti.
1 1. Vaikq sveikatos stiprinimo stebesena.
Lietuvoje per maZas demesys skiriamas i5samesniam ikimokyklinio amZiaus vaikq mitybostyrimui. Anksdiau atlikti tyrimai rodo, kad ir rniestq, ir kaimo vietoviq ikimokl,ftlinio ir mokykli,io

amZiaus vaikq dienos maisto davinio energine verte atitiko nustaty,tuosius reikalavimus, tadiaurnityba nebuvo tinkama, daugelis vaikq nesiiaike mitybos reZimo. Nesilaiko rezin-ro reikalavimr_1,
labai maLai juda, nebfina gryname ore ir kt,

III. SITUACIJOS ANALIZE ISTAIGOJE12' Lopselyje-.d.arLelyje ,,Ziogelis" ugdymas organizuojamas integruojant ivairius metodus.padedandius uZtikrinti individuaiius kiekvieno vaiko poreikius bei integrrioti ijf pagrindinius vaiko
sveikatos vystymosi aspektus (sociarinf , fizini, ernocini, paZintini).
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Lop5eli-darLeli "Ziogelis" lanko 202 vaikai: 45 ankstyvojo ikimokykiinio (lop5elio), 117
ikimokyklinio ugdymo (darZelio) ir 40 prie5mokyklinio ugdym-o amZiaus (2 grupes), Del nuoiatines
migracijos vaikq skaidius mokslo metq eigoje nuolat kinta.

[staigos strategijoje nunatyta sukurti istaigos bendruomenes sveikatai palanki4 fizinE ir
psichosocialinE apiink4. Nuolat stengiamasi pagerinti istaigos ugdomqjq erdyiq iinLun r*4 ,uit q
sveikatos stiprinimo veiklai: yra sporto sale, pagal finunrin., galimybes isigyjama arba
atnaujinamas sporto inventorius. Kieme esandios lauko Zaidimq aikStJes su iauko pii"-orr.rrir,
skirtos fvairaus amZiaus vaikams. Per pastaruosius 5 metus isigyta daug lauko irengimq.

Lop5elyje-darl,elyje,,Ziogelis" dirbandios pedagoges kiekvienais metais oiganizuo.la sporto
Sventes ugdytiniams, nuolat kelia kvalifikacij4: dalyvauja seminaruose, padios ienka metoding
med1iagq susiiusiomis temomis, o taip pat skaito prane5imus aktuaiiomis sveikatos stiprinimo bei
ligq prevencijos ir profilaktikos temomis f staigos ir miesto bendruomendms.

[staigoje organizuojamas vaikq sveikatos stiprinimo ugdymas apima 4 sritis:
1. ktno higien4 ir apsaug4;
2. saugi4, sveik4, subalansuot4 mityb4;
3. sveikos apiinkos ir ekologiskq ugdymo priemoniq naudojim4;
4. fizinio aktyvumo skatinim4 ir ankstyr,4j4 prevencij4.

Nuo 2010 m' spalio 26 dienos, lop5elis-darZehs ,,Ziogelis" dalyvauja progran-roje.,pienas
vaikatns". Nuo 2011 m. lapkridio 16 d. dalyvauja ES progiamoje,,Vaisiq vartojimo skati,imo
mokyklose ir vaikq ugdymo istaigose,,.

Ikimokyklinio ugdymo istaigos bendruomene ir Seima yra arlimiausia vaiko sociaiine
aplinka, kurioje pradeda formuotis asmenybe. Del Sios prieZasties , d,ari.elyje ig,tos Zinios ir
gebejimai padeda suformuoti tinkamus sveikos gyvensenos ir sveikator riiprinin o ig[dZius.padesiandius vaikui ateityj e.

IV. PRIORITETAS
13. Prevencines veiklos, iaiduojandios lop5elio-darLelio ,,Zioselis" bendruomenes lariq

sveikatq ir saugum4, kokybes uZtikrinim4.

V. PROGRAMOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI
14. Sjos programos tiksias - pletoti vaikq sveikatos stiprinim4 - ugdyti vaikams sveij<os

gyvensenos iprodius, uZtikrinti vaikq sveikatos stiprinimo prieinamum4, gerinti jo kokybE, tan
vienyti istaigos bendruomenes pastangas.

t5. Sios programos uZdaviniai
15.1. UZtikrinti Lietuvos higienos nonnq vykdym4;
15.2. Kurti vaikq sveikat4 palaikandi4 aplink4, pasitelkus savivaldybE, istaigos

bendruomeng;
i5'3. Didinti istaigos specialistq, dirbandiq su vaikais, kompetencij4 sveikatos stiprinimo

klausimais;
15.4. Siekti kokybi5ko vaikq maitinimo organizavimo;
15.5. Formuoti tinkarnus mitybos iprodius ir ig[dZius ikimokyklinio amZiaus vaikams;
15.6. ugdyti vaikq sveikos gyvensenos nuostatas ir gebejimus;
i5.7. Tobulinti vaikq ligq ir traumq pirmines profilaktikos organizavimo kokybE;
15.8. Tobulinti vaikq sveikatos stiprinimo stebesen4;
15.9' ]traukti istaigos bendruomeng (ugdytiniq tevus, istaigos darbuotojus) ivaikq sveikatos

stiprinimo ir korekcines veiklas.
15.10' UZtikrinti sveikatos stiprinimo veiklos lop5elyje-darlelyjeplanavimo ir igyvendinimo

kokybE;
15'1i. Stiprinti bendruomenes nariq pasitikejim4 ir partnerystg, kuriant bendruomenes nariq

tarpusavio santykius bei tei giam4 mikroklimat4;
15.I2. Kurti ir puoseleti sveikatos saugos reikalavimus atitinkandi4 ugdymo(si) apiink4;
15.13. Telkti istaigos Zmoniq ir protq i5teklius sveikatos ugdymui ir siiprinimui; 

^

lr
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15.14. UZtikrinti kokybiSk4 ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programq sveikatos
s augoj imo ko mp etencij o s turini o r ealtzav imq;

15.15. Skleisti sveikatos stiprinimo ir ugdymo pozityviq|patirti.

VI. BENDRIEJI SVEIKATOS UGDYMO PRINCIPAI
16. Vaikq sveikatinimo programos rengiamos vadovaujantis pagrindiniais principais:
16.1. Teisingumo - demesys skiriamas vaiko teisiq taitymuisi, kokyiiskam sveikatos,

Svietirno ir socialiniq paslaugq suteikimui,
16.2. Vaikq itraukimo i visus programos rengimo etapus, tarp jq ir vertinimo. Siekiamaugdyti vaikq veiklos kompetencijq', saviraiSk4, asmening atratomytg formuojant sveikos

gyvensenos igfldZius;
16.3. Holisti5kumo (visuminio suvokimo) - siel<iama visuminio poZir)rio isyeikat4, jai

itakos turindi4 elgsen4 bei aplin-kos veiksnius, tiek fizinius, tiek psichosocialinius;
16.4. Partnerystes - formalus ir neformalus vaikq ugdymo istaigos darbuotojq

bendradarbiavimas, tevq pagalba, rySiai su savivaldybes atsakingais- specialistais ir sveil<atos
prieZiflros instituci j omis.

16.5. Integralumo - atsiZvelgiama ivaiko visumini pasaulio suvokim4 ir jo m4stymo bei
veiklos konkretum4 ir sinkretiSkum4, siekiama ugdymo tikslq, uZdaviniq, metodq der.mes bei
sveikatos stiprinimo elementq integravimo ivisas velkios sritis.

16.6. DemokratiSkumo - ugdymas grindZiamas demokratinemis vertybemis, vaikams
suteikiama galimybe reik5ti nuomong, siDlyti, rinktis veikl4, atlikimo b[d4, priemones. I5laikorna
pusiausvyra tarp vaikq pasirinktos veiklos ir ugdytojo si[lomos veiklos, pasirinkimo laisve
derinama su atsakomybe uL savo veiksmus ir poelgius-uei rezultatE.

16'7. Sveikos gyvensenos - sveikata laikoma pagrindine harmoningo Zmogaus vystymosi
prieiaida, igyvendinamos sveikatq tausojandios ir stiprinandios priemondrl sudarJrros palankios
s4lygos darniam vaiko fiziniam ir psichiniam vystymuiii.

VII. PROGRAMOS IGYVENDINIMAS
17' Sveikatos stiprinimo programos fgyvendinimui si[lomos Sios veik]os formos:
17 .1. Zaldimai ir Zaidybine veit tu;
17.2. KDno kult[ros uZsiemimai ir korekcines mank5tos;
17.3. Sporto Sventes ir pramogos gryname ore (istaigos kieme, parke, prie jrlros ir kt.);
17.4. I5vykos ir ekskursijos;
1 7.5. Projektine veikla;
17.6. Metodines literatfiros rinkimas tr anahzavimas;
17 .7 . Ttiamoji veikla (taqpiniams ir galutiniams rezultatarns ivertinti);
17.8. Dienos reZimo laikymasis (aktyvi ir pasyvi veikla);
1 7.9. Vaikq maitinimo organizavimas;
17 .10. Edukacine (ergonornine) aplinka ir kt.



VIII. VAIKU SVEIKATOS STIPRINIMO 2019_2023 METU PROGRAMOS
GYVBNDINIMO PRIEMONES

UZdaviniai Priemones
Atsakingi
vykdytojai

[vykdymo
terminas
(metai)

1. I(urti vaikq
sveikatq
palaikandi4
aplink4,
pasitelkus
valstybes
institucijas,
savivaldybE,

fstaigos
bendruomeng

1.1 , Organizuoti istaigos
pripaZinimq sveikatos stiprinimo
klausirnais

Direktorius Nuolat

L2. Parengti metodines
rekomendacij as, kaip vertinti
vykdom4 vaikq sveikatos
stiprinimo politikq ir strategij4

Direktorius
pavaduotojas
ugdymui
Visuomenes
sveikatos
prieZilros
speciaiistas
Kurybine grupe

,,Sveikuoliai"

rki2a23

1.3. Diegti sveikat4 stiprinandiq
priemoniq rekomendaci j as

Istaigos
bendruomene

2019-2023

i.4. Atlikti vaikq sergamumo
kokybinl vertinim4

Visuomends
sveikatos
prieZihros
specialistas

2 kartus per
metus

1 .5. Organizuoti konferencij4
sveikatos stiprinimo istaigoje
klausimais

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Sveikatos
Zelmeneliai

Istaigos
bendruomene

2022

2. Didinti istaigos
specialistq,
dirbandiq su
vaikais,
kompetencij4
sveikatos
stiprinimo
klausimais

2.7 . Or gamzuoti j staigos
dirbantiems specialistams
kvalifi kacij os tobulinimo
seminarus vaikq sveikatos
stiprinimo klausimais

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2019-2023

2.2. Organizuoti istaigos
dirbantiems specialistams
seminarus vaikq psichikos
sveikatos stiprinimo klausimais

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdyrnui

2019-2023

2.3 . P arengti, i5leisti ir i5platinti
leidini, propaguojanti vaikq
sveikat4 stiprinandios istaigos
veiklos gerq)Epatirti

Direktorius rki 2023



UZdaviniai Priemones
Atsakingi

vykdytojai

fvykdymo
terminas

(metai)

2.4. Parengti ir i5leisti
informaciniq Ieidinukq,
lankstinukq propaguoj andiq
vaikq sveikatos stiprinim4

Grupiq aukletojai
Visuomenes
sveikatos
prieZilros
specialistas
K[rybine grupe

,,Sveikuoliai"

2019-2023

3. Ugdyti vaikq
sveikos
gyvensenos
nuostatas ir
gebejirnus

3.1. Parengti ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq
letiniq neinfekciniq ligq rizikos
veiksniq profi laktikos metodines
rekomendacijas

Visuomenes
sveikatos
prieZi[ros
specialistas
Grupiq mokyto.jai
PrieSrnokyklinio
ugdymo mokytojai

rki 2022

3.2. Kasmet rengti istaigos ir
socialiniq partneriq vaikq
konkurs4 sveikatE stiprinandiais
klausimais

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdl,mui
K[rybine grupe

,,Sveikuoliai"
Meninio ugdymo
mokytojai

2019-2023

3.3. UZtikinti asmens higienos
svarb4 kaip indeli i vaiko
srzeikatos stiprinim4

Visuomends
sveikatos
prieZiflros
specialistas
Grupiq mokyojai
PrieSrnokyklinio
ugdymo mokytojai
Aukletojo
(mokytojo)
padejejai

2019-2023

4. Tobulinti vaikq
iigq ir traumq
pirmines
profilaktikos
organizavimo
kok5,f9

4.1. Organizuoti vaikq
maitinim4 pagal parengtus
valgiara5dius, atitinkandius
fiziolo ginius vaikq or gantzmo
poreikius

Visuomenes
sveikatos
prieZilros
specialistas
Virejai
Sandelininkas
Direktoriaus
pavaduotojas

2019-2023

4.2. Parengti istaigos traumq ir
nelaimingq atsitikimq
profi laktikos metodines
rekomendacijas, skirtas istaigos
specialistams ir tevams
(globej ams, rlpintoj ams)

Visuomenes
sveikatos
prieZiuros
specialistas

rki2021
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UZdaviniai Priemones
Atsakingi
vykdytojai

Ir,ykdymo
terminas
(metai)

5. Tobulinti vaikq
sveikatos
stiprinimo
stebesen4

5.1. I5tobulinti istaigos vaikq
sergamumo rodikliq kokybini
aspekt4

Visuomenes
sveikatos
prieZiDros
specialistas

il<i 2021

5.2. i5tirti ir ivertinti istaigos
ikimokyklinio amZiaus vaikq
fakti5kq mitybos kokybg ir
fizinio aktyvumo blklg

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Visuomenes
sveikatos
prieZifiros
specialistas
Meninio ugdymo
mokytojai

2019-2023

5.3. Parengti vaikq nutukimo
stebesenos metodines
rekomendacijas

Visuomenes
sveikatos
prieZifiros
specialistas

rki2020

6.Lalingt4 iprodiq
prevencija, jq
pasekmes

6.1. Nustatyti aktyvios veiklos
indelf stiprinant prevenciniq
programq integravim4 i
kasdienini ugdyrn4

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Meninio ugdymo
mokl.tojai
Grupiq mokytojai
PrieSmokyklinio
ugdymo mokl,tojai

2019-2023

18. {staigos bendruomenes veikla programos igyvendinimo procese:
18.1. Kurti saugi4 fizing ir psiching aplink4 vaikq ugdymui ir iaidimams (grupeje, lauke);
18.2. Tobulinti kvalifikacif q ir dalintis getqa patirtirni su istaigos ir miesto kolegomis (pagal

metinius veiklos planus);
18,3. Kiekvienais mokslo metais organizuoti sveikatos stiprinimo pramogas ir Sventes (pagal

metinius veiklos planus).
19. Vaiko tevq (globejq, rlpintojq) veikla programos fgyvendinimo procese:
19.1. Aktyviai dalyvauti visuose istaigoje organizuojarnuose sveikatos stiprinimo

renginiuose, o taip pat stengtis uZtikrinti minetq igtrdZiq formavimo tEstinumq namuose;
19.2. Gilinti turimas Zinias apie vaiko sveikatos vystymo ypatumus bei glaudLiai

bendradarbiauti ir esant poreikiui konsultuotis su mokytojais, kitais lop5elio-darLelio ,,Liogelis"
speciaiistais.

IX. LAUKIAMI REZULTATAI
19. [vairiq veikiq metu vaikai igis Ziniq,tlarba pagilins jau turimas, apie sveikos mitybos,

sveikos gyvensenos, judejimo ir grldinirnosi svarb4 bei teigiamq vitaminq poveiki Zmogaus
organizmui.

21.Per metus vidutini5kai 5-7 procentq sumaZes vaikq sergamumas (sezoninemis, per5alimo
ligomis ir pan.).

22. Specialistq veikla duos rezultatq, sumaZes vaikq turirnq sutrikimq 1ygis, o taip pat bus
pletoj ama profi laktine veikla.

lt



23. Specialistams ir kitiems prograrnos dalyviams bus sudarytos galimybes pasidalir:11i gerqa
patirlimi.

24.Yarkai,taikant ivairius metodus, budus bei priemones, patirs teigiamq emocijq,
25, Pageres vaikq maitinimo orgamzavimo kokybe.

X. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VERTINIMAS IR SKLAIDA
26. Kriterijai:
26.1. Y aikq sveikos gyvensenos igfidZiai;
26.2. Y aikl+ sergamumas, traumq skaidius;
26.3. lstaigos ugdymo (si) aplinka;
26.4' [staigos bendruomenes aktyvumas igyvendinant vaikq sveikatos stiprinimo priemones;
26.5 ' lstaigos pedagogq ir specialistq kvalifikacijos kelimas ir gerosios patirties ri.luidu.
27 . Metodai:
27 .7. Grupiq aukletojq i5vados
27 .2. lstaigos bendruomenes

apie vaikq pasiekimus (2 kartus per metus);
nariq a-,ketavimas (pagal poreiki ir pagal metinius veiklos

planus);
27.3.Yalkq sergamumo analize (2 kartus per metus)

XI. PROGRAMOS IGYVENDINIMAS
28' U 1. Sios programos 

i gyvendinirno koordinavim4 atsakingas direktorius.
29. UZ Sios programos priemoniq igyvendinirn4 kasrnet atsiskaito direktoriaus pavaduotojas

ugdyrnui - ne veliau kaip iki kitq metq vasario I dienos pateikdamas praejusiqjq *.iq priemoniq
vykdyrno ataskait4 metodinej e taryboj e.

30. Programos atskiros dalys esant bDtinybei gali b[ti koreguojamos. keidiamos ir
papildomos.

[;


