
Tėvų anketinės apklausos ,,Sveikos gyvensenos ir 

fizinio aktyvumo įgyvendinimas įstaigoje“ rezultatai 

 

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas. Stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių 

fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, 

bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa 

apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS PRIORITETAI 

• Sveikos mitybos skatinimas. 

• Sveikos aplinkos kūrimas. 

• Sužalojimų prevencija. 

• Užkrečiamųjų ligų profilaktika. 

• Psichinės sveikatos stiprinimas. 

• Fizinio aktyvumo skatinimas. 

• Alkoholio, rūkymo ir kt. psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Linelis“ nuo 2021 m. yra sveikatą stiprinanti mokykla. Parengtas 

sveikatos stiprinimo programos planas 2022-2026 m. Šių metų pabaigoje norėjome sužinoti 

sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo įvertinimą. Vienas iš vertinimo kriterijų yra įstaigos 

bendruomenės narių anketavimas. Apklausoje dalyvavo 137 respondentai (ugdytinių tėvai). 

Apklausos rezultatai padės mums tobulėti ugdant vaikų sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo 

įpročius. 

 

 



 

Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių respondentų iš dalies laikosi sveiko gyvenimo būdo 

rekomendacijų ir tik vienas respondentas atsakė, kad tikrai nesistengia propaguoti sveikos 

gyvensenos. Tai reiškia, kad ikimokyklinės ugdymo įstaigos bendruomenė rūpinasi savo sveikata. 

 

Didžioji dalis respondentų visada valgo pusryčius (17%),  su vaiku laikosi dienos ritmo (16,5%), 

pratina savo atžalas sveikai maitintis (15,5%), kasdien valgo vaisius ir daržoves (14,3%). Deja, 

lopšelio-darželio ,,Linelis“ bendruomenė mažai domisi maisto produktų sudėtimi ir visai 

nesigrūdina. 



 

Respondentų teigimu sveikos gyvensenos įgūdžius turi ugdyti šeima, tačiau taip pat didelis 

vaidmuo tenka ir ugdymo įstaigoms. 

 

Apklausos duomenimis vaikų sveikos gyvensenos ugdymui svarbiausias yra tėvų pavyzdys ir 

skatinimas (35,3%), taip pat svarbios ugdymo įstaigoje diegiamos žinios ir įgūdžiai. 



 

Nuo 2021 m. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Linelis“ yra pripažinta sveikatą stiprinanti mokykla. 

Didžioji dalis anketoje dalyvavusių respondentų labai gerai arba gerai vertina sveikos gyvensenos 

ugdymą. 

 

Sveikatą stiprinančios mokyklos prioritetai yra: sveikos mitybos skatinimas, sveikos aplinkos 

kūrimas, sužalojimų prevencija, užkrečiamųjų ligų profilaktika, psichinės sveikatos stiprinimas, 

fizinio aktyvumo skatinimas. Apklausoje dalyvavę respondentams patys svarbiausi prioritetai- 

sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas. 



 

Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimui respondentų nuomone ugdymo įstaigoje yra 

skiriama daugiausia dėmesio. Taip pat pakankamai dėmesio skiriama sveikos aplinkos kūrimui. 

Apklausos duomenys rodo, kad trūksta psichinės sveikatos stiprinimo ir sužalojimų prevencijai 

skirtų veiklų. Kitais metais būtent šiems prioritetams bus skiriama daugiau dėmesio.  

 

Išsiaiškinome, kad darželio internetinis puslapis ir Facebook paskyra yra labiausiai efektyvūs 

būdai viešinant veiklas.  


