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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“  

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA  

Eil. 

Nr. 

Mokyklos fizinio 

aktyvumo skatinimo 

veiklos vertinimo 

kriterijai (toliau – 

kriterijus) 

Kriterijų požymiai  Duomenų šaltiniai 

  

(nurodyti konkretų duomenų, patvirtinančių 

veiklos atitiktį kriterijui ir jo požymiui, šaltinį) 

Kriterijų 

vertinimas 

(tai, kas 

nereikalinga, 

išbraukti) 

1. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo skatinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas 

1.1. Fizinio aktyvumo 

skatinimo sistema 

mokykloje 

1.1.1. Ar mokykloje yra paskirtas atsakingas už 

fizinio aktyvumo skatinimą asmuo arba asmenų 

grupė?  

  

Lopšelio-darželio ,,Klevelis“ 

direktoriaus 2020 09-10 įsakymas Nr. V1-122 

Taip 

1.1.2. Ar ateityje numatyta paskirti atsakingą už 

fizinio aktyvumo skatinimą asmenį arba asmenų 

grupę?  

  

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinio 

ugdymo mokykloje planas 2022–2027 m. 

Taip 

1.2. Fizinio aktyvumo 

skatinimo procesų ir 

rezultatų vertinimas 

1.2.1. Ar mokykloje vertinami fizinio aktyvumo 

skatinimo procesai ir rezultatai?  

 Lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų 

švietimo fizinio ugdymo programa ,,Judėk 

laisvai“ https://www.ldklevelis.lt/wp-

content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-

ugd.-progr.-prie%C5%A1m.-ugd.pdf 

 

 lopšelio-darželio ,,Klevelis“ sveikatos 

stiprinimo programa ,,Noriu, galiu ir turiu 

būti sveikas“ 

https://www.ldklevelis.lt/veiklos-

sritys/vykdomos-programos/ 

Taip 

1.2.2. Ar numatytas fizinio aktyvumo skatinimo 

procesų ir rezultatų vertinimas ateityje? 

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

Taip 

https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-ugd.-progr.-prie%C5%A1m.-ugd.pdf
https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-ugd.-progr.-prie%C5%A1m.-ugd.pdf
https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-ugd.-progr.-prie%C5%A1m.-ugd.pdf
https://www.ldklevelis.lt/veiklos-sritys/vykdomos-programos/
https://www.ldklevelis.lt/veiklos-sritys/vykdomos-programos/


 

2. Veiklos sritis – fizinį aktyvumą skatinanti veikla 

2.1.  Vertybinių nuostatų, 

komunikacinių 

įgūdžių formavimas, 

mokymas kelti 

individualius tikslus 

ir jų siekti  

2.1.1. Ar fizinio aktyvumo priemonėmis 

skatinamas mokinių bendradarbiavimas, 

formuojami komandinio darbo įgūdžiai, 

ugdomos kilnaus elgesio ir kitos sporto 

vertybės? 

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 2022 

metų veiklos planas (nuoroda 2.1. 3 

stulpelyje) 

 neformaliojo švietimo kūno kultūros 

mokytojo metinis veiklos planas;  

 lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų 

švietimo fizinio ugdymo programa ,,Judėk 

laisvai“ https://www.ldklevelis.lt/wp-

content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-

ugd.-progr.-prie%C5%A1m.-ugd.pdf 

  

 lopšelio-darželio ,,Klevelis“ sveikatos 

stiprinimo programa ,,Noriu, galiu ir turiu 

būti sveikas“ 

https://www.ldklevelis.lt/veiklos-

sritys/vykdomos-programos/ 

Taip 

 

  
2.1.2. Ar numatytas mokinių bendradarbiavimo, 

komandinio darbo įgūdžių formavimo, kilnaus 

elgesio ir kitų sporto vertybių ugdymas fizinio 

aktyvumo priemonėmis ateityje?  

  

 Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m.; 

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 2022 

metų veiklos planas 

https://www.ldklevelis.lt/wp-

content/uploads/2022/03/2022-m.-Veiklos-

planas-2-priedas.pdf; 

 neformaliojo švietimo kūno kultūros 

mokytojo metinis veiklos planas;  

 bendri renginiai su Klaipėdos sveikatingumo 

studija ,,Ginsvė“, Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centru 

https://www.ldklevelis.lt/renginiai-istaigoje/ 

 

Taip 

 

https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-ugd.-progr.-prie%C5%A1m.-ugd.pdf
https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-ugd.-progr.-prie%C5%A1m.-ugd.pdf
https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-ugd.-progr.-prie%C5%A1m.-ugd.pdf
https://www.ldklevelis.lt/veiklos-sritys/vykdomos-programos/
https://www.ldklevelis.lt/veiklos-sritys/vykdomos-programos/
https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022-m.-Veiklos-planas-2-priedas.pdf
https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022-m.-Veiklos-planas-2-priedas.pdf
https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022-m.-Veiklos-planas-2-priedas.pdf
https://www.ldklevelis.lt/renginiai-istaigoje/


2.1.3. Ar mokiniai supažindinami su fizinio 

ugdymo programose nustatytomis ir kitomis 

naujomis, netradicinėmis sporto šakomis ir 

(arba) fizinio aktyvumo veiklomis ir jų mokomi?  

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 2022 

metų veiklos planas (nuoroda 2.1. 3 

stulpelyje) 

 joga; 

 kulkinis šaudymas; 

 futbolas; 

 regbis 

Taip 

 

2.1.4. Ar numatytas mokinių supažindinimas ir 

mokymas fizinio ugdymo programose nustatytų 

ir kitų naujų, netradicinių sporto šakų ir (arba) 

fizinio aktyvumo veiklų ateityje?  

- Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

 

Taip 

2.1.5. Ar pamokų, pertraukų, neformaliojo 

švietimo metu naudojamos informacinės 

technologijos (mobiliosios aplikacijos, 

išmaniosios programos, virtualūs žaidimai ir 

kt.), skatinančios mokinių fizinį aktyvumą?  

 Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m.; 

 neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) 

mokytojo metinis veiklos planas 

Taip 

 

2.1.6. Ar numatytas informacinių technologijų 

(mobiliųjų aplikacijų, išmaniųjų programų, 

virtualių žaidimų ir kt.), skatinančių mokinių 

fizinį aktyvumą pamokų, pertraukų, 

neformaliojo švietimo metu, naudojimas 

ateityje?  

 Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m.; 

 interaktyvios grindys; 

 interaktyvi „Smart“ lenta; 

 multimedija 

Taip 

 

2.1.7. Ar nustatomas mokinių fizinis pajėgumas 

naudojant standartizuotus nacionalinius arba 

tarptautinius fizinio pajėgumo testus (mažiausiai 

kartą per metus)? 

Vaikų fizinis pajėgumas vertinamas remiantis 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ 

 https://www.nsa.smm.lt/wp-

content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-

vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf 

Taip 

 

  

2.1.8. Ar numatyta vykdyti mokinių fizinio 

pajėgumo nustatymą naudojant standartizuotus 

nacionalinius arba tarptautinius fizinio 

pajėgumo testus (mažiausiai kartą per metus) 

ateityje?  

 Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m.;  

 „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašas“  

Taip 

 

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf


https://www.nsa.smm.lt/wp-

content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-

vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf 

2.1.9. Ar stebima mokinių fizinio pajėgumo 

kaita pagal gautus fizinio pajėgumo nustatymo 

rezultatus, teikiamos individualizuotos 

konsultacijos, nustatomi individualūs tikslai ir 

vertinami asmeniniai fizinio pajėgumo gerinimo 

pasiekimai?  

 „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašas“ https://www.nsa.smm.lt/wp-

content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-

amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf ; 

  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

planai 

Taip 

2.1.10. Ar numatytas mokinių fizinio pajėgumo 

kaitos pagal gautus fizinio pajėgumo nustatymo 

rezultatus stebėjimas, individualizuotų 

konsultacijų teikimas, individualių tikslų 

nustatymas, asmeninių fizinio pajėgumo 

gerinimo pasiekimų vertinimas ateityje?  

 Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m.;  

 vaiko gerovės komisijos protokolai, 

konsultacijos tėvams 

 

Taip 

 

2.2. Fiziškai aktyvios 

veiklos raiškos būdai 

2.2.1. Ar (pasirenkamas vienas variantas): 

2.2.1.1. mokykloje, vykdančioje bendrojo 

ugdymo programas, vykdomos 3 ir daugiau 

fizinio ugdymo pamokos, įskaitant šokių 

pamokas, per savaitę; 

2.2.1.2. mokykloje, vykdančioje 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programą, organizuojama 2 valandų 

trukmės fizinio aktyvumo veikla;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m.; 

 fizinio užimtumo sporto salėje tvarkaraščiai; 

 neformaliojo ugdymo kūno kultūros mokytojo 

metinis veiklos planas;  

 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

planai 

Taip 

 

  

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf


 

2.2.1.3. mokykloje, vykdančioje pirminį 

profesinį mokymą mokykline profesinio 

mokymo organizavimo forma, vykdomos 3 ir 

daugiau fizinio ugdymo pamokos per savaitę; 

2.2.1.4. aukštosiose mokyklose sudaryta 

galimybė pasirinkti dalyką, skirtą studijuojančių 

asmenų aktyviai fizinei veiklai pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų programose.  

2.2.2. Ar ateityje numatyta tęsti veiklą pagal 

2.2.1 papunktyje nustatytus kriterijaus 

požymius? 

  

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

Taip 

 

2.2.3. Ar taikomos pasyvaus sėdėjimo pamokų 

metu trumpinimo priemonės (sudarant 

galimybes įprastinį sėdėjimą kai kurių pamokų 

metu pakeisti aktyviomis priemonėmis, pvz., 

trumpalaikėmis stovimomis darbo ar ugdymo 

(si) vietomis, sėdėjimu ant nestabilios 

plokštumos – gimnastikos kamuolių, 

pusiausvyros pagalvėlių, platformų ir kt.)?  

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 2022 

metų veiklos planas (nuoroda 2.1. 3 

stulpelyje) 

 lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų 

švietimo fizinio ugdymo programa ,,Judėk 

laisvai“ https://www.ldklevelis.lt/wp-

content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-

ugd.-progr.-ikim.ugd_.pdf 

 

 lopšelio-darželio ,,Klevelis“ sveikatos 

stiprinimo programa ,,Noriu, galiu ir turiu būti 

sveikas“ https://www.ldklevelis.lt/veiklos-

sritys/vykdomos-programos/ 

Taip 

 

  

2.2.4. Ar numatyta taikyti pasyvaus sėdėjimo 

pamokų metu trumpinimo priemones ateityje?  

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

Taip 

 

https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-ugd.-progr.-ikim.ugd_.pdf
https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-ugd.-progr.-ikim.ugd_.pdf
https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-ugd.-progr.-ikim.ugd_.pdf
https://www.ldklevelis.lt/veiklos-sritys/vykdomos-programos/
https://www.ldklevelis.lt/veiklos-sritys/vykdomos-programos/


2.2.5. Ar organizuojama fiziškai aktyvi veikla 

pertraukų metu (bent viena 20 min. trukmės 

fiziškai aktyvi pertrauka kasdien)?  

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

Taip 

 

2.2.6. Ar numatyta organizuoti fiziškai aktyvią 

veiklą pertraukų metu ateityje?  

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

Taip 

 

2.2.7. Ar organizuojama fiziškai aktyvi veikla 

(mankštos, šokiai, judrūs žaidimai) prieš 

pamokas? 

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 2022 

metų veiklos planas (nuoroda 2.1. 3 

stulpelyje) 

 lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų 

švietimo fizinio ugdymo programa ,,Judėk 

laisvai“ https://www.ldklevelis.lt/wp-

content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-

ugd.-progr.-ikim.ugd_.pdf 

 

 lopšelio-darželio ,,Klevelis“ sveikatos 

stiprinimo programa ,,Noriu, galiu ir turiu būti 

sveikas“ https://www.ldklevelis.lt/veiklos-

sritys/vykdomos-programos/; 

 salės užimtumo tvarkaraštis; 

 ryto mankštos (salėje ir lauke) 

 

Taip 

 

2.2.8. Ar numatyta organizuoti fiziškai aktyvią 

veiklą prieš pamokas ateityje?  

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

Taip 

2.2.9. Ar mokiniams sudaromos galimybės 

išmokti plaukti (mokykla suteikia transportą 

nuvykti į baseiną, sudaro sutartis su baseinais, 

sudaro patogius pamokų grafikus, užtikrina 

mokinių palydėjimą, perka abonementus ir 

pan.)?  

 
Ne 

2.2.10. Ar ateityje numatyta mokiniams sudaryti 

galimybes išmokti plaukti?  

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

Taip 

 

https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-ugd.-progr.-ikim.ugd_.pdf
https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-ugd.-progr.-ikim.ugd_.pdf
https://www.ldklevelis.lt/wp-content/uploads/2020/09/Klevelis-fizinio-ugd.-progr.-ikim.ugd_.pdf
https://www.ldklevelis.lt/veiklos-sritys/vykdomos-programos/
https://www.ldklevelis.lt/veiklos-sritys/vykdomos-programos/


2.2.11. Ar vykdomi fizinį aktyvumą skatinantys 

renginiai (olimpiados, sporto šventės, žygiai, 

varžybos, pasivaikščiojimai, stovyklos, žiemos 

šventės ir pan.)?  

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 2022 

metų veiklos planas (nuoroda 2.1. 3 

stulpelyje) 

 lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų 

švietimo fizinio ugdymo programa ,,Judėk 

laisvai“; 

 lopšelio-darželio ,,Klevelis“ sveikatos 

stiprinimo programa ,,Noriu, galiu ir turiu būti 

sveikas“ https://www.ldklevelis.lt/veiklos-

sritys/vykdomos-programos/; 

  bėgimai, akcijos, žygiai, išvykos 

https://www.ldklevelis.lt/renginiai-istaigoje/; 

https://www.ldklevelis.lt/nuotrauku-galerija/ 

Taip 

 

  

2.2.12. Kaip numatyta vykdyti fizinį aktyvumą 

skatinančius renginius ateityje?  

  

  

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m.  

Taip 

 

  

3. Veiklos sritis – fizinė aplinka 

3.1. Mokyklos aplinkos 

pritaikymas pagal 

mokyklos 

bendruomenės 

fizinio aktyvumo 

poreikius 

3.1.1. Ar mokyklos aplinka yra pritaikyta 

tenkinti mokyklos bendruomenės fizinio 

aktyvumo poreikius (įrengta ir nuolat 

atnaujinama papildoma infrastruktūra ir įranga, 

nenustatyta sveikatos apsaugos ministro 

tvirtinamoje Lietuvos higienos normoje HN 

21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 

m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 21:2017 

Lopšelyje-darželyje ,,Klevelis“ yra dvi salės 

(muzikos ir sporto), kamuoliukų baseinas,  

laipiojimo ir gimnastikos sienelės, krepšinio 

stovai, futbolo vartai, plokščiapėdystės 

profilaktikos sienelė,  multimedija. Kieme įrengta 

krepšinio aikštelė, 5 fizinio aktyvumo erdvės su 

fizinį aktyvumą skatinančiais įrenginiais, 

„Kneipo“ takelis 

Taip 

 

https://www.ldklevelis.lt/veiklos-sritys/vykdomos-programos/
https://www.ldklevelis.lt/veiklos-sritys/vykdomos-programos/
https://www.ldklevelis.lt/renginiai-istaigoje/


„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinimo“ (pvz., treniruoklių, 

kovos menų salės, baseinas, laipiojimo sienelė 

ne sporto salėje, kliūčių ruožas, laipynių ruožas 

ir kt.)?  

3.1.2. Ar numatyta ateityje išlaikyti ir tęsti 

mokyklos fizinės aplinkos pritaikymo mokyklos 

bendruomenės fizinio aktyvumo poreikiams 

darbus?  

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

Taip 

3.1.3. Ar mokyklos teritorijoje įrengtos vietos 

dviračiams, paspirtukams, riedlentėms ir kt. 

aktyvaus keliavimo priemonėms laikyti?  

Įrengta dviračių ir paspirtukų laikymo erdvė Taip 

3.1.4. Ar numatyta ateityje mokyklos teritorijoje 

įrengti vietas dviračiams, paspirtukams, 

riedlentėms ir kt. aktyvaus keliavimo 

priemonėms laikyti?  

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

Taip 

 

3.2. Mokinių fizinio 

aktyvumo 

skatinimas už 

mokyklos ribų 

3.2.1. Ar sudaromos sutartys su sporto 

infrastruktūros valdytojais dėl galimybės 

naudotis jų bazėmis, trenerių paslaugomis, 

dalyvauti sporto klubų veiklose ir kt.?  

 Projektas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“ 

(direktoriaus 2022-01-06 įsakymas Nr. V-9); 

 Projektas ,,Futboliukas“ (direktoriaus 2021-

09-03 įsakymas Nr. V-98); 

 Klaipėdos sveikatingumo studija ,,Ginsvė“ 

(direktoriaus 2022-01-06 įsakymas Nr. V-9) 

 

Taip 

 

3.2.2. Ar ateityje numatytas sutarčių su sporto 

infrastruktūros valdytojais dėl galimybės 

naudotis jų bazėmis, trenerių paslaugomis, 

dalyvauti sporto klubų veiklose ir kt. 

sudarymas?  

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

Taip 

 

4. Veiklos sritis – žmogiškieji ir materialiniai ištekliai 

4.1. Mokytojų ir kitų 

ugdymo procese 

dalyvaujančių 

4.1.1. Ar organizuojamas mokytojų ir kitų 

ugdymo procese dalyvaujančių asmenų 

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

Taip 

 



asmenų profesinių 

kompetencijų 

tobulinimas fizinio 

aktyvumo skatinimo 

klausimais 

profesinių kompetencijų tobulinimas fizinio 

aktyvumo skatinimo klausimais?  

4.1.2. Ar numatyta organizuoti  mokytojų ir kitų 

ugdymo procese dalyvaujančių asmenų 

profesinių kompetencijų tobulinimą fizinio 

aktyvumo skatinimo klausimais ateityje?  

Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 2022 

metų veiklos planas (nuoroda 1.2. 3 stulpelyje) 

 

Taip 

 

4.2. Bendradarbiavimas 

su partneriais 

4.2.1. Ar fiziniam aktyvumui skatinti ir 

dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose kviečiami 

gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai 

bei socialiniai partneriai?  

Klaipėdos lopšelio- darželio „Klevelis“ 2022 

metų veiklos planas (nuoroda 1.2. 3 stulpelyje) 

 

Taip 

 

4.2.2. Ar numatyta ateityje kviesti 

gyvenamosios vietovės bendruomenės narius 

bei socialinius partnerius skatinti mokinių fizinį 

aktyvumą ir dalyvauti fizinio aktyvumo 

veiklose?  

Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 2022 

metų veiklos planas (nuoroda 1.2. 3 stulpelyje) 

Taip 

 

4.3. Aprūpinimas 

materialiniais 

ištekliais 

4.3.1. Ar įsigyjamas fiziniam aktyvumui 

reikalingas inventorius, metodinė medžiaga, 

mokymo priemonės?  

 Lopšelio-darželio ,,Klevelis“ direktoriaus 

metų veiklos ataskaita 

https://www.ldklevelis.lt/administracine-

informacija/dokumentai/ 

 

 2022-2024 metų lopšelio-darželio ,,Klevelis“ 

strateginis veiklos planas 

https://www.ldklevelis.lt/administracine-

informacija/dokumentai/ 

Taip 

 

4.3.2. Ar ateityje numatoma įsigyti fiziniam 

aktyvumui reikalingą inventorių, metodinę 

medžiagą, mokymo priemones?  

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

Taip 

5. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo veiklos sklaida 

5.1. Fizinio aktyvumo 

veiklos patirties 

sklaidos vykdymas ir 

jo plėtra 

5.1.1. Ar vykdoma fizinio aktyvumo veiklos 

patirties sklaida mokykloje? 

- Renginiai su socialiniais partneriais; 

- respublikinių renginių ir/ar projektų 

organizavimas ir/ar dalyvavimas; 

- fizinio aktyvumo renginiai įstaigoje 

Taip 

 

https://www.ldklevelis.lt/administracine-informacija/dokumentai/
https://www.ldklevelis.lt/administracine-informacija/dokumentai/
https://www.ldklevelis.lt/administracine-informacija/dokumentai/
https://www.ldklevelis.lt/administracine-informacija/dokumentai/


- https://www.ldklevelis.lt/renginiai-istaigoje/; 

https://www.ldklevelis.lt/nuotrauku-galerija/ 

5.1.2. Ar vykdoma fizinio aktyvumo veiklos 

patirties  sklaida už mokyklos ribų?  

Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 2022 metų 

veiklos planas (nuoroda 2.1. 3 stulpelyje) 

Taip 

 

5.1.3. Ar numatyta tolesnė fizinio aktyvumo 

patirties sklaida?  

Fizinio aktyvumo skatinimo ikimokyklinėje 

įstaigoje planas 2022–2027 m. 

Taip 

 

   

Direktorė    Birutė Šakalinienė 
(pareigų pavadinimas)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

  

https://www.ldklevelis.lt/renginiai-istaigoje/


Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir  

aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2022–2027 METŲ FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PLANAS   

Eil. 

Nr. 

Mokyklos fizinio 

aktyvumo skatinimo 

veiklos vertinimo 

kriterijai 

Kriterijų požymiai Numatomos veiklos aprašymas, nuorodos į 

dokumentus 

1. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo skatinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas 

1.1. Fizinio aktyvumo 

skatinimo sistema 

mokykloje 

Ar numatote paskirti arba išlaikyti esamą asmenį (-is), 

atsakingą (-us) už fizinio aktyvumo skatinimą? 

1. Sudaryta aktyviai veikianti sveikatos 

saugojimo ir fizinį aktyvumą skatinanti grupė. 

2. Paskirtas atsakingas asmuo už fizinio 

aktyvumo skatinimą lopšelyje-darželyje – 

neformaliojo ugdymo mokytojas (direktoriaus 

2020-09-10 įsakymas Nr. V1-122) 

1.2. Fizinio aktyvumo 

skatinimo procesų ir 

rezultatų vertinimas 

Kaip numatote ateityje vertinti fizinio aktyvumo skatinimo 

procesus ir rezultatus? 

 

1. Lopšelyje-darželyje fizinio aktyvumo 

skatinimo procesus ir rezultatus vertinsime: 

- fiksuodami ir kaupdami vaiko pasiekimus 

pasiekimų aplanke; 

- atliekant apklausas, vykdant pokalbius, apskrito 

stalo diskusijas, atliekant dokumentų analizę, 

organizuojant metodines dienas, konferencijas; 

- sporto renginiai ir jų rezultatai bus aptariami 

mokytojų tarybos posėdžiuose, metodiniuose 

pasitarimuose, grupių tėvų susirinkimuose, 

Mokyklos tarybos posėdžiuose (protokolai, 

vaizdinė medžiaga) 

2. Veiklos sritis – fizinį aktyvumą skatinanti veikla 



2.1. Vertybinių nuostatų, 

komunikacinių ir 

technologinių įgūdžių 

formavimas, mokymas 

kelti individualius  

tikslus ir jų siekti  fizinio 

aktyvumo priemonėmis 

Kaip numatote fizinio aktyvumo priemonėmis ugdyti 

mokinių bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius, 

kilnaus elgesio ir kitas sporto vertybes? 

1. Numatoma organizuoti visos 

bendruomenės  sportines pramogas, įvairias 

estafetes, sporto šventes tarp įstaigos grupių ir 

tarp socialinių partnerių, bendrus žygius, 

edukacines-sportines išvykas už įstaigos ribų. 

2. Planuojama rengti ugdytinių susitikimus su 

profesionaliais sportininkais, treneriais, kurie 

supažindins ugdytinius su įvairiomis sporto 

šakomis. 

3. Ugdysime šias sporto vertybes: 

bendradarbiavimas, tarpusavio supratimas, vienas 

kito palaikymas, komandinis darbas, susitarimų 

laikymasis, pagarba, tolerancija, siekis tobulėti ir 

sveikas gyvenimo būdas   

Ar numatote supažindinti mokinius ir juos mokyti fizinio 

ugdymo programose nustatytų ir kitų naujų, netradicinių 

sporto šakų ir (arba) fizinio aktyvumo veiklų ateityje? Pagal 

galimybes prašome išvardyti preliminariai planuojamas 

veiklas.  

1. Planuojama organizuoti netradicines fizinio 

ugdymo pamokėles, kurias ves skirtingų sporto 

šakų specialistai. 

2. Planuojama dalyvauti miesto ir šalies 

organizuojamuose sporto ir sveikatingumo 

renginiuose, projektuose. 

3. Planuojama dalyvauti programos „eTwinning“ 

projektuose su kitų šalių ugdymo įstaigomis. 

4. Planuojamos pažintinės-edukacinės išvykos į 

sveikatingumo  klubą „Ginsvė“, Klaipėdos 

baseiną, regbio klubą „Kovas“, šaudymo klubą  

„Sk.Tempas“, Klaipėdos miesto lengvosios 

atletikos mokyklą, Futbolo mokyklą, V. Knašiaus 

krepšinio mokyklą. 

5. Įvairių sporto šakų elementai bus integruojami 

į kūno kultūros veiklas. 

6. Bus organizuojamos sportinės pramogos su 

tėvais ir socialiniais partneriais. 



7. Fizinio aktyvumo veiklos numatytos Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Klevelis“ 2022 metų veiklos 

programoje 

Kaip numatote naudotis informacinėmis technologijomis 

(mobiliosiomis aplikacijomis, išmaniosiomis programomis, 

virtualiais žaidimais ir kt.) skatindami mokinių fizinį 

aktyvumą pamokų, pertraukų, neformaliojo švietimo metu?  

1. Ugdytinių fizinį aktyvumą skatinsime 

naudodami interaktyvias grindis, interaktyvų 

ekraną, telefoną (prijungdami prie garso 

kolonėlės), projektorių, kompiuterį. 

2. Užsiėmimų metu naudosime fizinį aktyvumą 

skatinančias programėles, „Youtube“ platformą, 

virtualius žaidimus 

Ar numatote vykdyti mokinių fizinio pajėgumo nustatymą 

naudojant standartizuotus nacionalinius arba tarptautinius 

fizinio pajėgumo testus (mažiausiai kartą per metus)?  

Vaikų pasiekimai fizinio aktyvumo srityje 

vertinami du kartus per metus (rudenį ir pavasarį). 

Rudenį atliekamas vaikų fizinio aktyvumo 

pasiekimų vertinimas, pavasarį vertinama vaikų 

padaryta pažanga. 

Kaip pagal gautus fizinio pajėgumo nustatymo rezultatus 

numatote stebėti mokinių fizinio pajėgumo kaitą, teikti 

individualizuotas konsultacijas, nustatyti individualius 

tikslus, vertinti asmeninius fizinio pajėgumo gerinimo 

pasiekimus?  

1. Vaikų fizinio pajėgumo rudens rezultatus 

numatome lyginti su pavasarį gautais rezultatais 

ir tokiu būdu nustatyti jų kaitą. 

2. Rezultatus aptarsime Metodinėje taryboje, 

Mokytojų tarybos posėdžiuose, individualių 

pokalbių su tėvais metu. 

3. Planuojame teikti individualias konsultacijas 

grupių mokytojams aptariant, kaip pagerinti vaikų 

tam tikrus judesius, gebėjimus ir galimybes. 

4. Planuojama bendradarbiauti su Klaipėdos 

miesto visuomenės sveikatos biuro specialistais 

organizuojant konsultacijas 

2.2. Fiziškai aktyvios veiklos 

raiškos būdai 

Ar bus organizuojama 2 valandų trukmės fizinio aktyvumo 

veikla (mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo  programas)?  

  

1. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Klevelis“  

organizuojamos ne mažiau kaip 2 val. trukmės 

fizinio aktyvumo veiklos. 

2. 2 kartus per savaitę kiekvienai grupei 

organizuojami kūno kultūros užsiėmimai. 

3. Kiekvieną rytą vykdomos rytinės mankštos. 



4. Kiekvieną dieną, pasivaikščiojimo metu, 

organizuojami judrūs žaidimai lauke. 

5. Vyresniųjų grupių ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų grupės vyksta į edukacines išvykas, sporto 

renginius, žygius ir kt. 

6. Visuomenės sveikatos specialistas (Klaipėdos 

miesto visuomenės sveikatos biuras) 2–4 kartus 

per mėnesį veda profilaktinius judesio korekcijos, 

plokščiapėdystės,  taisyklingos laikysenos 

pamokėles 

Kokias pasyvaus sėdėjimo pamokų metu trumpinimo 

priemones numatote taikyti?  

1. Pamokėlių, įvairių kūrybinių veiklų metu 

taikysime pirštukų ir akių mankšteles, įvairius 

judriuosius žaidimus, improvizacinius judesius 

pagal muziką panaudojant IKT. 

2. Esant palankioms oro sąlygoms ugdomąsias, 

edukacines veiklas organizuosime lauke 

Kokią fiziškai aktyvią veiklą numatote organizuoti 

pertraukų metu?  

Pertraukų tarp veiklų metu planuojame 

organizuoti mini mankštas, kurių metu atliksime 

įvairius šokių judesius stebint per multimediją ar 

interaktyvią lentą 

Kokią fiziškai aktyvią veiklą numatote organizuoti prieš 

pamokas?  

Kiekvieną rytą neformaliojo ugdymo (kūno 

kultūros) mokytojas prieš ugdymo procesą 

organizuoja rytinę mankštą, kurioje dalyvauja ir 

grupės mokytojai 

Kokią dalį lėšų nuo visų mokyklos lėšomis finansuojamų 

būrelių numatote skirti sporto / fizinio aktyvumo būreliams 

finansuoti? 

- 

Kaip numatote mokiniams sudaryti galimybes išmokti 

plaukti?  

1. Visuomenės sveikatos specialistas parengia ir 

pristato tėvams informaciją apie plaukymo svarbą 

vaiko sveikatai. 



2. Organizuojama edukacinė išvyka į Klaipėdos 

baseiną priešmokyklinio amžiaus vaikams 

Kaip ir kokius fizinį aktyvumą skatinančius renginius 

numatote vykdyti ateityje?  

 

 

1. Organizuoti ir įgyvendinti tarptautinius 

programos „eTwinning“ projektus „Kad pėdutės 

būtų sveikos“, „104 maži žingsneliai Lietuvai“. 

2. Dalyvauti projekte „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“. 

3. Dalyvauti LFF projekte „Futboliukas“ (visus 

metus). 

4. Organizuoti ir įgyvendinti respublikinį 

sveikatos projektą „Skaičiuoju ir sportuoju“. 

5. Dalyvauti Klaipėdos visuomenės sveikatos 

biuro organizuojamame projekte „Judriausias 

darželis“(vasaris–gegužė). 

6. Dalyvauti mieste organizuojamuose 

sportiniuose renginiuose „Mano šeima bėga“, 

„Solidarumo bėgimas“, „Nykštuko bėgynės“, 

„Gerosios žvaigždės bėgimas“. 

7. Organizuoti ir įgyvendinti tradicinius lopšelio-

darželio „Klevelis“ sportinius sveikatinimo 

renginius: 

- žygis „Rudenėjančiu pajūriu“; 

- kūno kultūros ir muzikos diena „Aktyviai ir 

linksmai“; 

- sportinė pramoga „Ratuotas į darželį“; 

- grūdinimo projektas „Užsigrūdinęs, stiprus  

augu didelis, vikrus“; 

- aktyvaus judėjimo savaitė  „Mankšta kitaip“; 

- edukacinės išvykos į Klaipėdos baseiną, 

šaudyklą, sporto klubą „Ginsvė“, futbolo 

stadioną, krepšinio mokyklą ir kt. 

 

3. Veiklos sritis – fizinė aplinka 



3.1. Mokyklos aplinkos 

pritaikymas pagal 

mokyklos 

bendruomenės fizinio 

aktyvumo poreikius 

Kaip numatote tęsti mokyklos fizinės aplinkos pritaikymo 

mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo poreikiams 

darbus ir (arba) išlaikyti esamą infrastruktūrą?  

1. Planuojama nuolat atnaujinti sportinį 

inventorių (kamuoliai, virvės, gimnastikos 

suoliukai, gimnastikos sienelės, laipiojimo 

sienelė, mankštos kilimėliai ir kt.). 

2. Lopšelio-darželio teritorijoje atnaujinti 

„Kneipo“ takelį grūdinimuisi, įrengti kliūčių 

labirintą. 

3. Planuojama įrengti futbolo ir tinklinio aikštelę. 

4. Įrengti 50 m bėgimo takelį 

Ar numatote mokyklos teritorijoje įrengti vietas dviračiams, 

paspirtukams, riedlentėms ir kt. aktyvaus keliavimo 

priemonėms laikyti ir (arba) išlaikyti esamą įrangą, kaip to 

bus siekiama?  

1. Vaikai turi galimybę palikti judėjimo priemonę 

lopšelio-darželio kieme. 

2. Įstaigoje įrengti dviračių stovai, tačiau jų 

planuojama įrengti daugiau 

 

3.2. Mokinių fizinio 

aktyvumo skatinimas už 

mokyklos ribų 

Ar numatote sudaryti naujas arba tęsti esamas sutartis su 

sporto infrastruktūros valdytojais dėl galimybės naudotis jų 

bazėmis, trenerių paslaugomis, dalyvauti sporto klubų 

veiklose ir kt.?  

Planuojama tęsti bendradarbiavimo sutartis su 

sporto klubu „Ginsvė“, regbio klubu „Kovas“, 

šaudymo klubu  „Sk.Tempas“ bei sudaryti naujas 

sutartis 

4. Veiklos sritis – žmogiškieji ir materialiniai ištekliai 

4.1. Mokytojų ir kitų 

ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimas fizinio 

aktyvumo skatinimo 

klausimais 

Kaip numatote organizuoti mokytojų ir kitų ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų profesinių kompetencijų tobulinimą 

fizinio aktyvumo skatinimo klausimais? 

1. Lopšelio-darželio pedagogai dalyvaus 

seminaruose, mokymuose, konferencijose, 

metodinėse dienose, susijusiose su vaikų fiziniu 

aktyvumu. 

2. Pedagogai dalinsis darbo patirtimi su 

socialiniais partneriais, aktyvių mokyklų tinklo 

narėmis. 

3. Bendradarbiausime su  Klaipėdos visuomenės 

sveikatos biuro specialistais: kviesime  pravesti 

paskaitas, organizuoti veiklas įstaigos 

bendruomenės nariams fizinio aktyvumo 

skatinimo klausimais. 

4. Pedagogai profesines kompetencijas tobulins 

dalyvaudami šalies ir tarptautiniuose projektuose. 



5. Vykdysime refleksiją fizinio aktyvumo 

skatinimo praktinio taikymo klausimais 

4.2. Bendradarbiavimas su 

partneriais 

Kaip numatote kviesti gyvenamosios vietovės 

bendruomenės narius bei socialinius partnerius skatinti 

mokinių fizinį aktyvumą ir dalyvauti fizinio aktyvumo 

veiklose? 

1. Organizuosime bendrus fizinį aktyvumą 

skatinančius renginius su socialiniais partneriais 

(l.-d. ,,Žiogelis“ ir „Inkarėlis“, „Saulutės“ m.-d., 

Gilijos pradinė mokykla, Sendvario 

progimnazija). 

2. Organizuosime sporto renginius (šventes, 

varžybas, konkursus ir kt.) įstaigoje ir mieste bei 

kviesime juose dalyvauti lopšelio-darželio vaikų 

tėvus. 

3. Kviesime tėvelius sportininkus pravesti fizinį 

aktyvumą skatinančias veiklas vaikams. 

4. Organizuosime pokalbius, diskusijas, 

paskaitas, kurias ves įvairių sporto šakų treneriai, 

Visuomenės sveikatos biuro specialistai, 

socialiniai partneriai 

4.3. Aprūpinimas 

materialiaisiais 

ištekliais 

Kaip ir kokį fiziniam aktyvumui reikalingą inventorių, 

metodinę medžiagą, mokymo priemones numatote įsigyti? 

1. Kiekvienais metais atliksime fiziniam 

aktyvumui reikalingų priemonių tyrimą. 

2. Reikalingų priemonių sąrašą aptarsime 

Mokytojų tarybos, Tėvų tarybos, administracijos 

posėdžiuose ir numatysime lėšas priemonių 

įsigijimui. 

3. Planuojama įsigyti sporto kompleksą lauke, 

inventorių, skatinantį vaikus judėti (futbolo ir 

krepšinio kamuoliai, šokdynės, badmintono 

raketės, balansiniai dviratukai ir kt.) 

5. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo veiklos sklaida 

5.1. Fizinio aktyvumo 

veiklos patirties sklaidos 

vykdymas ir jo plėtra 

Kaip numatote skleisti fizinio aktyvumo patirtį? Fizinio aktyvumo patirtį planuojama skleisti: 

- įstaigos internetinėje svetainėje 

www.ldklevelis.lt; 

- el. dienyne „Mūsų darželis“; 

- uždarose „Facebook“ grupėse; 

- uždaroje „Messenger“ grupėje; 



- dalyvaujant programos „eTwinning“ 

projektuose; 

- dalyvaujant ir įgyvendinant projektus mieste ir 

šalyje; 

- informacijos stenduose; 

- metodinėse dienose; 

- konferencijose; 

- renginiuose; 

- spaudoje 

________________________ 

 

 

 


