
 

 

 
Mokyklų pripažinimo 
sveikatą stiprinančiomis 
mokyklomis ir aktyviomis 
mokyklomis tvarkos aprašo 
3 priedas 

 
KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO  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?  
 

Mokyklos vadovo įsakymas. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 4 

Taip 
 

1.1.2. Ar ateityje numatyta paskirti atsakingą už fizinio 
aktyvumo skatinimą asmenį arba asmenų grupę?  
 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas. 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 

Taip 
 

1.2.
  

  

Fizinio aktyvumo 
skatinimo procesų ir 
rezultatų vertinimas 

1.2.1. Ar mokykloje vertinami fizinio aktyvumo 
skatinimo procesai ir rezultatai?  
 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas. 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Sveikatos stiprinimo programa 
„Sveika gyvensena – gyvenimo 
būdas nuo vaikystės“. 

Taip 
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https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Elektroninė sistema „Mūsų darželis. 
Vaiko pažanga ir pasiekimai“.   
https://musudarzelis.com/vaiko_paz
anga_ir_pasiekimai 
(prisijungiant prie elektroninės 
sistemos „Mūsų darželis“ reikalingi 
slaptažodžiai, nes dėl Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo 2018-06-
30 Nr. XIII-1426“ galiojimo, šių 
duomenų pateikti negalime). 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio  2020-2022 metų strateginis 
planas. 
https://kulverstuko.lt/planavimo-
dokumentai/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio   2021 m. veiklos plano 
įgyvendinimo ataskaita.  
https://kulverstuko.lt/veiklos-
ataskaitos/ 
Sveikatos ugdymo(si) bei fizinio 
aktyvumo skatinančių priemonių 
poreikio tyrimas (kiekvienų metų 
gruodžio mėn.). 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio administracijos posėdžio 
protokolas.    
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 5 
Sporto rėmimo fondo projektas 
„Saugus, aktyvus ir sveikas“. 
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https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-
programos/sporto-remimo-fondo-
lesomis-finansuojamas-sporto-
projektas-srf-sro-2019-1-0184-sii-
saugus-aktyvus-ir-sveikas/ 

1.2.2. Ar numatytas fizinio aktyvumo skatinimo 
procesų ir rezultatų vertinimas ateityje?  
 

Sveikatos ugdymo(si) bei fizinio 
aktyvumo skatinančių priemonių 
poreikio tyrimas (kiekvienų metų 
gruodžio mėn.). 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas. 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 

Taip 
 

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? 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio Olimpinės programos 
„Olimpinė karta“ 2022 metų 
programa. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 6 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio olimpinės programos 
„Olimpinė karta“ 2022 m. veiklos 
planas. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedai Nr. 7 
Sporto rėmimo fondo projektas 
„Saugus, aktyvus ir sveikas“. 
https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-
programos/sporto-remimo-fondo-

Taip 
 



4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lesomis-finansuojamas-sporto-
projektas-srf-sro-2019-1-0184-sii-
saugus-aktyvus-ir-sveikas/ 
Susitarimas dėl sporto rėmimo 
fondo lėšomis finansuojamo sporto 
projekto Nr.SRF-SRO-2019-1-
0184/SIĮ 2019 m. spalio 16 d. 
įgyvendinimo sutarties Nr. S-818 
pakeitimo. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 8 
Paraiška Nr. Nr.SRF-SRO-2019-1-
0184. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 9 
Ugdomosios veiklos planai: 
https://musudarzelis.lt/planavimo_f
ormos_pildymas 
(prisijungiant prie šio internetinio 
puslapio reikalingi slaptažodžiai, 
nes dėl Lietuvos Respublikos 
asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo 2018 m. birželio 30 d. Nr. 
XIII-1426“ galiojimo, mes jums šių 
duomenų pateikti negalime). 
Sveikatos stiprinimo programa 
„Sveika gyvensena – gyvenimo 
būdas nuo vaikystės“. 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 

2.1.2. Ar numatytas mokinių bendradarbiavimo, 
komandinio darbo įgūdžių formavimo, kilnaus elgesio 
ir kitų sporto vertybių ugdymas fizinio aktyvumo 
priemonėmis ateityje?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas. 

Taip 
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https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2020-2022 metų strateginis 
planas. 
https://kulverstuko.lt/planavimo-
dokumentai/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022 metų veiklos planas: 
https://kulverstuko.lt/planavimo-
dokumentai/ 
Sporto rėmimo fondo projektas 
„Saugus, aktyvus ir sveikas“: 
https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-
programos/sporto-remimo-fondo-
lesomis-finansuojamas-sporto-
projektas-srf-sro-2019-1-0184-sii-
saugus-aktyvus-ir-sveikas/ 
Paraiška Nr. Nr.SRF-SRO-2019-1-
0184. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 10 
Sporto rėmimo fondo projektas 
„Judėk. Sužinok. Atrask“. 
Paraiška Nr. SRF-FAV-2022-1-
0233. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 11 
Sveikatos stiprinimo programa 
„Sveika gyvensena – gyvenimo 
būdas nuo vaikystės“. 
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https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio Olimpinės programos 
„Olimpinė karta“ 2022 metų 
programa. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 6 

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?  
 
 
 
 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas. 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Sporto rėmimo fondo projektas 
„Judėk. Sužinok. Atrask“. 
Paraiška Nr. SRF-FAV-2022-1-
0233. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 12 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio Olimpinės programos 
„Olimpinė karta“ 2022 metų 
programa. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 6 

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?  
 
 
 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio Olimpinės programos 
„Olimpinė karta“ 2022 metų 
programa. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 6 

Taip 
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Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas. 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Sporto rėmimo fondo projektas 
„Judėk. Sužinok. Atrask“. 
Paraiška Nr. SRF-FAV-2022-1-
0233. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 13 

2.1.5. Ar pamokų, pertraukų, neformaliojo švietimo 
metu naudojamos informacinės technologijos 
(mobiliosios aplikacijos, išmaniosios programos, 
virtualūs žaidimai ir kt.), skatinančios mokinių fizinį 
aktyvumą?  

https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-programos/ 
 

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?  
 
 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas. 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Sporto rėmimo fondo projektas 
„Judėk. Sužinok. Atrask“. 
Paraiška Nr. SRF-FAV-2022-1-
0233. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 14 
Paraiška Nr. SRF-FAV-2022-1-
0233. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 15 
Paraiška Nr. SRF-FAV-2022-1-
0233. 

Taip 
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Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 16 

2.1.7. Ar nustatomas mokinių fizinis pajėgumas 
naudojant standartizuotus nacionalinius arba 
tarptautinius fizinio pajėgumo testus (mažiausiai kartą 
per metus)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio ikimokyklinio ugdymo 
programa. 
https://kulverstuko.lt/ikimokyklinis
-ugdymas/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio ikimokyklinuko pasiekimų 
vertinimo aplankas. 
Vaiko pasiekimai pagal naują 
ikimokyklinį ŠMM aprašą  
https://musudarzelis.com/vaiko_pas
iekimai_pagal_nauja_aprasa 
(prisijungiant prie šio internetinio 
puslapio reikalingi slaptažodžiai, 
nes dėl Lietuvos Respublikos 
asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo 2018 m. birželio 30 d. Nr. 
XIII-1426“ galiojimo, mes jums šių 
duomenų pateikti negalime).  
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio mokytojų metodinio 
būrelio susirinkimo protokolas. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 17  

Taip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.8. Ar numatyta vykdyti mokinių fizinio pajėgumo 
nustatymą naudojant standartizuotus nacionalinius arba 
tarptautinius fizinio pajėgumo testus (mažiausiai kartą 
per metus) ateityje?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
https://kulverstuko.lt/ikimokyklinis
-ugdymas/ 

Taip 
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https://kulverstuko.lt/priesmokyklin
is-ugdymas/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio ISGP 2021-2022 m. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 18 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022 m. veiklos planas. 
https://kulverstuko.lt/planavimo-
dokumentai/ 

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?  

Vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimas el. dienyne ,,Mūsų 
darželis“ 
https://musudarzelis.com/vaiko_pas
iekimai_pagal_nauja_aprasa 
 (prisijungiant prie šio internetinio 
puslapio reikalingi slaptažodžiai, 
nes dėl Lietuvos Respublikos 
asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo 2018 m. birželio 30 d. Nr. 
XIII-1426“ galiojimo, mes jums šių 
duomenų pateikti negalime). 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio mokytojų tarybos posėdžio 
protokolas. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 19  
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio ISGP 2021-2022 m. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 20  
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2021 m. veiklos ataskaita. 
https://kulverstuko.lt/veiklos-
ataskaitos/ 

Taip 
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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?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimas el. dienyne ,,Mūsų 
darželis“ 
https://musudarzelis.com/vaiko_pas
iekimai_pagal_nauja_aprasa 
 (prisijungiant prie šio internetinio 
puslapio reikalingi slaptažodžiai, 
nes dėl Lietuvos Respublikos 
asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo 2018 m. birželio 30 d. Nr. 
XIII-1426“ galiojimo, mes jums šių 
duomenų pateikti negalime). 

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;  
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.  

Neformaliojo ugdymo mokytojo V. 
Valiuškos 2021-2022 m.m. darbo 
grafikas. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 21 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio kineziterapeuto užsiėmimų 
tvarkaraštis. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 22 
Neformaliojo ugdymo mokytojo J. 
Žakarienė 2021-2022 m.m. darbo 
grafikas. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 23 

Taip 
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Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio rytinių mankštų 
tvarkaraštis. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 24  
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio kūno kultūros užsiėmimų 
tvarkaraštis. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 25  
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 

2.2.2. Ar ateityje numatyta tęsti veiklą pagal 2.2.1 
papunktyje nustatytus kriterijaus požymius? 
 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ 2022 m. 
veiklos planas. 
https://kulverstuko.lt/planavimo-
dokumentai/ 

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.)?  

Vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimas el. dienyne ,,Mūsų 
darželis“ veiklas lauke, skirsime 
užduotis, skatinančias vaikus 
daugiau judėti, tyrinėti 
https://musudarzelis.com/planavim
o_formos_pildymas 
 (prisijungiant prie elektroninės 
sistemos „Mūsų darželis“ reikalingi 

Taip 
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slaptažodžiai, nes dėl Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo 2018-06-
30 Nr. XIII-1426“ galiojimo, šių 
duomenų pateikti negalime). 

2.2.4. Ar numatyta taikyti pasyvaus sėdėjimo pamokų 
metu trumpinimo priemones ateityje?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 

Taip 
 

2.2.5. Ar organizuojama fiziškai aktyvi veikla pertraukų 
metu (bent viena 20 min. trukmės fiziškai aktyvi 
pertrauka kasdien)?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio vaiko dienos ritmas.  
Dokumentas pridedamas  atskiru 
failu. Priedai Nr.26, 27, 28 

Taip 
 

2.2.6. Ar numatyta organizuoti fiziškai aktyvią veiklą 
pertraukų metu ateityje?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 

Taip 
 

2.2.7. Ar organizuojama fiziškai aktyvi veikla 
(mankštos, šokiai, judrūs žaidimai) prieš pamokas? 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio rytinių mankštų 
tvarkaraštis. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 24  

Taip 
 

2.2.8. Ar numatyta organizuoti fiziškai aktyvią veiklą 
prieš pamokas ateityje?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 

Taip 
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https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio rytinių mankštų 
tvarkaraštis. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 24  

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.)?  

Sporto rėmimo fondo projektas 
„Saugus, aktyvus ir sveikas“: 
https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-
programos/sporto-remimo-fondo-
lesomis-finansuojamas-sporto-
projektas-srf-sro-2019-1-0184-sii-
saugus-aktyvus-ir-sveikas/ 

Taip 
 

2.2.10. Ar ateityje numatyta mokiniams sudaryti 
galimybes išmokti plaukti?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio olimpinės programos 
„Olimpinė karta“ 2022 m. veiklos 
planas. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 7 

Taip 
 

2.2.11. Ar vykdomi fizinį aktyvumą skatinantys 
renginiai (olimpiados, sporto šventės, žygiai, varžybos, 
pasivaikščiojimai, stovyklos, žiemos šventės ir pan.)?  

Vaizdinė medžiaga: 
https://kulverstuko.lt/2022/03/10/da
lyvaujame-lietuvos-mazuju-
zaidynese/ 
https://kulverstuko.lt/category/darz
elio-naujienos/ 

Taip 
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https://kulverstuko.lt/category/darz
elio-naujienos/projektai-ir-
programos/ 
https://www.facebook.com/kulverst
ukas.lt 
https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-
programos/sporto-remimo-fondo-
lesomis-finansuojamas-sporto-
projektas-srf-sro-2019-1-0184-sii-
saugus-aktyvus-ir-sveikas/ 
 

2.2.12. Kaip numatyta vykdyti fizinį aktyvumą 
skatinančius renginius ateityje?  
 
 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Sporto rėmimo fondo projektas 
„Saugus, aktyvus ir sveikas“: 
https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-
programos/sporto-remimo-fondo-
lesomis-finansuojamas-sporto-
projektas-srf-sro-2019-1-0184-sii-
saugus-aktyvus-ir-sveikas/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio Olimpinės programos 
„Olimpinė karta“ 2022 metų 
programa. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 6 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio olimpinės programos 

Taip 
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„Olimpinė karta“ 2022 m. veiklos 
planas. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedai Nr. 7 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022 m. veiklos planas. 
https://kulverstuko.lt/planavimo-
dokumentai/ 

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 „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.)?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio  2021 m. veiklos plano 
ataskaita. 
https://kulverstuko.lt/veiklos-
ataskaitos/ 
Sporto rėmimo fondo projekto 
„Saugus, aktyvus ir sveikas“ 
biudžeto ataskaita. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 29 
Vaizdinė medžiaga: 
https://www.facebook.com/kulverst
ukas.lt/videos/394553255685090 
https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-programos/ 

Taip 
 

3.1.2. Ar numatyta ateityje išlaikyti ir tęsti mokyklos 
fizinės aplinkos pritaikymo mokyklos bendruomenės 
fizinio aktyvumo poreikiams darbus?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2020-2022 metų strateginis 
veiklos planas: 

Taip 
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https://kulverstuko.lt/planavimo-
dokumentai/ 
Paraiška Nr. SRF-FAV-2022-1-
0233. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 16 

3.1.3. Ar mokyklos teritorijoje įrengtos vietos 
dviračiams, paspirtukams, riedlentėms ir kt. aktyvaus 
keliavimo priemonėms laikyti?  

- Ne 

3.1.4. Ar numatyta ateityje mokyklos teritorijoje įrengti 
vietas dviračiams, paspirtukams, riedlentėms ir kt. 
aktyvaus keliavimo priemonėms laikyti?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/category/darz
elio-naujienos/sveikatos-ugdymas/ 

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.?  

https://kulverstuko.lt/tradicijos/ 
 
 

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?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 

Taip 
 

4. Veiklos sritis – žmogiškieji ir materialiniai ištekliai 

4.1. Mokytojų ir kitų 
ugdymo procese 
dalyvaujančių 
asmenų profesinių 
kompetencijų 
tobulinimas fizinio 
aktyvumo skatinimo 
klausimais 

4.1.1. Ar organizuojamas mokytojų ir kitų ugdymo 
procese dalyvaujančių asmenų profesinių kompetencijų 
tobulinimas fizinio aktyvumo skatinimo klausimais?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio  2021 m. veiklos plano 
ataskaita.  
https://kulverstuko.lt/veiklos-
ataskaitos/ 
Vaizdinė medžiaga: 
https://kulverstuko.lt/2022/02/01/lo
pselio-darzelio-mokytojai-kelia-
kompetencija-vaiku-fizinio-
aktyvumo-srityje/ 

Taip 
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4.1.2. Ar numatyta organizuoti  mokytojų ir kitų 
ugdymo procese dalyvaujančių asmenų profesinių 
kompetencijų tobulinimą fizinio aktyvumo skatinimo 
klausimais ateityje?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2020-2022 metų strateginis 
veiklos planas: 
https://kulverstuko.lt/planavimo-
dokumentai/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022 m. veiklos planas. 
https://kulverstuko.lt/planavimo-
dokumentai/ 

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?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio Olimpinės programos 
„Olimpinė karta“ 2022 metų 
programa. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 6 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio olimpinės programos 
„Olimpinė karta“ 2022 m.  veiklos 
planas. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedai Nr. 7 
Sporto rėmimo fondo projektas 
„Saugus, aktyvus ir sveikas“: 
https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-
programos/sporto-remimo-fondo-
lesomis-finansuojamas-sporto-
projektas-srf-sro-2019-1-0184-sii-
saugus-aktyvus-ir-sveikas/ 

Taip 
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bus puslapy 
Socialiniai partneriai. 
https://kulverstuko.lt/tradicijos/ 

4.2.2. Ar numatyta ateityje kviesti gyvenamosios 
vietovės bendruomenės narius bei socialinius 
partnerius skatinti mokinių fizinį aktyvumą ir dalyvauti 
fizinio aktyvumo veiklose?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Sporto rėmimo fondo projektas 
„Saugus, aktyvus ir sveikas“. 
https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-
programos/sporto-remimo-fondo-
lesomis-finansuojamas-sporto-
projektas-srf-sro-2019-1-0184-sii-
saugus-aktyvus-ir-sveikas/ 
Socialiniai partneriai. 
https://kulverstuko.lt/tradicijos/ 

Taip 
 

4.3. 
 
 
 

Aprūpinimas 
materialiniais 
ištekliais 
 

4.3.1. Ar įsigyjamas fiziniam aktyvumui reikalingas 
inventorius, metodinė medžiaga, mokymo priemonės?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio  2021 m. veiklos ataskaita.  
https://kulverstuko.lt/veiklos-
ataskaitos/ 
Sporto rėmimo fondo projektas 
„Saugus, aktyvus ir sveikas“. 
https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-
programos/sporto-remimo-fondo-
lesomis-finansuojamas-sporto-
projektas-srf-sro-2019-1-0184-sii-
saugus-aktyvus-ir-sveikas/ 
Vaizdinė medžiaga:  
https://www.facebook.com/watch/?
v=394553255685090 

Taip 
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4.3.2. Ar ateityje numatoma įsigyti fiziniam aktyvumui 
reikalingą inventorių, metodinę medžiagą, mokymo 
priemones?  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Sporto rėmimo fondo projektas 
„Saugus, aktyvus ir sveikas“: 
https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-
programos/sporto-remimo-fondo-
lesomis-finansuojamas-sporto-
projektas-srf-sro-2019-1-0184-sii-
saugus-aktyvus-ir-sveikas/ 
Sporto projekto finansinis ir 
ekonominis pagrindimas. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 30 

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? 
 
 
 
 
 
 

Sporto rėmimo fondo projektas 
„Saugus, aktyvus ir sveikas“: 
https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-
programos/sporto-remimo-fondo-
lesomis-finansuojamas-sporto-
projektas-srf-sro-2019-1-0184-sii-
saugus-aktyvus-ir-sveikas/ 
Vaizdinė medžiaga: 
https://kulverstuko.lt/category/darz
elio-naujienos/ 
https://kulverstuko.lt/category/darz
elio-naujienos/sveikatos-ugdymas/ 
https://fb.watch/bO_atlPgou/ 
https://www.facebook.com/kulverst
ukas.lt 

Taip 
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5.1.2. Ar vykdoma fizinio aktyvumo veiklos patirties  
sklaida už mokyklos ribų?  

Vaizdinė medžiaga: 
http://www.svietimonaujienos.lt/isri
edejo-dviratukas-o-ji-vijos-
paspirtukas/ 
http://www.svietimonaujienos.lt/?s
=pajud%C4%97jome+visi 
https://www.svietimonaujienos.lt/v
aiku-kompetenciju-ugdymasis-
aktyviai-
sportuojant/?fbclid=IwAR2sSW-
IPxqTPWQW5UGGYXYDa7CJNt
cKV48IqICbxu73nGbc7WoaTe9A
GhU 
https://www.svietimonaujienos.lt/sp
ortuokime-smagiai/ 
https://www.facebook.com/kulverst
ukas.lt 
https://www.youtube.com/watch?v
=9D6bBTFRrBU 
https://www.youtube.com/watch?v
=0PTRwvgFAjE 
https://www.youtube.com/watch?v
=uzoGK3K0CYQ 
https://www.youtube.com/watch?v
=Ys0USENTFzU 
https://kulverstuko.lt/category/darz
elio-naujienos/sveikatos-ugdymas/ 

Taip 
 

5.1.3. Ar numatyta tolesnė fizinio aktyvumo patirties 
sklaida?  

 Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio 2022-2027 m. fizinio 
aktyvumo skatinimo planas: 
https://kulverstuko.lt/sveikata/sveik
atos-ugdymo-fizinio-aktyvumo-
skatinimo-dokumentai/ 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-
darželio Olimpinės programos 

Taip 
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„Olimpinė karta“ 2022 metų 
programa. 
Dokumentas pridedamas atskiru 
failu. Priedas Nr. 6 
Sporto rėmimo fondo projektas 
„Saugus, aktyvus ir sveikas“: 
https://kulverstuko.lt/2019-2022-
metu-projektai-ir-
programos/sporto-remimo-fondo-
lesomis-finansuojamas-sporto-
projektas-srf-sro-2019-1-0184-sii-
saugus-aktyvus-ir-sveikas/ 
https://kulverstuko.lt/category/darz
elio-naujienos/sveikatos-ugdymas/ 
https://kulverstuko.lt/2022/03/10/fu
tboliukas-jega%e2%80%bc/ 
https://kulverstuko.lt/category/darz
elio-naujienos/projektai-ir-
programos/ 

 
                Direktorė                                         Jolita Uljanovienė 
 
PRITARTA                 PRITARTA 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio įstaigos tarybos posėdžio               Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio mokytojų tarybos posėdžio 
2022 m. kovo 25  d. protokoliniu nutarimu                           2022 m. vasario 14 d. protokoliniu nutarimu 
(protokolas Nr. ĮT-2)                 (protokolas Nr. MT-2) 
 


