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Sveikatos prieZi[ros ugdymo istaigoje tikslas - padeti mokiniams saugoti ir stiprinti
sveikat4, organizuojant ir igyvendinant priemones, susijusias su ligq ir traumq profilaktika.

Sveikatos prieZiiiros ugdymo istaigoj e uZdaviniai :

1. UZtikrinti sveikatos prieZiflros kokybg, kuriant sveik4 aplink4 ugdymo istaigoje, stiprinant
mokiniq sveikat4, Salinant rizikos veiksnius, galindius sukelti ligas;

2. Formuoti teising4 mokiniq poiiiiri i savo sveikat4 ir ugdyti sveikos gyvensenos igfldZius;
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu itarti ir uZkirsti joms keli4;
4. Suteikti pirmeiq pagalbq pavojingq biikliq, traumq, nelaimingq atsitikimq ar

apsinuodij imq atvej ais.
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1

Sveikatos
ugdymo veiklos
metodiniq
konsultacijq
mokytojams/au
kletojams,
mokiniams, jq
tevams
(globejams),
teikimas ir
metodines
informacines
medZiagos
mokiniq
sveikatos
i5saugojimo ir
stiprinimo
klausimais
kaupimas.

1.1. Teikti individualias
metodines konsultacij as

besikreipiantiems pagalbos arba
matant konkredi4 problem4:
- mokiniams;
- tevams;
- mokvtoi ams/aukldtoi ams.

Esant poreikiui. I5 viso = 10

konsultacijq.

1.2. Kaupti ir padaryti prieinamq
informacing, metoding medLiagq
mokiniq sveikatos i5saugojimo ir
stiprinimo klausimais.

Rugsejis -
geguZ0

Paruo5ti 5 stendai ir
visuomet prieinama
metodine medLiaga.

1.3. Dalyvauti susirinkimuose,
pateikti informacij4 apie mokiniq
sveikatos problemas:
- administracijos susirinkimuose;
- tevq susirinkimuose.

Esant poreikiui. Dalyvavimas= l-2
susirinkimuose.



I5 viso = l0 renginirl,
i5 viso = 5

straipsnius.

Mokslo metai.2.1 . Oryanianoti renginius
(diskusijas, paskaitas,
praneSimus, pamokas, aktYvaus

mokymo biidus, debatus,

konkursus, vik;torinas, varZYbas ir
kt.)
mokiniams ivairiomis sveikatos

temomis ir vie5inti juos ruo5iant

straipsnius aPtarnauj amos

ugdymo istaigos ir AnYk5diq

raj ono savivaldybes visuomenes

sveikatos biuro internetiniams

lnformacijos
sveikatos
i5saugojimo bei
stiprinimo
klausimais
teikimas ir Sios

informacijos
sklaida
(ugdymo

istaigos
stenduose,
viktorinose,
renginiuose,
klases
valandelese ir
pan.) ugdymo

istaigos
bendruomenei.

Apie 80 vaikq

Apie 90 vaikq

Apie 20 vaikq

Apie 40 vaikq

Apie 20 vaikq

Rugsejis -
gegai:b.

Rugsejis

Lapkritis

Gruodis

Sausis

Vasaris

Balandis

l -4 klasems/ikimokYklinio
ugdymo grupems:

1 .Judumo savaite-Zingsniq
matavimas
2.Linksmosios darZoviq ir vaisiq
varfubos
3.Poialbis,, Svarfls dantukai-
graZios Sypsenelds"
4.Pokalbis,,Prie Puodelio
arbatos'o

5.Pamokele apie asmens higien4

,, Svariq rankydiq Salis"

6.Pokalbis,,Vaistai-ne sald{4lqf

Apie 20 vaikq

Apie 20 vaikq
Apie25 vaikus

Apie 40 vaikq

Apie 100 vaikq

Rugsdjis

Spalis
Lapkritis

Kovas

GeguZis

s-t} klasems/Prie5mokYklinio
ugdymo grupems:
1. Judumo savaite-Zingsniq
matavimas
2.Orientavimo varZYbos

3. Linksmosios darZoviq ir vaisiq
varZybos
4.Pokalbis ,, Saulut6 Sviedia - i
gar t1kviedia"
5.Rajonin0s futbolo varZYbos

Esant reikalui3. 1. Teikti individualias
konsultacijas del sveikos
g)rvensenos ir asmens higienos

igEdiiq formavimo:
- mokiniams;
- tevams;

Pagalba
mokiniams
ugdant sveikos
gyvensenos ir
asmens
higienos

igEdZius.
Visos 7 grupes3.2. Atlikti mokiniq asmens

higienos patikrinim4.

1 kart4 metuose4.1. Vertinti ugdYmo istaigos
aplink4 del atitikties visuomenes

sveikatos prieZiiiros teisds aktq

reikalavimams ir informuoti
ugdymo istaigos administracij 4
apie nustat5rtus neatitikimus:
- Ugdymo patalpq aP5vietimas,

vedinimas, valymas, dezinfekcij a

(ugdymo istaigos klasiry'gruPiq,

Ugdymo

istaigos
aplinkos
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieZifiros teises
aktq
reikalavimams



- Suot,l Ufltle, iSdestYmas ir
rekomendacij os mokiniams del

s€desenos Pagal suZYmetus tam

tikromis spalvomis suolus.

vertinimas,
dalyvavimas
nustatant
prioritetinius
ugdymo

istaigos
aplinkos bei
selygq gerinimo
klausimus.

Esant reikalui

mokytoj us/aukletoj us del

mokiniq sedesenos Pagal
suZvm6tus tam tikromis
spaivomis suolus, Priklausomai
nuo jq ogio, regejimo ir klausos

biikles, atsiZvelgiant i rydYtojq

4.3. Konsultuoti
molgrtoj us/aukletoj us del

gydytoj q rekomendac ij q

mokiniams ir kitus duomenis

pateiktus profilaktin6je sveikatos

4/. Paruosti informacij4 ir
konsultuoti klasiq aukletojus apie

mokiniq sveikat4 ir individualias

rekomendacijas, akcentuojant i
k4 molgrtojas/aukl6tojas turdtq

atkreipti demesi bendraujant su

kiekvienu mokiniu
atsiZvelgdamas i jo sveikatos

Esant reikaluitt-fykdytitraumqivYkstandiq
ugdymo proceso metu bei

pakeliui ! ugdYmo istaig4 ir i5Pasitilymq
ugdymo

istaigos
vadovui del
reikalingq
priemoniq,
uZtikrinandiq
fiaumq ir
nelaimingq
atsitikimq
prevencij4
ugdymo

istaigoje,

Esant reikalui

vietos, laiko, Priefusdiq analizq ir
informuoti ugdYmo istaigos
mokytoj ty'auktetoj q tarYb4 aPie

nelaimingus atsitikimus ugdYmo

S2. etUni traumq PobudZio,

53. Dalyvauti susirinkimuose

rengiant nelaimingq atsitikimq

Esant reikalui5.4. Informacijos Pateikimas
Anyk5diq rajono savivaldYbes

visuomenes sveikatos biurui aPie

lvykusias traumas ugdYmo

I kart4 metuose6.1. [vertinti ugdYmo Proceso
atitikimQ higieniniams
reikalavimams ir teikti
informacij4 ugdYmo istaigos
administracij ai aPie nusta$rtus

neatitikimus.

Ugdymo
proceso
organizavimo
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieZi[ros teises

aktq
reikalavimams
vertinimas



Vaikq s4ra5us atiduoti

i grupes
1 kart4 metuose7.1. Sudaryti fizinio ugdYmo

mokiniq grupitl s4ra5us ir ira5yti i
elektronini dienYn4. Pateikti
informacij 4 kiino kultiiros
mokytoj ams del sPecialiqiq,
parengiamqiq fi zinio ugdYmo

grupiq ir atleistq mokiniq nuo

Pagalba kEno
kulturos
mokytojams
komplektuojant
fizinio ugdymo
grupes ir
informacijos
teikimas del
mokiniq
galimybes
dalyvauti sporto
varZybose.

Esant reikalui7.2. lnformuoti kiino kultiiros
mokytojus apie mokiniq
galimybg dalyvauti sPorto

varZybose, remiantis jq
profi laktinemis sveikatos
paZymomis. Esant Poreikiui ir
galimybei dalYvauti ugdYmo

Esant reikalui7.3. Informuoti klno kulturos
molgrtojus del atleidimq nuo

kiino kultiiros Pamokq (del

traumq ir ligq) i5 medicininiq

I kartqmetuose& 1. Informacijos aPie mokiniq
sveikat4 rinkimas, kauPimas,

profilaktiniq vaikq sveikatos

paZymej imq perkelimas i
moksleiviq sveikatos raidos

istorijas ir elektronini dienYn4

(regos, fizinio ugdYmo guPiq ir
Seimos gydytojq

Informacijos
apie
kasmetinius
mokiniq
sveikatos
profilaktinius
patikrinimus
kaupimas,
informacijos
apibendrinimas
bei ne rediau
kaip 1 kart4 per
metus (mokslo
metq pradZioje)
pateikimas
ugdymo

[staigos
bendruomenei
bei kitoms
institucijoms
teises aktq
nustatyta
tvarka.

1 kart4 metuose8.2. Mokiniq medicininiq
patmrl registravimas i furnal4
bei Siq duomenq Perkelimas i
mokiniq sveikatos raidos

8.3. Prane5imai ugdYmo istaigos
bendruomenei aPie mokiniq

8.4. Informuoti mo\rtojus aPie

mokiniq sveikat4, k[no kultiiros

1 kartq metuose8.5. Sveikatos ugdYmo ir
mokymo ataskaitq bei
paai5kinamqi q ra3tq Pateikimas
Anyk5diq raj ono savivaldYbes

visuomenOs sveikatos biurui.
1 kart4 metuose8.6. Informacijos aPie mokiniq

profi laktinius sveikatos
patikrinimus ataskaitos
pateikimas Anyk5diq rajono

savivaldybes visuomends

sveikatos biurui (mokiniq
sveikatos rodikliai
8.7. Mokiniq regos, klausos,

neurologiniq susirgimq ir t. t.

sqra5o sudarymas ir Pateikimas
isos bendruomenei.



8.8. Informacijos Anyk56iq
raj ono savivaldybes visuomenes
sveikatos biurui pateikimas aPie

sveikatos prieZiiir4 ugdymo
istaisoie.

I kartqmetuose

9.

Asmens
sveikatos
prieZitros

istaigq
specialisq
rekomendacijq
del mokiniq
sveikatos
pateikimas
klases
aukletojams,
mokytojams bei
5iq
rekomendacijq

igyvendinimo
prieZifrra
ugdymo
istaieoie.

9. 1. Informuoti mo$rtojus (klasiq
aukletojus) ir tevus apie vaikq
profilaktiniq sveikatos
oatilainimu rezultatus.

1 kart4 metuose

9.2. Asmens sveikatos prieZiiiros

istaigq specialisq rekomendacijq

igyvendinimo prieZiiira.
(pokalbis su

mokyoj omis/aukletoj ais).

Esant reikalui

10.

Letiniq
neinfekciniq
ligq rizikos
veiksniq
(alkoholio,
tabako,
narkotikq
vartojimo,
antsvorio ir kt.)
paplitimo
nustatymas.

1 0. 1. Registruoti rizikos veiksniq
paplitim4.

Esant reikalui

1 0.2. Molgrti mokinius,
mo$rtojus/aukletojus ir tevus
optimaliai gyventi, sergant

ivairiomis letinemis ligomis
(alergij omis, astma, diabetu,
epilepsija, hemofilija ir kt.).

Pastoviai

11.

Dalyvavimas
ugdymo

istaigos
prevencinio
darbo grupese,
VGK
komisijoje
sprendZiant
mokiniq
psichologines,
adaptacijos ir
socialines
problemas.

11.1. Dalyvauti ugdymo istaigos
prevencinio darbo
susirinkimuose VGK komisij oj e.

Pastoviai

11.2. Teikti siulymus sprendZiant
mokiniq psichologines ir
socialines problemas.

Esant reikalui

12.

Pagalba ir
informacijos
pateikimas
mokytojams/au
kletoiams ir

12.1. Skleisti informacijq apie
profi laktinius skiepij imus.
Kartu pateikti profi laktiniq
skiepij imq kalendoriq.

Pastoviai



tevams mokiniq
imunoprofilakti
kos klausimais.

13.

Informacijos
visuomenOs
sveikatos
centrui
apskrityje
teikimas, itarus
uZkrediamqiq
lig4 ar
apsinuodijim4
ugdymo
istaieoie.

13.1. Teikti informacijq itarus
apsinuodij imq ar uZkredi mtqJq
lisa uedvmo istaieoie.

Esant reikalui

1 3.2. Teikti administracdai
informacij4 apie mokiniq
lankomuma.

Pastoviai

1 3.3. Registruoti uZkrediamosios
ligos itarimo ar apsinuodijimo
atvejus, kaupti informacij4 ir j4
analizuoti.

Pastoviai

t4.

Visuomenes
sveikatos centro
apskrityje
specialisq
nurodytq
uZkrediamqjq
ligq priemoniq

igyvendinimas
ugdymo
istaigoie.

14. 1. Organizuoti visuomends
sveikatos centro apskrityje
specialisq nurodytq prie5

epideminiq priemoniq vykdYm4
ir atlikti iu wkdymo prieiiiira.

Esant reikalui

| 4 .2. ltariant uZs ikretus
pedikulioze, nieZais ar
grybelinemis infekcij omis,
informuoti mokinio tdvus,
stengtis 5i4 problem4 sPrgsti

kartu.

Esant reikalui

15.

Mokiniq
maitinimo
organizavimo
prieZi[ra,
skatinant sveik4
mityb4 bei
sveikos mitybos

igudziq
formavim4

I 5. l. Teikti pasiiilymus
specialistams, atsakingiems uZ

mokiniq maitinimq, sveikos
mitybos klausimais.

Pastoviai

I 5.2. Vertinti sudarytus
valgiara5dius, maisto gaminimo
vietos bei gamybos proceso

atitikti visuomenes sveikatos
prieZiiiros teisds aktams.

Informuoti ugdymo istaigos
administracij 4 apie nustat5rtas

neatitiktis (paZeidimus) bei
siiilyti priemones joms pa5alinti.
Nustat5rtq paZeidimq Salinimo
kontrole.

Pastoviai

1 5.3. Informacijos pateikimas
Anyk5diq rajono savivaldybes
visuomends sveikatos biurui apie
mokinius, kuriems reikalingas
tausoiantis maitinimas.

Esant reikalui

16.

Pirmosios
pagalbos
teikimas ir
koordinavimas.

16.1. Teikti pirmAie pagalb4

ivykus nelaimingam atsitikimui.

16.2. Konsultuoti mokinius esant

nusiskundimams, suteikti pirmqi 4
pagalbq, esant reikalui siqsti
oasitikrinti oas Seimos eydvtoia.

Esant reikalui

16.3. Prane5ti mokiniq tevams
apie ivyki, esant poreikiui,
i5kviesti grelt4i e medicining
paealba.

Esant reikalui



1 6.4. Sukomplektuoti bei
papildyti pirmosios medioinines
pagalbos rinkinius ugdYmo

istaigoj e, sveikatos kabinete,

sporto saleje, biologijos, fizikos,
chemijos ir technologiiq
kabinetuose ir vYkdYti jq
naudoi imosi orieZiiira.

Pastoviai

I 6.5. Informuoti molgrtojus ir
administacij 4, apie Pirmosios
pagalbos mokymq kursq
iSklausyma.

Sekti
paiymdjimq
galiojim4

1 6.6. Organizuoti besidomindiq
mokiniq mokym4 teikti Pirm4i4
oasalba.

Esant reikalui

1 6.7. Analizuoti Pirmosios
pagalbos teikimo atvejus,

informac[i4 pateikti ugdYmo
i staisos administraciiai.

Esant reikalui

1 6.8. Regisfuoti Pirmosibs
pagalbos teikimo atvejus ir
kreipim4si i sveikatos prieZiiiros

soecialistus.

Esant reikalui
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