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ŠIAULIŲ RAJONO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ 

MOKYKLOJE, 2023 M. VEIKLOS PLANAS 

 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras  

(ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

Veiklos pavadinimas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Įvykdymo 

laikas 

Vertinimo kriterijai Vertinimo 

kriterijų 

planuojamos 

reikšmės 

1. Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis 

apie mokinių sveikatos būklę. 

1.1. Vaiko sveikatos 

pažymėjimų (formos Nr.027-

1/a) patikrinimas ir analizė. 

Iki 10.30 Patikrintų pažymėjimų sk. (vnt.) / 

analizių sk. (vnt.) 

532 vnt./1 vnt. 

2. Pateikti pedagogams asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų specialistų 

rekomendacijas dėl mokinių sveikatos 

bei koordinuoti šių rekomendacijų 

įgyvendinimą. 

2.1. Žinių apie vaikų sveikatą 

surašymas į grupių 

žurnalus/elektroninius 

dienynus. 

Iki 10.15 Užpildytų žurnalų (vnt.) / dienynų sk. 

(vnt.) 

1 vnt. 

2.2. Ugdymo įstaigos 

bendruomenės narių 

konsultavimas dėl asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų 

specialistų rekomendacijų 

įgyvendinimo.  

2023 m. Gydytojų rekomendacijų sk. (vnt.) / 

konsultacijų sk. (vnt.) 

10 vnt./5 vnt. 

3. Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl 

mokinių sveikatos būklės mokyklos 

3.1. Ugdymo įstaigos 

bendruomenės informavimas 

Iki 11.30 Informacijų sk. (vnt.) 10 vnt. 



bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per 

metus). 

apie vaikų sveikatos būklę, 

išvadų ir rekomendacijų 

pateikimas. 

4. Mokyklos aplinkoje identifikuoti 

visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. 

4.1. Ugdymo įstaigos 

aplinkos atitikties higienos 

normoms vertinimas ir 

ugdymo įstaigos vadovui 

pasiūlymų teikimas. 

2 k. per 

metus 

(rugpjūčio ir 

vasario 

mėn.) 

Vertinimų sk. (vnt.) / pasiūlymų sk. 

(vnt.) 

2 vnt./2 vnt. 

5. Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos 

stiprinimo ir mokyklos aplinkos 

sveikatos priemonių įtraukimo į 

mokyklos strateginius veiklos planus 

mokyklos  

administracijai. 

5. Pasiūlymų teikimas dėl 

vaikų sveikatos stiprinimo ir 

mokyklos aplinkos sveikatos 

priemonių įtraukimo į 

mokyklos  

strateginius veiklos planus 

mokyklos administracijai. 

2023 m. Pasiūlymų sk. (vnt.) 2 vnt. 

6. Organizuoti mokinių sveikatos 

stiprinimo priemonių ir mokyklos 

aplinkos sveikatos priemonių 

įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal 

kompetenciją. 

6.1. Konkursų, viktorinų ir 

kt. viešų renginių 

organizavimas: 

2023 m. Iš viso renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. 

(vnt.) 

1 vnt./120 vnt. 

6.1.1. Akcija „Kiek sveria 

1-3-5 klasių mokinių 

kuprinės?“ 

09 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 1 vnt./120 vnt. 

7. Dalyvauti planuojant ir įgyvendinat 

sveikatos ugdymo bendrąją programą ar 

kitą sveikatos ugdymo veiklą mokykloje. 

7.1. Dalyvauti įgyvendinat 

sveikatos ugdymo bendrąją 

programą ar kitą sveikatos 

ugdymo veiklą mokykloje. 

2023 m. Pasitarimų ar posėdžių sk. (vnt.) 1 vnt. 

7.2. Teikti konsultacijas vaikų 

sveikatos stiprinimo 

klausimais mokyklos 

bendruomenei. 

2023 m. Iš viso konsultacijų sk. (vnt.) 150 vnt. 

7.2.1. Mokiniams  Konsultacijų sk. (vnt.) 100 vnt. 

7.2.2. Tėvams  Konsultacijų sk. (vnt.) 10 vnt. 

7.2.3. Pedagogams  Konsultacijų sk. (vnt.) 30 vnt. 

7.2.4. Darbuotojams  Konsultacijų sk. (vnt.) 10 vnt. 

8. Teikti sveikatos žinias mokyklos 

bendruomenei apie sveikatos 

išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo 

būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai. 

8.1. Pranešimai, paskaitos, 

pamokos: 

 

 

2023 m. Iš viso renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. 

(vnt.) 

7 vnt./90 vnt. 



 8.1.1. Pranešimas 

„Elektroninės cigaretės: ką 

reikia žinoti ir kaip pateikti 

mokiniams“ 

01 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 3vnt./40 vnt. 

8.1.2. Pranešimas 

„Dantukų priežiūra“ 

03 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 2 vnt./35 vnt. 

8.1.3. Pranešimas 

„Mergaičių lytinis 

brendimas“ 

04 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 2 vnt./15 vnt. 

8.2. Diskusijos, debatai ir kiti 

aktyvūs mokymo būdai: 

2023 m. Iš viso renginių sk. / dalyvių sk. 19 vnt./230 vnt. 

8.2.1. Diskusija 

„Mikroorganizmų 

atsparumas 

antimikrobinėms 

medžiagoms“ 

02 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 2 vnt./20 vnt. 

8.2.2. Mokymai 

„Saugokime aplinką- 

rūšiuokime“ 

04 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 1 vnt./10 vnt. 

8.2.3. Mokymai 

„Rūkymui-NE!“ 

05 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 3 vnt./40 vnt. 

8.2.4 Kt. aktyvūs mokymo 

būdai „Jogos treniruotė“ 

05 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 2 vnt./40 vnt. 

8.2.5. Mokymai 

„Traumos ir sužalojimai“ 

06 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 1 vnt./20 vnt. 

8.2.6. Mokymai 

„Rūkymui-NE!“ 

10 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 3 vnt./40 vnt. 

8.2.7. Diskusija „Sveikos 

mitybos lėkštė“ 

10 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 3 vnt./20 vnt. 

8.2.8. Diskusija 

„Emocijos“ 

11 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 3 vnt./20 vnt. 

8.2.9. Diskusija 

„Žiemos pavojai“ 

12 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 1 vnt./20 vnt. 

8.3. TV ir radijo laidos, 

video- ir audiosiužetai: 

2023 m. Iš viso priemonių sk. (vnt.)  

    



8.4. Straipsniai, pranešimai, 

publikacijos periodiniuose 

leidiniuose ir internete: 

2023 m. Iš viso priemonių sk. (vnt.) 4 vnt. 

8.4.1. „Dantukų priežiūra“ 03 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 1 vnt. 

8.4.2. „Rūkymui-Ne“ 05 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 1 vnt. 

8.4.3. „Kiek sveria 1-3-5 

klasių mokinių 

kuprinės?“ 

09 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 1 vnt. 

8.4.4. „Sveikos mitybos 

lėkštė“ 

10 mėn. Renginių sk. (vnt.) / dalyvių sk. (vnt.) 1 vnt. 

8.5. Stendai, plakatai: 2023 m. Iš viso temų sk. (vnt.) / egzempliorių sk. 

(vnt.) 

9 vnt./9 vnt. 

8.5.1. Mikroorganizmai 02 mėn. Temų sk. (vnt.) / egzempliorių sk. (vnt.) 1 vnt./1 vnt. 

8.5.2. Dantukų priežiūra 03 mėn. Temų sk. (vnt.) / egzempliorių sk. (vnt.) 1 vnt./1 vnt. 

8.5.3. Pasaulinė sveikatos 

diena 

04 mėn. Temų sk. (vnt.) / egzempliorių sk. (vnt.) 1 vnt./1 vnt. 

8.5.4. Rūkymui-NE 05 mėn. Temų sk. (vnt.) / egzempliorių sk. (vnt.) 1 vnt./1 vnt. 

8.5.5. Mokėkime draugauti su 

saule 

06 mėn. Temų sk. (vnt.) / egzempliorių sk. (vnt.) 1 vnt./1 vnt. 

8.5.6. Saugūs kelyje 09 mėn. Temų sk. (vnt.) / egzempliorių sk. (vnt.) 1 vnt./1 vnt. 

8.5.7. Pasaulinė psichikos 

sveikatos diena 

10 mėn. Temų sk. (vnt.) / egzempliorių sk. (vnt.) 1 vnt./1 vnt. 

8.5.8. Traumos ir 

sužalojimai 

11 mėn. Temų sk. (vnt.) / egzempliorių sk. (vnt.) 1 vnt./1 vnt. 

8.5.9. Pasaulinė AIDS 

diena 

12 mėn. Temų sk. (vnt.) / egzempliorių sk. (vnt.) 1 vnt./1 vnt. 



8.6. Atmintinės, 

lankstinukai, brošiūros, 

knygos ir kiti leidiniai: 

2023 m. Iš viso temų sk. (vnt.) / egzempliorių sk. 

(vnt.) 

1 vnt./20 vnt. 

8.6.1. Pagalbos mokiniui 

savirūpai  organizavimo 

ugdymo įstaigoje planas“ 

10 mėn. Temų sk. (vnt.) / egzempliorių sk. (vnt.) 1 vnt./20 vnt. 

9. Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios 

pagalbos teikimą mokykloje. 

9.1. Pirmosios pagalbos 

teikimas 

2023 m. Atvejų sk. (vnt.) Pagal poreikį 

 9.2. Pirmosios pagalbos 

rinkinių komplektavimas, jų 

naudojimo priežiūra. 

2023 m. Pirmosios pagalbos rinkinių sk. (vnt.) 19 vnt. 

 9.3. Ugdymo įstaigos 

darbuotojų konsultavimas 

pirmosios pagalbos 

koordinavimo klausimais. 

2023 m. Konsultacijų sk. (vnt.) 2 vnt. 

10. Tikrinti mokinių asmens higieną. 10.1. Vaikų apžiūra dėl 

pedikuliozės ir asmens 

higienos. 

2023 m. Patikrintų vaikų sk. (vnt.) Pagal poreikį 

11. Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų 

ir plitimo profilaktikos priemones pagal 

kompetenciją. 

11.1. Gripo, Covid-19 ir 

ūminių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų, 

epidemiologinės priežiūros ir 

prevencinių priemonių plano 

įgyvendinimas.  

2023 m. Priemonių sk. (vnt.) 5 vnt. 

12. Dalyvauti įgyvendinant 

užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio 

kontrolės priemones. 

12.1. Nacionalinio VSC 

specialistų nurodytų 

užkrečiamųjų ligų 

epidemiologinės priežiūros 

priemonių įgyvendinimas 

mokykloje. 

2023 m. Įgyvendintų rekomendacijų sk. (vnt.) Pagal poreikį 

13. Konsultuoti mokyklos ar maitinimo 

paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus 

už mokinių maitinimą, sveikos mitybos 

ir maisto saugos klausimais. 

13.1. Mokyklos arba 

maitinimo paslaugos tiekėjo 

darbuotojų, atsakingų už 

mokinių maitinimą, 

konsultavimas sveikos 

mitybos ir maisto saugos 

klausimais. 

2023 m. Konsultacijų sk. (vnt.) 1 vnt. 



14. Prižiūrėti mokinių maitinimo 

organizavimo atitiktį maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų 

socialinės globos įstaigose tvarkos 

aprašo nustatytiems reikalavimams. 

14.1. Mokinių maitinimo 

organizavimo priežiūra. 

2 k. per 

mėnesį 

Patikrinimų sk. (vnt.) / pasiūlymų sk. 

(vnt.) 

20 vnt./2 vnt. 

15. Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės 

komisijos veikloje  

15.1. Dalyvavimas mokyklos 

vaiko gerovės komisijos 

veikloje. 

2023 m. Dalyvavimo susirinkimuose ar 

posėdžiuose sk. (vnt.) 

10 vnt. 

16. Teikti pagalbą ir informaciją kūno 

kultūros mokytojams komplektuojant 

kūno kultūros ugdymo grupes pagal 

mokinių fizinį pajėgumą. 

16. Sąrašų derinimas, 

atsižvelgiant į gydytojo 

rekomendacijas (forma 027-

1/a) išvykstant vaikams į 

išvykas, varžybas ir kt. 

2023 m. Derintų sąrašų sk. (vnt.) 10 vnt. 

17. Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti 

mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo 

įstaigoje.  

  

17.1. Pagalbos mokinių 

savirūpai organizavimas 

ugdymo įstaigoje  

  

 Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis 

sergančių mokinių, kuriems suteikta 

savirūpai reikalinga pagalba  ugdymo 

įstaigoje, sk. (proc.) 

100 proc. tėvų 

prašymų 

 

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje,  

                                                                                                                                              Indrė Rimeikienė 

                                                                                                                                              (vardas pavardė parašas) 

 


