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fsakymu Nr. V- 2

VISUOMENES SVEIKATOS SPECIALISTES
LIONES RIMKUVIENES,

VYKDANdIOS MOKINry SVEIKATOS PRIEZIURA

JONAVOS PANERIO PRADINEJE MOKYKLOJE,
2023 M. VEIKLOS PLANAS

TIKSLAS - saugoti ir stiprinti mokiniq sveikat4, aktyviai bendradarbiaujant su mokiniq

tevais (globejais, mpintoiair, mokltojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko geroves

komisija'.

UZDAVINIAI:
1. UZtikinti sveikatos prieZiiiros paslaugq kokybg, kuriant sveik4 aplink4, stiprinant mokiniq

sveikatq, numatant ir Salinant rizikos veiksnius, galindius sukelti ligas;

2. Formuoii teising4 mokiniq po2i[ri I savo sveikat4 i ugdyti sveikos gyvensenos igtdZius;
3. Numatyti priem-ones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu itarti ir uZkirsti joms keliq;

4. Suteikii pirmayq pagafta pavojingq bUkliq, traumq, nelaimingq atsitikimq ar apsinuodijimq

atvej ais;
5. Teifti metoding konsultacing pagalb4 mokytojams, mokiniams, jq tevams (globejams),

mokiniq sveikatos iSsaugojirno ir stiprinimo klausimais'

6. Organizuoti mokiniams] sergantiemi letinemis neinfekcinemis ligomis, mokinio savirlpai

reikaling4 pagalb4 ugdymo istaigoje.

visuomenes sveikatos
prieZiuros specialisto
vykdantio sveikatos
prieZiu14 mokykloje

vykdorna veikla

Priemonts pavadinimas lvykdymo laikas Vykdytojai
Priemou0s

igyvendinint
o kriterijai

I 2 J 4 5

L Sveikatinimo
veiklos metodiniq
konsultacijq
mokltojams,
mokiniams, jq tevams,

ar globejams teikimas.

l.1. Teiki individualias
metodines konsultacijas
besikreipiantiems pagalbos

arba matant konkreEi4
problem4 mokiniams,
mok!,tojams, tevams
(globejams);

Mokslo metq cigo.je. Lione
Rimkuvien€

Konsultacijq
skaidius.

Pateiktu
informacijq
skaidius.

i.2. Dalywauti mokyklos
tarybos, vaiko geroves

komisijos, administracijos,
tevq, mokiniq susirinkimuose
teikiant informacij 4 apie
problemas, susijusias su

mokiniq sveikatos
iSsaugojimu ir stiprinimu.

2.Pagalba mokiniams
ugdant sveikos
gyvensenos igudZius.

2. i. Individualiq
konsultacijq del sveikos
gyvensenos ir asmens

higienos igidZiq formavimo
teikimas mokiniams, tevams
(elobeiams). mokWoiams:

Mokslo metq eigoje. Lione
Rimkuviene

Konsultacijq
skaidius.



Visrronrenes sYeikatos
prieZiuros specialisto
vykdanlio svcikatos
prieziiir'Q mokykloje

vykdoma veikla

PrienronCs paYadinimas [vykdyuro Iaikas Vykdytojai
Priemon0s

igyvendinim
o kriterijai

I 2 3 4 5

2.2. Mokiniq patikra del
galimq uZsikretimo
^-,{iL',li^?p cfvairr

Esant poreikiui. Patikrinimq
skaidius.

Kart4 per savaitg. Lione
Rimkuviend

Patikrinimq
skaidius.

PraneSimq
skaiiius.

3. Mokiniu maitinimo
organizavimo PrieZi[ra,
skatinant sveikq mitYb4,

sveikos mitybos ig[dziq
formavimq.

3.1. Valgiara5diq ir vaikq
maitinimo atitikties
patikrinimo Zurnalo
oildvmas:
lZIustaiius neatitikim4
maitinimo tvarkos aPra5o

reikalavimams, maitinimo
paslaugos teik6jo
informavimas, praneiimo
kopij q pateikiant mokyklos
vador.ui bei apie tai
pranesant teritorinei
Valstybinei maisto ir
vararinnrii.!c ternvhai

Esant poreikiui.

Mokslo metq eigoje. Lione
Rimkuviene

Informaciniq
prane5imq
skaidius.

4. Pagalba fizinio
ugdymo mokYtojams
komplektuojant fizinio
ugdymo gruPes,

informacijos del
mokiniq galimybes
dalyvauti fizinio
ugdymo pamokose ir
sporto varzybose
teikimas fizinio ugdYmo

4.1. Fizinio ugdymo
mokltojq informavimas aPie

mokiniq galimybg dalYvauti
fizinio ugdymo Pamokose ir
sporto varZYbose, remiantis
pateiktomis sveikatos
paZymomis.

IlluKyLql.luri. 
I

5. Informacijos aPie 
I

kasmetinius mokiniq 
]

sveikatos profi Iaktinius
patikrinimus kauPimas,
informacijos
apibendrinimas ir
pateikimas mokYklos

bendruomenei bei

kitoms institucijoms
teises aktq tvarka.

5.1. Rinkti, kaupti ir
analizuoti stebesenos

duomenis apie mokiniq
gyvensen4.

Mokslo metq eigoje Lione
Rimkuviene

Analitine
ataskaita.

Lione
Rimkuvien€

Informaciniq
praneiimq
skaidius.

6. Asmens sveikatos

prieZi[ros istaigq
specialisq
rekomendacij q del

mokiniq sveikatos

pateikimas klasiq

aukletoj ams.

6.1. Klases aukletoj\ | zo23 m'

informavimas apie vaikq I o - l0 men

profilaktiniqpatikrinimq 
I

rezultatus,
62 Rekomendacijq teikimas
klas€s aukletojams del
mokiniu sveikatos;

Mokslo metq eigoje.

e : Jadeti rnokyklai

!gyvendinti asmens

sveikatos prieZifiros
specialistq rekomendacij as

mokiniams, sergantiems

letinemis neinfekcinemis

Mokrlo -etq "igoj".
Lione

Rimkuvien€
PosedZiq
skaidius.7. Dalyvavimas

mokyklos vaiko geroves
7.1. Dalyvavimas mokYklos
vaiko gerov6s komisijoje.

& PCfiffiCant rt-l art
mokiniLl
irnunooroltlaktika.

& 1. Infonnacijos skleidimas
apie gripo profilaktinius
skieoii imu s.

2023m.
10-11 men.

Lione
Rimkuviend

Informaciniq
praneiimq
skaidius.

2



Visuomen6s sveikatos
prieiiIros specialisto
vykdantio sveikatos
prieiiflr4 mokykloje

vvkdoma veikla

Priemonds pavadilimas lvykdymo laikas Vykdytoiai
Priemones

igyvendinim
o kriterijai

I 2 3 I 5

9. Informacijos teikimas
visuomenes sveikatos
biurui (VSB) apie
uZkrediamqjq ligq ir
apsinuodijimq atvejus.

9. 1. Informacijos teikimas
VSB itarus apsinuodijimq ar
uZkrediam4j4 1ig4

mokykloie;

Esant susirgimui. Lione
Rimkuviend

Informaciniq
praneSimq

skaidius.

9.2. Mokyklos
bendruomenes informavimas
apie mokiniq sergamum4
uZkrediamosiomis
ligomis;

Mokslo metq eigoje.

9.3. Uikediamosios ligos

itarimo ar apsinuodijimo
atvejq registracija,
informacijos kaupimas ir.jos
analizd

10. Informacijos
teikimas mokyklos
vadowi ir visuomends
sveikatos biurui (VSB)

itarus vaiko teisiq
paZeidimus.

1 0. 1. Informaciios teikimas,
jog mokinys patiria
psichologini, fizini,
seksualini smurt4 ar kitus
vaiko teisiq paZeidimus,
informuoti mokyklos ir
Biuro vadowi;

Esant itarimui Lione
Rimkuviene

Informaciniq
praneSimq
skaidius

I L Pirmosios medicinos
pagalbos teikimas ir
koordinavimas.

1 1.1. Pirmosios medicinos
pagalbos teikimas ivykus
nelaimingam atsitikimui.

Esant poreikiui. Lion€
Rimkuviene

Atvejq
skaidius.

12. Informacijos
sveikatos iSsaugojimo
bei stiprinimo
klausimais teikimas ir
Sios inlormacijos sklaida
(mokyklos stenduose,
renginiuose ir kt. )
mokyklos
bendruomenei.

12.1. Renginiq
organizavimas sveikos
g,.vensenos tema:

12. 1. l.Sveikos gyvensenos

savait€;,,Arbatos puodelis

prieS ligas"
(mokvklos bendruomene).

Sausio men. L. Rimkuviene
Klasiq aukldtojos

L Rimkrrviene

L. Rimkuvieno

L, Rimkuviene
Klasiq aukletojos

L. Rimkuvien€

L. Rimkuviene
Klasiq aukletojos

R. Kri[niene
L. Rimkuviene
A. Narkevidiene

Renginiq ir
dalyviq
skaiiius.

12.1.2. Paskaita

,,Persalimas - kQ bitina
Zir$tr?"
(PUG 2 klases).

Sausio mer.

12.1.3 Paskaita

,,Dantq prieZiiira , bumos

higiena'
(PUG - 2 klas6s).

Vasario man.

l2.l.4 . Akcija

,,Bdk, vandeneli, bek..."
(mokyklos bendruomend).

Kovo men.

12.1.5. Paskaita

,,AS - mergaite",

,,Ai - berniukas"
(4 klases).

BalandZio rren

12. 1.6. Pie5iniq konkursas

,,Piesiu sveikat4"
(Sveikatos dienai pamineti)
(PUG 4 klases).

Balandis

12,1,7. Sporto Svente

,,Zygiuosiu a5, Zygiuosi tu -
Zygiuosime visi kartu!"
(mokyklos bendruomene)
(testinis)

Geguzes men.



lvykdyrno laikasPriemon0s pavadinimas

Visrronrcnds sveikatos
prieZiirros specialisto
vykdaniio sveikatos
priciirr14 nrokykloje

Stendines
informacijos
skaidius.

T, Rimlrrviene

1,. Rirnkuviene

L Rimkuviene

L. Rimkuviene
Klasiq aukletojos

L. Rimkuviene

L Rimkuviene

GeguZes men.
l2.l.8. Paskaita

,,Zalingi lprodiai ir
pasekmes"

12.1.9. Paskaita

,,Kasdiene higienos svarba"

(PUG - 2 khses),

12.1.10. Paskaita

,,Miktobai. Neivariq rankq

ligos"
(PUG - 2 klases).

Lapkridio men.
12.1.1 1. Sveikos mitybos

diena. ,,Sveikas maistas -
sveiki ir mes"

(Europos sveikos mitybos

dienai pamineti)

12.1.12. Paskaita

,,Pirmosios pagalbos ABC"
(PUG - 4 klases).

12.2. Stendines informacijos
rengimas ivairiomis
sveikatos temomis:
12.2.1.

,,Per5alimas ar gripas".

1222.
,,Dantq eduonies
profi laktika' (odontologq

12.2.4.

,,BalandZio 7 -oji Pasaulin€

sveikatos diena".

12.2.5.

,,R[kymo Zala '
(Pasaulind diena be tabako).

12.2.6.

,,Saugios vasaros atostogos".

Rugsejo men.

1rr1
,,Sveika Sirdis"

(Pasaulinei Sirdies dienai

pamineti).

12.2.8.

,,Pasaulin€ psichikos diena'

12.2.9.

,,Sveika mityba" (Europos
sveikos mitybos dienai

12.2.1O.

,,K4 turi Zinoti apie
Zrvlaros"

Spalio men.



Yykdytojailvykdymo laikasPriemon6s pavadinimas

Visuomends sveikatos
prieiiuros specialisto
vykdantio sveikatos
prieiirtrq mokYkloje

Vertinimq
skaidius.

Lione
Rimkuviene

13.1. Ugdymo Proceso
organizavimo atitikties
visuomenes sveikatos
priezi[ros teises akttl
reikalavimams vertinimas;

1:. Mokyklos aplinkos
atitikties visuomenos

sveikatos prieiitros
teises aktq
reikalavimams
vertinimas. 2 k. per mokslo

metus.
13.2. Ugdymo aPlinkos

atitikties visuomenes
sveikatos prieii[ros teises

aktq reikalavimams
vertinimas.

Pateiktq
ataskaittl
skaidius.

Lione
Rimkuviend

14.1. Sreikatos ugdymo ir
mokymo ataskaitos (Nr. 41-

l-sveikata) pildYmas;

14. Mokiniq sveikatos
prieZi[ros veiklos
ataskaitq teikimas teises

aktq nustatyta tvarka. I kart4 per metus
I 4.2. Valstybiniq (valstYbes

perduotq savivaldYbems)
visuomenes sveikatos
prieZiuros fu nkcijq vYkdYmo

2023 m. veiklos prioritetq
vertinimo kriterijq reikimiq

2 kartus per metus14.3. valstybiniq (valstybes

perduotq savivaldYbems)
visuomends sveikatos
prieZi[ros fu nkoijq vYkdYmo

2023 m. veiklos priodtetq
vertinimo kriterijq reikimiq
pusmedio ir metines

ataskaitos pildymas;

14.4. Visuomenes sveikatos

renginiq apskaitos iurnalo
2023 m. pildymas;

14.5 Veiklos ataskaitos
pildymas 2023 m.

Lione
Rimkuviene

Esant poreikiui15.1. Apklausti asmenis,

turejusius s4l1ti su ligoniais,

sergandiais COVID-19
liga, ar asmenimis,

itariamais. kad
serga COVlD-l9 liga, bei

taikgi kitas atvejo valdYmo

priemones pagal
Nacionalinio visuomen6s

sveikatos centro Prie
Sveikatos apsaugos

15. Pagalba
Nacionaliniam
visuomends sveikatos
centrui pde Sveikatos
apsaugos ministerijos,
vykdant sustiPdntA
uZkrediamq ligq
epidemiologing
priezi[r4.

praneiimq
skaiiius.

Lionc
Rimkuvien€

Mokslo metq eigoje16.1 Mokyklos
bendruomenes nariq
informavimas aPie mokiniq
fi zinio pajegumo rezultatus,

remiantis fizinio Paj€gumo
rezultatq analize.

16. Fizinio pajegumo

rezultatq analiz6,
rekomendacijas
mokyklos
bendruomenes nariams,

dalyvavimas mokiniams
atliekant hzinio

visuomenes sveikatos specialiste AA "/ - Lione Rimkuviend

/


