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VISUOMENES SVEIKATOS SPECIALISTES
' DANUTES KAEEGAVIEIENES,

VYKDANCTOS MOKTNTU SVEIKATOS PRIEzruR.t
JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOJE

2O2O M.VEIKLOS PLANAS

TIKSLAS - saugoti ir stiprinti mokiniq sveikat4, aktyviai bendradarbiaujant su mokiniq
tevais (globejais, r[pintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko geroves

komisija.".

uZuarrrxLLt:
1. UZtikrinti sveikatos prieZiuros paslaugq kokybg, kuriant sveik4 aplink6 stiprinant mokiniq

sveikat4, numatant ir Salinant rizikos veiksnius, galindius sukelti ligas;
2. Formuoti teising4 mokiniq poZitrri i savo sveikat4 ir ugdyti sveikos gyvensenos ig[dZius;
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu itarti ir uZkirsti joms keli4;
4. Suteikti pirm+i+ pagalb4 pavojingq bukliq, traumq, nelaimingq atsitikimq ar apsinuodtjimq

atvejais;
5. Teikti metoding konsultacing pagalbq mokytojams, mokiniams, jq tevams (globejams),

mokiniq sveikatos i5saugojimo ir stiprinimo klausimais.
6. Organizuoti mokiniams, sergantiems letinemis neinfekcinemis ligomis, mokinio savirupai

reikaling4 pagalb4 ugdymo istaigoje.

Visuomen0s sveikatos
prieZiuros specialisto
vykdanlio sveikatos
prieZior4 mokykloje

wkdoma veikla

Priemon6s pavadinimas [vykdymo laikas Vykdytojai
PriemonOs

igyvendinimo
kriterijai

I 2 3 4 5

l. Sveikatinimo
veiklos metodiniq
konsultacijq
mokytojams,
mokiniams, jq tevams,
ar globejams teikimas.

l. 1. Teikti individualias
metodines konsultacij as

besikreipiantiems pagalbos
arba matant konkredi4
problem4 mokiniams,
mokytojams, tevams
(elobeiarns);

Mokslo metq eigoje. Danute
Kadegavidiene

Konsultacijq
skaidius.

Pateiktq
informacijq
skaidius.

1.2. Dalyvauti mokyklos
tarybos, vaiko geroves
komisij os, administracij os,

tevq, mokiniq susirinkimuose
teikiant informacij 4 apie
problemas, susijusias su
mokiniq sveikatos
i5saugoj imu ir stiprinimu.



Visuomen6s sveikatos
prieZiuros specialisto
vykdanEio sveikatos
prieZinr4 mokykloje

wkdoma veikla

Priemon6s pavadinimas [vykdymo laikas Vykdytojai
Priemon0s

igyvendinimo
kriterijai

I 2 3 4 5
2.Pagalba mokiniams
ugdant sveikos
gyvensenos igudZius.

2. 1. Individualiq
konsultacij q del sveikos
gyvensenos ir asmens
higienos igUdZiq formavimo
teikimas mokiniams, t€vams
(globei ams), molrytoiams;

Mokslo metq eigoje. Danute
Kadegavidiene

Konsultacijq
skaidius

Patikrinimq
skaidius.

2.2.Mokiniq patikra del
galimq'uZsikretimo
oedikulioze atveiu.

Esant poreikiui.

3. Mokiniqmaitinimo
organizavimo prieZiiira,
skatinant sveik4 mityb4,
sveikos mirybos igudZiq
formavim4.

3. I .ValgiaraSdiq ir vaikq
maitinimo atitikties
patikrinimo Zurnalo
nildvmas:

Kart4 per savaitg.

Danute
Kadegavidiene

Patikrinimq
skaidius.

PraneSimq
skaidius.

3.2. Nustadius neatitikim4
maitinimo tvarkos apra5o

reikalavimams, maitinimo
paslaugos teikejo
informavjmas, prane5imo
koprje pateikiant vadovui bei
apie tai prane5ant teritorinei
Valstybinei maisto ir
veterinarij os tarnybai.

Esant poreikiui.

4.Pagalba fizinio
ugdymo mokytojams
komplektuojant fizrnio
ugdymo grupes,
informacijos del
mokiniq galimybes
dalyvauti fizinio
ugdymo pamokose ir
sporto varfbose
teikimas fizinio ugdymo
mokvtoiams.

4.1. Fizinio ugdymo
mokytojq informavimas apie
mokiniq galimybg dalyvauti
fizinio ugdymo pamokose ir
sporto varZybose, remiantis
pateiktomis sveikatos
paZymomis.

Mokslo metq eigoje. Danute
Kadegavidiene

Informaciniq
pranelimq
skaidius.

5. Informacijos apie
kasmetinius mokiniq
sveikatos profilaktinius
patikrinimus kaupimas,
informacijos
apibendrinimas ir
pateikimas mokyklos
bendruomenei bei
kitoms institucijoms
teises aktu tvarka.

5.1. Rinkti, kaupti ir
analizuoti stebesenos
duomenis apie mokiniq
g)rvensen4.

Mokslo metq eigoje. Danute
Kadegavidiene

Analitine
ataskaita.

6. Asmens sveikatos
prieZiiiros istaigq
specialistg
rekomendacijq del
mokiniq sveikatos
pateikimas klasiq
aukletojams.

6.1. Klases aukletojq
informavimas apie vaikq
profi laktiniq patikrinimq
rezultatus;

2020m.
09-10 men.

Danute
Kadegavidiene Informaciniq

praneSimq
skaidius.

6.2. Rekomendacij q teikimas
klases aukletojams del
mokiniq sveikatos.

Mokslo metq eigoje.

6.3. Padeti mokyklai
igyvendinti asmens
sveikatos prieZiiiros
specialistq rekomendacij as

mokiniams- sersantiems



Visuomen6s sveikatos
prieZiuros specialisto
vykdanlio sveikatos
prieZiurq mokykloje

wkdoma veikla

Priemon0s pavadinimas fvykdymo laikas Vykdytojai
Priemonds

igyvendinimo
kriterijai

I 2 3 4 5
letinemis neinfekcinemis
ligomis.

7. Dalyvavimas
mokyklos vaiko geroves
komisiioie.

7. l. Dalyvavimas mokyklos
vaiko geroves komisijoje.

Mokslo metq eigoje. Danute
Kadegavidiene

PosedZiq
skaidius.

8. Pagalba organizuoj ant
mokiniq
imunoorofilaktika.

8. I .Informacijos skleidimas
apie gripo profilaktinius -

skieoiiimus.

2020 m.
l0-ll men.

Danute
Kadegavidiene

Informaciniq
praneSimq
skaidius.

9. Informacijos teikimas
visuomenes sveikatos
biurui (VSB) apie
uZkrediamqiq ligq ir
apsinuodij imq atvej us.

9. l. Informacijos teikimas
VSB itarus apsinuodijim4 ar
uZkrediamqj4 lig4
mokvkloie:

Esant susirgimui. Danute
Kadegavidiene

Informaciniq
praneSimq
skaidius.

9.2. Mokyklos
bendruomenes informavimas
apie mokiniq sergamumE
uZkrediamosiomis
ligomis:

Mokslo metq eigoje.

9.3. UZkrediamosios ligos

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

l0.Informacijos
teikimas mokyklos
vadovui ir visuomenes
sveikatos biurui (VSB)

itarus vaiko teisiq
paZeidimus.

10. l. Informacijos teikimas,
jog mokinys patiria
psichologini, fizini,
seksualini smurtA ar kitus
vaiko teisiq paZeidimus,
informuoti mokyklos ir
Biuro vadovui:

Esant itarimui lnformaciniq
praneSimq
skaidius

I 1. Pirmosios medicinos
pagalbos teikimas ir
koordinavimas.

I 1 l. Pirmosios medicinos
pagalbos teikimas ivykus
nelaiminsam atsitikimui.

Esant poreikiui. Danut€
Kadegavidiene

Atvejq
skaidius.

12.Informacijos
sveikatos i5saugojimo
bei stiprinimo
klausimais teikimas ir
Sios informacijos sklaida
(mokyklos stenduose,
renginiuose ir kt.)
mokyklos
bendruomenei.

l2.l.Renginiq
organizavimas sveikos
gyvensenos tema:

Danute
Kadegavidiene

Renginiq ir
dalyviq
skaidius.

l2.l .1. Informacija ,,Kaip
apsisaugoti nuo gripo ir
Omiq vir5utiniq kvepavimo
takq infekcijq" visose
klasese esant poreikiui;

Sausio mdn.

12.1.2. Paskaita,,Gresm6
jaunimui - lytiniu keliu
plintandios ligos" II-os c, d
klas6s:

Sausio men.

12. 1.3. Informacij a,,Kaip
apsisaugoti nuo gripo ir
iimiq vir5utiniq kvepavimo
takU infekcijq" visose
klasese esant ooreikiui:

Vasario mdn.

12.1.4. Popiete - minejimas
,,Pasaulines kovos su veZiu
diena" II-os kl.

Vasario men.



Visuomen6s sveikatos
prieZiuros specialisto
vykdanEio sveikatos
prieZitrrq mokykloje

wkdoma veikla

Priemon6s pavadinimas fvykdymo laikas Vykdytojai
Priemon0s

igyvendinimo
kriterijai

I 2 3 4 5

12.1.5. Paskaita: ,,Kas 5na
tuberkulioze ir kaip ji
Dlinta?" I-os klases:

Kovo men.

Stendines
informacijos
skaidius

12.1.6. Paskaita:,,Pirma
pagalba- aI galiu padeti" il
os klases;

BalandZio men.

12.1.7 \Mini viktorina
,,Neriikai - sveikat4 taupai"
I-os kl.

GeguZes men.

12.1.8. Renginys Sveikatos
ir sporto Svente ,,Judam -
siekiam rezttlta't:'4" I-III kl.
mokiniai:

GeguZes men.

12.1.9. Paskaita,,Sveikos
mitybos principai" II-os d ir
e klases;

BirZelio men.

12. l. 10. Renginys: Judumo
savaiteipamineti, mokyklos
bendruomenei;

Rugsejo men.

12.l.ll. Paskaita

,,Antimilcobinis atsparumas

- kiekvieno i5 miistl
atsakomybe" II-os klases:

Spalio men.

12.1.12. Renginys. Europos
sveikos mitybos dienai 2020

,,Sveika mityba - sveikas
Zmosus" I-os kl.

Lapkridio men.

12.1.13. Protrnii5is,,AIDS -
geriau Zinoti 20" II-os kl.

GruodZio men.

12.1.14. Paskaita,,Kaip
netapti priklausomu'o I-os
klas€s.

GruodZio men.

12.2. Stendines informacijos
rengimas ivairiomis
sveikatos temomis:

l2.2.l.,,Gripas. Kaip
apsaugoti save ir kirus?" Sausio m6n.

12.2.2. Vasario 4-oji -
Pasauline veZio diena;

Vasario men.

12.2.3.,,Vanduo - gyvybes
Saltinis"

Kovo men.

12.2.4,,Saugokimes erkiq:
maZi sutv6rimai - didele
gr6sm6"

BalandZio men.

12.2.5. ,,Riikai - save Zludaio' GeguZes men.

12.2.6.,,Pavoj ai tykantys
vasar4"

BirZelio men.

12.2.7. "Mieste - be savo
automobilio"

Rugsejo men.

12.2.8.,,Antimikrobinis
atsparumas, kaip ji iveikti?"

Spalio men.



Visuomen6s sveikatos
prieZiuros specialisto
vykdanCio sveikatos
prieliurq mokykloje

vykdoma veikla

Priemon6s pavadinimas [vykdymo laikas Vykdytojai
Priemonds

igyvendinimo
kriterijai

I 2 3 4 5

12.2.9. Minime Europos
sveikos mitybos diena;

Lapkridio men.

12.2.10.,,K4 reikia Zinoti
apieZtY ir AIDS*

GruodZio men.

13. Mokyklos aplinkos
atitikties visuomenes
sveikatos prieZiiiros
teises aktq
reikalavimams
vertinimas.

13.1. Ugdyno proceso

organizavimo atitikties
visuomenes sveikatos
prieZiiiros teises aktr+

reikalavimams vertinimas;

[I-IV ketv. Danute
Kadegavidiene

Vertinimq
skaidius.

13.2. Ugdymo aplinkos-
atitikties visuomenes
sveikatos prieZiiiros teises

aktg reikalavimams
vertinimas.

2k.per mokslo metus.

14. Mokiniq sveikatos
prieZiiiros veiklos
ataskaiq teikimas teises
aktq nusta$rta tvarka.

14.1. Sveikatos ugdymo ir
mokymo ataskaitos (Nr. 4l-
l-sveik4ta) pildymas;

Pasibaigus ketvirdiui. Danute
Kadegavidiene

Pateiktq
ataskaitq
skaidius.

I 4.2.Valstybiniq (valstybes
perduotq savivaldybems)
visuomenes sveikatos
prieZiEros funkcijq vykdymo
2020 m. veiklos prioritetq
vertinimo kritedq reikSmiq
plano pildymas.

llc per metus

14.3. Valsrybiniq (valstybes
perduotr4 savivaldybems)
visuomenes sveikatos
prieZilros funkcijq vykdymo
2020 m. veiklos prioriteq
vertinimo kriterijq reik5miq
pusmedio ir metines
ataskaitos pildymas.

2k. per metus

1 4.4. Visuomenes sveikatos
rengrniq apskaitos Ltrnal1
2020m.

Per visus mokslo

metus.

14.5 Veiklos ataskaitos
oildvmas 2020m.

Per visus mokslo

metus.

15. Mokiniq gyvensenos

tyrimas.
15.1. Pirmq klasiq mokiniq
g)rvensenos steb€senos
twimo aoklausa.

Kovo - geguZes men. Danut€
Kadegavidiene

Visuomenes sveikatos specialiste 4f 
Danute Kadegavidiene


