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visuomenes sveikatos biuro
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VISUOMENES SVEIKATOS SPECIALISTES
IRMOS DANIELES,

VYKDANCTOS MOKTNTU SVETKATOS pRrEzruR4
JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOJE

2023 M.YEIKLOS PLANAS

TIKSLAS - saugoti ir stiprinti mokiniq sveikat4, aktyviai bendradarbiaujant su mokiniq
tevais (globejais, rtipintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko geroves
komisija.".

uZu.tvlNIar :

1. UZtikdnti sveikatos prieZifiros paslaugq kokybg, kuriant sveik4 aplink4, stiprinant mokiniq
sveikat4, numatant ir Salinant rizikos veiksnius, galindius sukelti ligas;

2. Formuoti teisingq mokiniq poZi[ri i savo sveikat4 ir ugdyti sveikos gyvensenos ig[dZius;
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu itarti ir uZkirsti joms keliq;
4. Suteikti pirmqiq pagalb4 pavojingq biikliq, traumq, nelaimingq atsitikimq ar apsinuodrjimrt

atvejais;
5. Teikti metoding konsultacing pagalb4 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
vykdanEio sveikatos
prieZiur4 mokykloje

vvkdoma veikla

Priemon6s pavadinimas [vykdymo laikas Vykdytojai
Priemon€s

igyvendinimo
kriterijai

1 2 3 4 -5
1. Sveikatinimo
veiklos metodiniq
konsultacijq
mokytojams,
mokiniams, jq tevaffiS,
ar globejams teikimas.

l. l. Teikti individualias
metodines konsultacd as

besikreipiantiems pagalbos
arba matant konkredi4
problem4 mokiniams,
molq4ojams, tevams
(globejams);

Mokslo metq eigoje. lrma Daniele Konsultacijq
skaidius.

Pateiktq
informacrjq
skaidius.

L .2. Dalyvauti mokyklos
tarybos, vaiko gerov6s
komisij os, administracrj os,

tenl, mokiniq susirinkimuose
teikiant informaclj 4 apie
problemas, susijusias su

mokiniq sveikatos
i5saugoj imu ir stiprinimu.



Visuomen6s sveikatos
prieZiuros specialisto
vykdaniio sveikatos
prieZiur4 mokykloje

vykdoma veikla

Priemon6s pavadinimas fvykdymo laikas Vykdytojai
PriemonOs

igyvendinimo
kriterijai

I 2 3 4 -5
2. Pagalba mokiniams
ugdant sveikos
gyvensenos igUdZius.

2.1. Individualiq
konsultacijq del sveikos
gyvensenos ir asmens
higienos igiidZiq formavimo
teikimas mokiniams, tOvams
(globej ams), mokyoj ams ;

Mokslo metq eigoje. Irma Daniele Konsultacijq
skaidius

Patikrinimq
skaidius.

Z.Z.Mokiniq patikra del
galimq uZsikretimo
pedikulioze atveiu.

Esant poreikiui.

3. Mokinitl maitinimo
or ganizav imo prieZi:utr a,

skatinant sveik4 mitybq,
sveikos mitybos igiidZiq
formavimQ.

3. I .Valgiara5diq ir vaikq
maitinimo atitikties
patikrinimo Zurnalo
pildymas;

Kartq per savaitg.

Irma Daniele

Patikrinimq
skaidius.

PraneSimr+

skaidius.
3 .2. Nustadius neatitikim4
maitinimo tvarkos apra5o
reikalavimams, maitinimo
paslaugos teikejo
informavimas, pranesimo
koprj E pateikiant vadoyui bei
apie tai pranesant teritorinei
Valstybinei maisto ir
veterinarij o s tarnybai.

Esant poreikiui.

4. Pagalba fizinio
ugdymo mokytojams
komplektuojant fizinio
ugdymo grupes,

informacljos del
mokiniq galimybes
dalyvauti fizinio
ugdymo pamokose ir
sporto varLybose
teikimas fizinio ugdymo
molclrtoiams.

4.1. Fizinio ugdymo
mohrtojq informavimas apie
mokiniq galimybE dalyvauti
fizinio ugdymo pamokose ir
sporto varLybose, remiantis
pateiktomis sveikatos
paLymomis.

Mokslo metq eigoje. Irma Daniele Informaciniq
praneSimq
skaidius.

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

5.1. Rinkti, kaupti ir
analiz;troti steb 0 s eno s

duomenis apie mokinitl
gyvensen?.

Mokslo metq eigoje. Irma Daniele Analitine
ataskaita.

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

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

2023 m.
09-10 men.

Irma Daniele
Informaciniq
praneSimtl
skaidius.

6 .2. Rekomendacijq teikimas
klases aukletojams del
mokiniq sveikatos.

Mokslo metq eigoje.

6.3. Padeti mokyklai
igyvendinti asmens
sveikatos prieZiiiros
specialistq rekomendac ij as

mokiniams, sergantiems



Visuomen6s sveikatos
prieZiuros specialisto
vykdaniio sveikatos
prieZiur4 mokykloje

vykdoma veikla

Priemones pavadinimas fvykdymo laikas Vykdytojai
Priemon0s

igyvendinimo
kriterijai

1 2 3 4 -5
letinemis neinfekcinemis
ligomis.

7 . Dalyvavimas
mokyklos vaiko gerovds
komisiioie.

7 .1. Dalyvavimas mokyklos
vaiko gerovds komisrj oj e.

Mokslo metq eigoje. Irma Daniele PosedZiq
skaidius.

8. Pagalba organizuojant
mokiniq
imunoprofilaktika.

8. I .Informacij os skleidimas
apie gripo profilaktinius
skiepiiimus.

zAn m.
10-11 men.

Irma Daniele Informaciniq
pranesimq
skaidius.

9. Informacijos teikimas
visuomends sveikatos
biurui (VSB) apie
uZkrediamqjq ligq ir
apsinuodlj imtl atvej us.

9 .l . Informacijos teikimas
VSB itarus apsinuodljim4 ar
uZkrediamqqligq
mokykloie;

Esant susirgimui. Irma Daniele Informaciniq
praneSimrl
skaidius.

9.2. Mokyklos
bendruomends informavimas
apie mokiniq sergamum?
uZkrediamosiomis
ligomis;

Mokslo metq eigoje.

9 .3 . UZkrediamosios ligos

itarimo ar apsinuodij imo
atvejq registracija,
informacljos kaupimas ir jos
analize,

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

itarus vaiko teisiq
paLeidimus.

1 0. 1 . Informacljos teikimas,
jog mokinys patiria
psichologini, fizini,
seksualini smurt? ar kitus
vaiko teisiq paLeidimus,
informuoti mokyklos ir
Biuro vadovui;

Esant itarimui Informaciniq
praneSimtt
skaidius

1 l. Pirmosios medicinos
pagalbos teikimas ir
koordinavimas.

1 1.1. Pirmosios medicinos
pagalbos teikimas ivykus
nelaimingam atsitikimui.

Esant poreikiui. Irma Daniele Atvejq
skaidius.

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

12.I.Renginiq
organrzavimas sveikos
gyvensenos tema:

12.1. 1 Praktinis uZsiemimas

,,Traumq prevencrj a. Pirmoj i
pagalba" II-os klases.

Sausio mdn.
Irma Daniele

Renginiq
dalyviq
skaidius.

r

12.1.2 Aktyv[s mokymai
,,Lytiniu keliu plintandios
ligos" I -os klases

Vasario mOn.

12.1.3 Pokalbis,,Pasauline
vandens diena" I-os klases.

Kovo mdn.

12.1.4 Renginys,,Sveikatos
diena gimnazrjoje"
mokyklos bendruomenei.

BalandZio men.

12.1.5 Aktyvls mokymai

,,Tavo gyvenimas - Tavo
pasirinkimas" II-os klases.

GeguZes men.

12.I.6. Renginys

,,Tarptautine diena be
automobilio" mokyklos
bendruomenei.

Rugsejo mdn.

12.1.7. Paskaita ,,

Antimikrobinis atsparumas -
pasauline problema" II-os
klases.

Spalio mdn.



Visuomen6s sveikatos
prieZiuros specialisto
vykdanEio sveikatos
prieZiur4 mokykloje

vykdoma veikla

Priemones pavadinimas [vykdymo laikas Vykdytojai
Priemon6s

igyvendinimo
kriterijai

I 2 3 4 -5
12.1.8. Praktinis uZsiemimas
Europos sveikos mitybos
dienai pamineti ,, Mano
sveikas patiekalas" I ir II-os
klases.

Lapkridio men.

Stendines
informacijos
skaidius

12.1.9. Protm[Sis ,,AIDS -
geriau Linati 2023" II-os
klases.

GruodZio men.

12.2. Stendines informacdos
rengimas ivairiomis
sveikatos temomis:

12.2.1 ,,I5likite saugus ant
ledo". Sausio m6n.

12.2.2 ,,Biik fizi5kai
aktyvus".

Vasario mdn.

12.2.3 ,,Ar Linai k4 riikai?" Kovo men.

12.2.4 ,,Cukraus Zala
Zmogaus organizmui"

BalandZio men.

l2.2.5,,GeguZes 3 1 -oji -
Pasauline diena be tabako"

GeguZOs m6n.

12.2.6. ,,BirLelio 3-oji -
Pasauline dviradio diena"

Birilelio m6n.

12.2.7. "Rugsej o 22-oji -
Tarptautine diena be
automobilio".

Rugsejo mdn.

12.2. S.,,Antimikrobinis
atsparumas - Pasauline
problema".

Spalio mdn.

12.2.9 .,,Kaip i5vengti
persivalgymo?".

Lapkridio men.

12.2.10. ,,Gripas ar
per5alimas?".

GruodZio men.

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

13. 1. Ugdymo proceso
or ganizavimo atit ikt ie s

visuomends sveikatos
prieZiiiros teises aktq
re ikalavimams vertinimas ;

m-ry ketv. Irma Daniele Vertinimq
skaidius.

13.2. Ugdymo aplinkos
atitikties visuomends
sveikatos prieZiiiros teises
akfll reikalavimams
vertinimas.

2 k. per mokslo metus.

14. Mokiniq sveikatos
prieZilros veiklos
ataskaitq teikimas teises
aktq nustatyta tvarka.

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

Pasibaigus ketvirdiui. Irma Daniele Pateiktq
ataskaitq
skaidius.

I 4 .2. Valstybinitl (valstybes
perduotq savivaldybems)
visuomenOs sveikatos
prieZilros funkc|q vykdymo
2023 m. veiklos prioritetq

lk. per metus



Visuomen6s sveikatos
prieZiuros specialisto
vykdandio sveikatos
prieZiur4 mokykloje

vykdoma veikla

Priemonr0s pavadinimas Ivykdymo laikas Vykdytojai
Priemon0s

igyvendinimo
kriterijai

I 2 3 4 -t
vertinimo kriterij q reik5miq
plano pildymas. 2k. per metus

I 4.3. Valstybiniq (valstybes
perduotq savivaldybems)
visuomenOs sveikatos
prieZiiiros funkcrjq vykdymo
2023 m. veiklos prioritetq
vertinimo kriterij q reik5miq
pusmedio ir metines
ataskaitos pildymas.

Per visus mokslo

metus.

14.4. Visuomen0s sveikatos
renginiq apskaitos Lurnalq
2023 m.

Per visus mokslo

metus.

14.5 Veiklos ataskaitos
pildymas 2023 m.

15. Pagalba
Nacionaliniam
visuomends sveikatos
centrui prie Sveikatos
apsaugos ministerij os,

vykdant sustiprint4
uZkrediamqf tl ligq
epidemiologing
prieZiiir4.

15.1 . Apklausti asmenis,
turejusius s4lyti su ligoniais,
sergandiais COVID -T9

liga, ar asmenimis,

itariamais, kad
serga COVID -T9 liga, bei
taikyti kitas atvejo valdymo
priemones pagal
Nacionalinio visuomends
sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos
ministerii os nurodymus.

Esant poreikiui. Irma Daniele Atvejrl
skaidius.

16. Fizinio pajegumo
rezultatq analizl,
rekomendacijas
mokyklos
bendruomenOs nariams,
dalyvavimas mokiniams
atliekant fizinio
paiegumo nustatyma.*

16.1 Mokyklos
bendruomen6s nariq
informavimas apie mokiniq
fizinio paj egumo rezultatus,
remiantis fizinio paj egumo
reniltatr4 analize.

Mokslo mefq eigoje. Irma Daniele Informacinitl
praneSimq
skaidius.

*Fizinio pajegumo nustatymas vykdomas ne rediau kaip vienq kart4 per mokslo metus (nuo vasario iki geguZes

menesio). Sis reikalavimas netaikomas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio, ivykio, keliandio pavojq

mokiniq sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu.

Visuomenes sveikatos specialiste Irma Daniele


