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Darbo krūvis – 0,3 

 

 

Siekiant padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, mokykloje 2020 m. buvo vykdytos 

šios veiklos: 

 

Pamokėlės mokiniams: 

 
1. Pranešimas „Saugokitės gripo“ 2020 m. sausio 6 d. 8.30 val. Tikslas – pateikti 

informaciją, kuri padėtų apsisaugoti nuo gripo. Dalyvavo 1-4 klasės mokiniai – 27 mokiniai ir 2 

pedagogai. 

2. Pamokėlė „Kaip išvengti traumų žiemą?“ Tikslas – pateikti informaciją, padėsiančią 

išvengti žiemą traumų. Dalyvavo PUG mokiniai – 7 mokiniai ir 1 pedagogas. 

3. Pamokėlė „Vėjaraupiai“ Tikslas- supažindinti su vėjaraupiais, jų klinika, užsikrėtimo 

principu, apsisaugojimo priemonėmis. Dalyvavo 5-6 klasių mokiniai – 15 mokinių ir 1 pedagogas. 

4. Pamokėlė „Sveika gyvensena“ Tikslas – supažindinti mokinius su sveika gyvensena. 

Dalyvavo 5-6 klasės mokiniai – 15 mokinių ir 1 pedagogas. 

5. Pamokėlė „Asmens higiena ir infekcinės ligos“ 2020 m. sausio 27 d. Tikslas – pateikti 

informaciją apie asmens higieną ir infekcines ligas. Dalyvavo 1-4 klasių mokiniai – 24 mokiniai ir 2 

pedagogai.  

6. Pamokėlė „Burnos higiena“ 2020 m. vasario 3 d. 9.15 val. Tikslas – pateikti 

informaciją apie burnos higieną. Dalyvavo PUG mokiniai – 11 mokinių ir 1 pedagogas. 

7. Pamokėlė „Burnos higiena“ 2020 m. vasario 6 d. 10.00 val. Tikslas – pateikti 

informaciją apie burnos higieną. Dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokiniai – 13 mokinių, 1 

pedagogas ir 1 pedagogo padėjėjas. 

8. Pokalbis „Malonu susipažinti – paauglystė“ 2020 m. vasario 10 d. 8.30 val. Dalyvavo 

5-6 kl. Mokiniai – 15 mokinių. 

9. Pamokėlė „Asmens higiena“ 2020 m. spalio 12 d. 9.00 val. Tikslas – priminti asmens 

higienos ypatumus. Dalyvavo 2,4 kl. - 13 mokiniai ir 1 pedagogas. 

10. Pamokėlė „Asmens higiena“ 2020 m. spalio 14 d. 11.00 val. Tikslas – priminti asmens 

higienos ypatumus. Dalyvavo 1,3 kl. - 11 mokiniai ir 1 pedagogas. 

11. Pamokėlė „Asmens higiena“ 2020 m. spalio 19 d. 9.15 val. Tikslas – priminti asmens 

higienos ypatumus. Dalyvavo PUG - 10 mokiniai ir 1 pedagogas. 

12. Pamokėlė „Vandens svarba“ 2020 m. kovo 5 d. 10.00 val. Tikslas – pateikti 

informaciją apie vandens svarbą. Dalyvavo PUG – 12 mokinių ir 1 pedagogas. 

 

            Pamokėlėse aptartos 9 temos (skaityta 12 pamokėlės). Bendras jose dalyvavusių mokinių 

skaičius – 175 Pedagogų – 14. 

 

 



II. Vykdytos akcijos/konkursai/varžybos: 

 
1. Viktorina „Vanduo – gyvybės šaltinis“ 2020 m. kovo 9 d. 8.30 val. Tikslas – patikrinti 

mokinių žinias apie vandenį. Dalyvavo 1-4 kl. – 25 mokiniai ir 2 pedagogai.  

 

Akcijose/konkursuose/varžybose iš viso dalyvavo 25 mokiniai, 2 pedagogai, 0 tėvų.  

 

III. Profilaktinė patikra dėl pedikuliozės: 

 
1. 2020 m. sausio 13 d. Mokinių skaičius – 69. Patikros rezultatas – pedikuliozės atvejų 

nenustatyta. 

2. 2020 m. sausio 16 d. Mokinių skaičius – 34. Patikros rezultatas – pedikuliozės atvejų 

nenustatyta. 

 

Buvo atliktos 2 profilaktinės patikros dėl pedikuliozės. Jų metu patikrinti 103 mokiniai, 

iš kurių 0 buvo nustatyta pedikuliozė. 

 

IV. Paruošti stendai: 

 
1. Stendas „Saugokitės gripo“ 2020 m. sausio 9 d. Tikslas – pateikti informaciją kaip 

apsisaugoti nuo gripo. Išleisti 2 vienetai. 

2. Atmintinė „Gripas ar peršalimas“ 2020 m. sausio 23 d. Tikslas – pateikti informaciją 

kuo skiriasi gripas nuo peršalimo. Išleisti 4 vienetai. 

3. Stendas „Žiemos pavojai“ 2020 m. sausio 27 d. Tikslas – pateikti informaciją apie 

žiemą tykančius pavojus ir kaip jų išvengti. Išleisti – 2 vienetai.  

4. Stendas „Išsaugokime gražią šypseną“ 2020 m. vasario 17 d. Tikslas – pateikti 

informaciją apie burnos higieną. Išleisti 4 vienetai. 

5. Atmintinė „Sveiki dantukai“ 2020 m. vasario 17 d. Tikslas – pateikti informaciją kaip 

prižiūrėti dantukus. Išleisti 2 stendai. 

6. Atmintinė „Skarlatina“ 2020 m. vasario 20 d. Tikslas – pateikti informaciją apie 

skarlatiną. Išleisti 2 stendai. 

7. Stendas „NE – diskriminacijai“ 2020 m. vasario 24 d. Tikslas – pateikti informaciją 

apie diskriminaciją. Išleisti 2 stendai. 

8. Stendas „Korona viruso profilaktika“ 2020 m. vasario 27 d. Tikslas – pateikti 

informaciją apie koroną. Išleisti 3 vienetai. 

9. Stendas „Naujasis korona virusas“ 2020 m. vasario 27 d. Tikslas – pateikti informaciją 

apie korona virusą. Išleisti 3 vienetai. 

10. Stendas „Psichikos sveikatos diena“ 2020 m. spalio 7 d. Tikslas – pateikti informaciją 

apie psichikos sveikatos dieną. Išleisti 2 stendai. 

11. Stendas „Tarptautinė maisto diena“ 2020 m. spalio 21 d. Tikslas – pateikti informaciją 

apie psichikos sveikatą. Išleisti 2 vienetai. 

12. Stendas „Pasaulinė tuberkuliozės diena“ 2020 m. kovo 12 d. Tikslas – pateikti 

informaciją apie Pasaulinę tuberkuliozės dieną. Išleisti 2 vienetai. 

13. Stendas „Epideminis parotitas“ 2020 m. gegužės 11 d. Tikslas – pateikti informaciją 

apie epideminį parotitą. Pateikta nuotoliniu būdu. 

14. Stendas „Kaip padėti vaikui sugrįžti į ugdymo įstaigą?“ 2020 m. gegužės 12 d. Tikslas 

– pateikti informaciją apie vaiko sugrįžimą į ugdymo įstaigą. Pateikta nuotoliniu būdu. 

15. Plakatas „Svarbi informacija dėl COVID-19“ 2020 m. gegužės 15 d. Tikslas – pateikti 

informaciją apie COVID-19. Pateikta nuotoliniu būdu. 

16. Stendas „Saulės spinduliai ir šildo ir kenkia“ 2020 m. birželio 10 d. Pateikta nuotoliniu 

būdu. 



17. Stendas „Sveikos gyvensenos taisyklės“ 2020 m. birželio 19 d. Pateikta nuotoliniu 

būdu. 

18. Plakatas“ Saugaus maisto vartojimas“ 2020 m. birželio 26 d. Pateikta nuotoliniu būdu. 

19. Stendas „Maisto pasirinkimo piramidė“ 2020 m. birželio 1-30 d. Pateikta nuotoliniu 

būdu. 

20. Stendas“ Pasaulinė sveikatos diena“ 2020 m. balandžio 8 d. Pateikta nuotoliniu būdu. 

21. Stendas „Tarptautinė Parkinsono ligos diena“ 2020 m. balandžio 9 d. Pateikta 

nuotoliniu būdu. 

22. Stendas „Pasaulinė Hemofilijos diena“ 2020 m. balandžio 16 d. Pateikta nuotoliniu 

būdu. 

23. Stendas „Sutik Atvelykį sveikai“ 2020 m. balandžio 17 d. Pateikta nuotoliniu būdu. 

24. Stendas „Kas saugo mūsų sveikatą?“ 2020 m. balandžio 20 d. Pateikta nuotoliniu 

būdu. 

25. Plakatas „Vanduo-gyvybės šaltinis“ 2020 m. liepos 2 d. Pateikta nuotoliniu būdu. 

26. Plakatas „Atliekų rūšiavimas“ 2020 m. liepos 13 d. Pateikta nuotoliniu būdu. 

27. Stendas „Erkės“ 2020 m. liepos 14 d. Pateikta nuotoliniu būdu. 

28. Plakatas „Oro tarša“ 2020 m. liepos 16 d. Pateikta nuotoliniu būdu. 
29. Stendas „Minime Europos sveikatos mitybos dieną“ 2020 m. lapkričio 9 d. Tikslas – 

pateikti informaciją apie Europos sveikatos mitybos dieną. Išleisti 2 vienetai. 

 
Pagal 29 temų paruošti 48 stendai. 

 

V. Paruošti ir pateikti lankstinukai, atmintinės: 

 
1. Brošiūra „Mikroorganizmai esantys aplink mus“ 2020 m. gegužės 18 d. Pateikta 

nuotoliniu būdu. 

2. Brošiūra „Asmens higiena vaikams“ 2020 m. gegužės 21 d. Pateikta nuotoliniu būdu. 

3. Paruoštukė „Vasaros linksmybės ir pavojai“ 2020 m. gegužės 29 d. Pateikta nuotoliniu 

būdu. 

4. Vaizdinis pranešimas „Saugi vasara“ 2020 m. birželio 2 d. Pateikta nuotoliniu būdu. 

5. Lankstinukas „Saulės poveikis vaiko sveikatai“ 2020 m. birželio 4 d. Pateikta 

nuotoliniu būdu. 

6. Skrajutė „Būkime atsargūs prie vandens“ 2020 m. birželio 9 d. Pateikta nuotoliniu 

būdu. 

7. Atmintinė „Vaikų ligos“ 2020 m. balandžio 10, 15 dienomis. Pateikta nuotoliniu būdu. 

8. Paruoštukė „Triukšmas ar man jis kenkia?“ 2020 m. balandžio 21, 23 dienomis. 

Pateikta Nuotoliniu būdu. 

9. Atmintinė „Burnos higiena“ 2020 m. balandžio 24 d. Pateikta nuotoliniu būdu. 

10. Atmintinė „Asmens higiena“ 2020 m. liepos 2 d. Pateikta nuotoliniu būdu. 

11. Informacija tėvams „Vaisių ir daržovių nauda vaikų sveikatai“ 2020 m. lapkričio 11 d. 

Tikslas – pateikti informaciją apie vaisių ir daržovių naudą vaikų sveikatai. Išsiųsta 105 egz. per 

tamo dienyną tėvams. 

12. Lankstinukas „Vartokime antibiotikus atsakingai“ 2020 m. lapkričio 16 d. Tikslas – 

pateikti informaciją apie antibiotikų vartojimą. Išsiųsti 105 egz. per tamo dienyną tėvams. 

 

Paruošta ir pateikta 220 vnt. 

 

VI. Parengtas pranešimas: 
1. Pavadinimas, data, tikslas, dalyvių skaičius;  

2. ...................................................................... 

 



VII. Kita: 

 
1. Burnos higienos mokymai 2019 m. lapkričio 29 d. 8.00-10.35 val. Tikslas – informuoti 

mokinius apie burnos higienos svarbą, kokie pavojai tyko jos nesilaikant bei kaip laikytis kad dantys 

būtų švarūs ir sveiki. Mokymus organizavo visuomenės sveikatos biuras. Dalyvavo priešmokyklinio 

ugdymo grupės mokiniai ir 1-4 kl. mokiniai – 53 ir 1 pedagogas.  

2. Metinio sveikatos priežiūros veiklos plano parengimas bei pateikimas 

Visuomenės sveikatos biuro direktoriui. Planas paruoštas, suderintas su mokyklos direktoriumi ir 

pateiktas Biuro direktoriui; 

3. Metinės sveikatos priežiūros veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas mokyklos 

direktoriui, Visuomenės sveikatos  biuro direktoriui iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
4. Ruošiami mėnesiniai sveikatos priežiūros veiklos planai ir ataskaitos, ir pateikiami 

Visuomenės sveikatos biuro direktoriui tvirtinti. 

5. Visuomenės sveikatos priežiūros 2020 m. ataskaitos ir 2020 m. Sveikatos ugdymo ir 

mokymo ataskaitos Nr. 41-1-Sveikata parengimas ir pateikimas Visuomenės sveikatos biuro 

direktoriui. Ataskaitos parengtos už kiekvieną ketvirtį; 

6. Mokinių fizinio pajėgumo grupių sąrašų pateikimas kūno kultūros mokytojams. Fizinio 

pajėgumo grupės sudarytos pagal gydytojų rekomendacijas ir pateiktos kūno kultūros mokytojams. 

7. Duomenų apie mokinių sveikatos būklę registravimas elektroniniame ,,Tamo“ dienyne. 

8. Duomenų apie mokinių sveikatos būklę registravimas  Vaikų sveikatos stebėsenos  

informacinėje sistemoje VSS IS. 

9. Darbas COVID-19 pandemijos metu: greitųjų testų atlikimas 2020 m. rugsėjo mėn. 

10. Darbas COVID-19 pandemijos metu: epidemiologinių tyrimų atlikimas nuo 2020 m. 

spalio mėn. 

11. Darbas COVID-19 pandemijos metu: darbas mobiliame punkte nuo 2020 m. balandžio 

mėn. iki 2020 m. rugsėjo mėn., gruodžio mėn. 

12. Darbas COVID-19 pandemijos metu: nuolatinis darbuotojų ir mokinių temperatūros 

matavimas. 

 

VIII. Publikuoti straipsniai: 

 
Straipsnis „Vasaros linksmybės ir pavojai“. 2020 m. gegužės 29 d. Publikuota: 

https://www.katyciai.silute.lm.lt/ 

 

IX. Dalyvavimas mokymuose: 

 
Smurtas prieš vaikus: prevencija ir pagalba. Trakai 9.30-16.30 val. 2020-02-13 

Konferencija „Sveikatai palankus maistas ir naujos technologijos 2020-02-26 14.00 val. 

Dalyvavimas paskaitoje „Mikrobiotika: esminiai aspektai“ 2020-04-27 Nuotoliniu būdu 1 val. 

Dalyvavimas paskaitoje „Miego sutrikimai: esminiai aspektai“ 2020-05-04 Nuotoliniu būdu 1 

val. 

Mokymai „Kokio lytiškumo nori mokiniai?“ Nuotoliniu 2020-05-04 

Dalyvavimas paskaitoje „Miego sutrikimai: esminiai aspektai“ 2020-05-04 Nuotoliniu būdu 1 

val. 

Dalyvavimas konferencijoje „Vakcina nuo gripo“ 2020-05-06 Nuotoliniu būdu 1 val. 

Dalyvavimas paskaitoje „Viduriavimas: esminiai aspektai“ 2020-05-07 Nuotoliniu būdu 1 val. 

Mokymai „Mikrobiotika: esminiai aspektai“ Nuotoliniu 2020 m. balandžio 27 d. 

Mokymai „Miego sutrikimai: esminiai aspektai“ Nuotoliniu 2020 m. balandžio 29 d. 

https://www.katyciai.silute.lm.lt/


Mokymai „Paauglių ir jaunų suaugusiųjų meningokokinė infekcija“ Nuotoliniu 2020 m. 

balandžio 30 d.  

Mokymai „Mokytojo ir mokinio ryšys: pažinti, suprasti, sutarti“ Nuotoliniu 2020-06-11 

Mokymai „Apie vaikų pyktį“ Nuotoliniu 2020-06-12 

Mokymai „Probleminio vaikų su ASS elgesio valdymas“ Nuotoliniu 2020 m. birželio 15 d. 

Seminaras „Smurtas ir rizikinga elgsena paauglystėje: pirminės sveikatos priežiūros 

specialistų komandos vaidmuo teikiant pagalbą“2020-09-21- 2020-09-23. 

Dalyvavimas paskaitoje „Azartinio lošimo priklausomybės prevencija“ 2020-09-29 14.00 

val. Šilutės VSB. 

Seminaras „Fizinio aktyvumo intervencijos, skirtos mokyklinio amžiaus ir vyresnio amžiaus 

asmenims. 10.30 val. Nuotolinis 2020-10-06 

Konferencija „Lietuva COVID-19: patirtys, pamokos ir perspektyvos“ 9.30 val. Nuotolinis 

2020-10-07 

Dalyvavimas konferencijoje „Ateities sporto mokslas: moksliniais įrodymais pagrįsta sporto 

praktika ir medicina“ 2020-11-27 Nuotoliniu būdu 7 val. 

Dalyvavimas konferencijoje „Kokio lytiškumo nori mokiniai? Ir ką gali mokytojai?“ 2020-12-

04 Nuotoliniu būdu 2 val.  
 

 

 

Visuomenės sveikatos specialistė,                                                                                                               

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje                 2020-12-29                                Simona Uginčiūtė 
                                                                                                        (Data)                  (Parašas)                (Vardas, pavardė) 

                                                                                               

 
 

 


