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Sveikatos priežiūros 

uždavinys 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdymo 

laikas 

Vykdytojai Priemonės 

įgyvendinimo kriterijus 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmė 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Vykdyti mokinių sveikatos 

būklės stebėseną 

1.1 Mokinių 

sveikatos 

pažymėjimų 

peržiūra 

2021 m. III 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

Sveikatos pažymėjimų 

galiojimo sutikrinimas 

sistemoje. 

 

Mokinių sveikatos būklės 

stebėsena vykdant 

pasitelkiant VSS IS 

pagalbą. 

1.2. Mokinių fizinio 

ugdymo grupės 

2021 m. IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

Fizinio aktyvumo grupių 

surašymas ir pateikimas 

atsakingiems asmenims. 

 

Mokinių sveikatos būklės 

stebėsena vykdant 

pasitelkiant VSS IS 

pagalbą. 

1.3. TAMO dienyno 

pildymas 

2021 m. IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

TAMO dienyno 

pildymas apie mokinių 

sveikatos rekomendacijas 

Mokinių sveikatos būklės 

stebėsena vykdant 

pasitelkiant VSS IS 

pagalbą. 

2. Ugdyti mokinių sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Pamokėlių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

įgūdžių tema 

2021 m. I ir 

III ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

 Pamokėlė „Imuniteto 

stiprinimo svarba“ 

 Užsiėmimas „Maisto 

švaistymas“ 

 Pamokėlė „Asmens 

higienos ypatumai“ 

 Pamokėlė „Ką žinai 

apie sveiką mitybą?” 

 1-4 kl. mokiniai; 

 5-8 kl. mokiniai; 

 PUG, ikimokyklinio 

ugdymo mokiniai; 

 8-9 kl. mokiniai 

 

 

2.2. Viktorinų ar 

kitų renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

įgūdžių tema 

2021 m. II ir 

IV ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

 Viktorina „Ką žinai 

apie vandenį?“ 

 Užsiėmimas 

„Užkandžių fiesta“ 

 Viktorina „Sveikas 

maistas-geras 

vaistas“ 

 5-6 kl. mokiniai; 

 7 kl. mokiniai; 

 1-4 kl. mokiniai; 
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2.3. Lankstinukų, 

stendų, plakatų, 

kitos informacinės 

sklaidos platinimas 

mokinių, mokinių 

tėvų, mokyklos 

darbuotojų tarpe. 

2021 m. II ir 

IV ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

 Atmintinė-

priminimas „Vaiko 

sveikatos 

pažymėjimas“ 

 Stendas „Asmens 

higienos taisyklės“ 

 Stendas „Minime 

Europos sveikos 

mitybos dieną“ 

 Informacija tėvams 

„Vaisių ir daržovių 

nauda vaikų 

sveikatai“ 

 Stendas „Kas saugo 

mūsų sveikatą?“ 

(Europos 

imunizacijos savaitei 

paminėti) 

Leidinių skaičius 

numatomas pagal 

poreikį. 

3. Ugdyti mokinių burnos 

higienos įgūdžius 

3.1. Pamokėlių, 

viktorinų ar kitų 

renginių 

organizavimas 

burnos higienos 

įgūdžių tema 

2021 m. I-II 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

 Pamokėlė „Burnos ir 

dantų profilaktika“ 

 Pamokėlė „Burnos 

higiena“ 

 

 5-6 kl. mokiniai; 

 PUG, ikimokyklinio 

ugdymo mokiniai 

3.2. Lankstinukų, 

stendų, plakatų, 

kitos informacinės 

sklaidos platinimas 

mokinių, mokinių 

tėvų, mokyklos 

darbuotojų tarpe. 

2021 m. I 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

 Atmintinė tėvams 

„Tinkamai rūpinkitės 

vaikų dantukais“ 

 

Leidinių skaičius 

numatomas pagal 

poreikį. 
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4. Ugdyti mokinių traumų ir 

sužalojimų prevenciją 

mokykloje 

4.1. Pamokėlių, 

viktorinų ar kitų 

renginių 

organizavimas 

trauma ir 

sužalojimų 

prevencijos tema 

2021 m. IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

 Pamokėlė „Žiemos 

pavojai“ 

 

 Ikimokyklinio 

ugdymo mokiniai, 

PUG; 

 

4.2. Lankstinukų, 

stendų, plakatų, 

kitos informacinės 

sklaidos platinimas 

mokinių, mokinių 

tėvų, mokyklos 

darbuotojų tarpe. 

2021 m. III ir 

IV ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

 Stendas „Būkime 

atsargūs švenčių 

metu: sprogstamųjų 

medžiagų pavojai“ 

 Stendas „Saulės 

spinduliai ir šildo, ir 

kenkia“ 

 

Leidinių skaičius 

numatomas pagal 

poreikį. 

5. Ugdyti mokinių žinias apie 

mikroorganizmų 

atsparumą 

 

 

 

 

5.1. Pamokėlių, 

viktorinų ar kitų 

renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

įgūdžių tema 

2021 m. IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

 Pamokėlė 

„Mikroorganizmų 

atsparumas“ 

 1-4 kl. mokiniai, 5-6 

kl. mokiniai 

5.2. Lankstinukų, 

stendų, plakatų, 

kitos informacinės 

sklaidos platinimas 

mokinių, mokinių 

tėvų, mokyklos 

darbuotojų tarpe. 

2021 m. IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

 Informacija tėvams 

„Ar atsakingai 

vartojame 

antibiotikus?“ 

 Lankstinukas 

„Vartokime 

antibiotikus 

atsakingai“ 

Leidinių skaičius 

numatomas pagal 

poreikį. 
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6. Vykdyti visuomenės 

sveikatos rizikos veiksnių 

stebėseną ir prevenciją 

mokykloje 

6.1. Konsultacijos, 

pokalbiai, 

pamokėlės, 

viktorinos ir kiti 

renginiai sveikatos 

rizikų prevencijai ir 

stebėsenai vykdyti 

2021 m. II 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

 Viktorina „Nerūkau 

aš – nerūkyk ir tu“ 

 Pamokėlė „Ar 

rūkymas kenkia?“ 

 

Stebėsenai vykdyti padės 

VSS IS sistema, klasių 

auklėtojų, mokytojų ir 

visuomenės sveikatos 

specialisto ryšio 

sveikatos klausimais 

palaikymas, 

konsultacijos tėvams, 

mokiniams, mokytojams 

ir kt. 

 1-4 kl. mokiniai; 

 7 kl. mokiniai 

 

7. Organizuoti mokiniams 

sergantiems lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis, 

mokinio savirūpai reikalingą 

pagalbą mokymosi proceso 

metu 

7.1. Reikalingos 

pagalbos 

mokiniams 

sergantiems LNL 

organizavimas 

2021 m. I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Simona Uginčiūtė 

Organizuoti, vykdyti 

mokiniams sergantiems 

LNL savirūpai reikalingą 

pagalbą. 

Pagal poreikį 

*Pamokėlės, renginiai ir kitos veiklos įvairiomis temomis gali būti vykdomos papildomai metų eigoje 

 

Visuomenės sveikatos specialistas,                                                                                                                                         

vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje                               2021-01-15                                                                                     Simona Uginčiūtė 

                                                                                                       (Data)                                  (Parašas)                                    (Vardas, pavardė) 


