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Siekiant padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, mokykloje 2018 m. buvo vykdytos 

šios veiklos: 

 

I. Pamokėlės mokiniams: 
1. „Infekcinės ligos ir asmens higiena“ – įvyko 2018 m. sausio 15 dieną. Tikslas – 

supažindinti mokinius su asmens higienos stokos ir infekcinių ligų sąryšiu. Dalyvavo 13 mokinių iš 

6 klasės; 

2. „Ligų įvairovė. Ką žinome apie onkologines ligas?“ – įvyko 2018 m. sausio 22 dieną ir 

sausio 29 dieną. Tikslas – pateikti mokiniams informaciją apie onkologinių ligų įvairovę, rizikos 

veiksnius, profilaktiką. Dalyvavo 26 mokiniai iš 8 ir 9 klasių; 

3. „Žiemos pavojai“ – įvyko 2018 m. sausio 24 dieną. Tikslas – supažindinti mokinius, kaip 

išvengti traumų, besimėgaujant žiemos malonumais. Dalyvavo 10 ugdytinių iš mišrios 

priešmokyklinio ugdymo grupės; 

4. „Burnos higiena“ – įvyko 2018 m. vasario 5 dieną. Tikslas – suteikti mokiniams žinių, 

kaip tinkamai prižiūrėti dantis. Dalyvavo 44 mokiniai iš 1-5 klasių; 

5. „Malonu susipažinti – paauglystė“ – įvyko 2018 m. vasario 12 dieną. Tikslas - su 

mokiniais aptarti brendimo metu vykstančius organizmo pokyčius bei iškylančias problemas. 

Dalyvavo 26 mokiniai iš 5-6 klasių; 

6. „Gripas“ – įvyko 2018 m. vasario 14 dieną. Tikslas – supažindinti ugdytinius su gripo 

„draugais „ ir „priešais“. Dalyvavo 10 ugdytinių iš mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės; 

7. „Mitybos racionas. Koks jis yra ir koks turėtų būti?“ “ – įvyko 2018 m. vasario 26 dieną. 

Tikslas – suteikti mokiniams žinių apie tinkamą mitybą ir jos svarbą jaunam organizmui. Dalyvavo 

10 mokinių iš 8 klasės; 

8. „Vandenį gerti sveika“– įvyko 2018 m. kovo 5 dieną ir kovo 12 dieną. Tikslas – 

supažindinti mokinius su vandens svarba organizmui. Dalyvavo 25 mokiniai iš 6-7 klasių; 

9. „Tuberkuliozė“– įvyko 2018 m. kovo 19 dieną ir kovo 26 dieną. Tikslas – supažindinti 

mokinius su liga, kuri vadinasi -  tuberkuliozė, jos prevencijos ir gydymo būdais. Dalyvavo 20 

mokinių iš 7-8 klasių; 

10. „Burnos ir dantų ligų profilaktika“– įvyko 2018 m. balandžio 9 dieną ir balandžio 16 

dieną. Tikslas – aptarti, kaip sveika burna susijusi su bendra sveikatos būkle. Dalyvavo 24 mokiniai 

iš 8 klasės ir mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės; 

11. „Rūkymo poveikis sveikatai“– įvyko 2018 m. balandžio 16 dieną. Tikslas – supažindinti 

mokinius su kenksmingu rūkymo poveikiu sveikatai. Dalyvavo 12 mokinių iš 5 klasės; 
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12. „Triukšmas. Ar man jis kenkia?“– įvyko 2018 m. balandžio 23 dieną ir balandžio 30 

dieną. Tikslas – supažindinti mokinius su triukšmo keliamu pavojumi sveikatai. Dalyvavo 32 

mokiniai iš 1-4 klasių; 

13. „Atšilus orams nepamirškime rankų higienos“– įvyko 2018 m. gegužės 7 dieną. Tikslas 

– pateikti informaciją mokiniams, kodėl taip svarbu yra plauti rankas. Dalyvavo 32 mokiniai iš 1-4 

klasių; 

14. „Žvitrios mano akytės“ – įvyko 2018 m. gegužės 21 dieną. Tikslas – pateikti mokiniams 

informaciją apie akių priežiūrą ir regos išsaugojimą. Dalyvavo 44 mokiniai iš 1-4 klasių bei mišrios 

priešmokyklinio ugdymo grupės; 

15. „Saugi vasara“ – įvyko 2018 m. birželio 4 dieną ir birželio 11 dieną. Tikslas – pateikti 

mokiniams informaciją, kaip mėgautis vasara, kad malonumai netaptų tragedija. Dalyvavo 26 

mokiniai iš 6-7 klasių; 

16. „Ar mano kuprinėje tik knygos?..“ – įvyko 2018 m. rugsėjo 17 dieną. Tikslas – pateikti 

mokiniams informaciją, kokia turi būti mokinio kuprinė ir jos turinys. Dalyvavo 25 mokiniai iš 1-4 

klasių; 

17. „Sveikatai palanki mityba“ – įvyko 2018 m. spalio 8 dieną. Tikslas – supažindinti 

mokinius su tinkamos mitybos svarba sveikatai. Dalyvavo 25 mokiniai iš 1-4 klasių; 

18. „Rankų higienos svarba“– įvyko 2018 m. spalio 22 dieną. Tikslas – supažindinti 

mokinius su ligomis, plintančiomis per  nešvarias rankas. Dalyvavo 9 mokiniai iš 9 klasės; 

19. „Kodėl mums sveikatai palankus maistas nėra skanus?“– įvyko 2018 m. lapkričio 5 

dieną ir lapkričio 12 dieną. Tikslas – supažindinti mokinius su sveiko maisto nauda sveikatai ir 

savijautai. Dalyvavo 26 mokiniai iš 6-7 klasių; 

20. „Man patinka sveikai maitintis“– įvyko 2018 m. lapkričio 14 dieną. Tikslas – 

supažindinti mokinius su tinkamos mitybos poveikiu sveikatai. Dalyvavo 19 ugdytinių iš mišrios 

priešmokyklinio ugdymo grupės; 

21. „Rūkymo poveikis sveikatai“ “– įvyko 2018 m. lapkričio 19 dieną ir lapkričio 26 dieną. 

Tikslas – supažindinti mokinius su rūkymo poveikiu sveikatai. Dalyvavo 31 mokinys iš 7 ir 10 

klasių; 

22. „Švara ir tvarka“ – įvyko 2018 m. gruodžio 5 dieną. Tikslas – pateikti mokiniams 

informaciją, kodėl būtina laikytis švaros ir tvarkos. Dalyvavo 19 ugdytinių iš mišrios 

priešmokyklinio ugdymo grupės; 

23. „Kaip stiprinti imunitetą? “– įvyko 2018 m. gruodžio 10 dieną. Tikslas – supažindinti 

mokinius, kaip galima stiprinti imunitetą ir išvengti ligų. Dalyvavo 13 mokinių iš 5 klasės; 

24. „Paauglių asmens higiena “– įvyko 2018 m. gruodžio 17 dieną. Tikslas – pakalbėti su 

mokiniais, kuo svarbi yra asmens higiena paauglystėje. Dalyvavo 17 mokinių iš 10 klasės. 

            Pamokėlėse aptartos 24 temos (skaitytos 44 pamokėlės). Bendras dalyvavusių mokinių 

skaičius – 538. 

 

II. Vykdytos akcijos/konkursai/varžybos: 

1. Akcija „Nerūkau aš – nerūkyk ir tu“ – vyko 2018 m. gegužės 21-25 dienomis. Akcijos 

tikslas - skatinti mokinius rūpintis savo ir aplinkinių sveikata. Dalyvavo 64 mokiniai iš 5-9 klasių; 

2. Užsiėmimai su trikke – vyko 2018 m. rugsėjo 13 dieną. Tikslas – sportuoti linksmai ir 

smagiai. Dalyvavo 103 mokiniai  iš 1-10 klasių bei 4 mokytojai; 

3. Akcija „Apibėk mokyklą“ – vyko 2018 m. spalio 1-12 dienomis. Akcijos tikslas - skatinti 

mokinius daugiau judėti, nepriklausomai nuo jų asmeninių ar fizinių galimybių. Dalyvavo 25 

mokiniai iš 1-4 klasių; 

4. Edukacinis projektas „Košės diena“– vyko 2018 m. spalio 10 dieną. Projekto tikslas - 

supažindinti mokinius su sveikos mitybos principais ir košės nauda. Dalyvavo 25 mokiniai iš 1-4 

klasių ir 2 mokytojos. 

 



3 

 

 

Akcijose/konkursuose/varžybose iš viso dalyvavo 217 mokinių, 6 pedagogai.  

 

III. Profilaktinė patikra dėl pedikuliozės: 
1. Mokinių profilaktinė patikra dėl pedikuliozės. Atlikta 2018 m. sausio 8 dieną ir sausio 10 

dieną, patikrinti 129 mokiniai iš  mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-10 klasių. 3 iš jų 

nustatyta pedikuliozė, informuotas mokyklos socialinis pedagogas bei mokinių tėvai; 

2. Mokinių profilaktinė patikra dėl pedikuliozės. Atlikta 2018 m. balandžio 25 dieną, 

patikrinta 10 mokinių iš 1 ir 3 klasių. 2 iš jų nustatyta pedikuliozė, informuotas mokyklos socialinis 

pedagogas bei mokinių tėvai; 

3. Mokinių profilaktinė patikra dėl pedikuliozės. Atlikta 2018 m. rugsėjo 5-10 dienomis. 

Patikrinti 122 mokiniai iš mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-10 klasių.  1 iš jų nustatyta 

pedikuliozė, informuoti mokinio tėvai; 

4. Mokinių profilaktinė patikra dėl pedikuliozės. Atlikta 2018 m. spalio 22 dieną. Patikrinta 

16 ugdytinių iš ikimokyklinio ugdymo grupės. Pedikuliozė nenustatyta. 

Buvo atliktos 4 profilaktinės patikros dėl pedikuliozės. Jų metu patikrinti 277 

mokiniai, iš kurių 6 buvo nustatyta pedikuliozė. 

 

IV. Paruošti stendai: 
1. „Vasaris – vėžio profilaktikos mėnuo“ – 2018 m. vasario 5 diena. Mokyklos 

bendruomenei pateikta informacija, skirta atkreipti dėmesį į vėžio profilaktikos ir ankstyvosios 

diagnostikos svarbą, į neužkrečiamųjų ligų prevenciją, fizinio aktyvumo ir sveiko gyvenimo būdo 

įtaką, užkertant kelią pavojų žmogaus gyvybei keliantiems onkologiniams susirgimams. Paminėtos 

ankstyvai diagnozei  taikomos prevencinės programos. Paruoštas 1 stendas; 

2.„Minime Pasaulinę tuberkuliozės dieną“ – 2018 m. kovo 21 diena. Mokyklos 

bendruomenei pateikta informacija, kad tai lašeliniu būdu per orą plintanti infekcinė liga, ja labai 

lengva užsikrėsti, paminėti ligos simptomai ir formos. Paruošti 2 stendai; 

3. „Kas saugo mūsų sveikatą?“ (Europos imunizacijos savaitei paminėti) “ – 2018 m. 

balandžio 25 diena. Stende mokyklos bendruomenei pateikta informacija apie tai, kodėl turėtume 

skiepytis, ar geriau skiepytis ar persirgti natūraliu būdu. Paruošti 2 stendai; 

4. Stendas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai  – 2018 m. gegužės 14 diena. Stende mokyklos 

bendruomenei pateikta informacija apie šeimą, kaip stabilios psichikos pagrindą, kur asmenybė turi 

galimybę augti ir dvasiškai tobulėti. Paruošti 2 stendai; 

5. „Saulės spinduliai ir šildo, ir kenkia”– 2018 m. birželio 6 diena. Stende mokyklos 

bendruomenei pateikta informacija apie šilumos smūgio požymius bei pagalbą jam ištikus. Pateikti 

patarimai, kaip apsisaugoti nuo perkaitimo ir kaip reikia elgtis, norint sumažinti tikimybę susirgti 

piktybiniais odos navikais. Paruoštas 1 stendas; 

6. „Naujus mokslo metus pradėkime puikiai nusiteikę“– 2018 m. rugpjūčio 29 diena. Stende 

pateikti patarimai tinka visiems besimokantiems: mokiniams, žinias tobulinantiems darbuotojams ir 

visiems, nusprendusiems įgyti naujų žinių ir gebėjimų. Bei pateikta patarimų, kad šie mokslo   

metai būtų sėkmingi. Parengti 2 stendai; 

7. Stendas, skirtas Pasaulinei savižudybių prevencijos dienai – 2018 m. rugsėjo 10 diena.    

Stende mokyklos bendruomenei pateikta informacija apie dažniausias savižudybių priežastis. Taip 

pat pateikti patarimai, kaip reikėtų bendrauti su žmogumi, galvojančiu apie savižudybę, kaip svarbu 

leisti žmogui suprasti, kad jis ar ji jums rūpi, jog galima kartu ieškoti išeičių. Parengti 2 stendai; 

8. Stendas, skirtas Pasaulinei širdies dienai – 2018 m. rugsėjo 26 diena. Pateikta informacija 

apie būtinybę keisti savo įpročius, kad kuo ilgiau išliktume sveiki. Juk yra širdies ir kraujagyslių 

ligų rizikos veiksnių, kuriuos galime kontroliuoti savo gyvensena: fiziniu aktyvumu, subalansuota 

mityba, atsisakydami tabako. Parengti 2 stendai; 
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9. Stendas, skirtas Pasaulinei regėjimo dienai – 2018 m. spalio 10 diena. Pateikta 

informacija apie dažniausias regėjimo sutrikimų priežastis, patarta labiau atkreipti dėmesį į tinkamą 

mitybą, dažniau apsilankyti pas gydytoją. Parengti 2 stendai; 

           10. Minime Europos sveikos mitybos dieną“ – 2018 m. lapkričio 7 diena. Stende, skirtame 

Europos sveikos mitybos dienai paminėti, mokyklos bendruomenei pateikta informacija apie 

cukraus vartojimo mažinimo būtinybę. Parengtas 1 stendas; 

           11. „Ar atsakingai vartojame antibiotikus?“– 2018 m. lapkričio 14 diena. Pateikta 

informacija, kad antibiotikų vartojimas sukelia bakterijų atsparumą, todėl svarbu juos vartoti 

teisingai ir nevartoti, kai nereikia. Vartoti antibiotikus tik gydytojui paskyrus ir laikytis gydytojo 

nurodymų kaip tai daryti, kad jie ir ateityje būtų efektyvūs. Vartoti antibiotikus visą gydymo 

laikotarpį, tiek, kiek paskyrė gydytojas, net jei jūsų sveikata pagerėjo. Nevartoti antibiotikų likučių 

ir nesidalinti su kitais, nevartoti kitiems paskirtų antibiotikų. Parengti 2 stendai; 

            12. „Ką mes žinome apie AIDS?“ – 2018 m. gruodžio 3 diena. Pateikta informacija apie 

ŽIV infekcijos šaltinį, ŽIV plitimo būdus, kuo ŽIV skiriasi nuo AIDS. Pateikti statistiniai 

duomenys apie naujai nustatytus užsikrėtimo atvejus. Parengtas 1 stendas; 

            13. „Pasaulinė AIDS diena“ – 2018 m. gruodžio 3 diena.   Stende, skirtame Pasaulinei AIDS 

dienai paminėti, pateikta informacija apie ŽIV infekcijos šaltinį, ŽIV plitimo būdus, kuo ŽIV 

skiriasi nuo AIDS. Pateikti statistiniai duomenys apie naujai nustatytus užsikrėtimo atvejus. 

Parengti 2 stendai; 

            14. „Šventes sutikime saugiai“ – 2018 m. gruodžio 12 diena. Pateikta informacija, kaip 

saugiai sutikti šventes ir išvengti sužalojimų, nes retas kuris susimąsto, kiek žalos gali atnešti 

atsainus požiūris į pirotechniką. Parengti 3 stendai. 

Pagal 14 temų paruošti 25 stendai. 

 

V. Paruošti ir pateikti lankstinukai, atmintinės: 
1. Atmintinė „Gripas ar peršalimas?“ – 2018 m. sausio 17 diena. Pateikta informacija, kuri 

supažindina su simptomais, kurie būdingi gripui, o kurie – peršalimui. Taip pat pateikti patarimai, 

padedantys kovoti su gripu. Pateikti 129 atmintinių vienetai; 

2. Atmintinė „Tinkamai rūpinkitės vaikų dantukais“ – 2018 m. vasario 7 diena. Atmintinėje 

pateikta informacija tėvams apie tai, kaip svarbu kuo anksčiau įdiegti vaikui teisingus burnos 

higienos įpročius, kad jis galėtų džiaugtis sveikais dantimis visą savo gyvenimą. Pateikta 14 

atmintinių; 

3. Atmintinė - priminimas mokinių tėvams „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ – 2018 m. 

gegužės 16 diena. Pateikta informacija apie būtiną mokinių sveikatos patikrinimą iki rugsėjo 15 

dienos.  Priminta, kad būtinas ir mokinių dantų būklės patikrinimas. Mišrios priešmokyklinio 

ugdymo grupės ir 1-9 klasių mokinių tėvams pateikti 107 atmintinių - priminimų vienetai; 

4. Lankstinukas „Kaip protingai suruošti kraitelį būsimam darželinukui?“ – 2018 m. 

rugpjūčio 29 diena. Pateikti patarimai ikimokyklinio ugdymo grupės tėvams, kad pagrindinis 

kriterijus, kuriuo vadovaudamiesi planuotų savo vaiko "kraitelį" darželiui, turi būti patogumas ir 

praktiškumas. Tiek kalbant apie lauko, tiek vidaus aprangą ir avalynę. Grožio svarbą nusveria vaiko 

komfortas. Įmantresnius drabužėlius patartina palikti ypatingoms progoms, šventėms, išėjimams 

pasižmonėti. Pateikta 16 lankstinukų; 

5. Lankstinukas „Ar svarbi mityba, norint turėti gerą regėjimą?“– 2018 m. spalio 24 diena. 

Visavertės ir subalansuotos mitybos dėka galima išlaikyti gerą regėjimą, sulėtinti kai kurių akių ligų 

atsiradimą ar progresavimą. Svarbiausios medžiagos mūsų akims yra vitaminai, karotenoidai, 

omega rūgštys ir mikroelementai. Ši informacija pateikta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupių tėvams. Pateikti 35 lankstinukai; 

            6. Lankstinukas „Antibiotikai – kodėl jais nepiktnaudžiauti?“– 2018 m. lapkričio 14 diena. 

Mokyklos bendruomenei pateikta informacija apie antibiotikus, kurie yra vieni stipriausių ir 

svarbiausių vaistų.  Jie naikina bakterijas. Jei ligą sukėlė bakterijos,  ją galima gydyti antibiotikais. 
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Tačiau daug  infekcinių ligų sukelia virusai. Tada antibiotikai  nepadės pasveikti. Jei antibiotikus 

vartosime be reikalo, jie gali nebeveikti tada, kai jų tikrai reikės.  Pateikti 104 lankstinukai; 

           7. Lankstinukas „Ar atsakingai vartojame antibiotikus?“ – 2018 m. lapkričio 14 diena. 

Antibiotikų vartojimas sukelia bakterijų atsparumą, todėl svarbu juos vartoti teisingai ir nevartoti, 

kai nereikia. Vartoti antibiotikus tik gydytojui paskyrus ir laikytis gydytojo nurodymų kaip tai 

daryti, kad jie ir ateityje būtų efektyvūs. Vartoti antibiotikus visą gydymo laikotarpį, tiek, kiek 

paskyrė gydytojas, net jei jūsų sveikata pagerėjo. Nevartoti antibiotikų likučių ir nesidalinti su 

kitais, nevartoti kitiems paskirtų antibiotikų! Ši informacija pateikta 35 lankstinukuose, kurie skirti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvams; 

           8. Lankstinukas „Vaisių ir daržovių nauda vaikų sveikatai“ – 2018 m. lapkričio 21 diena. 

Pateikta informacija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvams apie vaisių ir 

daržovių naudą vaikų sveikatai, siekiant skatinti tėvus formuoti teisingus savo vaikų mitybos 

įpročius. Pateikti 35 lankstinukai. 

Paruošta ir pateikta 475 vnt. 

 

VI. Parengti pranešimai: 
1. „Mokinių sveikata“ – pranešimas mokytojų tarybos posėdyje 2018 m. spalio 30 dieną. 

Tikslas – supažindinti mokytojus ir mokyklos administraciją su mokinių sveikatos patikrinimo 

rodikliais, vyraujančiais sveikatos sutrikimais. Dalyvavo 14 pedagogų. 

 

VII. Kita: 
1. Metinio sveikatos priežiūros veiklos plano parengimas bei pateikimas Visuomenės 

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

direktoriumi ir pateiktas Biuro direktoriui; 

2. Metinės sveikatos priežiūros veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas mokyklos 

direktoriui, Visuomenės sveikatos  biuro direktoriui iki 2018 m. gruodžio 19 dienos; 

3. Ruošiami mėnesiniai sveikatos priežiūros veiklos planai ir ataskaitos ir pateikiami 

Visuomenės sveikatos biuro direktoriui tvirtinti ir sutikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo 

specialistui; 

            4. Duomenų apie mokinių sveikatos būklę, pagal profilaktinių sveikatos patikrinimų 

pažymėjimus, registravimas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje VSS IS iki 2018 

m. spalio 15 dienos; 

            5. Visuomenės sveikatos priežiūros 2018 m. ataskaitos ir 2018 m. Sveikatos ugdymo ir 

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

direktoriui. Ataskaitos parengtos už kiekvieną ketvirtį; 

            6. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rodiklių ataskaitos už 2018 metus parengimas ir 

pateikimas Visuomenės sveikatos biuro direktoriui; 

7. Bendradarbiavimas mokyklos bendruomenei dalyvaujant projekte „Sveikata visus metus“; 

            8.Tuberkuliozės profilaktika. Mokinių tėvams įteikti informaciniai laiškai, kviečiantys 

pasitikrinti dėl užsikrėtimo tuberkulioze. Šilutės rajono savivaldybės administracijai pateikti 

apibendrinti rezultatai apie pasitikrinusių nuo tuberkuliozės mokinių skaičių; 

            9. Vykdytas miestelio suaugusiųjų gyvensenos tyrimas (koordinatorius - Higienos 

institutas);  

           10. Gydytojų rekomendacijų pateikimas ir konsultacijos kūno kultūros mokytojams; 

           11. Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo grupės tėvų susirinkime; 

           12.Atlikti 37 mokinių maitinimo organizavimo patikrinimai, kurių metu pažeidimų 

nenustatyta; 

           13. Atlikta mokinių apklausa apie maitinimą mokykloje. Tikslas – išsiaiškinti, kodėl 

mokiniai labai nenoriai valgo mokykloje gaminamą maistą. Apklausoje dalyvavo 97 mokiniai. 
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VIII. Publikuoti straipsniai: 
1. „Infekcinės ligos ir asmens higiena“. Publikuota 2018 m. sausio 22 d., adresu: 

www.silutessveikata.lt.; 
 2. „Burnos higiena“. Publikuota 2018 m. vasario 7 d., adresu: www.katyciai.silute.lm.lt.; 

www.silutessveikata.lt.; 
3. „Malonu susipažinti – paauglystė“. Publikuota 2018 m. vasario 12 d., adresu: 

www.katyciai.silute.lm.lt.; www.silutessveikata.lt.; 
4. „Gripas“. Publikuota 2018 m. vasario 14 d., adresu: www.katyciai.silute.lm.lt.; 

www.silutessveikata.lt.; 
5. „Vandenį gerti sveika“. Publikuota 2018 m. kovo 12 d., adresu: 

www.katyciai.silute.lm.lt.; www.silutessveikata.lt.; 
6. „Tuberkuliozė – liga, nuo kurios neapsaugotas niekas“.  Publikuota 2018 m. kovo 21 d., 

adresu: www.katyciai.silute.lm.lt.; 

7. „Tuberkuliozė“. Publikuota 2018 m. kovo 26 d., adresu: www.katyciai.silute.lm.lt.; 

www.silutessveikata.lt.; 
8. „Burnos ir dantų ligų profilaktika“. Publikuota 2018 m. balandžio 16 d., adresu: 

www.katyciai.silute.lm.lt.; www.silutessveikata.lt.; 
9. „Katyčių pagrindinės mokyklos mokiniai išbandė užsiėmimus su TRIKKE“. Publikuota 

2018 m. rugsėjo 17 d., adresu: www.katyciai.silute.lm.lt.; 

10. „Apibėk mokyklą“. Publikuota 2018 m. spalio 15 d., adresu: www.katyciai.silute.lm.lt.; 

www.silutessveikata.lt.; 
11. „Košės diena“. Publikuota 2018 m. spalio 15 d., adresu: www.silutessveikata.lt.; 

12. „Sveika ir skanu. Patys saugokime savo sveikatą“. Publikuota 2018 m. spalio 15 d., 

adresu: www.katyciai.silute.lm.lt.; 

13. „Man patinka sveikai maitintis“. Publikuota 2018 m. lapkričio 14 d., adresu: 

www.katyciai.silute.lm.lt.; www.silutessveikata.lt. 
 

IX. Dalyvavimas mokymuose: 
 1. „Sveikatai palanki vaikų mityba namuose ir ugdymo įstaigose“; 6 ak. val.; 

 2. „Vaikų maitinimas ugdymo įstaigose 2018“; 6 ak. val.; 

 3. „Darbuotojų emocinės savijautos svarba dirbant su mokiniais. Streso valdymas“; 6 ak. 

val.; 

 4. „Pagalbos teikimas staigios mirties ištiktam žmogui“; 6 ak. val. 

 

 

 

Visuomenės sveikatos specialistė,                                                                                                               

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje                  2018-12-19                                Albina Undžienė                                              
                                                                                                        (Data)                  (Parašas)              (Vardas, pavardė) 
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