
TVIRTINU
rajono savivaldybes

sveikatos biuro
irektore Lina Pagaliene

DAUGTAFUNKCIO CENTRO TRAUPIO SKYRIAUS
YISUOMENES SVEIKAToS SPBCIALISTBS, VYKDANCIOS SVEIKATOS

PRrBzr0RA MOKYKLO.JB
MEILUTBS MINCIENBS

VEIKLOS PLANAS 2O2O . XO?I M. M.

Sveikatos prieZifrros ugdymo istaigoje tikslas - padeti vaikams saugoti ir stiprinti sveikat4,
organizuojant ir igyvendinant priemones, susijusiAs su ligq ir traumq profilaktika.

Sveikatos prieZiiiros ugdymo istaigoje ufdaviniai:
1. Uttikrinti sveikatos prielifiros kokybg, kuriant sveik4 aplink4 ugdymo istaigoje, stiprinant

vaikq sveikat4, Salinant rizikos veiksnius, galinEius sukelti ligas;
2. Formuoti teisingq vaikq poiiiiri i savo sveikat4 ir ugdyti sveikos gyvensenos igfdiius;
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu itarti ir uikirsti joms keli4;
4. Suteikti pirmqf4 pagalb4 pavojingq bfikliq, traumq, nelaimingq atsitikimq ar apsinuodijimq

atvejais.

PRIEMONES
PAVADINIMAS

Sveikatos,
ugdymo veiklos
metodiniq
konsultacijrt
pedagogams,
vaikams, jq
tdvams
(globejams),
teikimas ir
metodin0s
informacinss
medZiagos
vaikq sveikatos
iSsaugojimo ir
stiprinimo
klausimais
kaupimas.

t.l. Teikti individualias
metodines konsultacijas
besikreipiantiems pagalbos

arba matani konkredi4
problem4:
- vaikams;
- tevams;

Rugsejis -
birZelis.

25 konsultacijos.
5 konsultacijos.
10 konsultacii

1.2. Kaupti ir padarytr

prieinam4 informacinE,
metoding mediiag4 vaikq
sveikatos iSsaugojimo ir
stiorinimo klausimais.

Rugsejis -
birZelis.

I stendai.
2S0lankstinukq.
30 straipsniq.

1.3. Dalyvauti susirinkimuoss,
pateikti informacijq apie vaikq
sveikatos problemas:
- administracijos
susirinkimuose;
- tivq susirinkimuose.

Rugsejis -
bir2elis.

I susirinkimas.

2 susirinkimai.
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2.

Inforrnacijos
sveikatos
i5saugojimo bei
stiprinimo
klausimais
teikimas ir Sios
informacijos
sklaida
(ugdyrno

istaigos
stenduose,
viktorinose,
renginiuose,
klases
valand6lese ir
pan.) ugdymo

istaigos
bendruomenei.

2. I . Organizuoti renginius
(diskusijas, paskaitas,
prane5imus, parnokas"
aktyvaus mokymo bfldus,
debatus, konkursus, viktorinas,
var2ybas ir kt.)
vaikams ivairiomis sveikatos
temomis ir vielinti juos
ruo5iant straipsnius
aptarnaujamos ugdymo

istaigos ir Anyk5diq rajono
savivaldybis visuomen€s
sveikatos biuro internetiniams
puslapiams. Renginiai
organizuojami visomis
temomis, i5vardintomis
sveikatos ugdymo ir mokymo
ataskaitoje Nr. 4l-1-
SVEIKATA, tarp jq surengta
1 sveikatinimo Sventd,

itraukianti vis4 ugdymo
istaieos bendruomene.

Rugs€jis -
birtelis.

12 diskusijq.
l2 pamokq.
1 viktorina.
2 konkursai.
I sporto Svente.

3.

Pagalba
vaikams ugdant
sveikos
gyvensenos ir
asmens
higicnos

igndiius.

3. l. Teikti individualias
konsultacijas del sveikos
gyvensenos ir asmens higienos

igEdZiq formavimo:
- vaikams;
- tivams;
- oedasorams.

Rugsejis -
birielis.

50 konsultacijq.
5 konsultacijos.
5 konsultacijos.

3.2. Atlikti vaikq asmens

higienos patikrinimq.
Rugsejis -
birielis.

10 patikrinimq.

4.

Ugdymo

istaigos
aplinkos
atitikties
visuomenes
sveikatos
priclifiros teises
aktq
reikalavimanrs
veflinimas,
dalyvavim*s
nustalant
prioritetinius
ugdyrno

istaigos
aplinkos bei
sqlygq gcrininro
klnusimus.

4.1, Vertinti ugdymo istaigos
apliukq del atitikties
visuomends sveikatos
prieii0ros teises aktq
reikalav inrams ir informuoti
ugdynro istaigos
administracij4 apie nustatytus
neatitikirttus:
- Ugdymo patalpq

ap$victimas, vidinimas,
valymas, dezinfekcija
(ugdynro jstaigos

klasi(grupiq, sporto sales,

koridoritl ir t.t.).
- Suolq bflklt. iSdestyrnas ir
rekontendacijos vaikams del
s€desenos pagal suirymctus
tarn tikromis spalvonris
suolus.

Rugsejis -
birielis.

3 vertinimai.
3 informacijos.
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4.2. Konsultuoti pedagogus
d€l vaikq sed6senos pagal
suiymetus tam tikromis
spalvomis suolus,
priklausomai nuo jq 0gio,
reg€jima ir klausos b[kles,
atsiivelgiant i gydytojq
rekomendaciias.

Rugsejis *
birtelis.

konsultacijos.

4.3" Konsultuoti pedagogus

del gydytojq rekornendacij q

vaikanrs ir kitus duomenis
pateiktus profi laktineje
sveikatos naivmoie.

Rugs0jis -
birZelis.

5 konsultacijos.

4.4. Paruo$ti informacij4 ir
konsultuoti ped*gogus apie
vaikq sveikatq ir individualias
rekomendacijas, akcentuoj ant i
kq pedagogas turetq atkreipti
d€mesibendraujant su
kiekvienu vaiku
atsiZvelgdamas i jo sveikatos
bflkle.

Rugsejis -
birZelis.

5 informacijos.
5 konsultacijos.

5.

Pasiiilymq
ugdymo

iskigos
vadovui del
reikalingq
priemoniq,
uZtikrinan6ip
traumq ir
nelaimingq
atsitikimq
prevencijq
ugdymo

istaigoje,
teikimas.

5.1. Vykdyti traumq

ivykstantirl ugdymo proceso

metu bei pakeliui !ugdymo
istaiea ir i$ ios. resistmciia.

Rugsejis -
birielis.

1 registras.
5 ira5ai.

5.2. Atlikti traumq pobEdIio,
vietos, laiko, prieiasdiq
analizg ir informuoti ugdymo

istaigos pedagogq taryb4 apie
nelaimingus atsitikimus
usdvmo istaisoie.

Rugsejis -
birielis"

l analize.
I inforrnacija.

5.3. Dalyvauti susirinkimuose
rengiant nelaimingq atsitikimq
nrevenciios nriemoniu olana.

Rugsejis *
birlelis.

1 susirirrkimas.

5.4. Teikti informacijq
AnykS6iq rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
apie ivykusias traumas
usdvmo istaieoie.

Rugsejis *
birielis.

Po kiekvieno atvejo.

6.

Ugdymo
proceso
organizavimo
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieiitros teises

aktq
reikalavimams
vertinimas.

6.1. [vertinti ugdymo proceso

atitikirn4 higieniniams
reikalavimams ir teikti
informacijq ugdymo istaigos
administracijai apie nustatytus
neatitikimus.

Rugsejis -
birielis.

3 vertinimai-
3 informacijos.

Scanned with CamSc



ir

7.

Pagalba fizinio
ugdymo
pedagogarns
komplektuojant
fizinio ugdymo
grupes ir
informacijos
teikimas ddl
vaikq
galimybes
dalyvauti sporto
variybose.

7.1. Sudaryti fizinio ugdymo
vaikq grupiq sqraius ir ira5yti
elektronini dienynq. Patsikti
informacij4 fi zi nio ugdymo
pedagogams del specialiqiq,
parengiamqjq fizinio ugdymo
grupiq ir atleistg vaikq nuo
{izinio usdymo pamoku.

Rugsejis - 3 wreiat.
birixlis. , 4rl i:zsr:-
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T.2.lnformuoti fizinio
ugdymo pedagogus apie vaikq
galimybg dalyvauti sporto
varZybose, remiantis jq
profilaktinemis sveikatos
paZyrr:ontis. Esant poreikiui ir
galimybei dalyvauti ugdYmo

istaieos sporlo renqiniuose.

Rugsejis -
birixlis.

r .*+fta./H.r1.f
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8.

Infonnacijos
apie
kasmetinius
vaikq sveikatos
profilaktinius
patikrinimus
kaupimas,
informacijos
apibendrinimas
bei ne reiiau
kaip I kartq Per
metus (mokslo

metq pradiioje)
pateikimas
ugdymo

istaigos
bendruomenet
bei kitoms
institucijoms
teises aktq
nustatYta
tvarka.

8.1. Inlbrmacijos apie vaikq
sveikatq rinkimas, kauPimas,

analize ir sveikatos duomenq
pateikimas ugdymo istaigos
vadovui arjo igaliotam
asmeniui.

Rugsejis* r I anairza

birielis. : I zxfrr;::a-.ia

8"2. Pranelimai ugdYmo

istaigos bendruomenei aPie

vaiku sveikata.

Rugsejis* 1 lPraar*tmrs"
!Dlrzells. i

i

8"3. Informuoti Pedagogus
apie vaikq sveikatq, fizinio
usdvmo srupg.

Rugs*jis -
birrelis.

1p:aa:fi::rei

8.4. Sveikatos ugdYmo ir
mokymo ataskaitrl bei

paaiSkinamqiq ra5tq

pateikimas AnYkidiq rajono

savivaldybes visuomenes

sveikatos biurui.

Rugsejis* l4Pusmecro
birfelis. j ataskehos-

i I ::reiiss ffisi;ail*s

i

I
I

EiTnformacijos aPi e vaikq

profi laktinius sveikatos

natikrinimus ataskaitos

pateikinras AnYk5diq rajono

savivaldybes visuomen€s

sveikatos biurui (vaikq

sveikatos rodikliai).

Rugsijis -
birZelis.

I arasi;srtg-

t.e. Vaitq regos, klausos

susirgirnq ir 1" t. sqra5o

sudarynras ir Pateikimas
updvmo istaigos vadoqt!

Rugsijis *
birzelis.

lI sryeser
i

I

8.7. Infotnracijos AnYkS{iq

rajono savivaldYbcs
vi^suomencs sveikatos biurui

pateikinras aPie sveikatos

orieii iira usdymo istai goje-

Rugs€jis -
birzelis.

I i3 atartxr:+
j

i
i
j

+

I
I

I
I
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9.

Asmens
sveikatos
prieiiiiros

istaigq
specialistq
rekomendacijq
del vaikq
sveikatos
pateikimas
pedagogoms bei
5iq
rekomendacijq

igyvendininro
prieZiEm
ugdynro
istaiuoie.

9.1. Infonnuoti pedagogus ir
ttvus apie vaikq profrlaktiniq
sveikatos natikrininrus.

Rugsejis -
birfslis.

l0 infornracijq.

9.2. Asnrens sveikatos
prieiiilros istaigq specialistq
rekomendac ijq i gyvendinimo
pricliflra (pokalbis su

pedrgogais).

Rugsijis -
bi#.elis.

5 pokalbiai.

t0.

Letiniq
neinfekciniq
ligq rizikos
veiksniq
(alkoholio,
tabako,
narkotikq
vartojimo,
antsvorio ir kt.)
paplitimo
nustatvmas.

10. l. Registruoti rizikos
veiksniq paplitim4.

Rugsijis -
birlelis.

I registras.
I lrasar.

10.2. Mokytivaikus.
pedagogus ir tevus optimaliai
gyventi, sergant ivairiomis
letin6m is Ii gornis {alergijomis.
astnra, diabetu. epi lePsij u,

henroflrlija ir kt.).

Rugsejis -
birielis.

3 mokymai.

II

Dalyvavirnas
ugdymo

istaigos
prevencinio
darbo grupdse,

VGK
komisijoje
sprendiiant
vaikq
psichologines,
adaptacijos ir
socialines
oroblemas.

I l.l. Dalyvauti ugdYmo

istaigos prevencinio darbo

susirinliimuose VGK
komisijoje.

Rugsejis -
birZelis.

2 susirinkimai.

I I.?. Teikti sifrlYmus

sprendiiant vaikq
psichologines ir soci alines
problemas.

Rugsejis -
birielis.

3 si0lymai.

12.

Pagalba ir
informaciios
pateikimas
pedagogams ir
tevarts vaikq
imunoprofilakti
kos klausimais.

tet. Stteisti informacijq aPie

profi laktinius skiePij imus.

Kartu pateikti Profi laktiniq
skiepij imq kalendoriq.

Rugsejis -
birielis.

I stendas.
20lankstinukq.
I straipsnis.
I kalendorius.

13"

Informacijos
visuomenes
sveikatos

13.1. Teikti informacij4 itarus
apsinuodij imq ar uZkrediamqi E

Iisa usdvnro istaieoie.

Rugsejis -
birielis.

Kiekvieno atvejo
metu.
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centrui
apskrityje
teikimas, itarus
uZkreeiamqjq
lig4 ar
apsinuodijimq
ugdymo
istaigoje.

I 3.2. Teikti administracijai
informacijq apie vaikq
lankomuma.

Rugsejis *
birZelis.

l5 iraiq.

13.3. Registruoti
uikretiamosios ligos itarimo
ar apsinuodijimo atvejus,
kaupti informacijq ir j4
analizuoti.

Rugsijis -
birZelis.

Kiekvieno awejo
metu.

14.

Visuomenes
sveikatos centro
apskrityje
specialistq
nurodytq
uikrediamqjq
ligq priemoniq

igyvendinimas
ugdymo

istaigoje.

14. 1. Organizuoti visuomen€s
sveikatos centro apskrityje
specialistq nurodytq prie5

epidenriniq priemoniq
vykdyrnq ir atlikti jq vykdymo
orie2ifira.

Rugsejis *
birielis.

igyvendinimas.

I 4.2. ltariant uisikretus
pedikulioze, nieiais ar
grybelinemi s infekcijomis,
informuoti vaiko t6vus,
stengtis 5i4 problemq sprgsti
kartu.

Rugsejis -
birlelis.

Kiekvieno atvejo
metu.

I5.

Vaikq
maitinimo
organizavimo
prie2ifira,
skatinant sveik4
mitybq bei
sveikos mitybos

igiidiiq
formavim4

15.1. Teikti ugdymo fstaigos
administracij ai pasifilymus
vaikq sveikos mitybos
klausimais.

Rugsejis -
birielis.

I pasifilymas.

I 5.2. Vertinti sudarytus
valgiaraSdius, maisto
gaminimo vietos bei garnYbos

proceso atitikti visuomenes

sveikatos prieiiilros teises

aktams. Informuoti ugdymo

istai gos administracij4 apie

nustatytas neatitiktis
(paZeidimus) bei sifilYti
priemones joms paSalinti.

Nustatytq paieidimq Salinimo

kontrole.

Rugsejis *
birZelis.

40 vertinimq.

I 5.3. Informacijos Pateikimas
AnykS6iq rajono savivaldYbes

visuomen0s svEikatos biurui

apie vaikus, kurierns

reikalingas tausojantis

maitinimas.

Rugsejis -
birtelis.

Po kiekvieno atvejo.

16.

Pirmosios
p*galbos
teikinras ir
koordinavimas.

16.1. Teikti pirmqiq Pagalbq

ivykus nelaimingam
atsitikimui.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
metu"

16.2. Konsultuoti vaikus esant

nusiskundirnams, suteikti
pirnrqiq pagalb4, esant reikalui
siqsti pasitikrinti pas $eimos
r:vdvloin.

Rugsejis *
birZelis.

30 konsultacijq.
3 pirmos pagalbos

suteikimai.

16.3. Pranesti vaikq t0vams

apie ivyki, esant poreikiui,
Rugsejis *
birtelis.

Kiekvieno atvejo
filetu.
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i3kviesti ereilqiq medicining
pagalbq.

I 6.4. Sukomplek-tuoti.
papildyti bei priiifrreti
pirmosios medicinines
pagalbos rinkinius sveikatos
kabinete. r-t'kdyti jq
naudojimosi priefi Erq. Kitose
ugdymo istaigos vietose -
rykdyi jq naudojirnosi
orieZifra

Rugs8jis *
birielis.

I rinkinio
sukomplektavimas.
5 rinkiniq prieZifrra.

I 6.5. Informuoti ugdymo

istaigos bendruomeng apie
pirmosios pagalbos mokymq
kursu iSklausYma-

Rugsejis *
birielis.

I informacija.

I6.6. Organizuoti
besidomindiq vaikq rnokvmq
teikti nirmaia napalba.

Rugsejis *
birtelis.

I grupe.

I 6.7. Analizuoti pimrosios
pagalbos teikimo atvejus,
informacij4 pateikti ugdymo
istaiaos administraciiai.

Rugs€jis *
birielis.

Po kiekvieno atvejo.

I 6.8. Registruoti pirmosios
pagalbos teikinro atvejus ir
kreipim4si isveikatos
prieiitiros snecialistus.

Rugsejis -
birielis.

Po kiekvieno atYejo.

$UDIIIUN'TA
Anyktr[iq r. Kavarsko pagrindines mokyklos-tlaugiafunkcio csntro Traupio skyriaus vedeja Junins
Palikeritiene

,f,arenge:

Visuorncn*s sr"rsikalos sprci*liste, ryktlanti sveikatos prielifirq mokyklojc
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