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2.

Informacijos
sveikatos
i5saugojimo bei
stiprinimo
klausimais
teikimas ir Sios

informacijos
sklaida
(ugdymo

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

istaigos
bendruomenei.

2. 1. Organizuoti renginius
(diskusij as, paskaitas,
prane5imus, pamokas,
aktyvaus mokymo b0dus,
debatus, konkursus, viktorinas,
varZybas ir kt.)
vaikams ivairiomis sveikatos
temomis ir vielinti juos
ruo5iant straipsnius
aptarnaujamos ugdymo

istaigos ir Anyk5diq rajono
savivaldybds visuomenes
sveikatos bi uro intemetiniam s

puslapiams. Renginiai
organizuojami visomis
temomis, i5vardintomi s

sveikatos ugdymo ir grokymo
ataskaitoje Nr. 41-1-
SVEIKATA, tarp jq surengta
I sporto Svent€, itraukianti
vis4 ugdymo istaigos
bendruomene.

Rugsejis -
birZelis.

Ne maiiau
renginiq,5
straipsniq.
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3.

Pagalba
vaikams ugdant
sveikos
gyvensenos ir
asmens
higienos

igfidZius.

3. l. Teikti individualias
konsultacij as del sveikos

Srvensenos ir asmens higienos

igBdZiq formavimo:
- vaikams;
- tevams;
- pedagogams.

Rugsejis -
birielis.

Ne maiiau l0
konsultacijq.

3.2. Atlitd vaikq asmens
higienos patikrinim4.

Rugsejis -
birZelis.

Ne maZiau 10 kartq
per mokslo metus ir
esant poreikiui.

4.

Ugdymo

istaigos
aplinkos
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieZiiiros teises
aktq
reikalavimams
vertinimas,
dalyvavimas
nustatant
prioritetinius
ugdymo
jstaigos
aplinkos bei
s?lygq gerinimo
klausimus.

4.1. Vertinti ugdymo istaigos
aplink4 del atitikties
visuomends sveikatos
prieiifrros teises aktq
reikalavimams ir informuoti
ugdymo istaigos
administracij 4 apie nustatytus
neatitikimus:
- Ugdymo patalpq
ap5vietimas, vedinimas,
valymas, dezinfekcija
(ugdymo lstaigos
klasiry'grupiq, sporto sal6s,
koridoriq ir t.t.).
- Suolq bfikle, iSdestymas ir
rekomendacij os vaikams del
sedesenos pagal suiymetus
tam tikromis spalvomis
suolus.

Rugsejis -
birZelis.

Ne maiiau 4 kartq
per mokslo metus.
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4.2. Konsultuoti pedagogus
del vaikq sedesenos pagal
suZymetus tam tikromis
spalvomis suolus,
priklausomai nuo jq iigio,
regejimo ir klausos bfikles,
atsiivelgiant i gydytojq
rekomendaciias.

Rugsejis -
birZelis.

Ne maiiau 2 kartus
per mokslo metus.

4.3. Konsultuoti pedagogus
del gydytojrl rekomendacijq
vaikams ir kitus duomenis
pateiktus profi laktinej e

sveikatos oa"Zvmoie.

Rugsejis -
birZelis.

3 kartus per mokslo
mefus.

4.4. Paruo5ti informacij4 ir
konsultuoti pedagogus apie
vaikq sveikat4 ir individualias
rekomendacijas, akcentuojant i
k4 pedagogas turetq atkreipti
demesi bendraujant su
kiekvienu vaiku
atsilvelgdamas i jo sveikatos
biikle.

Rugsejis -
birielis.

3 kartus per mokslo
mefus.

5.

Pasifllymq
ugdymo

istaigos
vadovui del
reikalingq
priemonig
uZtikrinandiq
traumq ir
nelaimingq
atsitikimq
prevencij4
ugdymo

istaigoje,
teikimas.

5.1. Vykdyti traumq

lvykstandiq ugdymo proceso
metu bei pakeliui i ugdymo
istaisa ir i5 ios- resistraciia-

Rugsejis -
birielis.

Po kiekvieno atvejo.

5.2. Atlikti traumq pobfldiio,
vietos, laiko, prieZasdiq
arorllz;E ir informuoti ugdymo
istaigos pedagogq taryb4 apie
nelaimingus atsitikimus
uedvmo istaisoie.

Rugsejis -
birielis.

Po kiekvieno atvejo.

5.3. Dalyvauti susirinkimuose
rengiant nelaimingq atsitikimq
prevencii os oriemoniu olana.

Rugsejis -
birielis.

2 kartus per mokslo
metus.

5.4. Teikti informacii4
Anyk5diq raj ono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
apie ivykusias traumas
usdvmo istaisoie.

Rugsejis -
birZelis.

Po kiekvieno atvejo.

6.

Ugdymo
proceso
organizavimo
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieiifrros teises
akh+
reikalavimarns
vertinimas.

6.1. {vertinti ugdymo proceso
atitikim4 hi gieniniams
reikalavimams ir teikti
informacij 4 ugdymo istaigos
administracijai apie nustatytus
neatitikimus.

Rugsejis -
birZelis.

3 kartus per mokslo
mefus.

7.
Pagalba fizinio
ugdymo

7.1. Sudaryti fizinio ugdymo
vaikq grupiq sgraSus ir jraiyti i

Rugsejis -
birhelis.

I kart? per mokslo
metus.



pedagogams

komplektuojant
fizinio ugdymo
grupes ir
informacijos
teikimas del
vaikq
galimybes
dalyvauti sporto
variybose.

elektronini dienynq. Pateikti
informacij q fi zinio ugdymo
pedagogams del specialiqjq,
parengiamqiq fizinio ugdymo
grupiq ir atleistq vaikq nuo
fizinio usdvmo pamoku.

7.2. Informuoti fiziruo
ugdymo pedagogus apie vaikq
galimybg dalyvauti sporto
variybose, remiantis jq
profi laktinemis sveikatos
paZymomis. Esant poreikiui ir
galimybei dalyvauti ugdymo
istaisos soorto rensiniuose.

Rugsejis -
birZelis.

3 kartai per mokslo
mefus.

8.

Informacijos
apie
kasmetinius
vaikq sveikatos
profrlaktinius
patikrinimus
kaupimas,
informacijos
apibendrinimas
bei ne rediau
kaip 1 karta per
metus (mokslo
mettl pradiioje)
pateikimas
ugdymo

istaigos
bendruomenei
bei kitoms
institucijoms
teises aktq
nustatyta
tvarka,

8.1. Informacijos apie vaikq
sveikat4 rinkimas, kaupimas,
analizl ir sveikatos duomenq
pateikimas ugdymo istaigos
vadovui arjo igaliotam
asmeniui.

Rugsejis -
birZelis.

2 kartus per mokslo
metus.

8.2. Prane5imai ugdymo

istaigos bendruomenei apie
vaiku sveikata.

Rugsejis -
birielis.

2 kartus per mokslo
metus.

8.3. Informuoti pedagogus
apie vaikg sveikatq, fizinio
usdvmo $uoe.

Rugsejis -
birielis.

3 kartus per mokslo
rnetus ir pagal
poreiki.

8.4. Sveikatos ugdymo ir
mokymo ataskaitq bei
paai5kinamqiq ra5tq
pateikimas Anyk5diq raj ono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biurui.

Rugsejis -
birZelis.

2 kartus per mokslo
mefus.

8.5. Informacijos apie vaikq
profilaktinius sveikatos
patikrinimus ataskaitos
pateikimas Anykidiq raj ono
savivaldyb€s visuomenes
sveikatos biwui (vaikq
sveikatos rodikliai).

Rugsejis -
birielis.

I kart4 per mokslo
metus.

8.6. Vaikq regos, klausos
susirgimq ir t. t. s4raSo

sudarymas ir pateikimas
ugdvmo istaisos vadovui

Rugsejis -
bidelis.

1 kart4 per mokslo
metus-

8.7. Informacijos Anykldiq
rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
pateikimas apie sveikatos
prieZi8ra usdvmo istaisoie.

Rugsejis *
birZelis.

I kart4 per mokslo
mefus.

9.

Asmens
sveikatos
orieZitros

9.1. Informuoti pedagogus ir
tevus apie vaikq profilaktinius
sveikatos oatikrinimus

Rugsejis -
birZelis.

3 kartai per mokslo
mefus.
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lstalgq
specialistr4
rekomendacijq
del vaikq
sveikatos
pateikimas
pedagogams bei
5il
rekomendacijq

iryvendinimo
prieiitira
ugdymo
istaieoie.

9.2. Asmens sveikatos
prieZiEros istai gq speciali stq
rekomendacij q i gyvendinimo
prieiiEra (pokalbis su
pedagogais).

Rugsejis -
birZelis.

10 kartrl per mokslo
metus.

10.

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

10. l. Registruoti rizikos
veiksniq paplitim4.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
metu.

10.2. Mo\rti vaikus, .

pedagogus ir tevus optimaliai
gyventi, sergant ivairiomis
letinemis ligomis (alergij omis,
astma, diabetu, epilepsija,
hemofilija ir kt.).

Rugsejis -
birielis.

Kiehrieno atvejo
mefu.
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Dalyvavimas
ugdymo

istaigos
prevencinio
darbo grup€se,
VGK
komisijoje
sprendiiant'
vaikq
psichologines,
adaptacijos ir
socialines
oroblemas.

11.1. Dalyvauti ugdymo

istaigos prevencinio darbo
susirinkimuose VGK
komisijoje.

Rugsejis -
birielis.

Nesu paskirtas i
YGK.

I1.2. Teikti sialymus
sprendZiant vaikq
psichologines ir socialines
problemas.

Rugsejis -
birZelis.

l-2 kartus per
mokslo metus arba
kiekvieno atvejo
metu.

12.

Pagalba ir
informacijos
pateikimas
pedagogams ir
tevams vaikq
imunoprofilakti
kos klausimais.

12.1. Skleisti informacij4 apie
profi laktinius skiepij imus.
Kartu pateikti profi laktiniq
skiepij imq kalendoriq.

Rugsejis -
birielis.

2 kartus per mokslo
mefus.

13.

Informacijos
visuomenOs
sveikatos
centrui
apskrityje
teikimas, itarus
uZkrediamqi4
ligq ar

13.1. Teikti informacij4 ltarus
apsinuodij imq ar uikredi*qjq
lisa usdymo istaisoie.

Rugsejis -
birielis.

Kiekvieno atvejo
metu.

I 3.2. Teikti administracijai
informacij4 apie vaikq
lankomuma.

Rugsejis;
birZelis.

Kiekvieno atvejo
metu.

13.3. Registruoti
uElrediamosios ligos itarimo

Rugsejis -
birlelie.

Kiekvieno atvejo
metu.



apsinuodijim4
ugdymo
istaieoie.

ar apsinuodijimo atvej us,
kaupti informacij4 ir j4
analizuoti.

14.

Visuomenes
sveikatos centro
apskrityje
specialistq
nurodytq
uilaediamqiq
ligq priemoniq

igyvendinimas
ugdymo

istaigoje.

14. l. Organizuoti visuomenes
sveikatos centro apskrityj e
specialistq nurodytq prie5
epideminirtr priemoniq
vykdyrn4 ir atlikti jq vykdymo
orieLiira.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
mefu.

I 4.2. ltwant uisikretus
pedikulioze, nieZais ar
grybelinemis infekcij omis,
informuoti vaiko tevus,
stengtis 5i4 problem4 sprgsti
kartu.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
metu.

15.

Vaikrl
maitinimo
organizavimo
prieii[ra,
skatinant sveikq
mityb4bei
sveikos mitybos

igfrdziq
formavim4

15. L Teikti specialistams,
atsakingiems uZ vaikq
maitinim4, pasiElymus sveikos
mitvbos klausimais.

Rugsejis -
birielis.

2kartai per mokslo
metus.

15.2. Vertinti sudarytus
valgiara5dius, maisto
gaminimo vietos bei gamybos
proceso atitikti visuomenes
sveikatos prieiitros teises
aktams. Informuoti ugdymo
istai gos administracrj4 apie
nustat5rtas neatitiktis
(paieidimus) bei sitilyti
priemones joms pa5alinti.
Nustatytq paZeidimq Salinimo
kontrole.

Rugsejis -
birZelis.

Ne maiiau 30 kartq
per mokslo metus.

I 5.3. Informacijos pateikimas
Anyk3diq raj ono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
apie vaikus, kuriems
reikal ingas tausoj anti s
maitinimas.

Rugsejis -
birielis.

Po kiekvieno atvejo.

16.

Pirmosios
pagalbos
teikimas ir
koordinavimas.

16.1. Teikti pirmei+ pagalb4

ivykus nelaimingam
atsitikimui.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
mefu.

16.2. Konsultuoti vaikus esant
nusiskundimams, suteikti
pirmqia pagilbq, esant reikalui
siqsti pasitikrinti pas Seimos
svdvtoia.

Rugsejis -
birielis.

Kiekvieno atvejo
mefu.

16.3. Prane$ti vaikq tevams
apie ivyki, esant poreikiui,
i5kviesti grettq)4 medicining
oasalba.

Rugsejis -
birielis.

Kiekvieno atvejo
metu.

16.4. Sukomplektuoti,
papildyti bei priiitireti
pirmosios mEdioininss

Rugsejis -
birZelis.

I kartq per mokslo
metus.



pagalbos rinkinius sveikatos
kabinete, vykdyti jq
naudoj imosi prieZitir4. Kitose
ugdymo istaigos vietose -
vykdyti jq naudojimosi
orieZiiira.
16.5. Informuoti ugdymo

istaigos bendruomeng apie
pirmosios pagalbos mokymq
kursu i5klausvma.

Rugsejis -
birZelis.

Po kiekvienq
mokymq.

16.6. Organizuoti
besidomindiq vaikr4 mokym4
teikti oirmaia oasalba.

Rugsejis *
birielis.

Ne maiiau Zkartq
per mokslo metus.

16.7 . Analizuoti pirmosios
pagalbos teikimo atvej us,
informacij4 pateikti ugdymo
istaieos administracii ai.

Rugsejis -
birZelis.

Po kiekvieno atvejo.

1 6. 8. Registruoti pirmosios
pagalbos teikimo atvejus ir
kreipim4si i sveikatos
prieZiiiros speciali stus.

Rugsejis -
birZelis.

Po kiekvieno atvejo.
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