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VEIKLOS PLANAS 2021 .2022 MOKSLO METAMS

EIL.
NR.

1 2 J 4

FUNKCIJA PRIEMONES
PAVADINIMAS

IVYKDYMO
LAIKAS

PRIEMONES
IGYVENDINIMO

KRITERIJAI
1 Sveikatinimo

veiklos
metodiniq
konsultacijq
ugdymo

istaigos
darbuotojams,
mokiniams, jq
tevams
(globejams)
teikimas bei
metodinds,
informacinei
medZiagos
mokiniq
sveikatos
i5saugojimo ir
stiprinimo
klausimais
kaupimas.

1. 1. Individualiq kontaktiniq
konsultacijq teikimas vaikams,
jq tevams (globejams) bei
ugdymo istaigos
darbuotojams.

2021-2022m.
m.

15 konsultacijq
vaikams,2
konsultacijos tevams
(globejams),2
konsultacijos
ugdymo istaigos
darbuotoiams.

1 .2. Individualiq nuotoliniq
konsultacijq teikimas vaikq
tevams (globejams) bei
ugdymo istaigos darbuotoj ams

- elektroniniu pa5tu, telefonu,
naudojantis socialinio tinklo
,,Facebookoo paskyra.

2021-2022m.
m.

10 konsultacijq
tevams (globejams),
5 konsultacijq
ugdymo istaigos
darbuotojams.

1.3. Metodines ir
informacinemis medZiagos
poreikio ugdymo istaigoj e

i5siai5kinimas - ugdymo

istaigos darbuotojq apklausos
ftodlin ar ra5tu) atlikimas.

2021-2022m.
m.

2 apklausos.

2. Informacijos
sveikatos
i5saugojimo bei
stiprinimo
klausimais
teikimas ir Sios

informacijos
sklaida

2.1. Sukauptos metodines ir
informacines medZiagos vaikq
sveikatos i5saugoj imo ir
stiprinimo klausimais
vie5inimas ugdymo istaigos
aplinkoje - sveikatos kabinete,
grupese, bendro naudoj imo
erdvdse.

2021-2022m.
m.

10 temq plakatai -
tiraLas l0;
10 temq lankstinukai

-tiraZas 150



4 straipsniai,
praneSimai.

2021-2022 m.
m.

Z2 SukauPtos metodines ir
informacines medZiagos vaikq

sveikatos i5saugojimo ir
stiprinimo klausimais
viesinimas virtualioj e erdvej e

- ugdymo istaigos ir (ar)

AnykSdiq raj ono savivaldYbes

visuomends sveikatos biuro

intemetiniuose PuslaPiuose ir
(ar) socialinio tinklo

(ugdymo

istaigos
stenduose,
viktorinose,
renginiuose ir
pan.) ugdymo

istaigos
bendruomenei.

10 temq renginiai
(paskaitos,
prane5imai,
diskusijos,
konkursai, kiti
aktyvaus mokYmo

2021-2022 m.
m..

23. Renginiq organizavimas

ugdymo istaigos
bendruomenei sveikatos

ugdymo ir mokYmo
ataskaitoje Nr. 41-l-
SVEIKATA i5vardintomis

sveikatos temomis.
4 straipsniai,
prane5imai.

2021-2022 m.
m.

2.4. Or ganizuoj amq renginiq
viesinimas - straiPsniq
rengimas ugdYmo istaigos ir
(ar) Anyk5diq rajono

savivaldybes visuomen6s

sveikatos biuro intemetiniams
puslapiams ir (ar) socialinio
tinklo ,,Facebookoo

I pasifllymas202t-2022 m.
m.

3.1. Ugdymo istaigos
paskatinimas isitraukti i
sveikat4 stiPrinandiq mokYklq

tinkl4 ar igyti,,AktYvios

Ugdymo

istaigos
sveikatinimo
projektq
(programq),
renglmo
inicijavimas ir
dalyvavimas
juos

1 dallvavimas.2021-2022 m.
m.

3.2. Dalyvavimas kituose

ugdymo istaigos vYkdomuose
proj ektuose (Programose).

10 konsultacijq+-. t . tndividualiq konsultacii q

teikimas vaikams (kontaktiniu

ir nuotoliniu b[du).

Pagalba
vaikams ugdant
sveikos
gyvensenos ir
asmens
higienos

ig0dZius.

4.2. Crupiniq konsultacijtl
teikimas vaikams kontaktiniu

4.3. Vaikq asmens higienos

l konsultacija.2021-2022 m.
m.

5.1. Ugdymo istaigos
specialisq, atsakingq uZ vaikq
maitinim4, konsultavimas.

Mokiniq
maitinimo
organizavimo
prieLi:Orra,

skatinant sveikq
mityb4 bei
sveikos



mitybos igudziq
formavima.

6. Ugdymo
istaigos
aplinkos
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieZitros teises
aktq
reikalavimams
vertinimas,
dalyvavimas
nustatant
prioritetinius
ugdymo

istaigos
aplinkos bei
s4lygq gerinimo
klausimus.

6.1. Ugdymo istaigos klasiq
vertinimas del atitikties
visuomenes sveikatos
prieZiuros teises aktq
reikalavimams - patalpq
ap5vietimas, vddinimas,
valymas. dezinfekcii a.

2021-2022 m.
m.

2 vertinimai.

6.2. Rekomendacijq del
ugdymo istaigos aplinkos
s4lygr+ gerinimo teikimas
ugdymo istaigos
bendruomenei.

4 rekomendacijos

7. Pasifrlymq
ugdymo

istaigos
vadovui del
reikalingrl
priemoniq,
uZtikrinandiq
nelaimingq
atsitikimq
prevencij4
ugdymo

istaigoje, 
J

teikimas.

7. 1. Nelaimingq atsitikimq,

ivykstandiq ugdymo istaigoje
bei oakeliui i ialiS ios analize.

2021-2022m.
m.

Esant atvejui

7.2. Rekomendacijq del
nelaimingq atitikimq
prevencij os ugdymo itaigoje
pateikimas ugdymo istaigos
bendruomenei.

2021-2022m.
m.

Rekomendacijos
teikiamos po
kiekvieno atvejo.

8. Ugdymo
proceso

organizavimo
atitikties
visuomends
sveikatos
pnezluros terses
aktq
reikalavimams
vertinimas.

8.1. Ugdymo proceso ir
aplinkos vertinimas ir
rekomendacij q teikimas
ugdymo istaigos
bendruomenei.

2021-2022m.
m.

vertinimas

9. Pagalba
komplektuojant
fizinio ugdymo
grupes ir
informacijos
teikimas del
vaikq
galimybes
dalyvauti

9.1. Fizinio ugdymo grupiq
s4ra5q sudarymas ir jq
pateikimas ugdymo istaigos
vadovui ar jo igaliotam
asmeniui.

2021-2022m.
m.

I informacijos
pateikimas.

9.2. U gdymo istaigos vadovo
ar jo igalioto asmens

informavimas apie vaikq
salimvbes dalwauti fizinio

2021-2022m.
m.

l informacijos
pateikimas.



fizinio
aktyvumo
veiklose.

aktyvumo veiklose, remiantis
jq profilaktinemis sveikatos
paZymomis.

10. Informacijos
apie
kasmetinius
vaikq sveikatos
profilaktinius
patikrinimus
kaupimas,
informacijos
apibendrinimas
bei ne rediau
kaip I kartq per
metus
pateikimas
ugdymo

istaigos
bendruomenei.

10.1. Vaikq sveikatos
duomenq kaupimas ir
informacij os tikrinimas Vaikq
sveikatos steb6senos
informacinej e sistemoj e
(toliau - 7'S,S1,9.

2021-2022m.
m.

9 patikrinimai.

10.2. Apibendrintos
informacijos apie vaikq
sveikatq pateikimas ugdymo

istaigos vadovui arjo
isaliotam asmeniui.

2021-2022m.
m.

I informacijos
pateikimai.

10.3. Vaikq sveikatos
duomenq, esandiq VSS IS,
analize ir rekomendacij q
pateikimas ugdymo istaigos
bendruomenei.

2021-2022m.
m.

I analizes ir I
rekomendacijos.

1t Asmens
sveikatos
prieZitiros

fstaigq
specialistq
rekomendacijq
del vaikq
sveikatos
pateikimas
ugdymo

istaigos
bendruomenei
Del srrl
rekomendacijq

igyvendinimo
Dttez1].fia.

11.1. Ugdymo istaigos
bendruomenes informavimas
apie vaikams pritaikyas
asmens sveikatos prieZifrros

istaigq specialistq
rekomendacijas del
dalwavimo usdymo procese.

2021-2022m.
m.

I informacijos
pateikimas.

11.2. Asmens sveikatos
prieZi[ros istaigq specialistq
rekomendacijq del vaikq
dalyvavimo ugdymo procese

igyvendinirpo prieZiiiros
lykdymas.

2021-2022m.
m.

l patikrinimas

t2. Letiniq
neinfekciniq
ligq rizikos
veiksniq
(alkoholio,
tabako,
narkotikq
vartojimo,
sveikatai
nepalankaus
maisto ir kt.)
paplitimo
nustatymas.

12.1. Rizikos veiksniq
(sveikatai nepalankaus maisto)
oaolitimo orieZiura ir kontrole.

2021-2022 m.
m.

3 patikrinimai.

12.2. Dalyvavimas rengiant
individualius planus vaikams,
sergantiems letinemis
neinfekcinemis ligomis, del jq
prieZiuros ugdymo istaigoje.

2021-2022m.
m.

Esant poreikiui.

13. Pagalba
organizuojant
mokiniq

1 3. 1. Informacines medZiagos
apie profi laktiniq skiepij imq
svarb4 pateikimas ugdymo
istaisos bendruomenei.

2021-2022 m.
m.

2temqplakatai.



imunoprofilakti
ka.

14. Informacijos
visuomenes
sveikatos
centrui
apskrityje
teikimas, itarus
uZkreiiamqjq
ligq ar
apsinuodijimq
ugdymo
istaisoie.

14.1. UZkreaiamosios ligos ar
apsinuoddimo awejq ugdymo
istaisoie resistraciia ir analize.

2021-2022m.
m.

Registracija ir
analize atliekama
esant atveiui.

14.2. UikreCiamosios ligos ar
apsinuodijimo awejq i5vadq
bei rekomendacijq pateikimas
visuome'n€s sveikatos centrui
apskrityje.

2A2l-2022m.
m.

I5vados ir
rekomendacijos
teikiamos esant
atvejui.

15. Visuomends
sveikatos
prieiiiiros
istaigos
epecialistq
nurodytg
uikreCiamqjq
ligr.l
epidemiologine
s prieti8ros
priemoniq

igyvendinimas
ugdymo
istaisoie.

I 5. l. UZkrediamqiq ligq
kontrslBs ir epidemiologinio
tyrimo ugdymo istaigoje
vykdymas taikant visuomenes
sveikatos c€ntro nurodytas
priemones.

2021-2022ll"t..
m.

KonEole ir tyrimas
vykdomi esanl
atvejui.

16. Pirmosios
pagalbos

teikimas ir
koordinavirnas.

I 6. I. Pirmosios pagalbos

teikimas ivykus nelaimingam
atsitikimui, greitosios
pagalbos iikvietimas ir vaikg
t€w ( elob6iu) informavimas.

2021-2022m.
m.

Kiekvieno atvejo
metu.

I 6.2. Piryrosios medicinines
pagalbos rinkiniq sveikatos
kabinete prieiiEra,jq
naoildvmas,

2021-2022m.
m.

2 patikrinimai.

I 6.4. Pirmosios pagalbos
teikimo atvejq registrovimas ir
aaalizE.

2021-2022m.
m.

Registracija ir
analiz6 atliekama po
kiekvieno atveio.
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