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1 Sveikatinimo

veiklos
metodiniq
konsultacijq
ugdymo

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

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

Lapkritis -
rugpjttis.

5 konsultacijos
vaikams,5
konsultacijos tdvams
(globejams),5
konsultacijos
ugdymo istaigos
darbuotoiams.

1.2. Individualiq nuotoliniq
konsultacijq teikimas vaikq
tevams (globejams) bei
ugdymo istaigos darbuotdams

- elektroninty pa5tu, telefonu,
naudojantis socialinio tinklo
..Facebook" paskvra.

Lapkritis -
rugpjtitis.

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

1.3. Metodines ir
informacinemis medZiago s

poreikio ugdymo istaigoje
iSsiai5kinimas - ugdymo

istaigos darbuotojq apklausos
GodZit ar ra5tu) atlikimas.

Lapkritis -
rugpjfitis.

5 apklausos.

2. Informacijos
sveikatos
iSsaugojimo bei
stiprinimo
klausimais
teikimas ir Sios

informacijos
sklaida

2.1. Sukauptos metodines ir
informacines medZiagos vaikq
sveikatos i5saugojimo ir
stiprinimo klausimais
vie5inimas ugdymo istaigos
aplinkoje - sveikatos kabinete,
grupdse, bendro naudojimo
erdvdse.

Lapkritis -
rugpjtitis.

10 temq plakatai, 3

temq stendai, 10

temq lankstinukai.



(ugdymo

istaigos
stenduose,
viktorinose,
renginiuose ir
pan.) ugdymo

istaigos
bendruomenei.

2.2. Sukauptos metodines ir
informacines medZiagos vaikq
sveikatos i5saugojimo ir
stiprinimo klausimais
vie5inimas virtualioje erdveje

- ugdymo istaigos ir (ar)
Anyk5diq rajono savivaldybes
visuomenOs sveikatos biuro
intemetiniuose puslapiuose ir
(ar) socialinio tinklo
.Facebook" paskYrose.

Lapkritis -
rugpj[tis.

7 temq straipsniai.

2. 3. Rengin 14 or ganizavimas

ugdymo istaigos
bendruomenei sveikatos
ugdymo ir mokymo
ataskaitoje Nr.4l-l-
SVEIKATA i5vardintomis
sveikatos temomis.

Lapkritis -
rugpjltis.

5 temq renginiai.

2.4. Organizuoj amq renginiq
vie5inimas - straipsniq
rengimas ugdymo istaigos ir
(ar) Anyk5diq rajono
savivaldybds visuomends
sveikatos biuro intemetiniams
puslapiams ir (ar) socialinio
tinklo .Facebook" paskyroms.

Lapkritis -
rugpjotis.

5 temq straipsniai.

3. Ugdymo

istaigos
sveikatinimo
projektq
(programq) j
renglmo
inicijavimas ir
dalyvavimas
juos
isvvendinant.

3.1. Ugdymo istaigos
paskatinimas isitraukti i
sveikat4 stiprinandiq mokyklq
tinkl4 ar igyti ,rA,ktyvios
mokvklos" statusa.

Lapkritis -
rugpjfltis.

l paskatinimas.

3 .2. D alyv avimas kituose
ugdymo istaigos vykdomuose
projektuose (programose).

Lapkritis -
rugpjotis.

l dalyvavimas.

4. Pagalba
vaikams ugdant
sveikos
gyvensenos ir
asmens
higienos

igfldZius.

4. 1. krdividualiq konsultacijq
teikimas vaikams kontaktiniu
ir nuotoliniu b[du.

Lapkritis -
rugpjOtis.

20 konsultacrjq (5
kontaktines ir 15

nuotoliniu).
4.2. Grupiniq konsultacijq
teikimas vaikams kontaktiniu
b[du.

Lapkritis -
rugpjiitis.

2 grupines
konsultacijos.

4.3. Vaikq asmens higienos
tikrinimas.

Lapkritis -
rusnifitis.

5 patikrinimai.

5. Mokiniq
maitinimo
organizavimo
prieiliura,
skatinant sveik4
mityb4 bei
sveikos
mitvbos istidZiu

5.1. Ugdymo istaigos
specialistrl, atsakingq uZ vaikq
maitinimq, konsultavimas.

Lapkritis -
rugpjiitis.

3 konsultacijos.
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6. Ugdymo

istaigos
aplinkos
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieZifiros teises

6.1. Ugdymo istaigos grupiq
vertinimas del atitikties
visuomenes sveikatos
prieZiiiros teises aktq
reikalavimams - patalpq
ap5vietimas, vddinimas,
valvmas. dezinfekciia.

Lapkritis -
rugpj0tis.

5 vertinimai.

aktams
vertinimas,
dalyvavimas
nustatant
ugdymo

istaigos
aplinkos bei
s4lygq gerinimo
klausimus.

6.2. Rekomendacijq del
ugdymo istaigos aplinkos
s4lygrl gerinimo teikimas
ugdymo istaigos
bendruomenei.

5 rekomendacijos

7. Pasitilymq
ugdymo

istaigos
vadovui del
reikalingq
piiemoniq,
uZtikrinandiq
nelaimingq
atsitikimq
prevencij4
ugdymo

istaigoje,
teikimas.

7. 1. Nelaimingq atsitikimq,

fvykstandiq ugdymo istaigoje
bei pakeliui ijqliS jos,
registravimas ir analize.

Lapkritis -
rugpjtitis.

Registracija ir
analize atliekama po
kiekvieno atvejo.

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

Lapkritis -
rugpjrltis.

Rekomendacijos
teikiamos po
kiekvieno atvejo.

7.3. Dalyvavimas ugdymo

istaigos susirinkimuose
rengiant nelaimingq atsitikimq
orevencii os oriemoniu olana.

Lapkritis -
rugpjtitis.

l dalyvavimas.

8.

proceso
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieZitros teises
aktrl
reikalavimams
vertinimas.

8. 1. Ugdymo.proceso reZimo
(maitinimas, miegas, laisvas
laikas, laikas lauke) vertinimas
ir rekomendacrjq teikimas
ugdymo istaigos
bendruomenei.

Lapkritis -
rugpjfitis.

3 vertinimai ir 3
rekomendacijos.

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

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

Lapkritis -
rugpjfltis.

l informacijos
pateikimas.

9.2. Ugdymo istaigos vadovo
ar jo igalioto asmens

informavimas apie vaikq
galimybes dalyvauti fizinio
aktyvumo veiklose, remiantis
jq profilaktinemis sveikatos
oaZvmomis.

Lapkritis -
rugpjfltis.

l informacijos
pateikimas.

10. lnformaciios 10.1. Vaiku sveikatos Lapkritis - 9 oatikrinimai.



apie
kasmetinius
vaikq sveikatos
profilaktinius
patikrinimus
kaupimas,
apibendrinimas
bei ne rediau
kaip 1 kart4 per
metus
pateikimas
ugdymo

fstaigos
bendruomenei.

duomenq kaupimas ir
tikrinimas Vaikq sveikatos
stebesenos informacinej e

sistemoie (toliau - YSSIS).

rugpj[tis.

10.2. Apibendrintos
informacijos apie vaikq
sveikat4 pateikimas ugdymo

istaigos vadovui ar jo
iealiotam asmeniui.

Lapkritis -
rugpjtrtis.

2 informacijos
pateikimai.

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

Lapkritis -
rugpjtitis.

2 atalizes ir 2
rekomendacijos.

11. Sveikatos

istaigq
specialistq
rekomendacijq
del vaikq
sveikatos
pateikimas
ugdymo

istaigos
bendruomenei
bei Siq

rekomendacijq

igyvendinimo
rlrieLlura.

11.1. Ugdymo istaigos
bendruomenes informavimas
apie vaikams pritaikytas
asmens sveikatos prieZitiros

lstaigq specialistq
rekomendacijas del
dalvvavimo ugdymo procese.

Lapkritis
rugpjtrtis.

l informacijos
pateikimas.

11.2. Asmens sveikatos
prieZiuros istaigq specialistq
rekomendacijq del vaikq
dalyvavimo ugdymo procese

igyvendinimo prieZiDros
vykdymas.

Lapkritis -
rugpjtitis.

2 patikrinimai.

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

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

Lapkritis -
rugpjfltis.

3 patikrinimai.

12.2. D alyvavimas rengiant
individualius planus vaikams,
sergantiems letinemis
neinfekcinemis ligomis, del jq
prieZi[ros ugdymo istaigoje.

Lapkritis -
rugpjfitis.

Pagal poreiki.

T3, Pagalba
organizuojant
mokiniq
imunoprofilakti
ka.

13. 1. Informacines medZiagos
apie profilaktiniq skiepij imq
svarb4 pateikimas ugdymo

istaigos bendruomenei.

Lapkritis -
rugpjfltis.

3 temq plakatai.

14. Informacijos
visuomen6s
sveikatos
centrui
apskrityje

14.1. Uikrediamosios ligos ar
apsinuodij imo atvejq ugdymo
istaisoie resistraciia ir anabzd

Lapkritis -
rugpjtitis.

Registracija ir
analize atliekama po
kiekvieno atveio.

14.2. U 7l<rediamosios ligos ar
apsinuodij imo atvejq i5vadq
bei rekomendaciiu oateikimas

Lapkritis -
rugpjltis.

I5vados ir
rekomendacijos
teikiamos po



teikimas, itarus
uZkrediamqi4
lig4 ar
apsinuodijimq
ugdymo
istaieoie.

visuomen6s sveikatos centrui
apskrityje.

kiekvieno atvejo.

r5. Visuomenes
sveikatos
prieZiiiros

istaigos
specialistq
nurodytrl
utkrediamqiq
ligrt
epidemiologine
s prieZitiros
priemoniq

igyvendinimas
ugdymo
istaieoie.

15. 1. UZkre6iarnqjq ligq
kontrolOs ir epidemiologinio
tyrimo ugdymo istaigoje
vykdymas taikant visuomenes
sveikatos cenro nurodyas
priemones.

Lapkritis -
rugpjiitis.

Kontrole ir tyrimas
vykdomi kiekvieno
atvejo metu.

16. Pirmosios
pagalbos

teikimas ir
koordinavimas.

16.1. Pirmosios pagalbos
teikimas ivykus nelaimingam
atsitikimui, greitosios pagalbos
i$kvietimas ir vaikq tevq
(slobei u) informavimas.

Lapkritis *
rugpjiitis.

Kiekvieno atvejo
metu.

1 6.2. Pirmosios medicinin6s
pagalbos rinkiniq sveikatos
kabinete prietiiira, jq
oaoildvmas.

Lapkritis *
rugpjiitis.

2 patikrinimai,
papildymas atliekamas
esant poreikiui.

16.3. Ugdymo istaigos
bendruomenes informavimas
apie pirmosios pagalbos mokymq
kursu iBklausviha.

Lapkritis *
rugpj[tis.

Informuojama po
kiekvienq mokymq.

16.4. Pirmosios pagalbos teikimo
atvejq regishavimas ir analize.

Lapkritis -
rugpjiitis.

Registracija ir analize
atliekama po
kiekvieno atveio.
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