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I Sveikatinimo

veiklos
metodiniq
konsultacijq
ugdymo

istaigos
darbuotojams,
mokiniams, jq
tevams
(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.

Rugsejis -
rugpj[tis.

4 konsultacijos
vaikams,4
konsultacijos tdvams
(globejams),2
konsultacijos
ugdymo istaigos
darbuotoiams.

1.2. Individualiq nuotoliniq
konsultacijq teikimas vaikq
tdvams (globejamslbei
ugdymo istaigos darbuotojams

- elektroniniu paStu, telefonu,
naudoj antis socialinio tinklo
,,Facebook" paskyra.

Rugsejis -
rugpjutis.

4 konsultacijos
tevams (globejams),
2 konsultacijos
ugdymo istaigos
darbuotojams.

1.3. Metodines ir
informacinemis medZiagos
poreikio ugdymo istaigoj e

iSsiaiSkinimas - ugdymo

istaigos darbuotojq apklausos
(LodLiu ar raStu) atlikimas.

Rugsejis-
rugpjutis.

2 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
vieSinirnas ugdymo istaigos
aplinkoje . sveikatos kabinete,
grupese, bendro naudojimo
erdvese.

Rugsejis-
rugpjutis.

l0 temq plakatar,2
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 raj ono savivaldybes
visuomends sveikatos biuro
internetiniuose puslapiuose ir
(ar) socialinio tinklo
,.Facebook" paskyrose.

Rugsejis-
rugpj[tis.

4 temq straipsniai.

2.3. Renginiq organizavimas
ugdymo istaigos
bendruomenei sveikatos
ugdymo ir mokymo
ataskaitoje Nr. 4l- I -

SVEIKATA iSvardintomis
sveikatos temomis.

Rugsejis-
rugpjutis.

2temq renginiai.

2.4. Or ganizuoj amq renginiq
vie5inimas - straipsniq
rengimas ugdymo istaigos ir
(ar) Anyk5diq rajono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biuro internetiniams
puslapiams ir (ar) socialinio
tinklo ..Facebook" Daskyroms.

Rugsejis-
rugpjutis.

4 temq straipsniai.

J. Pagalba
vaikams ugdant
sveikos
gyvensenos ir
asmens
higienos
ietidZius.

3. 1. Individualiq konsultacijq
teikimas vaikams.

Rugsejis-
rugpj[tis.

8 konsultacijos.

3.2. Vaikq asmens higienos
tikrinimas.

Rugsejis-
rugpj[tis.

2 patikrinimai.

4. Mokiniq
maitinimo
organizavimo
prieZi[ra,
skatinant sveik4
mityb4 bei
sveikos
mitybos igudZiq
formavima.

4.1. Ugdymo istaigos
specialistq, atsakingq uZ vaikq
maitinim4, konsultavimas.

Rugsejis-
rugpjutis.

2 konsultacijos.

5. Ugdymo

istaigos
aplinkos
atitikties
visuomen0s
sveikatos
prieZilros teises
aktams
vertinimas,

5.1. Ugdymo istaigos grupiq
vefiinimas del atitikties
visuomenes sveikatos
prieZi[ros leises aktq
reikalavimams - patalpq
apSvietimas, vedinimas,
valymas, dezinfekci j a.

Rugsejis-
rugpjltis.

2 vertinimai.

5.2. Rekomendacijq del
ugdymo istaigos aplinkos
salygu serinimo teikimas

Rugsejis-
rugpjutis.

Pagal poreiki.



dalyvavimas
nustatant
ugdymo

istaigos
aplinkos bei
s4lygll gerinimo
klausimus.

ugdymo istaigos
bendruomenei.

6. PasiIlymq
ugdymo

istaigos
vadovui del
reikalingq
priemoniq,
uZtikrinandiq
nelaimingq
atsitikimq
prevencij4
ugdymo

istaigoje,
teikimas.

6. l. Nelaimingq atsitikimq,

ivykstandiq ugdymo istaigoje
bei pakeliui i jqliS jos,
resistravim as ir analize.

Rugsejis-
rugpjutis.

Registracija ir
analize atliekama po
kiekvieno atvejo.

6.2. Rekomendacijq del
nelaimingq atitikimq
prevencijos ugdymo itaigoje
pateikimas ugdymo istaigos
bendruomenei.

Rugsejis-
rugpj[tis.

Rekomendacijos
teikiamos po
kiekvieno atvejo.

6.3. Dalyvavimas ugdymo

istaigos susirinkimuose
rengiant nelaimingq atsitikimq
prevenciios priemoniu plana.

Rugsejis-
rugpjltis.

Pagal poreiki.

7. Ugdymo
proceso
atitikties
visuomends
sveikatos
prieZilros teises
aktq
reikalavimams
veftinimas.

7.1. Ugdymo proceso reZimo
(maitinimas, rniegas, laisvas
laikas, laikas lauke)
veftinimas.

Rugsejis-
rugp.jutis.

2 vertinimai.

8. Pagalba
komplektuojant
fizinio ugdymo
grupes ir
informacijos
teikimas del
vaikq
galimybes
dalyvauti
ftzimo
aktyvumo
veiklose.

8.1. Fizinio ugdymo grupiq
s4raSq sudarymas ir jq
pateikimas ugdymo istaigos
vadovui ar jo igaliotam
asmeniui.

Rugsejis-
rugpjutis.

1 informacijos
pateikimas.

8.2. Ugdymo istaigos vadovo
ar jo igalioto asmens
informavimas apie vaikq
galimybes dalyvauti frzimo
aktyvumo veiklose, remiantis
j q profi laktinemis sveikatos
paZymomis.

Rugsejis-
rugpjutis.

1 informacijos
pateikimas.

9. Informacijos
apie
kasmetinius
vaikq sveikatos
profilaktinius
patikrinimus
kaupimas,
apibendrinimas
bei ne rediau
kaip I kart4 per

9.1. Vaikq sveikatos duomenq
kaupimas ir tikrinimas Vaikq
sveikatos stebesenos
informacinej e sistemoj e
ftoliau - ZSS 1S).

Rugsejis-
rugpjutis.

Patikrinimai pagal
poreiki.

9.2. Apibendrintos
informacijos apie vaikq
sveikat4 pateikimas ugdymo

istaigos vadovui ar jo
iealiotam asmeniui.

Rugsejis-
rugpjrltis.

1 informacijos
pateikimas.



metus
pateikimas
ugdymo

istaigos
bendruomenei.

9.3. Vaikq sveikatos duomenq,
esandiq VSS IS, anahze ir
rekomendacij q pateikimas
ugdymo istaigos
bendruomenei.

Rugsejis-
rugpjutis.

I anahze ir 7

rekomendacija.

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

10.1. Rizikos veiksniq
(sveikatai nepalankaus maisto)
oaolitimo orieliura ir kontrole.

Rugsejis-
rugpj[tis.

2 patikrinimai.

1 0.2. Dalyvavimas rengiant
individualius planus vaikams,
sergantiems letinemis
neinfekcinemis ligomis, del jq
prieZi[ros ugdymo istaigoj e.

Rugsejis-
rugpjutis.

Pagal poreiki.

11 Pagalba
organizuojant
mokiniq
imunoprof,rlakti
ka.

1 1.1 . Informacines medZiagos
apie profi laktiniq skiepij imq
svarb4 pateikimas ugdymo

istaigos bendruomenei.

Rugsejis-
rugpjutis.

2 temq plakatai.

12. Informacijos
visuomen€s
sveikatos
centrui
apskrityje

teikimas, itarus
uZkrediam4j4
hgqar
apsinuodijim4
ugdymo
istaisoie.

12.1. ULkrediamosios ligos ar
apsinuodij irno atvejtl ugdymo
istaieoie registraciia ir anahze.

Rugsejis*
rugpjutis.

Registracija ir
analize atliekama po
kiekvieno atveio.

12.2. U Lkrediamosios ligos ar
apsinuodij imo atvejq i5vadq
bei rekomendacijq pateikimas
visuomends sveikatos centrui
apskrityje.

Rugsejis-
rugpjutis.

ISvados ir
rekomendacijos
teikiamos po
kiekvieno atve.jo.

13. Visuomenes
sveikatos
prieZilros
istaigos
specialistq
nurodytq
uZkrediamqjq
ligq
epidemiologine
s prieZi[ros
priemoniq

igyvendinimas
ugdymo
istaieoie.

1 3. 1. UZkrediamqiq ligq
kontroles ir epidemiologinio
tyrimo ugdymo istaigoje
vykdymas taikant visuomends
sveikatos centro nurodytas
priemones.

Rugsejis-
rugpjltis.

Kontrole ir tyrimas
vykdomi kiekvieno
atvejo metu.

14. Pirmosios
pagalbos

14. 1. Pirmosios pagalbos
teikimas ivykus nelaimingam
atsitikimui. sreitosios

Rugsejis-
rugpjutis.

Kiekvieno atvejo
metu.



teikimas ir
koordinavimas.

pagalbos iSkvietirnas ir vaikq
tevq (globej q) informavimas.

I 4.2. Ptmosios medicinines
pagalbos rinkiniq sveikatos
kabinete prieZilra, jq
papildymas.

Rugsejis-
rugpjfitis.

2 patikrinimai,
papildymas
atliekamas esant
poreikiui.

14.3. Ugdymo istaigos
bendruomenes informavimas
apie pirmosios pagalbos
mokvmu kursu i5klausyma.

Rugsejis-
rugpjltis.

Informuojama po
kiekvienq mokymq.

1 4.4. Pirmosios pagalbos
teikimo atvejq registravimas ir
analtze.

Rugsejis-
rugpjtrtis.

Registracija ir
anahze atliekama po
kiekvieno atveio.
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