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Sveikatos p cZi[ros ugdl'mo istaigoje tikslas padeti mokiniams saugotj ir slip nti
sveikat4, organizuojant ir igyvendinant priemones, susijusias su ligr1 ir traumq prohlaktika.

Sveikatos priczi[ros ugdymo istaigoje uZdaviriai:
1. Uztikinti sveikatos prieziuros kokybq, kuriant sveikQ aplink.l ugdymo israigoje, stiprlnant

mokiniLl sveikat4, Salinant rizikos veikst]ius. gaiiniius sukelti ligas;
2. Formuoti tcisingq mokiniq po2iuri i savo sveikat+ ir ugdyti sveikos gyvensenos igldZius;
3. Numatyti priemones ligoms alllkst)'vuoju laikotaryiLr itarti ir uzkirsti joms keli4]

4. Suteikti pirmajq pagalb4 pavoiingq bukliq, traumq, nelain.ringq atsitikimq ar

apsinuodi jimq atvejais.

EIL.
NR.

2 l 4

FUNKCIJA
PRIITMONES

I'AVADINIMAS
IVYKDYMO

I,AII'AS

PRIEMONIIS
IGYVENDINIMO

KRITT]RIJAI

t.

Sveikatos
ugdymo veiklos
metodiniq
konsultacijq
mokytojams/au
kletojams,
mokiniams, jq
tevams
(globejams),
teikimas ir
rDetodines
inlbrmacines
medZiagos
mokiniq
sveikatos
ilsaugojimo ir
stiprinimo
klausimais
kaupimas.

1.1 . Teikti individualias
mctodines konsultacij as

besikreipiantiems pagalbos
arba matant kontriedi4
problem4:
- mokiniams:
- tevams;
- nlokytoi.uns/aukietoiams.

Rugsejis
birZelis.

Es;u1t poreikiui

1.2. Kaupti ir padaryti
prieinam4 inlbrmacing.
metoding medZiagq mokinirl
sveikatos iSsangojimo ir
stiorinimo klausimais.

Ilugsejis
bidelis.

Paruoiti 5 stendai ir
visuomet prieinama
mctodine n]edziaga.

1.3. Dalyvauti susiri[kimuose,
pateikti informacij4 apie
mokiniq sveikatos problenras:
- administracijos
susirinkinruose;
- tevq susirinkimuose.

Itugsejis
hirielis.

Dalyvavimas 7

grupiq tevelirl
susirinkimuose.
1 kart4 pcr menesi
dalyvavimas
administracijos
susirinlimuose.l
kartq per metus
dalyvavitn as

visuotiniame
susirintriime



2.

Informacij o s

svcikatos
iisaugojimo bei
stiprinimo
klausimais
teikimas ir Sios

informacijos
sklaida
(ugdymo

islaigos
stenduose,
viktorinose,
renginiuose,
klases
vulandCl6se ir
pan.) ugdymo

istaigos
hendruomenei.

2.1. Organizuoti renginius
(diskusi jas. paskaitas,

praneiimus, parnokas,

aklyvaus mokymo b[dus,
debatus, konl<ursus, viktorinas,
varZybas i kt.)
mokiniams ivairiomis
svcikatos temomis ir vieiinti
juos ruosiant straipsnius
aptarnaujamos ugdymo

istaigos h AnykSdiq rajono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biuro intemetiniams
puslapiams. Renginiai
orgaDrzuol anu vlsol'111s

temomis, iSvardintomis
sveikatos ugdymo ir mokymo
ataskaitoje Nr. 41-1-
SVEII'ATA.

Rugsejis -
birZelis.

IS viso -10 renginir],
I! viso -10 straipsnitl

l.

Pagalba
mokiniams
ugdant sveikos
gyvensenos ir
asmens
higienos
jg[diius.

3.1. Teikti individualias
konsultacijas del sveikos
gyvensenos ir asmens higicnos

igardziq formavimo:
- mokiniams;
- tevams;
- mokl,toiams/auklcto jams.

Rugsejis
birielis.

Esant poreikiui

3.2. Atlikti mokiniq asmens

higienos patiklinim4.
Rugsejis -
birZelis.

lkart4 per menesi,
arba csant poreikiui

4.

Ugdymo

istaigos
aplinkos
atitikties
visuomenes
sveikatos
pricZiiiros teiscs
aktq
reikalavimams
vertinimas,
dalyvavimas
nustatant
prioritetinius
ugdymo

istaigos
aplinkos bei
sqlygq gerinino
klausimus.

4.1. Veftinli ugdymo istaigos
aplink4 del atitikties
visuome11es sveikatos
priezii]ros teises aktq
reikalavimams ir informuoti
ugdymo jstaigos

administracijq apie nustatylus
neatilikimus:
- Ugdymo patalpq
apsvietimas, vedil mas,

valynas, dezinfekcija
(ugdymo islaigos
klasir/grupiq, sporto salcs,

koddorirl ir t.t.).
- Suolq blkle, ildestymas ir
rekomerdacijos mokiniams
del sedesenos pagal suZymetus

lam tikromis spalvomis
suolus.

Ilugsejis -
birZelis.

Esant poreikiui

4.2. Konsultuoti
mokytojus/aukletojus de1

nrokiniq s€desenos pagal

suzymetus tam tikomis
sDalvomis suolus,

Rugsejis
birZelis.

Esant poreikiui



priklausomai Duo jq [gio,
regeiimo ir klausos btkles,
atsizvelgiant i gydytojq
rekomcndaciias.
4.3. Konsultuoti
nok)'toj us/aukletoj us de1

gyd)-tojq rckomcndaci jq
mokiniams ir kitus duomenis
pateiktus profi laktineje
sveikatos Dazvmoic.

Rugsejis -
birZelis.

Esant poreikiLri

,1.4. Paruosti inforn,aciiq ir
konsultuoti klasiq aukletojus
apie mokiniq sveikatq ir
individualias rekomendacijas,
akcentuoiant i kq
mokytoj as/aukletoj as turetq
atkieipti demesi bendrauj art
su kiekvienu mokiniu
atsizvelgdamas i jo sveikatos

Rugsejis -
birTelis.

Esa11t poreikiui

5.

Pasillymq
ugdymo

istaigos
vadovui del
rcikalingq
priemoniq,
uZtikinandiq
trarimrl ir
nclaimingq
atsitikimq
prevencijq
ugdymo

istaigoje,
teikimas.

5.1. Vykdyti traumLl
jvykstaniiq ugdymo proceso
metu bei pakeliui ! ugdymo
istaisa ir iS ios. resistmciia.

Rugsejis
bidelis.

Esart poreikiui

5.2. Atlikti traumq pobfidzio,
vietos, laiko, prieZasdiq
analizg ir informuoti ugdymo

istaigos mokytoj q,/aukletoj Ll

taryb4 apie nciaimingus
atsitikimus usdvmo istaiuoie.

Rugsejis -
birielis.

Esant poreikiui

5.3. Dalyvauti susirinkimuose
rergiant nelaimirgq atsitikimq
orevenciios nriemoniu olana.

Rugsejis
birZelis.

Fisant poreikiui

5.,1. InJ'onnacij os pateikimas
Anyk3diq rajono savivaldybes
visuomenes svcikatos biurui
apie ivykusias traurnas
Ludymo istaieoie.

Rugsejis
birielis.

I kaftq mokslo metll
pabaigoje

6.

Ugdymo
proceso
orga!izavimo
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieZifiros teises
aktLl
reikalavimalns
ve inimas

6.1. Iveftinti ugdymo proceso
atitikimq higieniniams
reikalavimams ir teikti
informacij4 ugdymo islaigos
administracijai apie nustatytus
neatitikimus.

Rugsej is

birTclis.
Esant poreikiui

'7.

Pagalba kuno
kultuos
mok),toj ams

komplektuoiant

7.1. Sudaryti fizinio ugdymo
mokiniq grupiq sqra5us ir
iraSyti j elektronini dienyn4.
Pateikti informaciia kuno

Rugsejis -
birZelis.

1 kart4 mokslo metq
pradZioje



fizinio ugdymo
grupes ir
inlormacijos
teikimas de1

mokiniq
galimybes
dalyvauti spofio
varZybose.

k! ttros nlokytojams del
specialiqjq, parengianrqjq
fizinio ugdyno grupiq ir
atleistq nokinjq nuo kuno
kultlros pamokr,l.

7.2. Infonnuoti kflno kultiros
mokytojus apic mokiniq
galimybq dalyvauti spol'to
varzybosc, remiantis jrl
profi laktincmis sveikatos
paZymonris. Esant porcikiui ir
galimybei dalyvauti ugdymo
istaiaos sDorto rentriniuose.

Rugsejis
bilzelis.

Esant poreiLiuri

7 3. lnformuoti klno kulttuos
lnokytojus del atleidiuq nuo
klno kultalros pamokrl (del
trar.rmq ir ligq) i! medicininiq
mokiniu paZymLt.

Rugsejis
hirlelis.

Esant poreikiui

8.

IDformacijos
apie
kasmetinius
mokiniq
sveikatos
prohlaktinius
patikdnimus
kaupimas,
informacijos
apibendrinimas
bei ne rediau
kaip 1 kafi4 per
metus (mokslo
metq pradzioje)
paleikimas
Lrgdymo

istaigos
bendruonrenci
bei kitoms
institucijoms
teises aktq
nustatlta
tvarka-

8.1 . Informacijos apic n-rokiniq
svcikat4 nkimas, kaupimas.
profi laktiniq vaikq sveikatos
pazymejimq perkelimas i
moksleiviq sveikatos raidos
istorijas il elektronini dicnyn4
(regos, fizinio ugdymo grupiq
ir Seimos gydytoit]
rckomendaciias).

Rugsejis
birZelis.

Esant poreikiui

8.2. Mokinig medicininitt
paiyrrl registravimas j

Zurnal4 bei Siq duomenq
perkelimas j mokiniq
sveikatos raidos istoriias.

Rugsejis
bit.Zelis.

Esxnt forcikiui

8.3. Pranelimai ugdymo

istaigos bendruomcnei apie
mokiniu sveikata.

Rugsejis -
birZeiis.

1 kaflq per kctvirti

8.4. Inlormuoli mok),tojus
apie mokiniq sveikatE, kuno
kultlros eruDe.

Rugsejis
birZelis.

1 kartq mokslo metu
pradTioje

8.5. Sveikatos tigdymo ir
mokymo ataskaitq bci
paaiikinamUiq rastq
paleikimas ADykSdiq rajoDo
savivaldybes visuomenes
sveikatos biruui.

Rugscjis -
birielis.

Ataskaitq teikimas
pagal VSB
direktores patvifiintq
dokumenlacijos
p1an4

8.6. Informaciios apie mokiniq
profi laktinius sveikatos
patikrinimus ataskaitos
pateikimas Anykidiq rajono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biurui (mokiniq
sveikatos rodikliai).

Rugscj is

birTelis.
Ataskaitq teikinlas
pagal VEB
direktores patvifiint4
dokumentacijos
plan4



8.7. Mokiniq regos, klausos,
neurologiniq susirginq ir t. t.
sqraio sudalyrnas ir
pateikimas ugdyno istaigos
bendruomcnci.

Rugsejis
birielis

Esant poreikiui

8.8. Informacijos Anykidiq
rajono savivaldybes
visuomenes svcikatos biurli
pateikimas apie svcikatos
p ezillra u[dYmo istaieoie.

Rugsejis
birZelis.

Esant poreikiui

9.

Asmens
sveikatos
pdoziiiros

istaigq
specialistq
rekomendacijq
del mokiniq
sveikatos
pateikimas
klases
aukletojams,
mokytojams bei
iirt
rekomendacijrl

igyvendinimo
priezilra
ugdynlo
istaisoie.

9. 1. Infomruoti nokylojus
(klasiq auklctojus) ir tevus
apie vaikq profi laktiniq
sveikatos patikrinimq
rezultatus.

Rugsejis -
birZeiis.

1 praneSin'ras

9.2. Asmens sveikatos
prieZiuros istaigq specialistrl
rekomendac jjq 

i gyvendinimo
prieZi[ra. (poka]bis su
mokyto jomis/aukletoiais).

I{ugscj is
birielis.

Esant poreikiui

10.

Letiniq
neinlekciniq
ligq rizikos
veiksniq
(alkoholio,
labako,
narkotikrl
va ojimo,
antsvodo ir kt.)
paplitimo
nustatymas,

10.1. RegistrLLoti rizikos
veiksniq paplitimq.

Rugscj is
birZelis.

Esant poreikiui

10.2. Mokyti mokinius.
mokytoius/aukletoius ir tevus
optimaliai gyventi, sergant

ivairiomis letindmis ligonis
(alergijonis, ashna, diabetu,
epilepsija, hemofilija ir kt.).

Rugsejis
birielis.

Esant poreikiui

11.

Dalyvavimas
ugdymo

istaigos
prevencinio
darbo grupese,
VGK
komisijoje
sprel1dziant
mokiniq
psichologines,
adaptacijos ir
socialines
Droblemas.

11.1. Dalyvauli ugdymo

istaigos prevencido darbo
susirinkirruose VGK
komisijoje.

Rugscjis
birZclis.

Esant poreikiui

11.2. Teikti sir ymus
sprendZiant mokinili
psichologines ir socialines
problemas.

Rugsejis -
birielis.

Esant poreikiui



12.

Pagalba ir
inlormacijos
pateikilnas
mokytojams/au
kletojams ir
tavams mokiniq
imunoprofilakti
kos klausimais.

12.1. Skleisti inlormacijq apie
profi laktinius skiepijimus.
I(artu pateikti profi laktiniq
skiepijimq kalendoriq.

I{ugsejis -
birZelis.

Es.urt poreikiui

t:l

Informaciios
visuornenes
sveikatos
ceDtrui
apskrityje
leikimas, itarus
uzk1eiiamqjq
li94 ar
apsiuuodijimq
ugdymo
islaisoie.

13.1. Teikti informacij4 itarus
apsinuodijimq ar uZkediarnqjq
lisa uadvmo istaisoie.

Rugsejis
hirTelis.

Esant poreikiui

I 3.2. Teikti administracijai
informacijq apie mokinitl
lankomuma

Rugsejis -
birzelis.

Esant poreikiui

13.3. Registuoti
uZkrcdiamosios ligos itarinro
ar apsinuodijimo atvej us,

kaupti inlbnnacij4 ir j4
analizuoti.

Rugsej is
hirielis.

Eszurt poreikiui

14.

Visuomenes
sveikatos centro
apskityje
specialistq
nurodytrl
uZkrediamqjq
ligq priemoniq

igyvendinimas
ugdymo

istaigoje.

1,1. 1 Organizuoti visuomencs
sveikatos centro apskdtyje
spccialistq nurodltq priei
epideminiq priemoniq
vykdym4 ir atliktijq rykdymo
D eziura.

Rugsejis -
birielis.

Esant poreikiui

14.2. ltadant uzsikrctus
pedikulioze, nieZais ar
grybelinemis inlekcijomis,
inlormuoti mokinio tevus.
stergtis Siq problem4 sprqsti
kartu.

Rugsejis -
birZelis.

Esart porcikiui

15.

Mokiniq
maitinimo
organizavimo
p eziura,
skatinant sveikq
mityb4 bei
sveikos mitybos

igrldzt
formavim4

15.1. Teikti pasitlymus
specialistams, atsakingiems uZ

mokiniq nlaitinimq, sveikos
mitvbos klausimais.

Rugsejis -
birZelis.

Esant poreikiui

15.2. Vertinti sudaq.tus
valgiaraSdius, maisto
gaminimo vietos bei gamybos
proceso atitikti visuomenes
sveikatos priezi[ros teises
aktams. Infonnuoti ugdymo

istaigos administracijq apic
nustatytas nealitiktis
(paZeidimus) bei siulyti
priemones joms paSaiinti.
NustatYq paZeidimq Salinimo
kontrole.

Ilugsejis -
hirielis.

Esant poreikiui

I 5.3. lnfonnacijos patcikimas
AnykSiiq rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biuui
apie mokinius, kuricms
reikalingas tausoiantis

Rugsejis
birielis.

Esant poreikiui



maitinimas.

16.

Pirmosios
pagalbos
teikimas ir
koordinavimas.

16.1. Teikti pirmqiq pagalbq

ivykus nelaimingam
atsitikilnui.

Rugsojis -
birZelis.

Esant porcikiui

16.2. Konsulluoli mokinius
esant nusiskundimams,
suteikti pirm4j4 pagalbq, esanl
reikaiui siqsti pasitikrinti pas

ieimos svdvtoia.

Rugsejis
bi/elis.

Esant poreikiui

16.3. Pranesti mokiniq tcvams
apie ivyki, esant porcikiui,
iikviesti greit4jq medicining
Daealba.

Rugscjis -
birieLis.

Lsant poreikiui

16.4. Sukourplektuoti bei
papildyti pinnosios
medicinines pagalbos
rinkinius ugdymo jstaigoje,

sveikatos kabinete, sporto
saleje, biologijos, fi zikos,
chemijos i technoiogijq
kabinetuose ir vykdyti ju
naudoiimosi prieiilra.

Rugsejis
hirielis.

Esant poreikiui

16.5. lnformuoti mok,vtojus ir
administracijg, apie pirmosios
pagalbos mokynq kumq
iSklausym4.

Rugsejis
hirTelis.

Esant poreikiui

16.6. Organizuoti
besidomindiq mokiniq
mokymq teikti pirm4jq
pag,alba.

Rugsejis
birelis.

Esant poreikiui

16.7. Analizuoti pirmosios
pagalbos teikimo atvejtis,
i11fomracij4 pateikti ugdymo
istaioos administraciiai.

Rugsejis -
birielis.

Esant poreikiui

16.8. Registruoti pirmosios
pagalbos te ikimo atvejus ir
keipim4si i sveikatos
p ezilros specialistus.

Rugsejis
hirielis.

Esal'rt porcikiui
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