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Sveikatos priežiūros 

uždavinys 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdymo 

laikas 

Vykdytojai Priemonės 

įgyvendinimo kriterijus 

Vertinimo 

kriterijaus reikšmė 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Mokinių sveikatos būklės 

stebėsena 

1.1. Mokinių sveikatos 

pažymėjimų peržiūra 

2023 m. III 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 

Sveikatos pažymėjimų 

galiojimo sutikrinimas 

sistemoje.  

Mokinių sveikatos 

būklės stebėsena 

pasitelkiant VSS IS 

pagalbą. 

1.2. Mokinių fizinio 

ugdymo grupės 

2023 m. IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 

Fizinio aktyvumo grupių 

surašymas ir pateikimas 

atsakingiems asmenims. 

Mokinių fizinio 

ugdymo grupių 

stebėsena pasitelkiant 

VSS IS pagalbą.  

1.3. TAMO dienyno 

pildymas 

2023 m. IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 

TAMO dienyno 

pildymas apie mokinių 

sveikatos 

rekomendacijas. 

Mokinių sveikatos 

būklės stebėsena 

pasitelkiant VSS IS 

pagalbą. 

2. Ugdyti mokinių sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Pamokų 

organizavimas sveikos 

gyvensenos įgūdžių 

tema 

2023 m. I ir III 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 Pamoka „Kaip 

stiprinti savo 

imunitetą?“ 

 Užsiėmimas 

„Nešvaistyk maisto“ 

 Pamoka 

„Prisiminkime 

asmens higieną“ 

 Pamoka „Sveikos 

mitybos piramidė“ 

 

 1-4 klasės 

mokiniai; 

 1-4 kl. mokiniai; 

 1-4 kl. mokiniai, 

PUG, 

ikimokyklinio 

amžiaus mokiniai; 

 1-4 kl. mokiniai, 

PUG, 

ikimokyklinio 

amžiaus mokiniai; 

2.2.Viktorinų ar kitų 

renginių 

organizavimas sveikos 

gyvensenos įgūdžių 

tema 

2023 m. II ir 

IV ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 Viktorina „Be 

vandens negerai“  

 Viktorina „Stiprus aš 

ir mano imunitetas“ 

 Užsiėmimas „Kas 

vikresnis?“ 

 1-4 kl. mokiniai, 

PUG, 

ikimokyklinio 

amžiaus mokiniai; 

 1-4 kl. mokiniai, 

PUG, 

 1-4 kl.mokiniai 
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2.3. Lankstinukų, 

stendų, plakatų, kitos 

informacinės sklaidos 

platinimas mokinių, 

mokinių tėvų, 

mokyklos darbuotojų 

tarpe. 

2023 m. I-II 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 Atmintinė-

priminimas „Vaiko 

sveikatos 

pažymėjimas“ 

 Plakatas „Asmens 

higienos taisyklės" 

 Stendas „Mitybos 

pasirinkimo 

principai“ 

 Informacija tėvams 

„Vaisių ir daržovių 

nauda vaikų 

sveikatai“ 

 Stendas „Saugau 

sveikatą“ 

 Plakatas „Kiek 

vandens turėčiau 

išgerti?“ 

 Stendas „Nešvaistau 

maisto“ 

 Brošiūra „Vaikų 

asmens higiena“ 

 

Leidinių skaičius 

numatomas pagal 

poreikį. 

3. Ugdyti mokinių burnos 

higienos įgūdžius 

3.1. Pamokų, viktorinų 

ar kitų renginių 

organizavimas burnos 

higienos įgūdžių tema 

2023 m. I ir IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 Pamoka „Burnos ir 

dantų profilaktika“ 

 Užsiėmimas „Kuom 

man svarbi burnos 

higiena?“ 

 1-4 kl. mokiniai, 

PUG; 

Ikimokyklinio 

amžiaus mokiniai 

 1-4 kl. mokiniai, 

PUG; 

Ikimokyklinio 

amžiaus mokiniai 
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3.2. Lankstinukų, 

stendų, plakatų, kitos 

informacinės sklaidos 

platinimas 

mokinių,mokinių tėvų, 

mokyklos darbuotojų 

tarpe. 

2023 m. III-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 Atmintinė tėvams 

„Tinkamai rūpinkitės 

vaikų dantukais“ 

 Stendas „Kaip 

prižiūrėti dantukus“ 

Leidinių skaičius 

numatomas pagal 

poreikį. 

4. Ugdyti mokinių traumų ir 

sužalojimų prevenciją 

mokykloje 

4.1. Pamokų, viktorinų 

ar kitų renginių 

organizavimas traumų 

ir sužalojimų 

prevencijos tema 

 

2023 m. III ir 

IV ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 Pamoka „Žiemą būk 

saugus“  

 Pamoka „Ar vasarą 

gali tykoti pavojai?“ 

Ikimokyklinio 

amžiaus mokiniai; 

PUG; 1-4 kl. 

mokiniai. 

4.2. Lankstinukų, 

stendų, plakatų, kitos 

informacinės sklaidos 

platinimas 

mokinių,mokinių tėvų, 

mokyklos darbuotojų 

tarpe. 

2023 m. III ir 

IV ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 Stendas „Nors vasarą 

smagu, bet būki 

atsargus tu“ 

 Stendas „Pasitikime 

šventes saugiai“ 

Leidinių skaičius 

numatomas pagal 

poreikį. 

5. Ugdyti mokinių žinias apie 

mikroorganizmų atsparumą 

5.1. Pamokų, viktorinų 

ar kitų renginių 

organizavimas 

mikroorganizmų 

atsparumo tema 

 

2023 m. IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 Pamoka 

„Mikroorganizmų 

atsparumas“ 

1-4 kl. mokiniai 

5.2. Lankstinukų, 

stendų, plakatų, kitos 

informacinės sklaidos 

platinimas 

mokinių,mokinių tėvų, 

mokyklos darbuotojų 

tarpe. 

2023 m. IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 Informacija tėvams 

„Ar atsakingai 

vartojame 

antibiotikus?“ 

 Lankstinukas 

„Vartokime 

antibiotikus 

atsakingai“ 

Leidinių skaičius 

numatomas pagal 

poreikį. 
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6. Ugdyti mokinių fizinio 

aktyvumo lavinimą 

6.1. Pamokų, viktorinų 

ar kitų renginių 

organizavimas fizinio 

aktyvumo, jo lavinimo 

tema 

2023 m. II-III 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 Užsiėmimas „Sportas 

– sveikata. O aš 

sveikas noriu būti“ 

 Užsiėmimas „Mano 

šypsena veide, nes 

dieną pradėjau su 

mankšta“ 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupės, 

PUG; 1-4 kl. 

mokiniai  

6.2. Lankstinukų, 

stendų, plakatų, kitos 

informacinės sklaidos 

platinimas 

mokinių,mokinių tėvų, 

mokyklos darbuotojų 

tarpe. 

2023 m.  II-III 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 Straipsnis „Kodėl 

svarbu judėti?“ 

 Stendas „Kaip 

prisijaukinti fizinę 

veiklą?“ 

 Atmintinė 

„Mankštinkis 

namuose“ 

 

Leidinių skaičius 

numatomas pagal 

poreikį 

7. Vykdyti visuomenės 

sveikatos rizikos veiksnių 

stebėseną ir prevenciją 

mokykloje 

7.1. Konsultacijos, 

pokalbiai, pamokėlės, 

viktorinos ir kiti 

renginiai sveikatos 

rizikų prevencijai ir 

stebėsenai vykdyti 

2023 m. II 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

 Viktorina „Rūkalai 

man ne draugai“ 

Stebėsenai vykdyti padės 

VSS IS sistema, klasių 

auklėtojų, mokytojų ir 

visuomenės sveikatos 

specialisto ryšio 

sveikatos klausimais 

palaikymas, 

konsultacijos tėvams, 

mokiniams, mokytojams 

ir kt.  

 1-4 kl. mokiniai; 

Pagal poreikį 

8. Organizuoti mokiniams 

sergantiems lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis, 

mokinio savirūpai reikalingą 

pagalbą mokymosi proceso 

metu 

8. Reikalingos 

pagalbos mokiniams 

sergantiems LNL 

organizavimas 

2023 m. I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

Organizuoti, vykdyti 

mokiniams sergantiems 

LNL savirūpai reikalingą 

pagalbą. 

Pagal poreikį 



6 

9. COVID-19 situacijos 

valdymas mokymo įstaigoje 

9.1. Mokinių 

savitestavimo 

organizavimas 

mokymo įstaigoje, 

epidemiologinių 

tyrimų atlikimas esant 

poreikiui, kitų veiklų 

susijusių su COVID-

19 valdymu vykdymas. 

2023 m. I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

Simona Lešinskienė 

Organizuoti mokinių 

savitestavimą, prisidėti 

prie COVID-19 valdymo 

mokymo įstaigoje. 

Esant poreikiui 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos specialistas,                                                                                                                                         

vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje                                 2023-01-09                                                                             Simona Lešinskienė 

                                                                                                      (Data)                                  (Parašas)                                    (Vardas, pavardė) 

 

  


