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Lopšelio-darželio „Versmė“ 
 

2017 M. MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS IR ATASKAITA 
 

Eil. 

Nr. 
Poveikio sritis 

Priemonės pavadinimas ir  

metodas 

Paslaugų 

grupė 

Dalyviai Veiklos data  

Pastabos Tikslinė 

grupė  

Planuojama

s dalyvių 

skaičius 

 Tikslus 

dalyvių 

skaičius po 

priemonės 

įvykdymo 

Planuojam

a 
Įvykdyta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Sveikos mitybos 

skatinimas 

 

 

Paskaita „Sveikatos ir ligų 

šaltiniai“  

 

Mokymas Priešmokykli

nių grupių 

vaikai, 

auklėtojai 

30  Spalio 

mėn. 

paskutinė 

savaitė 

  

Straipsnis apie vaikų mitybos 

aktualijas 

 

Informavimas Ugdymo 

įstaigos 

bendruomenė 

-  Lapkričio 8 

d. ir esant 

poreikiui 

  

Apklausa apie maitinimo 

organizavimą įstaigoje 

Apklausa Tėvai ir 

pedagogai 

200  Gegužės 

mėn 

paskutinę 

savaitę 

  

Mokinių maitinimo 

organizavimo priežiūra 

skatinant sveiką mitybą bei 

sveikos mitybos įgūdžių 

formavimą. 
Konsultuoti specialistus, 

atsakingus už mokinių 

maitinimą, sveikos mitybos 

klausimais. 

Informavimas, 

konsultacijos 
Virtuvės 

personalas, 

administracij

a, pedagogai 

ir auklėtojų 

padėjėjai 

-  Kiekvieną 

mėnesį 

esant 

poreikiui 

  

P AT V I R T I N T A   

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 

direktoriaus 

2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. J-1 
 



Prižiūrėti mokinių 

maitinimą pagal patvirtintą 

valgiaraštį. 

Konsultacijos Virtuvės 

personalas 

-  Nuolat   

Sudaryti mokinių sąrašą, 

kuriems reikalingas pritaikytas 

maitinimas. 

Informavimas Mokiniai -  Esant 

poreikiui 

  

Sudaryti dienos valgiaraštį Valgiaraščio 

sudarymas 
Mokiniai ir 

darbuotojai 

100  Nuolat   

2. 

 
Sveikos aplinkos 

kūrimas 

Paskaita „Cheminės 

medžiagos namuose ir 

darželyje“ 

Mokymas Priešmokykli

nių grupių 

mokiniai, 

ikimokyklinu

kai 

30-60  Kovo mėn. 

pirmą 

savaitę 

  

Straipsnis „Oro taršos poveikis 

sveikatai“ 

 

Informavimas Įstaigos 

bendruomenė 

-  Balandžio 

mėn. 

  

Mokyklos aplinkos atitikties, 

pagal visuomenės sveikatos 

priežiūros teisės aktų 

reikalavimus priežiūra. 

(Mokyklos patalpų higieninės 

būklės patikrinimas) 

Konsultacijos 

 

Ugdymo 

įstaigos 

personalas, 

administracij

a 

-  1 k. / mėn.   

3. Sužalojimų 

prevencija 

 

Paskaita „Žiemos pavojai“,  

 

Mokymas 

 

Priešmokykli

nių ir 

ikimokyklini

ų grupių 

mokiniai 

30-60  Vasario 

mėn. trečią 

savaitę 

  

Paskaita „Vasaros pavojai“ Mokymas Priešmokykli

nių ir 

ikimokyklini

ų grupių 

mokiniai 

30-60  Gegužės 

mėn. pirmą 

sav. 

  

Stendas „Vaikų traumos 

žiemą“ 

 

 

Informavimas, 

konsultavimas 

Ugdymo 

įstaigos 

bendruomenė 

-  Vasario 

mėn. 

  

Stendas „Vaikų traumos 

vasarą“ 

Informavimas, 

konsultavimas 

Ugdymo 

įstaigos 

bendruomenė 

-  Gegužės 

mėn. 

  



Vykdyti traumų, įvykstančių 

ugdymo proceso metu 

registraciją ir analizę 

Registravimas Mokiniai -  Esant 

poreikiui 

  

  

 

Pirmosios medicinos 

pagalbos teikimas ir 

koordinavimas 
(Teikti pirmąją medicinos 

pagalbą įvykus nelaimingam 

atsitikimui, pranešti mokinio 

tėvams apie įvykį, esant  

reikalui, iškviesti greitąją 

pagalbą ir palydėti mokinį į 

sveikatos priežiūros įstaigą) 

Pirmosios 

pagalbos 

teikimas 

Mokiniai ir 

įstaigos 

personalas 

-  Esant 

poreikiui 

  

Sukomplektuoti pirmosios 

pagalbos rinkinius. Vykdyti jų 

naudojimosi priežiūrą. 

Rinkinių 

komplektavim

as 

Mokiniai 

(10 grupių 

komplektų) 

-  Rugsėjo 

mėn., 

periodinis 

papildymas 

pagal 

poreikį 

  

4. 

 
Užkrečiamųjų 

ligų profilaktika 

  

 

 

Paskaita „Gripas“ 

 

 

Mokymas 

 

 

 

Priešmokykli

nių grupių 

mokiniai  

30 

 

 

 Balandžio 

mėn. pirmą 

savaitę  

  

Stendas „Gripas“ 

 

 

Informavimas Įstaigos 

bendruomenė 

-  Gruodžio 

pirmą 

savaitę  

  

Mokinių sergamumo 

kontrolė gripo epidemijos 

metu.  
(Sergančiųjų mokinių 

skaičiavimas, duomenų 

perdavimas VSB) 

Informavimas Mokiniai -  Epidemijos 

metu 

  

Informacijos apie 

užkrečiamąsias ligas ar 

apsinuodijimus mokykloje 

teikimas.  

(Teikti informaciją VSC įtarus 

apsinuodijimą ar užkrečiamąją 

Informavimas Mokiniai -  Esant 

poreikiui 

  



ligą mokykloje) 

Asmens higienos įgūdžių 

ugdymas ir priežiūra. 

(Pedikuliozės tikrinimas) 

 

 

 

 

Patikra, tėvų 

konsultavimas 

 

 

 

 

 

Mokiniai 

Tėvai 

 

 

 

108  Po vasaros 

ir žiemos 

atostogų 

bei pagal 

epidemiolo

gines 

reikmes 

  

Pranešimas „Tuberkuliozės 

epidemiologinė būklė ir 

profilaktikos priemonės“ 

Konsultavimas Įstaigos 

personalas 

70  Kovo mėn. 

ketvirtą 

savaitę 

  

Stendas „Tuberkuliozės 

profilaktika“ 

Informavimas Įstaigos 

bendruomenė 

70  Kovo mėn.   

Tėvų informavimas apie vaikų 

patikrinimą dėl tuberkuliozės 

Konsultavimas 

ir 

informavimas 

Priešmokykli

nių ugdymo 

grupių tėvai 

-  Rugsėjo 

mėn. 

  

Rankų plovimo užsiėmimai Mokymas ir 

įgūdžių 

formavimas 

Priešmokykli

nių ir 

ikimokyklini

ų grupių 

mokiniai 

108  Balandžio 

mėn. 

paskutinę 

sav. 

  

5. Psichinės 

sveikatos 

stiprinimas 

Paskaita „Patyčios“ 

 

  

 

Mokymas 

 

 

Priešmokykli

nių grupių 

mokiniai 

30  Spalio 

antrą 

savaitę 

 

  

Užsiėmimas „Mandalų 

piešimas“ 

Mokymas Priešmokykli

nių grupių 

mokiniai 

30  Spalio 

trečią sav. 

  

Straipsnis „Vaiko adaptacija 

darželyje, poveikis sveikatai ir 

kaip įveikti šį periodą“ 

 

Informavimas 

 

 

 

Tėvai, 

pedagogai 

-   

Spalio 

mėn. antrą 

sav. 

  

6. 

 
Fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

Mankšta plokščiapėdystės 

profilaktikai 

 

Mankšta 

 

 

Priešmokykli

nių grupių 

mokiniai 

30 

 

 

 Lapkričio 

mėn. 

 

  



 

 

Grūdinimo procedūros kojų 

masažinėse vonelėse 

 

Grūdinimas Priešmokykli

nukai ir 

ikimokyklinu

kai 

108  Kas mėnesį 

pagal 

nustatytą 

grafiką 

  

 

Stendas „Grūdinimas“ 

 

 

Informavimas 

 

 

Įstaigos 

bendruomenė 

 

200 

  

Spalio 

mėn. 

  

Pagalba kūno kultūros 

mokytojams komplektuojant 

fizinio ugdymo grupes. 

(Sudaryti fizinio pajėgumo 

grupių sąrašus) 

Informavimas 

ir 

konsultavimas 

Pedagogai 108  Rugsėjo 

mėn 

  

7. Alkoholio, 

rūkymo ir kt. 

psichotropinių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

Paskaita „Rūkymo žala“ 

 

 

Mokymas 

 

Priešmokykli

nių grupių 

mokiniai 

30 

 

 Gegužės 

paskutinė 

sav. 

  

Stendas „Nerūkykime prie 

vaikų“ 

 

Informavimas Įstaigos 

bendruomenė 

-  Gegužės 

paskutinė 

sav. 

  

8. Keletą poveikio 

sričių 

apimančios 

sritys 

Informacijos apie 

kasmetinius mokinių 

sveikatos profilaktinius 

patikrinimus kaupimas, 

informacijos 

apibendrinimas. 
Duomenų apie vaikų sveikatą 

suvedimas į duomenų bazę, bei 

mokinių sveikatos duomenų 

analizė. 

Analizė Mokiniai -  Iki spalio 1 

d. 

 

  

Apibendrintų sveikatos 

duomenų pristatymas 

mokyklos bendruomenei. 

Informavimas 

 

Įstaigos 

bendruomenė 

60  Spalio 

mėn. 

  

Informacijos apie mokinių 

sergamumą apibendrinimas. 
Duomenų apie vaikų 

sergamumą suvedimas į 

duomenų bazę, bei mokinių 

sergamumo duomenų analizė. 

Analizė Mokiniai -  Rugsėjis-

gegužė  

  



Anketinė tėvų apklausa apie 

vaikų sveikatos poreikius 

ugdymo įstaigoje 

Apklausa Tėvai -  Rugsėjo 

mėn. 

  

9. Keletą poveikio 

sričių 

apimančios 

sritys 

 

 

 

Sveikatinimo veiklos 

metodinių konsultacijų 

teikimas  

(Teikti individualias metodines 

konsultacijas besikreipiantiems 

pagalbos arba matant 

konkrečią problemą) 

Konsultavimas Tėvai, 

Įstaigos 

personalas 

-  Esant 

poreikiui, 

matant 

konkrečią 

problemą 

  

Dalyvavimas vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose 

Konsultavimas - -  Pagal 

numatytą 

grafiką 

  

 

 

Sudarė: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė        Rūta Jonikė 

 

 

 

Suderinta: Ikimokyklinės ugdymo įstaigos direktorius       Vida Martinkienė 


