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• TIKSLAS – vykdyti Šiaulių miesto visuomenės 
sveikatos stebėseną ir jos pokyčių analizę. 

Visuomenės 
sveikatos 
stebėsena 

• TIKSLAS - vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, 
padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, 
organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias 
su ligų ir traumų profilaktika.  

Vaikų ir jaunimo 
sveikatos 
priežiūra 

• TIKSLAS - propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos 
stiprinimo ir prevencijos žinias, plėtojant formalų ir 
neformalų visuomenės mokymą   

Visuomenės 
sveikatos 

stiprinimas 



 

 

 

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
skyriaus 

uždaviniai 

Užtikrinti sveikatos 
priežiūros kokybę 

kuriant sveiką 
aplinką mokyklose, 
stiprinant mokinių 
sveikatą, šalinant 
rizikos veiksnius, 

galinčius sukelti ligas. 

Formuoti teisingą mokinių požiūrį į 
savo sveikatą ir ugdyti sveikos 

gyvensenos įgūdžius. 

Numatyti priemones 
ligoms ankstyvuoju 

laikotarpiu įtarti ir užkirsti 
joms kelią. 



 

 



 

 

Renka, kaupia ir analizuoja 
duomenis apie Mokinių sveikatos 

būklę. 

Vaiko sveikatos 
pažymėjimų 

(formos Nr.027-
1/a) surinkimas  

Vaikų sergamumo 
pažymų 

surinkimas 



 

Pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų specialistų rekomendacijas dėl Mokinių 

sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų 
įgyvendinimą. 

Žinių apie vaikų sveikatą 
surašymas į grupių 

žurnalus/elektroninius 
dienynus. 

L/d bendruomenės narių 
konsultavimas dėl asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistų rekomendacijų 

įgyvendinimo. 



 

Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl 
mokinių sveikatos būklės Mokyklos 

bendruomenei  

L/d bendruomenės 
informavimas apie vaikų 
sveikatos būklę, išvadų ir 

rekomendacijų pateikimas. 

Tėvams 

Elektroniniu paštu, 
interneto svetainėje 

Pedagogams 
metodiniame 

posėdyje  

Administracijai 

Administracijos 
posėdyje 



 

Mokyklos aplinkoje identifikuoja visuomenės 
sveikatos rizikos veiksnius 

L/d aplinkos atitikties higienos 
normoms vertinimas ir l/d vadovui 

pasiūlymų teikimas. 

2 kartus metuose 
įstaiga vertinama 
tiek vidaus, tiek 
lauko aplinka. 

1 kartą per mėnesį 
atliekamas 
higieninis 

patikrinimas l/d. 

Administracijai 

Administracijos 
posėdyje 



 

Teikia siūlymus Mokyklos administracijai dėl 
mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos 

sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos 
strateginius veiklos planus  

Pasiūlymų  teikimas dėl vaikų sveikatos 
stiprinimo ir l/d aplinkos sveikatinimo 
priemonių įtraukimo į l/d strateginius 

veiklos planus l/d administracijai. 

2 kartus metuose 
įstaiga vertinama 
tiek vidaus, tiek 
lauko aplinka. 

1 kartą per mėnesį 
atliekamas 
higieninis 

patikrinimas l/d. 

Administracijai 

Administracijos 
posėdyje 



 

Organizuoja mokinių 
sveikatos stiprinimo 

priemonių ir Mokyklos 
aplinkos sveikatinimo 

priemonių įgyvendinimą ir 
įgyvendinti jas pagal 

kompetenciją. 

Konkursų, viktorinų ir kitų viešų 
renginių organizavimas. 



 

Teikia sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie 
sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, 

moko pritaikyti jas praktiškai. 

Pranešimai, paskaitos, 
pamokos, diskusijos, stendai: 

Vaikams  Tėvams Pedagogams 



 

Teikia ir (ar) 
koordinuojapirmosios pagalbos 

teikimą Mokykloje. 

Pirmosios 
pagalbos teikimas 

(trauma, ūmus 
sveikatos 

sutrikimas).  

Tėvų, pedagogų, 
darbuotojų 

konsultavimas I-os 
pagalbos 

klausimais. 

Asmenų 
konsultavimas I-os 
pagalbos rinkinių 
komplektavimo 

klausimais. 

Nelaimingo 
atsitikimo (atvejo) 

koordinavimas 
pirmosios 
pagalbos 

klausimais. 



 

Tikrina mokinių asmens higieną. 

Vaikų apžiūra dėl 
pedikuliozės. 
(Po atostogų, esant 

įtarimui dėl užsikrėtimo) 

Vaikų apžiūra 
dėl asmens 
higienos.  

(tikrinama pedikuliozės 
apžiūros metu) 



 

Dalyvauja įgyvendinant 
užkrečiamosios ligos židinio ar 
protrūkio kontrolės priemones. 

 Nacionalinio 
VSC  specialistų 

nurodytų 
užkrečiamųjų ligų 
epidemiologinės 

priežiūros 
priemonių 

įgyvendinimas l/d. 

Informuoja administraciją ir 
atsakingus asmenis; 

Rengia informaciją tėvams; 

Moko pedagogus ir darbuotojus. 

 

Registruoja VSC pranešimus į 
infekcinių susirgimų žurnalą 



 

Prižiūri mokinių maitinimo organizavimo 
atitiktį Maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 
tvarkos aprašo nustatytiems reikalavimams. 

 Vaikų, kuriems skirtas 

pritaikytas maitinimas, 
duomenų perdavimas l/d 

administracijai 

Vaikų maitinimo 
organizavimo tvarkos 
aprašo įgyvendinimas 

pagal 1 priedo 2 punktą ir 
2 priedą (vaikų maitinimo 

atitikties žurnalas), 8 
formos pranešimas. 



 

Prižiūri mokinių maitinimo organizavimo 
atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio 

ugdymo, bendrojo ugdymo tvarkos aprašo 
nustatytiems reikalavimams. 

 Vaikų, kuriems skirtas 

pritaikytas maitinimas, 
duomenų perdavimas l/d 

administracijai 

Vaikų maitinimo 
organizavimo tvarkos aprašo 
įgyvendinimas pagal 1 priedo 

2 punktą ir 2 priedą (vaikų 
maitinimo atitikties žurnalas), 

8 formos pranešimas. 

L/d darbuotojų, atsakingų už 
mokinių maitinimą, 

konsultavimas. 



 

Dalyvauja 
Mokyklos 

vaiko gerovės 
komisijos 
veikloje ir 

įsivertinant 
Mokyklos 

veiklą. 

Teikia pagalbą ir 
informaciją kūno 

kultūros 
mokytojams 

komplektuojant 
kūno kultūros 

ugdymo grupes 
pagal mokinių 

fizinį pajėgumą. 


