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1.
Sveikos
mitybos
skatinimas

Mokinių maitinimo
organizavimo priežiūra
skatinant sveiką mitybą bei
sveikos mitybos įgūdžių
formavimą.

Mokymas,
konsultavimas,
informavimas

Mokiniai,
mokinių

tėvai,
įstaigos

bendruomenė

Nuolat

Straipsnis ( stenduose)
„Maistas-džiaugsmas ir
sveikata“

Informavimas Mokinių
tėvai,

Įstaigos
darbuotojai

Rugsėjo
mėn.

Praktinis užsiėmimas
„Mano mėgstami ir man

Mokymas Mokiniai 150 Spalio
mėn.

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



naudingi produktai“

Paskaita
„Būsiu sveikas- ko reikia
organizmui“

Mokymas Mokiniai 150 Spalio
mėn.

Straipsnis (stenduose)
„Sveikos ir subalansuotos
mitybos svarba augančio
vaiko organizmui“.

Informavimas Mokinių
tėvai,

įstaigos
darbuotojai

Spalio
mėn.

Praktinis užsiėmimas
„Maisto medžiagų ir
energijos poreikiai augančiam
vaikui“.

Įgūdžių
formavimas

Mokiniai 150 Balandži
o mėn.

Ekskursijos į virtuvę
organizavimas

Įgūdžių
formavimas

Mokiniai 80 Rugsėjo
mėn.

Prižiūrėti mokinių
maitinimą
pagal patvirtintą
valgiaraštį.

Nuolat

Sudaryti mokinių sąrašą,
kuriems reikalingas
tausojantis maitinimas.

Mokiniai Mokslo
metų

pradžia

Sudaryti dienos valgiaraštį. Nuolat



Vaikų maitinimo
organizavimas ir vykdymas.

2. Sveikos
aplinkos
kūrimas

Straipsnis (stenduose)
„Vaikas ir sveika aplinka“

Informavimas
Mokinių
tėvai,
Bendruomen

ė

Lapkriči
o mėn.

Paskaita
„Aš augu sveikas ir saugus“

Mokymas Mokiniai 150 Lapkriči
o

mėn.
Mokyklos aplinkos
atitikties, pagal visuomenės
sveikatos priežiūros teisės
aktų reikalavimus
priežiūra.
(Mokyklos patalpų higieninės
būklės patikrinimas)Įstaigos
aplinkos atitikties visuomenės
sveikatos priežiūros teisės
aktų reikalavimams
vertinimas.
Vertinti įstaigos aplinką dėl
atitikties higienos normų
reikalavimams: patalpų
apšvietimas, patalpų
mikroklimatas.

Nuolat

3. Sužalojimų
prevencija

Straipsnis (stenduose)
„Vaikų saugos ir sužalojimo
prevencijos aktualumas“

Informavimas
Mokinių

tėvai,
įstaigos

darbuotojai

Gruodžio
mėn.



Praktinis užsiėmimas
„Apsaugok save kelyje-
užsidėk atšvaitą“

Įgūdžių
formavimas

Mokiniai 160 Rugsėjo
mėn.

Vykdyti traumų, įvykstančių
ugdymo proceso metu
registraciją ir analizę

Nuolat

Organizuoti priemones,
užtikrinančias traumų ir
nelaimingų atsitikimų
prevenciją:
Paskaita „Saugi elgsena
buityje ir gamtoje“. Mokymas Mokiniai

150 Gegužės
mėn.

Paskaita „Kaip suteikti
pirmąją pagalbą“

Mokymas Mokiniai 120 Sausio
mėn.

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
medicinos
pagalbos
teikimas

Nuolat



Sukomplektuoti pirmosios
pagalbos rinkinius. Vykdyti
jų naudojimosi priežiūrą.

Rugsėjo
mėn.,

periodini
s

papildym
as pagal
poreikį

4. Užkrečiamųj
ų ligų
profilaktika

Straipsnis (stenduose)
„Ypač pavojingos
užkrečiamos ligos ir jų
profilaktika“

Informavimas
Mokinių

tėvai,
įstaigos

darbuotojai

Spalio
mėn.

Straipsnis (stenduose)
„Ką mes turime žinoti apie
rotovirusinę infekciją?“

Informavimas Mokinių
tėvai,

įstaigos
darbuotojai

Sausio
mėn.

Straipsnis (stenduose)
“Skiepai nuo gripo“.

Informavimas
Mokinių

tėvai,
įstaigos

darbuotojai

Spalio
mėn.

Straipsnis (stenduose)
„Tuberkuliozė-sunki ir
gresminga liga.

Informavimas
Mokinių
tėvai,
įstaigos
darbuotojai

Lapkriči
o mėn.

Vykdyti užkrečiamųjų ligų
profilaktiką ir kontrolę,
organizuoti priemonės
epidemijai užkirsti.

Informavimas
Įgūdžių
formavimas

Mokiniai 192 Nuolat

Mokinių sergamumo
kontrolė gripo epidemijos
metu.
(Sergančiųjų mokinių

Informavimas Epidemij
os metu



skaičiavimas, duomenų
perdavimas VSB)
Informacijos apie
užkrečiamąsias ligas ar
apsinuodijimus mokykloje
teikimas.
(Teikti informaciją VSC
įtarus apsinuodijimą ar
užkrečiamąją ligą mokykloje)

Informavimas Nuolat

Asmens higienos įgūdžių
ugdymas ir priežiūra.
(Pedikuliozės tikrinimas
mokinių iki 14 m. )
Higienos įgūdžių
formavimas.
Pagalba mokiniams ugdant
sveikos gyvensenos ir asmens
higienos įgudžius.

Informavimas
Konsultavimas

Mokiniai 192 Po
vasaros

ir žiemos
atostogų
bei pagal
epidemio
logines
reikmes

5. Psichinės
sveikatos
stiprinimas

Straipsnis (stenduose)
„Kurkime kartu saugią,
džiaugsmingą aplinka“

Informavimas
Mokinių

tėvai,
įstaigos

darbuotojai

Rugsėjo
mėn.

6. Fizinio
aktyvumo
skatinimas

Straipsnis (stenduose)
„Daugiau fizinės veiklos,
daugiau naudos sveikatai“

Informacija Mokinių
tėvai,

įstaigos
darbuotojai

Gegužės
mėn.

Praktiniai užsiėmimai
„Fizinės veiklos
intensyvumas-didesnę nauda
sveikatai“

Įgūdžių
formavimas

Mokiniai 140 Birželio
mėn.

Pagalba kūno kultūros
mokytojams
komplektuojant fizinio
ugdymo grupes. (Sudaryti
fizinio pajėgumo grupių

. Rugsėjo
mėn.



sąrašus)

7. Alkoholio,
rūkymo ir
kt.
psichotropin
ių medžiagų
vartojimo
prevencija

Paskaita „Rūkymo žala“ Mokymas Mokiniai 80

Lapkriči
o mėn.

Straipsnis (stenduose)
„Patarimai tėvams, kaip
kalbėti su vaiku apie
psichoaktyviąsias medžiagas“

Informavimas Mokinių
tėvai,

įstaigos
darbuotojai

Lapkriči
o

mėn.

Paskaita „Vaistai- ne
saldainiai“

Mokymai Mokiniai Birželio
mėn.

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.

Informacijos
pateikimas Spalio

mėn.

Apibendrintų sveikatos
duomenų pristatymas
mokyklos bendruomenei.

Sausio
mėn.

Informacijos apie mokinių
sergamumą
apibendrinimas.
Duomenų apie vaikų
sergamumą suvedimas į

Liepos
mėn.



duomenų bazę, bei mokinių
sergamumo duomenų analizė.

9. Keletą
poveikio
sričių
apimančios
sritys

Sveikatinimo veiklos
metodinių konsultacijų
teikimas
(Teikti individualias
metodines konsultacijas
besikreipiantiems pagalbos
arba matant konkrečią
problemą)

Konsultacijos Mokinių
tėvai

bendruomenė

Nuolat

Sudarė: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Jefimova

Suderinta: Direktorė Marytė Savickienė


