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DUSETŲ KAZIMIERO BŪGOS GIMNAZIJOS
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS
LIGITOS GAULYTĖS
VEIKLOS PROGRAMA
2017–2018 M. M.
Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą,
organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
Sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:
1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant
mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar
apsinuodijimų atvejais.

Funkcija
1
1. Sveikatos ugdymo
veiklos metodinių
konsultacijų
mokytojams,
mokiniams, jų
tėvams (globėjams),
teikimas ir
metodinės
informacinės
medžiagos mokinių
sveikatos
išsaugojimo ir
stiprinimo
klausimais
kaupimas.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
laikas

Priemonės
įgyvendinimo
kriterijai
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1.1. Teikti individualias
metodines konsultacijas
besikreipiantiems pagalbos
arba matant konkrečią
problemą:
- mokiniams;
- tėvams;
- mokytojams.
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Per m. m.

4
Esant
poreikiui.

1.2 Kaupti ir padaryti
prieinamą informacinę,
metodinę medžiagą mokinių
sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo klausimais.

Esant poreikiui.

Paruošti atnaujintą
metodinę medžiagą
stendams.

1.3 Dalyvauti susirinkimuose,
pateikti informaciją apie
mokinių sveikatos problemas:
- administracijos
susirinkimuose;
- tėvų susirinkimuose.
2. Informacijos
sveikatos išsaugojimo
bei stiprinimo
klausimais teikimas ir
šios informacijos
sklaida (mokyklos
stenduose,
viktorinose,
renginiuose, klasės
valandėlėse ir pan.)
mokyklos
bendruomenei.
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Esant poreikiui.

2.1. Organizuoti diskusijas,
paskaitas, pranešimus,
renginius mokiniams
įvairiomis sveikatos temomis.
2017 m. rugsėjo - gruodžio
mėn.:
„Draugiška kuprinė“
kuprinių svėrimo akcija

Rugsėjo mėn.

1-6 kl. mokiniai

„Pirma med. pagalba“
pokalbis, praktinis
užsiėmimas, video
medžiagos peržiūra (2
užsiėmimai)

Rugsėjo mėn

Ig kl. mokiniai

„Mano diena“
pokalbis, praktinis
užsiėmimas

Rugsėjo mėn.

3 kl. mokiniai

Akcija „Apibėk apie
mokyklą“

Rugsėjo mėn.

Pradinių klasių
mokiniai

„Valgymo sutrikimai“
pokalbis, pateikčių
pristatymas, video
medžiaga

Spalio mėn.

II g. kl. mokiniai

„Lytinis brendimas –
kas tai?“ pokalbis,
pateikčių pristatymas

Spalio mėn.

6 kl. mokinės

„Spindintys dantukai“
praktinis užsiėmimas,
piešinių konkursas

Spalio mėn.

0-1-2 kl. mokiniai

„Asmens higiena.
Burnos higiena“
pokalbis

Spalio mėn.

5 kl. mokiniai

„Alkoholio žala
organizmui“ pokalbis,
pateikčių pristatymas, f.

Spalio mėn.

8 kl. mokiniai

„Varpas visiems“
žiūrėjimas
„Plauk rankas –
saugok save ir šalia
esančius“ pokalbis,
pateikčių pristatymas,
kryžiažodis

Spalio mėn.

3 kl. mokiniai

„Linksmieji
dantukai“ užsiėmimas

Spalio mėn.

Ikimokyklinio
ugdymo skyrius
„Sartukas“ ugdytiniai

„Donorystė“ pokalbis

Spalio mėn.

3 g kl. mokiniai

Spalio mėn.

5-6-7 kl. mokiniai
IVSB Zarasų
skyrius

Renginys tarptautinei
Maisto dienai paminėti
„Daržovės ir vaisiai
ant mūsų stalo“
Anoniminė apklausa
raštu „Priklausomybę
sukeliančių medžiagų
paplitimas
gimnazijoje“

Spalio –
gruodžio mėn.

„Švarios rankytės“
užsiėmimas

Lapkričio mėn.

Ikimokyklinio
ugdymo skyrius
„Sartukas“ ugdytiniai

Lapkričio mėn.

7 kl. mokiniai

„Sužalojimų
anatomija“ pateikčių
pristatymas, praktinės
užduotys
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5-8 kl. mokiniai

„Dantys. Virškinimo
sistema“ pateikčių
pristatymas, užduotys

Lapkričio mėn.

4 kl. mokiniai

„Antibiotikai ir mes“
pokalbis

Lapkričio mėn.

1 g kl. mokiniai

„Rūkymo žala
žmogaus organizmui“
pateikčių pristatymas

Lapkričio mėn.

„Cukrinis diabetes –
gyvenimo rykštė“
pokalbis

Lapkričio mėn.

6 kl. mokiniai

3 g kl. mokiniai

„Graži šypsena“
praktinis užsiėmimas,
kryžiažodis

Lapkričio mėn.

„Aš ir kompiuteris“
pateikčių pristatymas

Lapkričio mėn.

5 kl. mokiniai

„Gimdos kaklelio ir
krūties vėžio
profilaktika“ pateikčių
pristatymas

Gruodžio mėn.

4 g kl. mokinės

„Kaip rengtis žiemą“
pokalbis
2.2. Organizuoti diskusijas,
paskaitas, pranešimus,
renginius mokiniams
įvairiomis sveikatos temomis.

Gruodžio mėn.

4 kl. mokiniai

3 kl. mokiniai

2018 m. sausio - gegužės
mėn.:
Pokalbis „Mano skiepai“

Sausio mėn

8 kl. mokiniai

Pokalbis „Švarios rankos sveikas vaikas“

Sausio mėn.

2 kl. mokiniai

Pokalbis, užsiėmimas „Kad
akytės būtų sveikos“

Vasario mėn.

3 kl. mokiniai

Pokalbis „Miego ir poilsio
reikšmė mūsų sveikatai“

Vasario mėn.

2g mokiniai

Pokalbis, pateikčių
pristatymas „Saugu
pavojinga“

Vasario mėn.

1 kl. mokiniai

Praktinis užsiėmimas „Pirma
pagalba. Tvarstymo būdai.“

Vasario mėn.

5 kl. mokiniai

Pokalbis „Lytiškai
plintančios ligos“

Vasario mėn.

3g mokiniai

Pateikčių pristatymas
„Skrandžio dienoraštis“

Vasario mėn.

7 kl. mokiniai

Kovo mėn.

8 kl. mokiniai

Paskaita „Stabdyk
tuberkuliozę kol aš gyvas“
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Paskaita „Ką žinai apie
vandenį?“

Kovo mėn.

4-6 kl. mokiniai

Pateikčių pristatymas „Kur
gyvena vitaminai?“

Kovo mėn.

3 kl. mokiniai

Pokalbis „Atsargiai, erkės!“

Kovo mėn.

1g mokiniai

Pokalbis „Žalingi įpročiai“
Pateikčių pristatymas

Balandžio mėn.

4 kl. mokiniai

„Priklausomybė
psichoaktyvioms
medžiagoms“

Balandžio mėn.

3g mokiniai

Gegužės mėn.

4 kl. mokiniai

Gegužės mėn.

6-1g kl. mokiniai,
VSB

Gegužės mėn.

6-8 kl mokiniai

Pokalbis, pateikčių
pristatymas „Saugi vasara“

Renginys Pasaulinei dienai be
tabako paminėti (informacinių
plakatų apie rūkymo žalą
kūrimas)
Akcija „Sportuokime
nekenkdami savo sveikatai“
2.3. Paruošti stendus:
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✓ „Žingsniuok su
kuprine saugiai“.

Rugsėjo mėn.

✓ „Antibiotikai ir mes“.

Lapkričio mėn.

✓ „Žiemos vargai“.

Gruodžio mėn.

✓ „Jo didenybė gripas“.

Sausio mėn.

✓ „Vanduo – gyvybės
šaltinis“.

Kovo mėn.

✓ „Atsargiai erkės!“

Balandžio mėn.

✓ „Gyvenimas be
cigarečių“

Gegužės mėn,

Iš viso 7 stendai per
m. m.

3. Mokyklos
sveikatos stiprinimo
projektų (programų)
rengimo inicijavimas
ir dalyvavimas juos
įgyvendinant.
4. Pagalba
mokiniams
ugdant sveikos
gyvensenos ir
asmens higienos
įgūdžius.

Dalyvauti mokyklos
vykdomose programose ir
projektuose, vesti
atitinkamomis temomis
pamokas mokiniams. (žiūrėti
prie suplanuotų paskaitų).
4.1. Teikti individualias
konsultacijas dėl sveikos
gyvensenos ir asmens
higienos įgūdžių formavimo.

Per m. m.

4.2.Mokiniams;

Esant poreikiui.

≈ 1-2 projektai

Per m. m.

≈ 20 konsultacijų.

tėvams;
mokytojams.

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

4.3.Atlikti mokinių asmens
higienos patikrinimus.
5.1. Teikti pasiūlymus
specialistams, atsakingiems
už mokinių maitinimą,
sveikos mitybos klausimais.

5.2. Informacijos pateikimas
IVSB apie mokinius, kuriems
reikalingas tausojantis
maitinimas.
6. Mokyklos aplinkos 6.1. Vertinti mokyklos
atitikties visuomenės aplinką dėl atitikties
sveikatos priežiūros
visuomenės sveikatos
teisės aktų
priežiūros teisės aktų
reikalavimams
reikalavimams ir informuoti
vertinimas,
mokyklos administraciją apie
dalyvavimas nustatant nustatytus neatitikimus:
prioritetinius
mokyklos aplinkos
✓ Ugdymo patalpų
bei sąlygų gerinimo
apšvietimas, vėdinimas,
klausimus.
valymas, dezinfekcija
(mokyklos klasių, sporto
salės, koridorių ir t.t. ).
✓ Suolų būklė, išdėstymas ir
rekomendacijos
mokiniams dėl sėdėsenos

6.2. Konsultuoti mokytojus
dėl mokinių sėdėsenos
priklausomai nuo jų ūgio,
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Esant poreikiui.
Esant poreikiui.

1-2 pasiūlymai.

1 kartą per metus 1 sąrašas.
iki rugsėjo 25 d.

2 kartus per
metus spalio ir
balandžio mėn.

1-2 vertinimai.

Šildymo sezono
metu 1 kartą per
mėnesį.

≈ 7 vertinimai.

Rugsėjo mėn. ir
vėliau per m. m.

Rekomendacijos
esant poreikiui.

Rugsėjo mėn. ir
vėliau esant

Esant poreikiui.

regėjimo ir klausos būklės,
atsižvelgiant į gydytojų
rekomendacijas.
6.3. Konsultuoti mokytojus
dėl gydytojų rekomendacijų
mokiniams ir kitus duomenis
pateiktus profilaktinėje
sveikatos pažymoje.

reikalui.

Rugsėjo mėn.

6.4. Paruošti informaciją ir
konsultuoti klasių auklėtojus
apie mokinių sveikatą ir
individualias rekomendacijas, Rugsėjo mėn.
akcentuojant į ką mokytojas
turėtų atkreipti dėmesį
bendraujant su kiekvienu
mokiniu atsižvelgdamas į jo
sveikatos būklę.
7. Pasiūlymų
7.1. Vykdyti traumų
Esant poreikiui.
mokyklos vadovui dėl įvykstančių ugdymo proceso
reikalingų priemonių, metu bei pakeliui į mokyklą ir
užtikrinančių traumų iš jos, registraciją.
ir nelaimingų
atsitikimų prevenciją 7.2. Atlikti traumų pobūdžio, Įvykus traumai
mokykloje, teikimas. vietos, laiko, priežasčių
analizę ir informuoti
mokyklos mokytojų tarybą
apie nelaimingus atsitikimus
mokykloje.

8. Ugdymo proceso
organizavimo
atitikties visuomenės
sveikatos priežiūros
teisės aktų
reikalavimams
vertinimas
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Esant poreikiui.

14 konsultacijų.

Registruoti
nelaimingų atsitikimų
ir traumų žurnale

Esant poreikiui.

7.3. Dalyvauti mokyklos
susirinkimuose rengiant
nelaimingų atsitikimų
prevencijos priemonių planą.

Per m. m.

Dalyvavimas esant
poreikiui.

7.4. Informacijos pateikimas
IVSB apie įvykusias traumas
mokykloje.

Esant poreikiui.

1 ataskaita.

8.1. Įvertinti ugdymo proceso Esant poreikiui.
atitikimą higieniniams
reikalavimams ir teikti
informaciją mokyklos
administracijai apie nustatytus
neatitikimus.

1 vertinimas.

9. Pagalba kūno
kultūros mokytojams
komplektuojant
fizinio ugdymo
grupes ir informacijos
teikimas dėl mokinių
galimybės dalyvauti
sporto varžybose.

10. Informacijos apie
kasmetinius mokinių
sveikatos
profilaktinius
patikrinimus
kaupimas,
informacijos
apibendrinimas bei ne
rečiau kaip 1 kartą
per metus pateikimas
mokyklos
bendruomenei bei
kitoms institucijoms
teisės aktų nustatyta
tvarka.
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9.1. Sudaryti fizinio ugdymo
mokinių grupių sąrašus ir
įrašyti į elektroninį dienyną.
Pateikti informaciją kūno
kultūros mokytojams dėl
specialiųjų, parengiamųjų
fizinio ugdymo grupių ir
atleistų mokinių nuo kūno
kultūros pamokų.

Rugsėjo mėn.

Sudaryti mokinių
klasių sąrašus.

9.2. Informuoti kūno kultūros Per m. m.
mokytojus apie mokinių
galimybę dalyvauti sporto
varžybose, remiantis jų
profilaktinėmis sveikatos
pažymomis. Esant poreikiui ir
galimybei dalyvauti mokyklos
sporto renginiuose.

Informacija pagal
pateikiamus sąrašus.

9.3. Informuoti kūno kultūros
mokytojus dėl atleidimų nuo
kūno kultūros pamokų (dėl
traumų ir ligų) iš medicininių
mokinių pažymų.
10.1. Informacijos apie
mokinių sveikatą rinkimas,
kaupimas, elektroninį dienyną
(regos, fizinio ugdymo grupių
ir šeimos gydytojų
rekomendacijas)

Esant poreikiui.

Duomenis pateikti
elektroniniame
dienyne sveikatos
priežiūros specialistui
skirtoje žymoje.
Duomenis archyvuoti
mokinių sveikatos
raidos istorijose.

10.2. Mokinių medicininių
pažymų registravimas į
žurnalą .

Kiekvieno mėn.
pabaigoje.

Duomenis archyvuoti
mokinių sveikatos
raidos istorijose.

10.3. Pranešimai mokyklos
bendruomenei apie mokinių
sveikatą.

1 kartą per
metus.

1 pranešimas.

10.4. Informuoti mokytojus
apie mokinių sveikatą, kūno
kultūros fizinio parengimo
grupę .

Rugsėjo mėn. ir
pagal poreikį.

13 konsultacijos
klasių auklėtojams.

10.5. Sveikatos ugdymo ir
mokymo ataskaitų bei
paaiškinamųjų raštų
pateikimas IVSB.

1 kartą į metus ir
kas ketvirtį.

Ataskaitų bei
paaiškinamųjų raštų
skaičiaus pateikimas
esant poreikiui.

10.6. Informacijos apie

1 kartą per

1 ataskaita.

Rugsėjo – spalio
mėn. ir vėliau
per m. m.

mokinių profilaktinius
sveikatos patikrinimus
ataskaitos pateikimas VSB
(mokinių sveikatos rodikliai).

metus.

10.7. Mokinių regos, klausos,
neurologinių susirgimų ir t. t.
sąrašo sudarymas ir
pateikimas mokyklos
bendruomenei.

1 kartą per
metus.

1 sąrašas.

10.8. Informacijos IVSB
pateikimas apie sveikatos
priežiūrą mokykloje.

Esant poreikiui.

1 sąrašas.

11. Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų
specialistų
rekomendacijų dėl
mokinių sveikatos
pateikimas klasės
auklėtojams,
mokytojams bei šių
rekomendacijų
įgyvendinimo
priežiūra mokykloje.

11.1. Informuoti mokytojus
(klasių auklėtojus) ir tėvus
apie vaikų profilaktinių
sveikatos patikrinimų
rezultatus.

Esant poreikiui.

1 pranešimas.

11.2 Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų specialistų
rekomendacijų įgyvendinimo
priežiūra. (pokalbis su
mokytojomis).

Stebėjimas ir
vertinimas per
m. m.

Pasiūlymus teikti
esant poreikiui.

12. Lėtinių
neinfekcinių ligų
rizikos veiksnių
(alkoholio, tabako,
narkotikų vartojimo,
antsvorio ir kt.)
paplitimo nustatymas.

12.1 Registruoti rizikos
veiksnių paplitimą.

Per m. m.

Registracijos
duomenis pateikti
esant poreikiui.

Esant poreikiui.

Mokinių, mokytojų,
tėvų skaičius esant
poreikiui.

Pagal gimnazijos
veiklos
programą.

Dalyvavimas
susirinkimuose esant
poreikiui.

Esant poreikiui

Pasiūlymų skaičių
teikti esant poreikiui.

12.2 Mokyti mokinius,
mokytojus ir tėvus optimaliai
gyventi, sergant įvairiomis
lėtinėmis ligomis
(alergijomis, astma, diabetu,
epilepsija ir kt.).
13. Dalyvavimas
13.1 Dalyvauti mokyklos
mokyklos prevencinio prevencinio darbo
darbo grupėse, VGK
susirinkimuose ir VGK
komisijoje
komisijoje.
sprendžiant mokinių
psichologines,
13.2 Teikti siūlymus
adaptacijos ir
sprendžiant mokinių
socialines problemas. psichologines ir socialines
problemas
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14. Pagalba ir
informacijos
pateikimas
mokytojams ir tėvams
mokinių
imunoprofilaktikos
klausimais.
15. Informacijos
visuomenės sveikatos
centrui apskrityje
teikimas, įtarus
užkrečiamąją ligą ar
apsinuodijimą
mokykloje.

16. Visuomenės
sveikatos centro
apskrityje specialistų
nurodytų
užkrečiamųjų ligų
priemonių
įgyvendinimas
mokykloje.

17. Pirmosios
pagalbos teikimas ir
koordinavimas.
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14.1. Skleisti informaciją apie Per m. m.
gripo profilaktinius
skiepijimus.
14.2. Paruošti stendą tema
„Jo didenybė gripas“.

Sausio
mėn.

15.1. Teikti informaciją įtarus
apsinuodijimą ar
užkrečiamąją ligą mokykloje.

Esant susirgimui. Rekomendacijų
skaičius esant
poreikiui.

15.2.Teikti administracijai
informaciją apie mokinių
lankomumą.

Gripo epidemijos Registracijos
metu kasdien.
duomenys ir
1 analizė.

15.3. Registruoti
užkrečiamosios ligos įtarimo ar
apsinuodijimo atvejus, kaupti
informaciją ir ją analizuoti.
16.1. Organizuoti visuomenės
sveikatos centro apskrityje
specialistų nurodytų prieš
epideminių priemonių
vykdymą ir atlikti jų
vykdymo priežiūrą.

Esant susirgimui
(analizė m. m.
pabaigoje)

✓ Tikrinti mokinius dėl
pedikuliozės, odosgrybelinių susirgimų (prieš
tai gavus tėvų sutikimus).

Esant poreikiui

16.2. Įtarus užsikrėtus šiomis
ligomis, informuoti mokinio
tėvus, stengtis šią problemą
spręsti kartu.
17.1. Teikti pirmąją pagalbą
įvykus nelaimingam
atsitikimui.

Esant susirgimui. Registracijos
duomenys ir
1 analizė.

1 stendas.

Esant poreikiui.

Gripo epidemijos Informacijos
metu kasdien.
pateikimas esant
poreikiui.

Esant
Poreikiui.

Registracijos
duomenys ir
1 analizė.

Suteiktų pagalbų
skaičių registruoti.

17.2. Konsultuoti mokinius
Per m. m., vėliau
esant nusiskundimams,
esant poreikiui.
suteikti pirmąją pagalbą, esant
reikalui siųsti pasitikrinti pas
šeimos gydytoją.

Konsultacijų skaičius
esant poreikiui.

17.3 Pranešti mokinių tėvams
apie įvykį, esant poreikiui,
iškviesti greitąją medicinos

Atvejų skaičiaus
analizė.

Įvykus traumai.

pagalbą.
17.4 Sukomplektuoti bei
papildyti pirmosios pagalbos
rinkinius mokykloje,
sveikatos kabinete, sporto
salėje, biologijos, fizikos,
chemijos ir technologijų
kabinetuose ir vykdyti jų
naudojimosi priežiūrą.

17.5. Organizuoti
besidominčių mokinių
mokymą teikti pirmąją
pagalbą.
17.6. Analizuoti pirmosios
pagalbos teikimo atvejus,
informaciją pateikti mokyklos
administracijai.

Per m. m.

Sukomplektuotų
rinkinių skaičius.

Per m. m.

Mokinių skaičius
klasės valandėlių
metu.

1 kartą per metus 1 ataskaita.
(m. m.
≈ 1 vertinimas.
pabaigoje).

_____________________________________

SUDERINTA:
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Parengė:
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