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Rokiškio r. Obelių lopšelio – darželio visuomenės sveikatos priežiūros specialistės 

Neringos Pajadienės sveikos gyvensenos ugdymo veiklos planas 2017 m. 
 

Tikslas – sveikos gyvensenos mokymas ir propogavimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Priemonė Laikas 

1.  Rinkti, kaupti ir analizuoti 

duomenis apie vaikų 

sveikatos būklę. 

1.1  Vaikų sveikatos pažymėjimų   

       rinkimas. 

1.2. Vaikų sveikatos būklės įvertinimas  

       pagal “Vaiko sveikatos pažymėjimus”  

       forma Nr. 27-1/a. 

1.3. Ataskaitų rengimas  ir pateikimas apie   

       vaikų sveikatą. 

1.4. Duomenų pateikimas visuomenės   

         sveikatos biurui. 

1.5. Teikti individualias konsultacijas tėvams, 

lopšelio – darželio personalui apie vaikų 

sveikatos klausimais. 

Per  

metus  

  

2.  Informacijos sveikatos 

išsaugojimo bei 

stiprinimo klausimais 

teikimas ir šios 

informacijos sklaida 

lopšelio – darželio 

bendruomenės nariams.  

2.1. Pranešimai  tėvų susirinkimuose 

sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo 

klausimais. 

2.2. Supažindinti lopšelio – darželio 

bendruomenės nariams su vaikų sveikatos 

situacija, palyginant su ankstesnių metų  

rezultatais.  

2.3. Paruošti  stendus, lankstinukus, 

elektroninius leidinius  sveikatos 

išsaugojimo bei stiprinimo klausimais:  

2.4. Organizuoti įvairias prevencines 

priemones mokiniams įvairiomis sveikatos 

temomis (pagal poreikį). 

Per metus  

 

 

 

 

 



3.  Teikti sveikatos žinias 

lopšelio – darželio  

bendruomenei apie 

sveikatos išsaugojimą bei 

sveikatos stiprinimo 

būdus, mokyti pritaikyti 

jas praktiškai. 

 

3.1. Sveikatinimo programų rengimo 

inicijavimas ir dalyvavimas jas rengiant.  

3.2. Organizuoti ir inicijuoti Pasaulinių 

sveikatos dienų renginius lopšelio – 

darželio bendruomenės nariams. 

3.3. Pravesti paskaitų ciklą ir praktinių 

užsiėmimų sveikos gyvensenos temomis. 

3.4. Identifikuoti vaikų sveikatos stiprinimo ir 

sveikatos žinių poreikį, sveikatos 

raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus 

tarpsnius. 

Pagal poreikį 

 

4.  Pagalba vaikams ugdant 

asmens higienos įgūdžius.  

 

4.1.Teikti individualias konsultacijas dėl 

sveikos gyvensenos ir asmens higienos 

įgūdžių: tėvams, auklėtojams.  

4.2. Atlikti vaikų asmens higienos patikrą. 

4.3. Supažindinti ir mokyti vaikus asmens 

higienos, įvertinti jų žinias apie kūno, 

drabužių, dantų valymą, klasės ar 

kambario tvarkymą. 

Pagal poreikį 

 

 

5.  Vaikų maitinimo 

organizavimo priežiūra, 

skatinant sveiką mitybą 

bei sveikos mitybos 

įgūdžių formavimą.  

 

5.1. Pasitarimas ,,Mokinių   

       maitinimo organizavimo tvarka: 

       naujienos ir valgiaraščių sudarymas”    

5.2.Vaikų sąrašų sudarymas, kuriems 

reikalingas tausojantis maitinimas ir virėjų 

konsultavimas.  

5.3.Vaikų maitinimo organizavimo lopšelyje – 

darželyje priežiūra bei patikros 

organizavimas dėl maisto gaminimo 

vietos, gamybos proceso, valgiaraščio ir 

mokinių maitinimo atitikties visuomenės 

sveikatos priežiūros teisės aktams. 

5.4.Organizuoti mokiniams prevencines 

priemones sveikos mitybos klausimais. 

Sausio ir 

rugsėjo mėn. 

 

Iki  spalio 20d. 

 

 

Per metus 

 

 

 

 

Per metus 

6.  Lošelio - darželio 

aplinkos atitikties 

visuomenės sveikatos 

priežiūros teisės aktų 

reikalavimas vertinimas  

6.1.Tikrinti bei vertinti lošelio - darželio 

patalpų valymo kokybę ir tikrinti ar 

naudojamos tik gamintojų paženklintos, 

leistino valymo priemonės.  

6.2.Vertinti lošelio - darželio aplinką: 

apšvietimą, mikroklimatą, ugdymo 

patalpų ir žaidimų aikštelės būklę.  

6.3.Teikti informaciją lošelio - darželio 

direktorei apie ugdymo proceso 

neatitikimą higieniniams reikalavimams. 

Per mokslo 

metus 

 

 

 

 

7.  Pasiūlymų lošelio - 

darželio vadovui dėl 

reikalingų priemonių, 

užtikrinančių traumų ir 

nelaimingų atsitikimų 

prevenciją mokykloje, 

teikimas.  

7.1.Vykdyti traumų registraciją.  

7.2.Atlikti traumų pobūdžio, vietos, laiko, 

priežasčių analizę.  

7.3.Dalyvauti rengiant vaikų traumų 

prevencijos priemonių planą.  

7.4.Lopšelio – darželio aplinkoje identifikuoti 

visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. 

7.5.Teikti siūlymus dėl vaikų sveikatos 

stiprinimo ir lošelio – darželio aplinkos 

sveikatinimo priemonių įtraukimo į 

strateginius veiklos planus lopšelio - 

darželio direktorei. 

Per mokslo 

metus 

 



8.  Pagalba auklėtojoms 

vedant fizinio ugdymo 

užsiėmimus, informacijos 

dėl vaikų galimybės 

dalyvauti sporto 

varžybose teikimas  

8.1.Stebėti kūno kultūros užsiėmimus, vertinti 

higieninius aspektus, konsultuoti 

auklėtojas apie fizinius krūvius vaikams, 

turintiems sveikatos sutrikimų.  

 

Per mokslo 

metus 

 

9.  Lėtinių neinfekcinių ligų 

rizikos veiksnių paplitimo 

nustatymas.  

9.1. Registruoti rizikos veiksnių paplitimą. 

9.2.  Mokyti vaikus ir jų tėvus 

        optimaliai gyventi, sergant įvairiomis 

        lėtinėmis ligomis ( alergija, astma,  

        diabetu, ir kt.). 

Per mokslo 

metus 

10.  Planuoti ir taikyti 

užkrečiamųjų ligų ir jų 

plitimo profilaktikos 

priemones pagal 

kompetenciją. 

10.1.Teikti informaciją administracijai įtarus 

apsinuodijimą ar užkrečiamąją ligą 

lopšelyje - darželyje. 

10.2. Informuoti visuomenės sveikatos centrą, 

įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą 

lopšelyje - darželyje. 

10.3. Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios 

ligos židinio ar protrūkio kontrolės 

priemones. 

Esant 

susirgimui  

11.  Pirmos med. pagalbos 

teikimas ir 

koordinavimas.  

 

11.1. Teikti pirmąją medicinos pagalbą  

         įvykus nelaimingam atsitikimui. 

11.2.Konsultuoti tėvus esant  

        nusiskundimams, suteikti  vaikams   

pirmąją pagalbą, siųsti pasitikrinti pas 

šeimos gydytoją. 

11.3. Pranešti vaikų tėvams apie įvykį,   

         esant reikalui, iškviesti greitąją  

         pagalbą. 

11.4.Sukomplektuoti bei papildyti  

        pirmosios med. pagalbos rinkinius  

        lopšelyje – darželyje,  vykdyti jų  

naudojimosi priežiūrą.  

Esant reikalui 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

Esant reikalui 

 

   

Rugsėjo, 

sausio mėn. 

 

 

Parengė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė                                          Neringa Pajadienė 


