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I. SITUACIJOS ANALIZĖ (ugdymo įstaigos Mokinių sveikatos duomenų analizė,  Mokinių (ne asmens) gyvensenos analizė,  išvados ir 

pasiūlymai dėl mokinių sveikatos būklės). 

Pagal Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, vaikai kartą metuose privalo profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Nuo 2020 mokslo metų vaikų sveikatos duomenys kaupiami VSSIS sistemoje. 

Kasmetinių vaikų profilaktinių patikrinimų duomenys reikalingi kryptingai planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą, organizuoti tikslesnes sveikatos 

stiprinimo priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. Visi vaikai profilaktiškai pasitikrinę sveikatą turi būti iki 2020 m. gruodžio mėn. 30 d.  

Vaikų sveikatos statistinė analizė buvo atlikta iš „Mokinio sveikatos pažymėjimų“, kurie buvo pateikti VSSIS sistemoje iki 2020 gruodžio 7 d. 

Palangos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ šiuo metu lanko 132 ugdytiniai. Sveikatą pasitikrino 97,73 proc. vaikų. Be apribojimų fizinio ugdymo veikloje 

dalyvauja 99 procentai, 1 vaikas priskirtas specialiajai fizinio ugdymo grupei. Normalų kūno svorį turi 48,84 proc., per mažas kūno masės indeksas nustatytas 

13,95 proc. ir antsvorį turi 6,20 proc. vaikų. Vaikų turinčių antsvorio ir per mažą kūno svorį yra visose amžiaus grupėse. 8 vaikams sveikatos pažymose 

nurodytos gydytojo rekomendacijos. Rekomenduojami logopedo užsiėmimai, riboti fizinį krūvį, 2 vaikams reikalingas pritaikytas maitinimas. 

Dantų ir žandikaulių būklė įvertinta 82 vaikams (62,88 proc.). Iš pasitikrinusiųjų 36 (43,90 proc.) nustatyta karieso pažeisti dantys ar kitos 

patologijos. 18 vaikų (21,95 proc.) nustatyta sąkandžio patologijos (13 žandikaulių ir 5 pavienių dantų). 6 vaikams nustatytas labai aukštas  bendras (KPI+kpi) 

indeksas, tai yra daugiau nei 6,5.  KPI indeksas rodo K-kariozinių, P-plombuotų ir I-dėl karieso išrautų dantų skaičių, tenkantį vienam asmeniui. Iš 

pasitikrinusiųjų dantų būklę (12 vaikų), tik 3 priešmokyklinukai neturi ėduonies pažeistų, plombuotų ir dėl ėduonies išrautų dantų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ mokinių sveikatos pokytis 2016-2019 m.  

 

 

Nuo 2016 iki 2019 m. žymesnio negalavimų didėjimo nepastebima, skaičiai svyruojantys dėl kintančio mokinių skaičiaus. Mokinių sveikatos 

problemos eilę metų išlieka tos pačios: kraujotakos sistemos sutrikimai (širdies ūžesiai, atvira ovalioji anga ir kiti sutrikimai), regos sutrikimai (toliaregystė, 

žvairumas ir t.t.), kvėpavimo (astmos, alerginiai rinitai ir t.t.), dantų kariesas ir sąkandžio patologijos.  

Visiškai sveikų vaikų 2017 metais buvo 54 (38,30 proc.); 2018 m. 50 (40,65 proc.); 2019 m. 59 (44,69 proc.) ugdytinių. Apie 50 procentų vaikų 

turi nors vieną sveikatos sutrikimą. Vaikų dantų karieso problema mažina visiškai sveikų vaikų skaičių.  

Išanalizavus Palangos lopšelio-darželio „Pasakos“ ugdytinių profilaktinių patikrinimų pažymas, matoma, kad būtina vaikų sveikatos priežiūrą 

vykdyti visomis kryptimis, didesnį dėmesį skiriant burnos higienai ir regos sutrikimų profilaktikai. Tinkamai aplinkai (sėdėjimo poza, apšvietimas, laiko 

leidimas prie kompiuterio ir televizoriaus), poilsiui (akių atpalaidavimo pertraukėlės), pilnavertei mitybai bei profilaktiniam regėjimo ir dantų būklės tikrinimui. 

Dėl susiklosčiusios epidemiologinės padėties ypatingas dėmesys tūrėtų būti skirtas ir rankų higienai. 

 

 

 

 
2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Mokinių skaičius 

mokslo metais 
147 141 125 132 

Sutrikimą 

turinčių vaikų 

skaičius 
(n) 

Procentinė 

dalis  
( %) 

Sutrikimą turinčių 

vaikų skaičius (n) 

Procentinė dalis  
( %) 

Sutrikimą 

turinčių vaikų 

skaičius (n) 

Procentinė dalis 

(%) 
Sutrikimą 

turinčių vaikų 

skaičius (n) 

Procentinė 

dalis (%) 

Regos sutrikimai 20 13,60 21 14,89 18 14,40 21 15,90 

Kraujotakos 

sistema 

71 48,30 70 49,65 62 49,60 56 42,42 

Kvėpavimo sistema 9 6,12 7 4,96 7 5,60 11 8,33 

Nervų sistema 7 4,76 4 2,84 4 3,20 6 4,55 

Skeleto-raumenų 

sistema 
5 3,40 8 5,67 9 7,20 6 4,55 

Dantų ligos 47 31,97 36 25,53 38 30,77 37 28,03 

Klausos sutrikimai 1 0,68 1 0,71 0 0 0 0 

Odos ir jos priedų 

sutrikimai 
4 2,72 4 2,84 2 1,60 3 2,27 

Virškinimo sistema 1 0,68 0 0 1 0,80 1 0,75 

Urogenitalinė 

sistema 
4 2,72 4 2,84 3 2,40 1 0,75 



 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“  
 

__ MOKINIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO METINIS VEIKLOS PLANAS/ATASKAITA_  

 

 

Eil. 

Nr. 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijos pavadinimas 
Veiklos kryptys 

Veiklos 

įgyvendinimo 

terminas 

 

Veiklos 

vertinimo 

kriterijai 

matavimo 

vienetais  

Matavimo vieneto 

reikšmė 

Pastabos 
Planuojama 

 
Įvykdyta 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Išvados ir pasiūlymai dėl mokinių 

sveikatos būklės Mokyklos 

bendruomenei (ne rečiau kaip 1 

kartą per metus) 

1.1. Išvadų ir rekomendacijų 

pateikimas ugdymo įstaigos 

bendruomenei dėl mokinių sveikatos 

būklės 

 

Einamųjų metų 

III-IV ketv.  

 

 

 

Einamųjų metų 

10/11 mėn. 

 

Mokinių 

sveikatos 

pažymėjimų 

(027/a) 

analizių 

skaičius (vnt.) 

 

1vnt 

  

Pateiktų 

išvadų, 

rekomendacijų 

skaičius (vnt.) 

9vnt    

Pranešimų 

mokyklos 

bendruomenei 

skaičius (vnt.) 

1vnt   

1.2. Mokinių sąrašų sudarymas pagal 

mokinių fizinį pajėgumą bei 

konsultacijų teikimas kūno kultūros 

mokytojams 

Einamųjų metų 

09/10 mėn. 

Sąrašų skaičius 

(vnt.) 

9vnt   

Konsultacijų 

skaičius (vnt.) 

9vnt   

2. Mokinio sveikatos stiprinimo ir 

saugos poreikio aptarimas su 

Mokinio, pradėjusio lankyti 

Mokyklą ir ugdomo pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas, tėvu 

(globėju, rūpintoju), o kitų 

Mokinių – pagal poreikį 

2.1. Mokinių tėvų konsultavimas, 

kurių vaikai pirmą kartą pradeda 

lankyti ugdymo įstaigą      

 

Per mokslo metus Konsultacijų 

skaičius (vnt.) 

10vnt   

Konsultuotų 

tėvų skaičius 

(vnt.) 

10vnt   

3. Mokinių sveikatos stiprinimo ir 

sveikatos žinių poreikio 

3.1. Mokinių sveikatos žinių ir (ar) 

sveikatos raštingumo lygio 

Per mokslo metus Anketinių 

apklausų 

___   



identifikavimas, sveikatos 

raštingumo lygio nustatymas, 

atsižvelgiant į mokinių amžiaus 

tarpsnius 

įvertinimas bei probleminių sričių 

identifikavimas 

skaičius (vnt.) 

3.2. Mokinių, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, tėvų sveikatos 

žinių ir sveikatos stiprinimo poreikių 

įvertinimas 

Per mokslo metus Anketinių 

apklausų 

skaičius (vnt.) 

1vnt   

4. 

 

Mokyklos aplinkoje identifikuoti 

visuomenės sveikatos rizikos 

veiksnius 

4.1. Reguliarus ugdymo įstaigų 

aplinkos atitikimo higienos normoms 

įvertinimo atlikimas (priedas Nr.2) 

1 kartą per ketvirtį  Atliktų 

patikrinimų 

skaičius (vnt.) 

4vnt    

5. Siūlymų teikimas dėl mokinių 

sveikatos stiprinimo ir Mokyklos 

aplinkos sveikatinimo priemonių 

įtraukimo į Mokyklos strateginius 

veiklos planus Mokyklos 

administracijai (ne rečiau kaip 

vieną kartą per metus) 

 5.1. Mokinių visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto metinio veiklos 

plano parengimas ir įgyvendinimas 

  

Einamųjų metų 

10/11 mėn. 

Sveikatos 

priežiūros 

plano 

įgyvendinimas 

(proc.) 

 

100 proc.   

6. Mokinių sveikatos stiprinimo 

priemonių organizavimas ir 

Mokyklos aplinkos sveikatinimo 

priemonių įgyvendinimas pagal 

kompetenciją 

6.1. Dalyvavimas sveikatą 

stiprinančių ir aktyvių mokyklų 

veikloje 

Per mokslo metus Pristatymų 

skaičius (vnt.) 

 

___   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

 

___   

Sveikatą 

stiprinančių 

mokyklų 

skaičius (vnt.) 

1   

Aktyvių 

mokyklų 

skaičius (vnt.) 

___   

7. Pirmosios pagalbos teikimas ir 

(ar) koordinavimas Mokykloje 

7.1. Koordinuoti pirmos pagalbos 

teikimą 

Per mokslo metus Suteiktos 

pirmosios 

pagalbos 

skaičius (vnt.) 

Pagal poreikį   

7.2. Savirūpos planų sudarymas 

lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis 

sergantiems moksleiviams 

Savirūpos 

planų skaičius 

(vnt.) 

Pagal poreikį   

8. Užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo 

profilaktikos priemonių 

planavimas ir taikymas pagal 

8.1. Mokinių higienos patikrų 

vykdymas  

Per mokslo metus 

esant poreikiui 

 

Priemonių 

skaičius pagal 

poreikį (vnt.) 

Pagal poreikį   



kompetenciją 8.2. Informacijos apie užkrečiamųjų 

ligų prevenciją ir jų plitimą 

ribojančias priemones Mokyklos 

bendruomenei teikimas, naudojant 

įvairius su Mokyklos vadovu 

suderintus būdus 

Informacijos 

pateikčių  

skaičius (vnt.)  

 

1vnt   

9. Dalyvavimas įgyvendinant 

užkrečiamosios ligos židinio ar 

protrūkio kontrolės priemones 

9.1. Esant užkrečiamos ligos židiniui 

ar protrūkiui įgyvendinti kontrolės 

priemones 

Per mokslo metus 

esant poreikiui 

Priemonių 

skaičius pagal 

poreikį (vnt.) 

Pagal poreikį    

10. Sveikos gyvensenos įgūdžių 

ugdymas Mokyklos 

bendruomenėje  

 

 

 

 

 

10.1. Sveikatinimo rengininių 

(pamokų, paskaitų, seminarų ir pan.) 

Mokyklose vykdymas. Informacijos 

apie ligų prevenciją ir sveikatos 

stiprinimą rengimas ir teikimas  

(priedas Nr.3)  

Per mokslo metus Renginių 

skaičius (vnt.) 

21   

Dalyvavusių 

Mokinių 

skaičius (vnt.) 

370   

Parengtų 

straipsnių, 

informacinių 

pranešimų, 

leidinių ir kt. 

skaičius (vnt.) 

7   

10.1.1 Sveikatos sauga ir stiprinimas, 

bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimai 

2021-10 Renginių 

skaičius (vnt.) 

2   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

25   

10.1.2 Sveika mityba ir nutukimo 

prevencija 

2021-05/07 Renginių 

skaičius (vnt.) 

4   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

50   

10.1.3 Fizinio aktyvumo skatinimas 2021-09 Renginių 

skaičius (vnt.) 

3   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

125   

10.1.4 Psichikos sveikata (smurto, 

patyčių prevencija, streso kontrolė ir 

kt.) 

2121-04 Renginių 

skaičius (vnt.) 

2   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

25   

10.1.5 Aplinkos sveikata Įrašyti datą Renginių 

skaičius (vnt.) 

   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

   



10.1.6 Priklausomybių prevencija 

(rūkymo, alkoholio, narkotikų 

vartojimo ir kt. priklausomybių 

prevencija)  

Įrašyti datą Renginių 

skaičius (vnt.) 

   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

   

10.1.7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir 

lytiškai plintančių ligų prevencija 

Įrašyti datą Renginių 

skaičius (vnt.) 

   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

   

10.1.8 Tuberkuliozės profilaktika Įrašyti datą Renginių 

skaičius (vnt.) 

   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

   

10.1.9 Užkrečiamųjų ligų 

profilaktika, asmens higiena 

2021-12 Renginių 

skaičius (vnt.) 

3   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

40   

10.1.10 Ėduonies profilaktika ir 

burnos higiena 

2021-03 Renginių 

skaičius (vnt.) 

3   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

50   

10.1.11 Kraujotakos sistemos ligų 

profilaktika 

Įrašyti datą Renginių 

skaičius (vnt.) 

   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

   

10.1.12 Traumų ir nelaimingų 

atsitikimų prevencija 

2021-06/11 Renginių 

skaičius (vnt.) 

4   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

55   

10.1.13 Onkologinių ligų profilaktika Įrašyti datą Renginių 

skaičius (vnt.) 

   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

   

10.1.14 Kita Įrašyti datą Renginių 

skaičius (vnt.) 

   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

   

10.2. Identifikuoti, motyvuoti ir 

nukreipti 14-18 metų amžiaus 

moksleivius dalyvauti ankstyvosios 

intervencijos programoje  

Per mokslo metus Suteiktų 

konsultacijų 

skaičius (vnt.) 

___   

Motyvuotų ir ___   



 nukreiptų 

asmenų 

skaičius 

dalyvauti 

ankstyvosios 

intervencijos 

programoje 

(vnt.) 

10.3. Maitinimo organizavimo 

priežiūros vykdymas (priedas Nr.4) 

Kartą savaitėje Konsultacijų 

skaičius (vnt.) 

4   

Valgiaraščių ir 

vaikų 

maitinimo 

atitikties 

patikrinimo 

žurnalo 

pildymas (vnt.) 

40   

10.4. Individualių konsultacijų 

mokyklos bendruomenei teikimas 

pagal tikslinių grupių poreikius 

(priedas Nr.1). (Moksleiviams 

pildoma VSSIS) 

 

 

 

 

Per mokslo metus Konsultacijų 

skaičius (vnt.) 

10   

Moksleiviams ___   

Mokinių 

tėvams/globėja

ms 

5   

Mokyklų 

darbuotojams 

5   

11. Dalyvavimas Mokyklų 

susirinkimuose, komisijose 

 

11.1. Dalyvavimas vaiko gerovės 

komisijos veikloje 

 

Per mokslo metus Susirinkimų 

skaičius (vnt.) 

2vnt   

11.2 Dalyvavimas Mokyklų 

susirinkimuose 

Per mokslo metus  Susirinkimų 

skaičius (vnt.) 

1vnt   

Pranešimų 

skaičius (vnt.) 

1vnt   

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 3 

 

MOKYKLOSE VYKDOMI SVEIKATINIMO RENGINIAI IR INFORMAVIMAS APIE LIGŲ PREVENCIJĄ 

  

 

SKIRTA MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI 

Eil. 

Nr. 
Poveikio sritis 

Priemonės 

pavadinimas ir 

metodas 

(paskaita, 

pamoka, 

diskusija, debatai, 

konkursas, 

viktorina ir kt. 

vieši renginiai) 

Vnt. 

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė 

informacija 
Dalyviai 

Veiklos 

data 

Veiklos 

vieta 

Veiklos vykdymas ir 

atsakomybė 
Straipsniai, 

informaciniai 

pranešimai, 

publikacijos 

periodiniuose 

leidiniuose ir 

internete 

Vnt. 

Leidiniai 

(stendai, 

plakatai, 

lankstinuka

i) 

Vnt. 

Tikslinė grupė 

Planuojamas 

dalyvių/ 

renginių 

skaičius 

Atsakingas 

asmuo 
Vykdytojas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Sveikatos 

sauga ir 

stiprinimas, 

bendrieji 

sveikos 

gyvensenos ir 

ligų 

prevencijos 

klausimai 

Pateikti 

pedagogams 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

specialistų 

rekomendacijas 

dėl mokinių 

sveikatos. 

  Pedagogai, 

administracija 

 Visus 

metus 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

 

 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

„Taisyklinga 

kūno laikysena“ 

Stalų ir kėdučių 

ūgio atitikmenys. 

  Priešmokyklinukai 25/2 2021 10 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Teikti 

individualias 

konsultacijas dėl 

sveikos 

gyvensenos ir 

asmens higienos 

įgūdžių 

formavimo 

klausimais. 

  Mokiniai, tėvai, 

pedagogai, 

darbuotojai 

10/10 Visus 

metus 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 



2. Supratimo apie 

mikroorganiz

mų atsparumą 

antimikrobinė

ms 

medžiagoms 

didinimas 

Europos 

supratimo apie 

antibiotikus 

dienai paminėti 

Atmintinė 

„Atsparumas 

antibiotikams“ 

 Atmintinė Tėvai, darbuotojai 1 vnt 2021 11 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Pamoka, 

praktiniai 

užsiėmimai 

„Kodėl ir kada 

reikia plautis 

rankas“ 

  Priešmokyklinukai, 

ikimokyklinukai 

40/3 2021 12 

 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

3. Sveikos 

mitybos 

organizavimo 

tobulinimas ir 

maisto 

švaistymo 

mažinimas, 

sveikos 

mitybos 

skatinimas 

Vykdyti 

Mokyklos 

maitinimo 

organizavimo 

priežiūrą, 

skatinant sveiką 

mitybą bei 

sveikos mitybos 

įgūdžių 

formavimą 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Visus 

metus 

 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

 

 

Laura 

Ilgaudaitė 

 

 

Laura 

Ilgaudaitė 

 

 

Konsultuoti 

darbuotojus, 

atsakingus už 

vaikų maitinimą, 

sveikos mitybos 

klausimais. 

  Darbuotojos 

atsakingos už vaikų 

maitinimą 

8/2 

 

Visus 

metus 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Stendai Darbuotojos 

atsakingos už vaikų 

maitinimą 

2vnt 

Sveikatos savaitė 

Pamoka/ 

degustacija 

„Kur gyvena 

vitaminai” 

  Priešmokyklinukai, 

ikimokyklinukai 

25/2 2021 05 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Pamoka –

diskusija 

„Vandens nauda 

organizmui” 

  Priešmokyklinukai, 

ikimokyklinukai 

25/2 2021 07 

2021 08 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 



4. Fizinis 

aktyvumas 

Informacijos 

teikimas 

pedagogams dėl 

vaikų galimybės 

dalyvauti fizinėje 

veikloje. 

(Sudaryti fizinio 

pajėgumo grupių 

sąrašus) 

  Priešmokyklinukai, 

ikimokyklinukai 

 

 

Visi mokiniai 

 

Visus 

metus 

 

 

 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

 

 

 

 

 

Laura 

Ilgaudaitė 

 

 

 

Laura 

Ilgaudaitė 

 

 

 

Europos judumo 

savaitė Tradicinė 

akcija „Šimtas 

žingsnelių aplink 

darželį“ 

  Priešmokyklinukai, 

ikimokyklinukai, 

bendruomenė 

100/1 2021 09 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Pedagogai, 

Laura 

Ilgaudaitė 

Pamoka-diskusija 

„Fizinio 

aktyvumo nauda“ 

 

 

 

 Priešmokyklinukai, 

ikimokyklinukai 

25/2 2021 09 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Atmintinė 

„Fizinio 

aktyvumo 

rekomendacijos 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikams“ 

 Atmintinė Tėvams 1 vnt 2021 09 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

5. Psichikos 

sveikatos 

stiprinimas ir 

žalingų įpročių 

prevencija 

Dalyvavimas 

vaiko gerovės 

komisijoje. 

Posėdžiai 

   14/2 2021 05 

2021 12 

Ir pagal 

poreikį 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Tarptautinei 

triukšmo 

supratimo dienai 

paminėti. 

Pamoka-diskusija 

„Triukšmo žala 

sveikatai“ 

  Priešmokyklinukai, 

ikimokyklinukai 

25/2 2021 04 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

6. Aplinkos 

sveikata 

Mokyklos 

higienos normų 

sąlygų vertinimas. 

    Visus 

metus 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 



7. Užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika, 

asmens 

higiena 

Informacijos 

teikimas  

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros centrui, 

įtarus užkrečiamą 

ligą ar 

apsinuodijimą. 

    Visus 

metus 

 Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Nacionalinės 

VSC specialistų 

nurodytų 

užkrečiamųjų ligų 

epidemiologinės 

priežiūros 

priemonių 

įgyvendinimas 

    Visus 

metus 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Higienos įgūdžių 

ugdymas ir 

priežiūra 

(Pedikuliozės 

tikrinimas) 

  Vaikai  Pagal 

poreikį 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

8. Ėduonies 

profilaktika ir 

burnos higiena 

Pamoka 

„Kad dantukai 

būtų sveiki“ 

  Priešmokyklinukai, 

ikimokyklinukai 

50/3 2021 03 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Atmintinė 

„Silantai-apsauga 

vaikų dantims“ 

 Atmintinė Tėvams 1 vnt 2021 03 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

9. Traumų ir 

sužalojimų 

prevencija 
 

Registruoti 

Mokykloje 

vykusias traumas, 

atlikti jų 

pobūdžio, vietos, 

laiko, priežasčių 

analizę. 

    Visus 

metus 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 



Pirmosios 

pagalbos teikimas 

įvykus 

nelaimingam 

atsitikimui. Tėvų 

(globėjų), įstaigos 

administracijos 

informavimas . 

Esant reikalui 

greitosios 

pagalbos 

iškvietimas. 

  Vaikai, darbuotojai  Visus 

metus 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Atmintinė 

„Vasaros pavojai“ 

 Atmintinė Tėvai, darbuotojai 1 vnt 2021 06 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Pamoka-diskusija 

„Vasaros pavojai“ 

  Priešmokyklinukai, 

ikimokyklinukai 

25/2 2021 06 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Pamoka-diskusija 

„Saugus elgesys 

darželyje“ 

  Priešmokyklinukai, 

ikimokyklinukai 

30/2 2021 11 

 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Atmintinė 

„Tinkama avalynė 

vaikui“ 

  Tėvams 1vnt  2021 11 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

10. Kita Mokyklos 2018-

2022 metų 

Sveikatos 

stiprinimo 

programos 

vykdymas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus 

metus 

 

 

 

 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

 

 

 

Laura 

Ilgaudaitė 

 

 

 

 

Laura 

Ilgaudaitė 

 

 

 

 

Rinkti, kaupti ir 

analizuoti 

duomenis apie 

vaikų sveikatą, 

informuoti 

mokyklos 

bendruomenę. 

Teikti ataskaitas 

  Pedagogai, 

administracija 

 2021 05 

2021 12 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 



Tobulinti 

kvalifikaciją, 

studijuoti 

naujausią 

literatūrą, 

dalyvauti 

konferencijos, 

seminaruose. 

    Visus 

metus 

Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Veiklos plano 

rašymas, 

derinimas 

  Administracija 1/1 2021 01 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Ataskaitų 

teikimas 

    2021 01  Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

Tvarkų 

atnaujinimas 

  Administracija  2021 02 Lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 

Laura 

Ilgaudaitė 

Laura 

Ilgaudaitė 

 

 

Parengė: Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laura Ilgaudaitė  

      

 

 

Suderinta: Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Dainora Šeižienė 

 

 

 

 

 

 


