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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS
2016-09-15
(užpildymo data)

n

2

1. ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•

8.
9.

Laikas

Priemonė
Mokyklos sveikatos priežiūros veiklos plano parengimas, derinimas ir tvirtinimas
Mokyklos sveikatos priežiūros veiklos plano pateikimas Visuomenės sveikatos biuro direktoriui,
mokyklos direktoriui.
Pranešimai mokyklos mokytojų taryboje vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

2016-09-01-2016-09-15
2016-09-01-2016-09-15

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose.
Mokinių sąrašų sudarymas pagal kūno kultūros grupes ir konsultacijos kūno kultūros mokytojams.

Pagal poreikį
2016-09-01 -2016-09-15

Pirmosios medicininės pagalbos teikimas ir konsultavimas.
Mokinių profilaktinių patikrinimų stebėjimas, registravimas, analizė, sveikatingumo priemonių
nustatymas.
Mokinių mitybos organizavimo priežiūra, konsultacijos.
Mokyklos aplinkos dėl atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas
(patalpų apšvietimas, patalpų mikroklimato režimas, suolų būklė ir mokinių susodinimas, ugdymo
patalpų ir stadiono būklė, patalpų valymas).

Visus mokslo metus
Visus mokslo metus

Pagal poreikį

Visus mokslo metus
1 kartą per ketvirtį

2. SVEIKATOS ŽINIŲ POPULIARINIMAS IR ŠVIETIMAS
PROBLEMINIS MOKYMAS
Priemonės pavadinimas
Eil.
nr.
Diskusija „ Sveikos mitybos įtaka smegenų
L
veiklai“
2.

Užsiėmimas „ Lytiškumas ir moralinės
vertybės“

Tikslinė grupė
1-4 kl. mokiniai

1-4 kl. mokiniai

Data
(mėnuo)
2016 m. lapkričio
mėnuo
2017 m. sausio
mėnuo

Priemonės įgyvendinimo kriterijai
Supažindinti su sveikos mitybos taisyklėmis ir
principais, padiskutuoti su mokiniais apie jų
valgymo įpročius. Dalyvių skaičius.
Ugdyti mokinių moralines vertybes ir atsakingą
požiūrį į lytinį gyvenimą. Dalyvių skaičius.

VIKTORINOS, AKCIJOS, KONKURSAI
Priemonės pavadinimas
Eil.
nr.
Akcija „Savaitė be automobilio“
L

Tikslinė grupė

2.

Viktorina „ Sveikas maistas- sveikas žmogus“

Mokyklos
bendruomenė
1 kl. mokiniai

3.

Viktorina „ Dūmai-žudo mūsų gyvenimą“

2 kl. mokiniai

4.

Akcija „Savaitė be patyčių“

Mokyklos
bendruomenė

5.

Konkursas „Mano klasės šokis“

1-4 kl. mokiniai

Data
(mėnuo)
2016 m. rugsėjo
mėnuo
2016 m. lapkričio
mėnuo
2017 m. vasario
mėnuo
2017 m. kovo
mėnuo
2017 m. gegužės
mėnuo

STENDAI, LANKSTINUKAI, REKOMENDACINIAI BUKLETAI
Tikslinė grupė
Priemonės pavadinimas
Eil.
nr.
Mokyklos
Stendas „Pasaulinė širdies diena“
L
bendruomenė
Mokyklos
Stendas „Pasaulinė Psichikos sveikatos diena“
2.
bendruomenė
Mokyklos
Stendas „Tarptautinė nerūkymo diena“
3.
bendruomenė

Data
(mėnuo)
2016 m. rugsėjo
mėnuo
2016 m. spalio
mėnuo
2016 m. lapkričio
mėnuo

4.

Stendas „AIDS- geriau žinoti“

Mokyklos
bendruomenė

2016 m. gruodžio
mėnuo

5.

Lankstinukai „ Dėmesio: vėl gripas“

6.

Stendas „ Epilepsija-kas tai?“

Mokyklos
bendruomenė
Mokyklos
bendruomenė

2017 m. sausio
mėnuo
2017 m. vasario
mėnuo

Priemonės įgyvendinimo kriterijai
Suteikti žinių apie sveikesnes keliavimo galimybes,
atsisakant automobilio. Lankstinukų skaičius.
Įgis daugiau žinių apie sveikus ir nesveikus maisto
produktus. Dalyvių skaičius.
Suteikti žinių apie rūkymo žalą sveikatai. Dalyvių
skaičius.
Dalyvauti veiksmo savaitėje. Informuoti mokinius
apie patyčias ir jų pasekmes. Dalyvių skaičius,
lankstinukų skaičius.
Minint judėjimo sveikatos labui dieną vyks
konkursas, kuriuo metu mokiniai parodys klasės
šokį. Dalyvių skaičius.

Priemonės įgyvendinimo kriterijai
Informuoti mokyklos bendruomenę apie širdies
ligas. Stendų skaičius.
Informuoti mokyklos bendruomenę apie psichikos
ligas. Stendų skaičius.
Informuoti mokyklos bendruomenę apie rūkymo
įtaką sveikatai. Stendų skaičius, lankstinukų
skaičius.
Informuoti mokyklos bendruomenę apie AIDS
užsikrėtimo kelius ir apsisaugojimo priemones.
Stendų skaičius, lankstinukų skaičius.
Informacija apie gripo profilaktiką ir jos svarbą.
Lankstinukų skaičius.
Informacija, kaip padėti žmogui ištikus epilepsijos
priepuoliui. Stendų skaičius.

4

8.

Lankstinukas „ Pasaulinė tuberkuliozės
diena'4
Stendas „ Triukšmo poveikis sveikatai4

Mokyklos
bendruomenė
Mokyklos
bendruomenė

2017 m. kovo
mėnuo
2017 m.
balandžio mėnuo

Informacija apie tuberkuliozės profilaktiką. Stendų
skaičius.
Informacija apie triukšmo žalą sveikatai. Stendų
skaičius, lankstinukų skaičius.

9.

Stendas „ Judėjimas sveikatos labui44

Mokyklos
bendruomenė

2017 m.gegužės
mėnuo

Informacija apie sveiko gyvenimo būdo
propagavimą bei skatinimas gyventi sveikai. Stendų
skaičius.

10.

Stendas „ Būkime saugūs vasarą44

Mokyklos
bendruomenė

2017 m. birželio
mėnuo

Informacija apie saugų elgesį vasaros metu, saulės
smūgį, saugų elgesį prie vandens. Stendų skaičius.

7.

į

V

PRANEŠIMAI, DISKUSIJOS IR KT.
Eil.
Priemonės pavadinimas
nr.
1. Užsiėmimas „Depresijos požymiai44

1-4 kl. Mokiniai

2.

Užsiėmimas „ Akių priežiūra44

3.

Pranešimas „Gripas. Kaip apsisaugoti?44

4.

Užsiėmimas „AIDS- kas tai?“
'

V

Data
(mėnuo)
2016 m. spalio
mėnuo

Ugdyti mokinių supratimą apie depresiją ir atpažinti
požymius. Dalyvių skaičius.

2 kl. mokiniai

2016 m. spalio
mėnuo

Ugdyti mokinių supratimą, kaip prižiūrėti savo akis,
kad jos nenusilptų. Dalyvių skaičius.

1-4 kl. Mokiniai

2016 m. gruodžio
mėnuo
2016 m. gruodžio
mėnuo

Ugdyti mokinių supratimą apie gripo profilaktikos
priemones. Dalyvių skaičius.
Ugdyti mokinių supratimą apie AIDS užsikrėtimo
kelius ir apsisaugojimo priemones. Dalyvių
skaičius.
Skatinti mokinių atsakingumą už gyvybės
užmezgimą. Dalyvių skaičius.
Formuoti teisingą mokinių požiūrį į fizinio
aktyvumo naudą. Dalyvių skaičius.
Pateikta informacija, kaip narkotikai kenkia
žmogaus organizmui. Dalyvių skaičius, lankstinukų
skaičius.

Tikslinė grupė

1 kl. mokiniai

'

5.

Užsiėmimas „Žmogaus gyvybės vystimasis“

1-4 kl. mokiniai

6.

Pranešimas „Judėjimas sveikatos labui“

1-2 kl. mokiniai

7.

Pranešimas „Narkotikai-mūsų priešai“

3-4 kl. mokiniai

2017 m.
balandžio mėnuo
2017 m. gegužės
mėnuo
2017 m. birželio
mėnuo

Priemonės įgyvendinimo kriterijai

5
APKLAUSOS
Priemonės pavadinimas
Eil.
nr.
Visuomenės sveikatos biuro inicijuojamos
1.
apklausos.

PROJEKTAI, PROGRAMOS
Priemonės pavadinimas
Eil.
nr.
-

-

Tikslinė grupė
Mokyklos
bendruomenė

Tikslinė grupė
-

Data
(mėnuo)
Pagal poreikį

Data
(mėnuo)

Priemonės įgyvendinimo kriterijai
Bus organizuojamos mokinių apklausos sveikos
gyvensenos klausimais.

Projekto/programos įgyvendinimo kriterijai
-

-

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
vykdanti mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje
2016-09-15
(Data)

arašas)

Jovita Naujokienė
(Vardas, pavardė)

