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PATVIRTINTA 

Jonavos rajono savivaldybės    

visuomenės sveikatos biuro   

direktoriaus 2023-01-13 

įsakymu Nr. V- 3 

 

 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO(-ĖS) 

VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ 

JONAVOS LOPŠELYJE- DARŽELYJE „DOBILAS“ 2022 VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

Visuomenės sveikatos 

specialisto vykdančio 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje vykdoma 

veikla 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo laikas Vykdytojai 

Priemonės 

įgyvendinimo 

kriterijų 

reikšmė 

1 2 3 4 5 

Mokinių maitinimo 

organizavimo 

priežiūra, skatinant 

sveiką mitybą, 

sveikos mitybos 

įgūdžių formavimą. 

Valgiaraščio ir vaikų 

maitinimo atitikties 

patikrinimo žurnalo 

pildymas 

Kartą per 

savaitę 

V. Gaižauskienė 38 patikrinimai 

Sveikatinimo veiklos 

metodinių 

konsultacijų 

mokytojams, 

mokiniams, jų 

tėvams, ar globėjams 

teikimas. 

Teikti individualias 

metodines konsultacijas 

besikreipiantiems 

pagalbos arba matant 

konkrečią problemą 

mokiniams, 

mokytojams, tėvams 

(globėjams); 

Esant poreikiui V. Gaižauskienė 180 

konsultacijos  

Pirmosios medicinos 

pagalbos teikimas ir 

koordinavimas. 

Pirmosios medicinos 

pagalbos teikimas 

įvykus nelaimingam 

atsitikimui. 

Esant poreikiui V. Gaižauskienė 50 atvejai  

Pagalba mokiniams 

ugdant sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

Mokinių patikra dėl 

galimų užsikrėtimo 

pedikulioze atvejų. 

Esant poreikiui V. Gaižauskienė 1 patikrinimas 

Ugdymo įstaigos 

bendruomenės 

informavimas apie 

mokinių sergamumą 

užkrečiamosiomis                             

ligomis. 

Bendruomenės 

informavimas apie 

susirgimą 

užkrečiamomis ligomis  

Esant poreikiui V. Gaižauskienė 59 atvejai  

Pagalba organizuojant 

mokinių 

imunoprofilaktiką. 

Informacijos skleidimas 

apie gripo profilaktinius 

skiepijimus. 

 10-11 mėn. V. Gaižauskienė 1 stendas  
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Mokyklos aplinkos 

atitikties visuomenės 

sveikatos priežiūros 

teisės aktų 

reikalavimams 

vertinimas. 

Ugdymo organizavimo  

ir aplinkos atitikties 

visuomenės sveikatos 

teisės aktų 

reikalavimams 

vertinimas. 

 

2 k. per mokslo 

metus/ esant 

poreikiui 

V. Gaižauskienė  3 patikrinimai  

Renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

tema. 

Edukacinė pamoka 

„Sveiko maisto nauda 

augančiam organizmui“ 

 

Vasario mėn. V. Gaižauskienė  2   užsiėmimai 

 36 dalyviai 

Renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

tema. 

Praktinis užsiėmimas 

„Traumos ir pirmoji 

pagalba“ 

 

Kovo mėn V. Gaižauskienė   3 užsiėmimai 

   45 dalyviai 

 

Renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

tema. 

Praktinis užsiėmimas 

„Vanduo gyvybės 

šaltinis“ 

 

Kovo mėn. V. Gaižauskienė   1  užsiėmimas 

 18 dalyvių 

 

 

Renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

tema. 

Edukacinė pamoka 

„Triukšmo poveikis “ 

 

Balandžio mėn. V. Gaižauskienė   2 užsiėmimai 

   35 dalyviai 

 

Renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

tema. 

 

Praktinis užsiėmimas 

„Spindinti šypsena“ 

Gegužės -

Birželio mėn. 

V. Gaižauskienė  9   užsiėmimai  

177 dalyviai  

Renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

tema. 

 

Renginys judumo 

savaitei paminėti 

„Saugus ir aktyvus“ 

Rugsėjo mėn. V. Gaižauskienė 1   renginys 

165 dalyviai 

Renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

tema. 

 

Praktinis užsiėmimai 

„Kur gyvena vitaminai 

?“ 

Spalio mėn. V. Gaižauskienė  1 užsiėmimas  

15 dalyvių 

Renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

tema. 

 

Praktinis užsiėmimas 

 „ Burnos higiena“ 

Spalio mėn. V. Gaižauskienė 9   užsiėmimai 

176 dalyviai 

Renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

tema. 

 

Praktinis užsiėmimas 

 „ Vaisiai ir daržovės“ 

Lapkričio mėn. V. Gaižauskienė 2   užsiėmimai 

21 dalyvis 
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Renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

tema. 

 

Edukacinė pamoka  

„ Pojūčiai“ 

Lapkričio mėn. V. Gaižauskienė 2   užsiėmimai 

37 dalyviai 

Renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

tema. 

 

Praktinis užsiėmimas     

“ Pirštelių mankšta“ 

Lapkričio mėn V. Gaižauskienė 2   užsiėmimai 

33 dalyviai 

Renginių 

organizavimas 

sveikos gyvensenos 

tema. 

 

Praktinis užsiėmimas  

„Saugus kelyje“ 

Gruodžio mėn. V. Gaižauskienė 1   užsiėmimas 

 16 dalyvių 

Stendinės 

informacijos rengimas 

įvairiomis sveikatos 

temomis. 

Stendinė medžiaga  

„Peršalimo ligos ir kaip 

jų išvengti?“  

 

Sausio mėn. V. Gaižauskienė 1 stendas  

Stendinės 

informacijos rengimas 

įvairiomis sveikatos 

temomis. 

Stendinė medžiaga  

„Sveika gyvensena“ 

 

Vasario mėn. V. Gaižauskienė 1 stendas  

Stendinės 

informacijos rengimas 

įvairiomis sveikatos 

temomis. 

Stendinė medžiaga  

„Erkės bunda “ 

 

Kovo mėn. V. Gaižauskienė 1 stendas  

Stendinės 

informacijos rengimas 

įvairiomis sveikatos 

temomis. 

Stendinė medžiaga  

„Triukšmo poveikis 

sveikatai“ 

 

Balandžio mėn. V. Gaižauskienė 1 stendas  

Stendinės 

informacijos rengimas 

įvairiomis sveikatos 

temomis. 

Stendinė medžiaga  

„Asmens higiena“ 

 

Gegužės mėn. V. Gaižauskienė 1 stendas  

Stendinės 

informacijos rengimas 

įvairiomis sveikatos 

temomis. 

Stendinė medžiaga  

„Kaip išvengti šilumos 

smūgio?“ 

Birželio mėn. V. Gaižauskienė 1 stendas  

Stendinės 

informacijos rengimas 

įvairiomis sveikatos 

temomis. 

Stendinė medžiaga  

„Vaikų traumos“ 

 

Rugsėjo mėn, V. Gaižauskienė 1 stendas  

Stendinės 

informacijos rengimas 

įvairiomis sveikatos 

temomis. 

Stendinė medžiaga  

„Gripas ir skiepai “ 

 

Spalio mėn. V. Gaižauskienė 1 stendas  
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Stendinės 

informacijos rengimas 

įvairiomis sveikatos 

temomis. 

Stendinė medžiaga  

„Sveikos mitybos nauda 

augančiam organizmui“ 

 

Lapkričio mėn. V. Gaižauskienė 1 stendas  

Stendinės 

informacijos rengimas 

įvairiomis sveikatos 

temomis. 

Stendinė medžiaga 

„Saugus elgesys ant 

ledo“ 

Gruodžio mėn. V. Gaižauskienė 1 stendas  

Pagalba 

Nacionaliniam 

visuomenės sveikatos 

centrui prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos, 

vykdant sustiprintą 

užkrečiamųjų ligų 

epidemiologinę 

priežiūrą. 

Apklausti asmenis, 

turėjusius sąlytį su 

ligoniais, 

sergančiais COVID-19 

liga, ar asmenimis, 

įtariamais, kad 

serga COVID-19 

liga, bei taikyti kitas 

atvejo valdymo 

priemones pagal 

Nacionalinio 

visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

nurodymus. 

Esant poreikiui V. Gaižauskienė  27 atvejai 

 

 

 

                   Visuomenės sveikatos specialistė                                                            Viktorija Gaižauskienė 

                              (pareigos)                                                                                                (Vardas Pavardė) 

 


