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2015/2016 MOKSLO METŲ SVEIKATOS UGDYMO PLANAS
ALYTAUS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS

DATA

TEMA

VEIKLA/PRIEMONĖ

TIKSLINĖ
GRUPĖ

Pedikuliozės
profilaktika

RUGSĖJIS

I sav.

II sav.

Sveikatos žinių
testas

Pedikuliozės profilaktika vykdoma vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro utėlėtumo profilaktikos tvarkos aprašu, kuris parengtas atsižvelgiant į
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro rekomendacijas.
Siekiant užkirsti kelią pedikuliozės plitimui vykdomos nuolatinės šios ligos profilaktinės
priemonės visose Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose.
Priemonės:
 tėvų (globėjų) sutikimų dėl reguliaraus vaikų galvų tikrinimo 2015/2016 mokslo metais
rinkimas;
 individualios pedikuliozės profilaktikos priemonės (vaikų galvų patikra).
Sveikatos gyvensenos ugdymas – tai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių visuma. Siekiant
kryptingai ir tikslingai vykdyti šį mokymą, taip pat norint išsiaiškinti, ar vykdomos priemonės
turi teigiamą poveikį, reikia žinoti, kiek ir kokių sveikatos žinių turi moksleiviai. Sveikatos
žinių testas 5, 9 klasių mokininiams, tai kasmetinis, „tradicinis“ vaikų žinių patikrinimas,
kuriuo siekiame stebėti sveikatos žinių dinamiką. Mokinių sveikatos žinių testas apjungia
tokias temas, kaip sveika gyvensena, sveika mityba, fizinis aktyvumas, pirma pagalba, ligų
profilaktika ir kt.
Tikslas – patikrinti esamas moksleivių sveikatos žinias, siekiant sistemingai vykdyti
visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
Priemonė:
 sveikatos žinių testas.

Visų amžiaus
grupių
moksleiviai

5, 9 kl. (Ig)
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III sav.

Kuprinių svėrimo
akcija „Ką
kuprinėje neši?“

Mokinių sveikatos
stebėsena
IV sav.

Sveikatos žinių patikrinimą vykdys sveikatos priežiūros specialistė mokykloje. Tikslinė
grupė 5 ir 9 klasių mokiniai. Rezultatai analizuojami ir vertinami visuomenės sveikatos biure,
bei pateikiami viešai.
Mokyklinė kuprinė – viena iš daugybės mokyklinių prekių turinti didelę tiesioginę įtaką
vaiko sveikatai. Daug sveriančios ar netinkamai nešiojamos mokyklinės kuprinės įtakoja:
kaklo, pečių, nugaros skausmus, pasunkėjusio kvėpavimo, bei netaisyklingos laikysenos
formavimąsi.
Reikalavimai mokyklinėms kuprinėms yra nustatyti higienos normoje HN 41:2003
„Mokyklinės prekės“. Dokumente nurodyta, kad tuščios mokyklinės kuprinės svoris pradinių
klasių moksleiviams turi būti ne daugiau kaip 700 g, vyresniųjų klasių moksleiviams - ne
daugiau kaip 1000 g. Optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10%
mokinio kūno svorio (pvz., jei mokinys sveria 35 kg, tai jo kuprinė turėtų sverti ne daugiau
kaip 3,5 kg). Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15% mokinio kūno svorio (tai
yra, jei mokinys sveria 35 kg, tai jo kuprinė neturėtų sverti daugiau kaip 5,25 kg).
Tikslas – įvertinti 5, 6 kl. mokinių nešiojamų kuprinių svorį, siekiant išvengti vaikų
laikysenos sutrikimų dėl per didelio kuprinių svorio.
Priemonės:
 akcija „Ką kuprinėje neši?“ (5, 6 kl.);
 diskusija „Ar ne per sunki tavo kuprinė?“.
Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d.
įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir
Higienos norma 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“, kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. moksleiviai mokyklos
visuomenės sveikatos priežiūros specialistui turi pateikti statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a
„Vaiko sveikatos pažymėjimas“, kurioje pateikiama informacija apie moksleivių profilaktinio
sveikatos patikrinimo rezultatus.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys Alytaus rajono bendrojo lavinimo
mokyklose, surinktus duomenis apie vaikų sveikatos būklę teikia Alytaus rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biurui. Vadovaujantis pateiktais duomenimis, atliekama vaikų
sergamumo analizė, kuri svarbi norint tikslingai vykdyti profilaktines sveikatos stiprinimo
priemones, parinkti atitinkamus visuomenės sveikatos mokymo metodus, įvertinti jau
vykdomos veiklos efektyvumą.

5, 6 kl.

Visų amžiaus
grupių
moksleiviai
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Užkrečiamų ligų
profilaktika
„Bakterijoms ir
virusams ant mūsų
rankų vietos nėra“

LAPKRITIS

SPALIS

I sav.

III sav.

Vaikų krūminių
dantų dengimo
silantinėmis
medžiagomis
programa

IV sav.

Mokinių atostogos

I sav

Pedikuliozės
profilaktika

Ant kiekvieno žmogaus odos nuolat gyvena ir dauginasi įvairūs mikroorganizmai
(bakterijos, virusai, grybeliai), kurie įgyjami liečiant įvairius paviršius.
Didelio susibūrimo vietose, tokiose kaip mokykla užkrečiamųjų ligų grėsmės išvengti yra
sunku. Vaikai daug bendrauja tarpusavyje, bėgioja, liečia vienas kitą, dalinasi daiktais, todėl
susidaro palankios sąlygos plisti virusams ir bakterijoms. Užsikrečiame nesilaikant
elementarios higienos: neplaunamos rankos, valgoma neplautos miško ir sodo uogos, vaisiai,
daržovės. Vienas efektyviausių būdų, kaip pašalinti įvairių infekcijų sukėlėjus - plauti rankas.
Tikslas – didinant asmens higienos įgūdžius moksleivių tarpe, siekiant mažinti
sergamumas jų užkrečiamomis ir infekcinėmis ligomis, skatinti didesnę mokyklų
bendruomenių atsakomybę už savo sveikatą.
Priemonė:
 teorinis – praktinis užsiėmimas/įžanginis projekto „Bakterijoms ir virusams ant mūsų
rankų vietos nėra“ renginys.
Vaikų krūminių dantų silantavimo programa (toliau-Programa) skirta 6–14 metų vaikų
nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių ėduonies prevencijai. Silantai - tai skysta
plombinė medžiaga, kuria užpildomos nuolatinių krūminių dantų vagelės. Taip dantys
apsaugomi nuo dantų ėduonies, be to, juos lengviau valyti. Silantais dengiami tik nesugedę
nuolatiniai dantys.
Tikslas – skatinti vaikų krūminių dantų silantavimą, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos
vykdomą prevencinę programą.
Priemonė:
 tęstinis konkursas.

Visų amžiaus
grupių
moksleiviai

Pedikuliozės profilaktika vykdoma vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro utėlėtumo profilaktikos tvarkos aprašu, kuris parengtas atsižvelgiant į
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro rekomendacijas.
Siekiant užkirsti kelią pedikuliozės plitimui vykdomos nuolatinės šios ligos profilaktinės
priemonės visose Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose.
Priemonė:
 individualios pedikuliozės profilaktikos priemonės (vaikų galvų patikra).

Visų amžiaus
grupių
moksleiviai

Pradinių
klasių
moksleiviai
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II sav.III sav.

GRUODIS

IV sav.

I savII sav.

Oda. Jos priežiūra.
Probleminė oda.
Lytėjimo proceso
mechanizmas

Viktorinos
„Noriu augti
sveikas VIII“
atranka

Lytiškumo
ugdymas
Įgytas
imunodeficito
sindromas
Žmogaus
imunodeficito
virusas (ŽIV)

Oda – žmogaus kūno paviršiaus dangalas, kuris su specializuotais dariniais – plaukais,
nagais ir odos liaukomis – sudaro bendrąją kūno dangą. Ji yra sunkiausias (3-4 kg) ir
didžiausias (1.5-2 m²) žmogaus organas. Oda, tai organas, kuris atlieka keletą itin svarbių
funkcijų: apsauginę, termoreguliacinę, jutiminę, imunologinę, sekrecinę, rezorbcinę.
Vaikų oda elastinga, nes joje daug elastinių skaidulų. Ilgainiui jų kiekis sumažėja oda
pradeda raukšlėtis. Kodėl mes senstame ir raukšlėjamės, ar kodėl atsiranda spuogai? Šie ir kiti
klausimai bus aptariami užsiėmimo „Mylėk odą, kurioje gyveni!“ metu.
Tikslas – supažindinti moksleivius su žmogaus oda: jos svarba, ypatumais bei priežiūra,
didelį dėmesį skiriant jaunatvinių spuogų atsiradimui, bei apsisaugojimui nuo tokių ir panašių
odos problemų.
Priemonė:
 teorinis užsiėmimas „Mylėk odą, kurioje gyveni!“.
Sveikatos žinių suteikimas yra daugiapakopis procesas, kurio metu siekiama suteikti
teorinių žinių ir ugdyti praktinius įgūdžius. Vyrauja vieninga nuomonė, kad šis ugdymo
procesas turi prasidėti ankstyvoje vaikystėje ir jame kaip siektinas pavyzdys turi dalyvauti ir
mokytojai, ir tėvai, ir sveikatos specialistai. Yra daug būdų ir metodų, kuriuos pagal amžių,
tikslinę grupę galima pasitelkti sveikatos ugdymo procesui. Viduriniojo mokyklinio amžiaus
vaikus neretai yra sunkoka sudominti teorinėmis paskaitomis, diskusijomis, tačiau jie
entuziastingai įsitraukia į konkursus, viktorinas, todėl Alytaus rajono visuomenės sveikatos
biuras jau aštuntus metus vykdo viktoriną „Noriu augti sveikas“.
Priemonė:
 atrankiniai viktorinos turai.
Lytiškumo ugdymas – tai pagal amžių tinkamas, kultūriškai adaptuotas mokymas apie
lytiškumą ir santykius, pateikiant realistišką ir moksliškai pagrįstą informaciją. Lytiškumo
ugdymas siekia padėti bręstančiai asmenybei atskleisti ir sėkmingai išlaikyti lytinį tapatumą, į
asmeninti bei išreikšti savąjį lytiškumą darniuose, pagarba ir lygiavertiškumu grįstuose
santykiuose.
Tikslas – ugdyti mokinių holistinį požiūrį į augimą, brendimą įvairiais aspektais (fiziniu,
psichiniu (emociniu, protiniu), socialiniu, dvasiniu), aptarti lyties tapatybės formavimąsi,
padėti suprasti, kad lytiniai santykiai nėra vien elgesys, kurio funkcija tėra dauginimasis ir
malonumas. Aptarti lytinių santykių pasekmes.
Priemonės:
 teorinis užsiėmimas;
 Pasaulinės AIDS dienos paminėjimas.

Visų amžiaus
grupių
moksleiviai

6, 7, 8 kl.

Visų amžiaus
grupių
moksleiviai
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III sav.

IV sav.

SAUSIS

I sav.

II sav.

„Noriu augti
sveikas VII“
finalinis renginys

Moksleivių
sveikatos stebėsena

VASARIS

6,7,8 kl.

Visų amžiaus
grupių
moksleiviai

Mokinių atostogos

Pedikuliozės
profilaktika

III sav.IV sav.

I sav.

Sveikatos žinių viktorina "Noriu augti sveikas" kiekvienais metais vyksta dviem etapais.
Pirmajame, atrankiniame etape, kviečiami dalyvauti visi Alytaus rajono 6-8 klasių moksleiviai.
Į antrąjį etapą – finalą, patenka tik po vieną geriausiai atrankines užduotis įveikusį minėtųjų
klasių moksleivį. Laimėtojai į finalą su savimi turi atsivežti namų darbą (užduotį), kurią iš
anksto pateikia Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir plakatą, kuriame
atsispindi mokyklos pavadinimas.
Priemonė:
 finalinis renginys.
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistai kiekvieną pusmetį renka ir
analizuoja moksleivių į mokyklas pristatytas gydytojų pažymas, kuriose nurodoma kokiomis
ligomis jie sirgo (serga). Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys Alytaus
rajono bendrojo lavinimo mokyklose surinktus sergamumo duomenis teikia biurui, kur
atliekama išsami sergamumo analizė ir nustatoma bendra ir individuali situacija atskirose
rajono mokyklose
Mokinių sveikatos statistinė analizė. 1–12 klasių mokinių sergamumo analizė pagal
surinktas sveikatos pažymas iš gydytojo už 2015-09-01 – 2016-01-01 laikotarpį.

Plokščiapėdystė ir
jos profilaktika
"Sveikos pėdos
mažos bėdos"

Pedikuliozės profilaktika vykdoma vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės visuomenės Visų amžiaus
sveikatos biuro utėlėtumo profilaktikos tvarkos aprašu, kuris parengtas atsižvelgiant į
grupių
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro rekomendacijas.
moksleiviai
Siekiant užkirsti kelią pedikuliozės plitimui vykdomos nuolatinės šios ligos profilaktinės
priemonės visose Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose.
Priemonė:
 individualios pedikuliozės profilaktikos priemonės (vaikų galvų patikra).
Plokščiapėdystė - pėdos deformacija, kuriai būdingas nusileidęs išilginis (vidurinis ar 0-4 kl.
šoninis), skersinis arba abu skliautai. Ji gali būti įgimta arba įgyta. Įgimta plokščiapėdystė
būna dėl įgimto raumenų ir sausgyslių tonuso silpnumo, įgyta – dėl per didelių apkrovų
pėdoms, padidėjusio kūno svorio. Kai pėdos padėtis yra netaisyklinga, tai ir viso kūno
laikysena tampa ydinga. Silpni raumenys ir pėdos kelties forma gali turėti įtakos kelių, klubų,
kaklo ar pečių srities skausmo atsiradimui.
Tikslas – supažindinti moksleivius su plokčiapėdyste ir jos profilaktika, skatinti vaikų
poreikį judėti, lavinti judesius ir formuoti taisyklingą kūno laikyseną.
Priemonė:
 teorinis – praktinis užsiėmimas
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II sav.

III sav.

I sav. III sav.

Kovo mėnuo mėnuo be patyčių

IV sav.

Mokinių atostogos

I sav.

Pedikuliozės
profilaktika

II sav. IV sav.

Akis. Akies
sandara. Regos
mechanizmas.
Akies ligos. Akies
ligų profilaktika

BALANDIS

KOVAS

IV sav.

Mityba. Sveikos
mitybos samprata.
Racionalios
mitybos
pasirinkimas.
"Kas geriau
patars:
mama ar sveikos
mitybos
piramidė?"

Mityba – tai organizmo aprūpinimas maisto medžiagomis. Visas reikalingas medžiagas 1-8 kl.
galima gauti su maistu. Patariama valgyti saikingai, bet įvairaus maisto. Žinoma, jog sveikus
mitybos įpročius reikia formuoti nuo pat ankstyvo amžiaus, siekiant vyresniame amžiuje
išvengti su mityba susijusių ligų. Mokyklinio amžiaus vaikų supratimo apie sveiką mitybą
didinimas yra vienas iš galimų prevencinių veiksmų.
Tikslas – suteikti moksleiviams informacijos apie sveiką mitybą, skatinti racionalios
mitybos pasirinkimo įgūdžius. Užsiėmimų metu moksleiviai bus įtraukiami į diskusiją apie
mitybą ir maistą, taip siekiant didinti jų gebėjimą teisingai pasirinkti ir formuoti gerus mitybos
įpročius. Taip pat, užsiėmimų metu, moksleivių lauks praktiniai užsiėmimai, kurie padės
geriau įsisavinti teorines žinias apie sveiką mitybą.
Priemonė:
 teorinis – praktinis užsiėmimas
Kovo mėnuo skirtas tradiciškai yra draugystės puoselėjimui, gražių ir stiprių tarpusavio Visų amžiaus
santykių skatinimui.
grupių
Netradicinio ugdymo diena patyčių prevencijos tema. (2010 „Draugai lyg tylūs angelai“; moksleiviai
2011 „Kiaušiniada“; 2012 „Origamiada“; 2013 “ Konstruktoriada“; 2014 „Tangramiada“,
2015 „ Balioniada“).
Priemonė: renginys, skirtas visai bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenei.
Su kiekviena Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokykla, dėl šio renginio laikas ir data yra
derinama atskirai.

Pedikuliozės profilaktika vykdoma vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro utėlėtumo profilaktikos tvarkos aprašu, kuris parengtas atsižvelgiant į
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro rekomendacijas.
Siekiant užkirsti kelią pedikuliozės plitimui vykdomos nuolatinės šios ligos profilaktinės
priemonės visose Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose.
Priemonė:
 individualios pedikuliozės profilaktikos priemonės (vaikų galvų patikra).
Akis – tai jutimo organas, kuris iš visų mūsų pojūčių teikia daugiausiai informacijos apie
mus supantį pasaulį. Ne visi gali pasigirti galimybe matyti pasaulį ryškiomis spalvomis,
kadangi atsiranda vis daugiau vaikų ir suaugusių žmonių, kurie skundžiasi susilpnėjusiu
regėjimu. To priežastis: netaisyklingas skaitymas ir rašymas (atstumas iki objekto),
netaisyklingas sėdėjimas, darbas prie netinkamo apšvietimo, ilgai dirbant su kompiuteriu ar
žiūrint televizorių.
Tikslas – supažindinti mokinius su akies sandara ir regos svarba, aptarti mokykliniame
amžiuje pasitaikančias akių ligas, tokias kaip konjunktyvitas, miežis, trumparegystė,

Visų amžiaus
grupių
moksleiviai

Visų amžiaus
grupių
moksleiviai

6

GEGUŽĖ
BIRŽELIS

I sav. IV sav.

Užkrečiamos
parazitinės,
kirmėlinės ligos ir
jų prevencija
„Apsaugok save ir
kitus“

I sav. III sav.

Nepilnamečių
justicijos
problemos.
Jų įtaka sveikatai

toliaregystė, astigmatizmas, sausų akių sindromas, ugdyti akių higienos įgūdžius, aptariant
akių ligų profilaktikos klausimus.
Priemonė:
 teorinis – praktinis užsiėmimas
Lietuvoje kasmet kirmėlinėmis ligomis serga daugiau kaip 30 tūkstančių žmonių, kurių 1-7 kl.
daugumą sudaro 6 – 12 metų vaikai. Didelį sergamumą helmintozėmis lemia prastas higienos
laikymasis namuose, vaikų kolektyvuose, blogos sanitarinės sąlygos bei žinių apie helmintozes
ir jų profilaktiką stoka.
Parazitinės kirmėlės (helmintai) silpnina vaikų sveikatą. Nors šie susirgimai retai baigiasi
mirtimi, tačiau sukelia įvairių negalavimų: bendrą silpnumą, viduriavimą, pilvo skausmus,
pykinimą, vėmimą, galvos skausmą, odos bėrimus, kosulį, regos sutrikimus, mažina apetitą bei
sukelia kūno masės mažėjimą, sutrikdo miegą.
Tikslas – suteikti teorines žinias apie parazitines kirmėles ir jų poveikį žmogui, kad patys
galėtų apsisaugoti ir apsaugotų aplinkinius, ugdyti praktinius vaikų higienos įgūdžius.
Priemonė:
 teorinis – praktinis užsiėmimas
Nepilnamečių justicija, tai sritis apimanti vaikų teisių apsaugą, rizikos grupių prevenciją ir 7-12 kl.(IVg)
globą, vaikų ir jaunimo švietimo bei užimtumo politiką. Siaurąja prasme nepilnamečių justicija
suprantama kaip teisingumo vykdymas nuo teisinės atsakomybės atsiradimo iki jos
pasibaigimo. Pagrindinės vaikų problemos vedančios link nusikaltimų yra: žalingi įpročiai
(narkotikai, rūkymas, alkoholio vartojimas, neužimtumas, neigiama draugų įtaka, socialinės ir
ekonominės problemos, problemos šeimoje ir mokymo įstaigoje.
Didžiausią pavojų sveikatai kelia rūkymas – jis skatina kvėpavimo organų, širdies ir
kraujagyslių ligų vystymąsi, vėžio atsiradimą. Alkoholio vartojimas slopina protinius
sugebėjimus, asmens galimybes mokytis, atsiminti informaciją, sukelia gyvybiškai svarbių
organų (smegenų, kepenų) veiklos sutrikimus. Narkotikų žala itin didelė, kadangi prie jų
priprantama ypač greitai, vyksta greita žmogaus degradacija. Po pirmosios narkotikų dozės
(net labai mažos), žmogus išgyvena euforiją. Vartojant toliau, euforinė būsena silpnėja, vystosi
psichinė, vėliau ir fizinė priklausomybės.
Tikslas – supažindinti moksleivius su jų bendraamžių justicijos problemomis ir
pasekmėmis sveikatai, bei tolesniam gyvenimui.
Priemonė:
 teorinis – praktinis užsiėmimas
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Moksleivių
sveikatos stebėsena

Sveikatos stiprinimo specialistė
(pareigų pavadinimas)

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistai kiekvieną pusmetį renka ir
analizuoja moksleivių į mokyklas pristatytas gydytojų pažymas, kuriose nurodoma kokiomis
ligomis jie sirgo. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys Alytaus rajono
bendrojo lavinimo mokyklose surinktus sergamumo duomenis teikia biurui, kur atliekama
išsami sergamumo analizė ir nustatoma bendra ir individuali situacija atskirose rajono
mokyklose.
Mokinių sveikatos statistinė analizė.1-12 klasių mokinių sergamumo analizė pagal surinktas
sveikatos pažymas iš gydytojo už 2015-01-01 – 2015-06-15 laikotarpį.

_______________________
(parašas)

Visų amžiaus
grupių
moksleiviai

Dovilė Rimašauskienė
(vardas ir pavardė)

SUDERINTA
____________________
(pareigų pavadinimas)
____________________
(parašas)
____________________
(vardas ir pavardė)
____________________
(data)
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