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Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  
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2019 m. 
 

METINIS DARBO PLANAS 
 

Ketv. Priemonė 
Funkcija  

Data  Dalyviai 
Vykdytojai 

Vertinimo 
kriterijai 

I ketv. Pirmos pagalbos suteikimas 
pavojingų būklių, traumų, 
nelaimingų atsitikimų ar 
apsinuodijimų atvejais 

sausio-kovo 
mėn. 

vaikai 1 

 Sveikatinimo veiklos metodinių 
konsultacijų mokytojams, 
mokiniams, jų tėvams (globėjams) 
teikimas 

sausio-kovo 
mėn. 

Tėvai 
Darbuotojai 

Vaikai  

5 
5 
2 

 Mokinių sveikatos būklės stebėsena 
(pagal pateiktus vaiko sveikatos 
pažymėjimus, parengtų būklių 
apibendrinimas 

sausio-kovo 
mėn. 

darbuotojai 1 

 Sveikatos ugdymas ir mokymas 
sveikos gyvensenos ir ligų 
prevencijos temomis 

sausio-kovo 
mėn. 

 Renginių sk./ 
dalyvių skaičius  
10 / 120 

 Užkrečiamų ligų profilaktika sausis vaikai 
 

3 / 36 

 Neinfekcinių ligų profilaktika 
 

- - - 

 Sveikatai įtaką darančios aplinkos 
poveikio mažinimo priemonės 

kovas Vaikai 
Tėvai  

3 / 44 
1 / 4 

 Žalingų įpročių prevencija - - - 
 Fizinio aktyvumo skatinimo 

priemonės 
- - - 

 Sveikos mitybos skatinimo priemonės - - - 

 Psichikos sveikatos gerinimo 
priemonės 

- - - 

 Traumatizmo prevencija ir pirmoji 
pagalba 

- - - 

 Kita  vasaris vaikai 3 / 36 
II 
ketv. 

Pirmos pagalbos suteikimas 
pavojingų būklių, traumų, 
nelaimingų atsitikimų ar 
apsinuodijimų atvejais 

balandžio-
birželio mėn. 

 
vaikai 

1 



 Sveikatinimo veiklos metodinių 
konsultacijų mokytojams, 
mokiniams, jų tėvams (globėjams) 
teikimas 

balandžio-
birželio mėn. 

Tėvai 
Darbuotojai 

Vaikai  
 

2 
2 
1 

 Mokinių sveikatos būklės stebėsena 
(pagal pateiktus vaiko sveikatos 
pažymėjimus, parengtų būklių 
apibendrinimas 

balandžio-
birželio mėn. 

- - 

 Sveikatos ugdymas ir mokymas 
sveikos gyvensenos ir ligų 
prevencijos temomis 

balandžio-
birželio mėn. 

 Renginių sk./ 
dalyvių skaičius 
10 / 100  

 Užkrečiamų ligų profilaktika balandis Vaikai 
Tėvai  

1 / 12 
1 / 6 

 Neinfekcinių ligų profilaktika balandis vaikai 2 / 18 
 Sveikatai darančios aplinkos poveikio 

mažinimo priemonės 
birželis vaikai 2 / 24 

 Žalingų įpročių prevencija gegužė tėvai 1 / 5 

 Fizinio aktyvumo skatinimo 
priemonės 

gegužė vaikai 2 / 20 

 Sveikos mitybos skatinimo priemonės - - 
 

- 

 Psichikos sveikatos gerinimo 
priemonės 

- - - 

 Traumatizmo prevencija ir pirmoji 
pagalba 

birželis vaikai 1 / 10 

III 
ketv. 

Pirmos pagalbos suteikimas 
pavojingų būklių, traumų, 
nelaimingų atsitikimų ar 
apsinuodijimų atvejais 

liepos-rugsėjo 
mėn. 

vaikai 1 

 Sveikatinimo veiklos metodinių 
konsultacijų mokytojams, 
mokiniams, jų tėvams (globėjams) 
teikimas 

liepos-rugsėjo 
mėn. 

Tėvai 
Darbuotojai  

2 
2 

 Mokinių sveikatos būklės stebėsena 
(pagal pateiktus vaiko sveikatos 
pažymėjimus, parengtų būklių 
apibendrinimas 

liepos-rugsėjo 
mėn. 

Tėvai 
Darbuotojai  

1 
1 

 Sveikatos ugdymas ir mokymas 
sveikos gyvensenos ir ligų 
prevencijos temomis 

liepos-rugsėjo 
mėn. 

 Renginių sk./ 
dalyvių skaičius 
7 / 160 

 Užkrečiamų ligų profilaktika rugsėjis vaikai 
 

1 / 100 

 Neinfekcinių ligų profilaktika rugsėjis tėvai 
 

1 / 5 

 Sveikatai darančios aplinkos poveikio 
mažinimo priemonės 

rugsėjis vaikai 1 / 15 

 Žalingų įpročių prevencija - - 
 

- 

 Fizinio aktyvumo skatinimo 
priemonės 

liepa vaikai 1 / 10 

 Sveikos mitybos skatinimo priemonės rugpjūtis vaikai 2 / 20 
 Psichikos sveikatos gerinimo 

priemonės 
 

- - - 



 Traumatizmo prevencija ir pirmoji 
pagalba 
 

rugsėjis vaikai 1 / 10 

IV 
ketv. 

Pirmos pagalbos suteikimas 
pavojingų būklių, traumų, 
nelaimingų atsitikimų ar 
apsisnuodijimų atvejais 

spalio-gruodžio 
mėn. 

vaikai 1 

 Sveikatinimo veiklos metodinių 
konsultacijų mokytojams, 
mokiniams, jų tėvams (globėjams) 
teikimas 

spalio-gruodžio 
mėn. 

Tėvai 
Darbuotojai 

Vaikai  

2 
5 
1 

 Mokinių sveikatos būklės stebėsena 
(pagal pateiktus vaiko sveikatos 
pažymėjimus, parengtų būklių 
apibendrinimas 

spalio-gruodžio 
mėn. 

Darbuotojai 1 

 Sveikatos ugdymas ir mokymas 
sveikos gyvensenos ir ligų 
prevencijos temomis 

spalio-gruodžio 
mėn. 

 Renginių sk./ 
dalyvių skaičius 
9 / 100 

 Užkrečiamų ligų profilaktika - - 
 

- 

 Neinfekcinių ligų profilaktika lapkritis tėvai 
 

1 / 5 

 Sveikatai darančios aplinkos poveikio 
mažinimo priemonės 

- - - 

 Žalingų įpročių prevencija - - 
 

- 

 Fizinio aktyvumo skatinimo 
priemonės 

spalis vaikai 2 / 25 

 Sveikos mitybos skatinimo priemonės lapkritis vaikai 
 

2 / 22 

 Psichikos sveikatos gerinimo 
priemonės 

spalis vaikai 2 / 24 

 Traumatizmo prevencija ir pirmoji 
pagalba 

gruodis vaikai 2 / 24 

 
 
SUDERINTA su vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialiste                       Giedre Kundrotiene 
                                                                                                                          (vardas, pavardė, data, parašas) 
 
 
Parengė:  
visuomenės sveikatos specialistė,                                                                       Danutė Remeikienė 
vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje                                                         (vardas, pavardė, parašas) 
 

 
 




