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          PATVIRTINTA 

   Šveicarijos progimnazijos direktoriaus  

   2019 m. lapkričio 7 d. įsakymu  

   Nr. 1V–130  

 

JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS TVARKA 

 

1. Sveikatos priežiūros Šveicarijos progimnazijoje tvarka (toliau – Tvarka) parengta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Švietimo 

ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl sveikatos priežiūros 

mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. Kvalifikacinius reikalavimus specialistams nustato Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministras. 

3. Sveikatos priežiūros specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais, progimnazijos nuostatais, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis 

bei savo pareigybės aprašymu. 

4. Į progimnaziją atvyksta sveikatos priežiūros specialistas, kuris teikia konsultacijas 

mokytojams, mokiniams sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais. Informuoja progimnazijos 

bendruomenę sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais progimnazijos stenduose, 

renginiuose, viktorinose ir kt.  

5. Sveikatos priežiūros progimnazijoje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti 

sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. 

6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos: 

6. 1. rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę; 

6. 2. pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl 

Mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą; 

6.3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės progimnazijos bendruomenei 

(ne rečiau kaip 1 kartą per metus); 

6.4. su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti progimnaziją ir ugdomo pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos 

stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį; 

6.5. identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos 

raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius; 

6.6. progimnazijos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius; 

6.7. teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir progimnazijos aplinkos sveikatinimo 

priemonių įtraukimo į progimnazijos strateginius veiklos planus progimnazijos administracijai (ne 

rečiau kaip vieną kartą per metus); 

6.8. organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir progimnazijos aplinkos 

sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją; 

6. 9. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą 

sveikatos ugdymo veiklą progimnazijoje; 

6. 10. teikti sveikatos žinias progimnazijos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei 

sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai; 

6. 11. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą progimnazijoje; 

6. 12. tikrinti mokinių asmens higieną; 
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6.13. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal 

kompetenciją; 

6. 14. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones; 

6. 15. konsultuoti progimnazijos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už 

mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais; 

6.16. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo progimnazijose ir vaikų socialinės globos įstaigose 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 

d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 

progimnazijose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems 

reikalavimams; 

6.17. dalyvauti progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant progimnazijos 

veiklą; 

6.18. teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros 

ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą. 

7.  Sveikatos priežiūra progimnazijoje vykdoma pagal progimnazijos sveikatos priežiūros 

veiklos planą, kuris yra sudedamoji progimnazijos metinės veiklos programos dalis.  

8. Sveikatos priežiūrai progimnazijoje skirta patalpa – sveikatos priežiūros kabinetas, 

kuriame yra: stalas, spinta dokumentams, medicinos kušetė, svarstyklės, ūgio matuoklė, 

kraujospūdžio matavimo aparatas, termometras kūno temperatūrai matuoti, priemonės, reikalingos 

regėjimo aštrumui nustatyti, pirmosios pagalbos vaistinėlė. 

9. Specialistas už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

______________ 


