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PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,, NYKŠTUKAS‘‘ 2017 METŲ  SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS VEIKLOS  PLANAS 

 

Tema Data Atsakingas 

asmuo 

1 2 3 

1. Organizuoti kasmetinį vaikų sveikatos pažymų 

tvarkymą. 

2. Peržiūrėti Mokyklos kasmetines vaikų pažymas, 

sudaryti vaikų sveikatos rodiklių suvestines. 

3. Vykdyti nemokamo maitinimo organizavimą, 

teikti apskaitos dokumentus. 

4. Stebėti vaikų sergamumą, registruoti medicinines 

pažymas, sudaryti reikalingas metines sergamumo 

ataskaitas. 

5. Valgiaraščio pagal metų laikus (vasara-pavasaris 

ir ruduo-žiema) rengimas, derinimas. 

6. Teikti pirmąją pagalbą susirgus ar susižeidus. 

Pranešti jų tėvams (globėjams), įstaigos administracijai 

apie ligą ar nelaimingą atsitikimą.  

7. Tobulinti higienos įgūdžių ugdymą, švarą . 

8. Bendradarbiauti su Visuomenės sveikatos centru 

vaikų sveikatingumo ir sanitarinės higienos klausimais. 

9. Stebėti, analizuoti, suteikti metodinę pagalbą 

pedagogams apie vaikų sveiko gyvenimo būdo 

organizavimą.  

10. Tikrinti įstaigos patalpų ir aplinkos higieninę 

būklę. 

11. Vaikų maitinimo stebėjimas. Patiekalų išeigų 

svorio patikrinimas. 

12. Dalyvauti akcijose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių 

vartojimas“. 

13. Parengti įvairią informaciją apie vaikų 

sveikatinimo profilaktikos priemones (atmintinės, 

lankstinukai ir pan.). 

14. Organizuoti susitikimus su ugdytinių šeimomis, 

konsultuoti tėvus sveikos gyvensenos klausimais. 

15. Ieškoti metodų, būdų, formų vaikų emocinei 

sveikatai ugdyti. Dalyvauti tarptautinėje programoje 

,,Zipio draugai‘‘(5-7 m. vaikams įgyti socialinių bei 

emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės 

vaikų emocinės savijautos. 

16. Akcijos „Švarus vaikas – linksmas, sveikas“. 

Rugsėjo-spalio mėn. 

 

9 mėn. 

 

Nuolat 

 

Visus metus 

 

 

Visus metus 

Pagal poreikį 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

Nuolat 

 

Nuolat 

                  

               

Nuolat 

 

Per mokslo metus 

 

Per mokslo metus 

 

Per mokslo metus 

 

 

Per mokslo metus 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

 

1-ną kartą per ketvirtį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė-

dietistė 

R.Grikšienė 

 

 



Sveikatos ir sporto savaitės organizavimas. 

17. Pokalbiai, užsiėmimai su vaikais sveikatos 

stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais.  

18. Informuoti įstaigos darbuotojus apie profilaktinius 

sveikatos tikrinimus, bei poreikio mokytis higienos 

įgūdžių ir pirmos pagalbos teikimo. 

 17. Tobulinti kvalifikaciją, studijuoti naujausią literatūrą, 

dalyvauti konferencijose, seminaruose. 

 

Pagal poreikį 

 

 Visus metus 

 

 

Visus metus 

 

 

 

Sveikatos priežiūros specialistė-dietistė                                                          Ramutė Grikšienė 


