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2017-2018 M. M. KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 

 

1. 2017 m. sausio 1 d. – birželio 6 d. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano 
įgyvendinimo ataskaita 

 
Vykdyta informacijos sklaida tėvams ir mokiniams apie pedikuliozės profilaktiką, jos 

gydymą. 5-8 klasėse vyko integruotos technologijų pamokos „Sveika mityba“, žmogaus saugos ir 

biologijos pamokos „Pirmoji pagalba traumų ir nelaimingų atsitikimų metu”. Sveikatą 

stiprinančiuose renginiuose „Sporto šaka, kurioje jaučiuosi stipriausias” ir „Sportuojame drauge” 

dalyvavo 100% progimnazijos mokinių. Organizuotame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai” 

dalyvavo 40% 3-4 klasių mokinių. Visi pradinių klasių mokiniai dalyvavo dantų valymo įgūdžių 

formavimo projekte „Sveiki dantys – misija įmanoma“. Vyresnėse klasėse mokiniai sužinojo apie 

tuberkuliozę, gripą, gilino žinias apie narkomanijos pasekmes.  Atliktos dvi anketinės apklausos 

apie penktokų toleranciją ir mokinių priklausomybę nuo kompiuterio. Tėvams išdalinti 

informaciniai  lankstinukai apie internete slypinčius pavojus ir tuberkuliozę. Visų klasių mokiniai 

dalyvavo akcijoje „Tylos galia”, o dieninę vasaros stovyklą lankantys mokiniai buvo mokomi, kaip 

saugotis nuo erkių.   
Sveikatos priežiūros veiklos plano priemonės įvykdytos.   

 
2. Priemonės 2017 - 2018 m. m. 

 
Eil. 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Vykdymo 

terminas 

Ištekliai Dalyv-

iai 

1. Integruotos etikos 

pamokos 

„Priklausomybės ir jų 

žala jaunam 

organizmui”. 

Soc. pedagogė R. 

Lamsargienė, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja  

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Rugsėjo 14 d.  5-8 

klasės 

2. Sveikatos ugdymo 

diena progimnazijoje. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja, klasių 

auklėtojai 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Rugsėjo 14 d. Darbo 

grupė 

1-8 

klasės 

3. Paskaitėlės „Aš –

saugus kelyje”. 

Soc. pedagogė R. 

Lamsargienė 

Kauno VPK 

kelių policijos 

valdybos 

tarnybos 

organizacinis 

skyrius 

Spalio 2, 11 d.  1-4 

klasės 

4. Integruota žmogaus 

saugos pamoka skirta 

Psichikos dienai 

paminėti „Noriu 

žinoti”. 

Soc. pedagogė R. 

Lamsargienė, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja, 

psichologė I. 

Markevičienė, 

žmogaus saugos 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Spalio 10 d.   5 ir 7 

klasės 



mokytoja V. 

Virbaitienė 

5.  Integruota pasaulio 

pažinimo pamoka 

skirta Pasaulinei 

regėjimo dienai „Kaip 

jaučiasi aklas 

žmogus”. 

Klasių auklėtojai, 

Soc. pedagogė R. 

Lamsargienė 

 Spalio 12 d.  1-4 

klasės 

6. Akcija „Švarios rankos 

– sveikata” 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Spalio 20 d.  1-4 

klasės 

7. Akcija „Ar ne per 

sunki tavo kuprinė?“ 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Lapkričio 7 d.  1-6 

klasės 

8. Akcija sveikos 

mitybos dienai 

paminėti „Mano 

sveikuoliški 

pusryčiai”. 

Klasių auklėtojai, 

Soc. pedagogė R. 

Lamsargienė, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Lapkričio 9 d.  1-4 

klasės 

9.  Pokalbiai, diskusijos 

„Sveikai maitinuosi ir 

gerai jaučiuosi”. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Lapkričio 14 

d.  

 3-4 

klasės 

10. Paskaita 

priklausomybių 

prevencijos temomis. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja, 

 

 

 

Kauno m.  

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras kartu su 

Labdaros ir 

paramos fondo 

“Krizių 

prevencijos 

centru” 

Lapkričio 16 

d. 

 6-8 

klasės 

11.  Integruota chemijos 

pamoka tarptautinei 

nerūkymo dienai 

paminėti. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja, 

chemijos mokytoja 

L. Makarevičiūtė 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Lapkričio 20 

d. 

 8 klasės 

12.  Diskusinės pamokos 

apie tuberkuliozę. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Lapkričio 30 

d. 

 1-8 

klasės 

13. Integruota dailės 

pamoka skirta 

pasaulinei AIDS 

dienai paminėti. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja, soc. 

pedagogė R. 

Lamsargienė, dailės 

mokyt. K. Gagienė 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Gruodžio 1 d.  8 klasės 



14. Klasės valandėlių 

ciklas prieš patyčias. 

Soc. pedagogė R. 

Lamsargienė, 

klasių auklėtojai 

 Gruodžio 4, 

11, 18 d. 

 

 5 klasės 

15.  Vasaris – 

sveikatingumo mėnuo 

„Sportui prastas oras -

ne kliūtis“.  

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja, kūno 

kultūros mokytoja 

G. Šiūšienė, klasių 

auklėtojai 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Vasario 8 d. 

 

 

 

 

 

 

Darbo 

grupė 

1-8 

klasės 

16. Gervės kaip vilties ir 

sveikatos simbolio 

lankstymo akcija skirta 

vėžiu sergančių vaikų 

dienai paminėti. 

 

Soc. pedagogė R. 

Lamsargienė, dailės 

mokytoja K. 

Gagienė, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Vasario 15 d. 

 

10 Eur, 

2% 

GPM 

paramos 

lėšos 

8 klasės 

17. Pamokėlės skirtos 

gerinti dantų higieną. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Vasario 15d.  1 klasės 

18. Akcija ausų ir klausos 

dienai paminėti 

„Atspėk koks čia 

garsas“. 

 

 

 

Soc. pedagogė R. 

Lamsargienė, 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja, klasių 

auklėtojai 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Kovo 1 d.  1-4 

klasės 

19.  

 

 

 

 

 

 

Traumų ir nelaimingų 

atsitikimų prevencija. 

Paskaita ir praktiniai 

mokymai „Trauma: 

kaip elgtis?“ 

 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja, 

žmogaus saugos 

mokytoja V. 

Virbaitienė 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Kovo 15 d.  8 klasės 

20. Piešinių konkursas 

skirtas laimės dienai 

paminėti „Mano laimė 

tai...“. 

Soc. pedagogė R. 

Lamsargienė, dailės 

mokytoja K. 

Gagienė 

 Kovo 20 d.  5-6 

klasės 

 

 

21. Integruota biologijos 

pamoka skirta vandens 

dienai paminėti 

„Vanduo – gyvybės 

šaltinis“. 

Soc. pedagogė R. 

Lamsargienė, 

biologijos mokytoja 

L. Makarevičiūtė 

 Kovo 22 d.  5-7 

klasės 

22. Akcija savaitė be 

patyčių „Draugiškumo 

savaitė“. 

Soc. pedagogė R. 

Lamsargienė, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Kovo mėn. 10 Eur, 

2% 

GPM 

paramos 

lėšos 

1-8 

klasės 

23. Asmens higienos 

paskaitėlės. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Balandžio 12 

d. 

 5-6 

klasės 



24. Triukšmo matavimo 

akcija „Kiek yra per 

garsiai?“. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Balandžio 25 

d. 

 5-6 

klasės 

25. Progimnazijos sporto 

šventė. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja, kūno 

kultūros mokytoja 

G. Šiūšienė, klasių 

auklėtojai 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Gegužės 3 d. Darbo 

grupė 

1-8 

klasės 

26. Viktorina apie 

rūkymo, tabako, 

alkoholio ir  narkotikų 

žalą. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė V. 

Jadvinskaja, 

soc.pedagogė R. 

Lamsargienė 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Gegužės 24 d. 20 Eur, 

2% 

GPM 

paramos 

lėšos 

1-4 

klasės, 

5-8 

klasės 

 

 

Planą parengė: 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Šidlauskienė 

socialinė padagogė Renata Lamsargienė 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vanda Jadvinskaja 


