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2018-2019 M. M. KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 

1. 2017-2018 m. m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano  

įgyvendinimo ataskaita 

2017-2018 m. m., įgyvendinant visuomenės sveikatos priežiūros planą, įvykdytos 5 alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinės priemonės, 5 priemonės sveikos 

mitybos įpročiams formuoti, traumų prevencijai ir fizinei sveikatai stiprinti – 8 priemonės, psichinės 

sveikatos gerinimui – 4 priemonės. Vykdyta informacijos sklaida tėvams ir mokiniams apie pedikuliozės 

profilaktiką, jos gydymą, tėvams išdalinti informaciniai lankstinukai. Sveikatą stiprinančiuose 

renginiuose „Sporto šaka, kurioje jaučiuosi stipriausias”, integruotoje sveikatos ugdymo dienoje ir 

sporto šventėje dalyvavo 100% progimnazijos mokinių. 3 pradinės klasės 2018 m. sausio – rugpjūčio 

mėn. dalyvavo Lietuvos neformaliojo švietimo centro organizuotame projekte ,,Sveikata visus metus” 

ir kiekvieną mėnesį vykdė sveikatą stiprinančias projekto veiklas. Atlikta anketinė apklausa patyčių 

mastui progimnazijoje įvertinti.  

Sveikatos priežiūros veiklos plano priemonės įvykdytos. 

 

2. Priemonės 2018 - 2019 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Vykdymo 

terminas 

Ištekliai Dalyviai 

1.  Akcija „Sėdėk 

tiesiai“. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Rugsėjo 

mėn. 

 1-8 

klasės 

2.  Dalyvavimas 

projekte ,,Sveikata 

visus metus”. 

Pradinių klasių 

mokytojos, soc. 

pedagogė V. 

Ramonienė 

Lietuvos 

neformaliojo 

švietimo centras 

Rugsėjis- 

gruodis 

 3b, 4a, 

4b klasės 

3.  Sveikatos ugdymo 

diena 

progimnazijoje. 

Kūno kultūros 

mokytoja, klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Rugsėjo 

20 d. 

 1-8 

klasės 

4.  Akcija ,,Kiek 

sveria tavo 

kuprinė”? 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Rugsėjo  

26 d. 

 1-8 

klasės 

5.  ,,Rugsėjis – 

saugaus eismo 

mėnuo”. 

Pavaduotoja 

ugdymui V. 

Šidlauskienė, 

žmogaus saugos 

mokytoja  

V. Virbaitienė 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Rugsėjo 

mėn. 

 1-8 

klasės 

6.  Integruotos etikos 

pamokos 

„Priklausomybės ir 

jų žala jaunam 

organizmui”. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Spalio  

4 d. 

 5-8 

klasės 



7.  Integruota žmogaus 

saugos pamoka, 

skirta Psichikos 

sveikatos dienai 

paminėti „Noriu 

žinoti“. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas, 

žmogaus saugos 

mokytoja V. 

Virbaitienė 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Spalio  

10 d. 

 5 ir 7 

klasės 

8.  Akcija sveikos 

mitybos dienai 

paminėti ,,Sveikas 

maistas visiems!”. 

Visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas, 

biologijos mokytoja 

E. Titenytė, 

technologijų 

mokytoja D. 

Vainauskienė 

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Spalio  

11 d. 

 1-8 

klasės 

9.  Integruota gamtos 

ir žmogaus pamoka 

Pasaulinei regėjimo 

dienai paminėti 

,,Saugokime savo 

regėjimą”. 

Soc. pedagogė V. 

Ramonienė, 

žmogaus saugos 

mokytoja V. 

Virbaitienė, 
visuomenės  

sveikatos priežiūros 

specialistas  

Kauno m. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Spalio  

21 d. 

 1-8 

klasės 

10.  Akcija ,,Švarios 

rankos – mes 

sveiki”. 

Visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas  

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Spalio  

25 d. 

 1-8 

klasės 

11.  Viktorina 

,,Sveikatai 

palankus maistas”. 

Visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas  

 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Lapkričio 

14 d. 

 5-8 

klasės 

12.  Paskaita ,,Žalingi 

įpročiai, kaip 

pasielgsi?” 6-8 

klasių mokiniams. 

Visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas, 

soc. pedagogė V. 

Ramonienė 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Lapkričio 

15 d. 

 6-8 

klasės 

13.  Integruota 

chemijos pamoka 

tarptautinei 

nerūkymo dienai 

paminėti . 

Visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas 

chemijos mokytoja 

V. Jakubčionienė 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Lapkričio 

20 d. 

 8 klasės 

14.  Paskaita ,,Plaučių 

ligos, kaip 

apsisaugoti”. 

Visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Lapkričio 

28 d. 

 1-8 

klasės 

15.  Integruotos dailės 

ir technologijų, 

biologijos 

pamokos, skirtos 

pasaulinei kovos 

prieš AIDS dienai 

paminėti. 

Visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas, 

soc. pedagogė V. 

Ramonienė, 

dailės mokytoja K. 

Gagienė, biologijos 

mokytoja E. Titenytė 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Gruodžio 

1 d. 

 8 klasės 

16.  Integruotos 

biologijos pamokos 

,,Įpročiai, 

padėsiantys 

išvengti antsvorio”. 

Biologijos mokytoja 

E. Titenytė, 

visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Gruodžio 

mėn. 

 7-8 

klasės 



17.  Filmų dienos 5 

klasių mokiniams 

(video, mokomųjų 

filmų peržiūra  

rūkymo, alkoholio,  

narkotinių 

medžiagų  

vartojimo, sveikos  

mitybos, patyčių  

temomis). 

Klasių auklėtojai, 

soc. pedagogė V. 

Ramonienė, 

biologijos mokytoja 

E. Titenytė 

 

 

 

 Gruodžio 

mėn. 

 5 klasių 

mokiniai 

18.  Vasaris – 

sveikatingumo 

mėnuo. ,,Esame 

stiprūs, drąsūs, 

vikrūs” . 

Visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas, 

kūno kultūros 

mokytoja  

G. Šiūšienė, klasių  

auklėtojai 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras  

 

 

Vasario  

13 d. 

 

Darbo 

grupė 

1-8 

klasės 

19.  Gervės kaip vilties 

ir sveikatos 

simbolio  

lankstymo akcija 

skirta vėžiu 

sergančių vaikų  

dienai paminėti.  

Soc. pedagogė V. 

Ramonienė, dailės  

mokytoja K. 

Gagienė, 

visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas  

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Vasario  

15 d. 

10 Eur,  

2%  

GPM  

paramos  

lėšos 

8 klasės 

20.  Akcija ,,Dantuko 

Švaruoliuko  

karalystėje”. 

Visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas  

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Vasario  

15 d. 

 1 klasės 

21.  Akcija pasaulinei 

ausų ir klausos 

dienai paminėti 

,,Saugokime savo 

klausą”. 

Klasių auklėtojai, 

soc. pedagogė V. 

Ramonienė, 
visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas  

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Kovo 1d.  5 klasės 

22.  Pirmosios pagalbos 

pamokėlės 

susižeidus, 

užspringus,  

apsinuodijus ,,Aš 

privalau mokėti  

suteikti  

pirmąją pagalbą”. 

Visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas, 

žmogaus saugos 

mokytoja V. 

Virbaitienė 

 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Kovo 15d.  8 klasės 

23.  Piešinių konkursas,  

skirtas pasaulinei 

laimės dienai  

paminėti ,,Aš esu 

laimingas, nes…” 

Soc. pedagogė  

V. Ramonienė, 

dailės  

mokytoja K. 

Gagienė. 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Kovo 22d.  5-6 

klasės 

24.  Integruota 

biologijos  

pamoka, skirta 

vandens  

dienai paminėti  

,,Stebuklinga 

vandens galia”. 

Soc. pedagogė 

V. Ramonienė, 

biologijos mokytoja  

E. Titenytė 

 Kovo 22d.  5-8 

klasės 

25.  Metodinės 

medžiagos  

Visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas 

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

Balandžio  

12 d. 

 

 5-6 

klasės 



sveikatos 

išsaugojimo ir 

stiprinimo 

klausimais 

kaupimas. 

 sveikatos biuras  

 

 

 

26.  Savaitės ,,Be 

patyčių 2018” 

renginiai. 

Soc. pedagogė V. 

Ramonienė, 

visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas  

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Balandžio 

mėn. 

 1-8 

klasės 

27.  Integruotos 

chemijos pamokos 

,,Oro užterštumo 

poveikis sveikatai”. 

Chemijos mokytoja 

V. Jakubčionienė, 

visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas  

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Gegužės 

mėn.  

 8 klasės 

28.  Triukšmo 

matavimo  

akcija „Kiek yra 

per  

garsiai?“ 

Visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas  

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Gegužės 

17 d. 

 5-6 

klasės 

29.  Viktorina apie  

rūkymo, tabako,  

alkoholio ir 

narkotikų žalą. 

Visuomenės  

sveikatos priežiūros  

specialistas  

Kauno m.  

savivaldybės  

visuomenės  

sveikatos biuras 

Birželio 

mėn. 

20 Eur,  

2%  

GPM  

paramos  

lėšos 

1-4  

klasės,  

5-8  

klasės 

 

Planą parengė: 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Stipinienė 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Šidlauskienė 

biologijos mokytoja Edita Titenytė 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vanda Jadvinskaja 


