
2 priedas

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Informavimo veiksmai, iš viso (1.1.–1.2.): 577 0 14 719 0 0 17 119%
1.1. Skirti mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, visuomenės 
sveikatos priežiūrai,  iš viso: (1.1.1.–1.1.9.) 176 0 0 194 0 0 0 100%

1.1.1.
Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos 
gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai 24 24 100%

1.1.2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija 24 24 100%
1.1.3. Fizinis aktyvumas 28 41 100%
1.1.4. Psichikos sveikata (smurto, patyčių prevencija, streso 

kontrolė ir kt.) 10 10 100%

1.1.5. Aplinkos sveikata 14 14 100%
1.1.6. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 24 24 100%
1.1.7. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 24 29 100%
1.1.8.

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 28 28 100%
1.1.9. Kitos

1.2. Skirti mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos 
priežiūrai (1.2.1.–1.2.14.)

401 0 14 525 0 0 17 127%

1.2.1.
Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos 
gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai 71 1 81 1 138% 100% buvo poreikis

1.2.2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija 59 1 58 2 98% 200% buvo poreikis
1.2.3. Fizinis aktyvumas 29 1 60 2 97% 200% buvo poreikis
1.2.4. Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, 

streso kontrolė ir kt.) 35 1 48 1 111% 100% buvo poreikis

Pakražančio gimnazija

Pastabos*

Sveikatos ugdymo ir 
mokymo renginių 

(paskaitose, pamokose, 
diskusijose, debatuose, 

konkursuose, viktorinose, 
varžybose ir kituose 
viešuose renginiuose) 

dalyvių skaičius 

Leidiniai 
(stendai, 
plakatai)

Eil. Nr.

Įvykdymo procentas

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė 
informacija 

Mokini ų visuomenės sveikatos priežiūra                                                                              

Sveikatos ugdymo ir 
mokymo renginių 

(paskaitose, pamokose, 
diskusijose, debatuose, 

konkursuose, viktorinose, 
varžybose ir kituose 
viešuose renginiuose) 
dalyvių skaičius (vnt.)

Leidiniai 
(stendai, 
plakatai), 

(vnt.)

Planas Įvykdyta

Sveikatos ugdymo ir mokymo 
renginių (paskaitose, 

pamokose, diskusijose, 
debatuose, konkursuose, 
viktorinose, varžybose ir 

kituose viešuose renginiuose) 
dalyvių skaičius (vnt.)

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė 
informacija 

Vertinimo kriterijai

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams 
Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms 
savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, 
paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo  

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė 
informacija 

2019 M. VALSTYBINI Ų (VALSTYB ĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYB ĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽI ŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMO VERTINIMO KRITERIJ Ų ATASKAITA
Vertinimo kriterijaus reikšm ė

TV ir radijo 
laidos, video- ir 
audiosiužetai, 

(vnt.)

Straipsniai, 
informaciniai 
pranešimai, 
publikacijos 

periodiniuose 
leidiniuose ir 

internete (vnt.)

TV ir radijo 
laidos, video- ir 
audiosiužetai, 

(vnt.) 

Straipsniai, 
informaciniai 
pranešimai, 
publikacijos 

periodiniuose 
leidiniuose ir 

internete (vnt.)

Leidiniai 
(stendai, 
plakatai), 

(vnt.)

TV ir radijo 
laidos, video- 

ir 
audiosiužetai 

Straipsniai, 
informaciniai 
pranešimai, 
publikacijos 

periodiniuose 
leidiniuose ir 

internete
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Pastabos*

Sveikatos ugdymo ir 
mokymo renginių 

(paskaitose, pamokose, 
diskusijose, debatuose, 

konkursuose, viktorinose, 
varžybose ir kituose 
viešuose renginiuose) 

dalyvių skaičius 

Leidiniai 
(stendai, 
plakatai)

Eil. Nr.

Įvykdymo procentas

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė 
informacija Sveikatos ugdymo ir 

mokymo renginių 
(paskaitose, pamokose, 
diskusijose, debatuose, 

konkursuose, viktorinose, 
varžybose ir kituose 
viešuose renginiuose) 
dalyvių skaičius (vnt.)

Leidiniai 
(stendai, 
plakatai), 

(vnt.)

Planas Įvykdyta

Sveikatos ugdymo ir mokymo 
renginių (paskaitose, 

pamokose, diskusijose, 
debatuose, konkursuose, 
viktorinose, varžybose ir 

kituose viešuose renginiuose) 
dalyvių skaičius (vnt.)

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė 
informacija 

Vertinimo kriterijai

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė 
informacija 

Vertinimo kriterijaus reikšm ė

TV ir radijo 
laidos, video- ir 
audiosiužetai, 

(vnt.)

Straipsniai, 
informaciniai 
pranešimai, 
publikacijos 

periodiniuose 
leidiniuose ir 

internete (vnt.)

TV ir radijo 
laidos, video- ir 
audiosiužetai, 

(vnt.) 

Straipsniai, 
informaciniai 
pranešimai, 
publikacijos 

periodiniuose 
leidiniuose ir 

internete (vnt.)

Leidiniai 
(stendai, 
plakatai), 

(vnt.)

TV ir radijo 
laidos, video- 

ir 
audiosiužetai 

Straipsniai, 
informaciniai 
pranešimai, 
publikacijos 

periodiniuose 
leidiniuose ir 

internete

1.2.5. Aplinkos sveikata 12 1 13 1 108% 100% buvo poreikis
1.2.6.

Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija 28 1 32 1 114% 100% buvo poreikis

1.2.7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų 
prevencija 25 1 29 1 116% 100% buvo poreikis

1.2.8. Tuberkuliozės profilaktika 1 1 100%
1.2.9.

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 53 1 63 2 137% 200% buvo poreikis

1.2.10.
Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 31 1 32 1 103% 100% buvo poreikis

1.2.11. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 1 1 100%
1.2.12.

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 30 1 43 1 143% 100% buvo poreikis
1.2.13. Onkologinių ligų profilaktika 1 1 100%
1.2.14. Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą 

antimikrobinėms medžiagoms didinimas 28 1 32 1 114% 100% buvo poreikis
1.2.15 Kitos

2.
Mokyklų, įsitraukusių į sveikatą stiprinančių mokyklų
tinklą, dalis (proc.) 

3.
Organizuotų sveikos mitybos ir sveiko maisto gaminimo
mokymų tikslinei:mokinių tėvams skaičius
(vnt.)/dalyvavusių mokymuose tėvų skaičius (vnt.)

4.
Mokinių tėvų, dalyvavusių burnos higienos grupiniuose
užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

5.
Suteiktų individualių konsultavimo paslaugų skaičius 
mokyklos bendruomenei  (vnt.):

5.1
Skirtų mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas, visuomenės 
sveikatos priežiūrai,  iš viso: (5.1.1.-3.1.3.)

5.1.1 mokiniams

5.1.2 mokinių tėvams

5.1.3 mokyklų darbuotojams

5.2. Skirtų mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos 
priežiūrai (5.2.1–5.2.3.)

2

53 87%

3

200%

90%

80%

3 100%

1 33%

86%

3

58 50

16

20

20

18

61
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Pastabos*

Sveikatos ugdymo ir 
mokymo renginių 

(paskaitose, pamokose, 
diskusijose, debatuose, 

konkursuose, viktorinose, 
varžybose ir kituose 
viešuose renginiuose) 

dalyvių skaičius 

Leidiniai 
(stendai, 
plakatai)

Eil. Nr.

Įvykdymo procentas

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė 
informacija Sveikatos ugdymo ir 

mokymo renginių 
(paskaitose, pamokose, 
diskusijose, debatuose, 

konkursuose, viktorinose, 
varžybose ir kituose 
viešuose renginiuose) 
dalyvių skaičius (vnt.)

Leidiniai 
(stendai, 
plakatai), 

(vnt.)

Planas Įvykdyta

Sveikatos ugdymo ir mokymo 
renginių (paskaitose, 

pamokose, diskusijose, 
debatuose, konkursuose, 
viktorinose, varžybose ir 

kituose viešuose renginiuose) 
dalyvių skaičius (vnt.)

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė 
informacija 

Vertinimo kriterijai

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė 
informacija 

Vertinimo kriterijaus reikšm ė

TV ir radijo 
laidos, video- ir 
audiosiužetai, 

(vnt.)

Straipsniai, 
informaciniai 
pranešimai, 
publikacijos 

periodiniuose 
leidiniuose ir 

internete (vnt.)

TV ir radijo 
laidos, video- ir 
audiosiužetai, 

(vnt.) 

Straipsniai, 
informaciniai 
pranešimai, 
publikacijos 

periodiniuose 
leidiniuose ir 

internete (vnt.)

Leidiniai 
(stendai, 
plakatai), 

(vnt.)

TV ir radijo 
laidos, video- 

ir 
audiosiužetai 

Straipsniai, 
informaciniai 
pranešimai, 
publikacijos 

periodiniuose 
leidiniuose ir 

internete

5.2.1. mokiniams

5.2.2. mokinių tėvams

5.2.3. mokyklų darbuotojams

6.
Įvertintų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų
skaičius (vnt.): 

6.1.
įvertintų mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas, profilaktinių 
patikrinimų pažymų skaičius (vnt.)

6.2.
įvertintų mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programas, profilaktinių patikrinimų 
pažymų skaičius (vnt..)

7.
Suteiktų pirmos pagalbos ar gydytojo rekomendacijų

įgyvendinimo veiksmų mokiniams skaičius (vnt.):

7.1.
mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas (vnt.)

7.2.
mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programas (vnt.)

8.
Mokinių patikrų dėl asmens higienos, pedikuliozės
skaičius ( vnt.):

8.1.
mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas, patikrų skaičius ( 
vnt.)

8.2.
mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programas, patikrų skaičius (vnt.) 200 413 206%

58 40 70%

50 84 168%

497

140

75%

91%

107%

71%

198%

4 4 100%

pateikimo data

telefonas ir elektroninio pašto adresas

(Ataskaitos rengėjo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2019.12.23.

Sveikatos priežiūros specialistė Lina Andrijauskienė

862997298, andrijauskieneilinai@gmail.com

*Skiltyje Nr. 16 nurodomos nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys.

62

250

44

10 17 170%

130 133 102%

3 3 100%
20 15

150

35 32


