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 LR SAM ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, 

2011 M. RUGPJŪČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-773 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 

21:2017 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI 

SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ 

 Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 75 punktas. Mokyklos vadovas turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų 

tik teisės akto [11.9] nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą. 

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404809/asr

 Duomenys apie mokinių sveikatos būklę gaunami iš ,,ELEKTRONINĖS STATISTINĖS 

APSKAITOS FORMOS NR. E027-1 „MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“

 Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.248352/asr
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Presentation name 3

 Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 

V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, nuo 

2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su mokinio sveikatos pažymėjimu, visose 

asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu.

 Elektroniniu būdu užpildytas ir vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į 

Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę 

sistemą (ESPBI IS),iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinę sistemą (VSSIS). 
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 Su šia sistema dirba šeimos gydytojai, odontologai ir visuomenės sveikatos 

specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje. 

 Suvestinė redakcija nuo 2021-11-24 iki 2023-02-28

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/49e35880064e11e5b0d3e1beb7dd5

516/asr

 Viena iš pagrindinių visuomenės sveikatos specialistų pareigų yra mokyklos 

vadovybei pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų išvadas ir 

rekomendacijas, įrašytas į elektroninės statistinės apskaitos formą Nr. E027-

1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ dėl mokinių dalyvavimo ugdymo 

veikloje bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/49e35880064e11e5b0d3e1beb7dd5516/asr


 2021/2022 mokslo  metų pradžioje Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje mokėsi 

660 mokinių.

Pagal Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje  sistemoje 

(VSSIS) pateiktą ugdymo įstaigos sveikatos rodiklių suvestinę 2022-01-11 d. 

mokėsi 663 mokiniai.

Duomenų  šaltinis  yra  vaiko  sveikatos pažymėjimas (Forma Nr. 027-1/a) 
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 2021–2022 m. m. mokinių pristačiusių pilną sveikatos patikrinimo formą Nr. E027-

1, dalis %- 66,21 %

Mokinių, kurių formos Nr.E027-1 formos I dalis ,,Fizinės būklės įvertinimas“ 

užpildyta , dalis % - 92,91 %

Mokinių, kurių formos  Nr. E027-1 formos II dalis „Dantų ir žandikaulių būklės 

įvertinimas“ užpildyta, dalis % –68,78 %

Mokinių , galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų, dalis % -89,77 

%
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MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS
PAGAL KMI  VERTINIMĄ (%)
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69,32

14,29

2,11

14,29

Mokinų turinčių normalų kūno svorį Mokinių turinčių antsvorį

Mokinių turinčių nutukimą Mokinių turinčių per mažą svorį



MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL 
FIZINIO UGDYMO GRUPES, DALIS %
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94,97

3,9

1,14
0,32

Pagrindinė fizinė gr. Parengiamoji fizinė gr. Specialioji fizinė gr. Atleisti



MOKINIŲ, KURIEMS NURODYTOS BENDROSIOS 
IR SPECIALIOSIOS REKOMENDACIJOS, DALIS %
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10,23

4,22

Bendrosios rekomendacijos Specialiosios rekomendacijos



MOKINIŲ, NETURINČIŲ ĖDUONIES PAŽEISTŲ,PLOMBUOTŲ IR 
PAŽEISTŲ DANTŲ,TURINČIŲ ŽANDIKAULIŲ PATOLOGIJĄ IR 
PAVIENIŲ DANTŲ SĄKANDŽIO PATOLOGIJĄ, DALIS %.
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7,02

19,96

24,56

Sveiki dantys Žandikaulių patologija Pavienių dantų sąkandžio patologija



APIBENDRINIMAS 

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje 2021-2022m. m. profilaktiškai pasitikrinę 

sveikatą - 92,91 %  mokinių.

Mokinių sveikatos problemos eilę metų išlieka tos pačios: dantų patologijos, 

pakitęs kūno masės indeksas (KMI)

Opi problema vaikų burnos sveikatos priežiūros profilaktika, mokinių atsainus 

požiūris į burnos higieną, vaikų burnos sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumas.

Padidėjo pagrindinėje fizinio ugdymo grupėje dalyvaujančių mokinių skaičius.

Sumažėjo mokinių dalyvaujančių parengiamoje fizinio ugdymo grupėje, specialioje 

grupėje ir atleistų mokinių skaičius.
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REKOMENDACIJOS

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja motinos ir vaiko sveikatą 

laikyti prioritetine sritimi, kadangi būsimų kartų sveikata bei gerovė priklauso nuo 

vaikų sveikatos, todėl tikslinga tėvus įtraukti į sveikatos stiprinimo veiklas –

organizuoti ir vykdyti mokymus, apimančius aiškią, išsamią ir patikimą informaciją 

apie sveiką gyvenimo būdą;

Remiantis duomenų analizės rezultatais, daugiau dėmesio turi būti skiriama 

mokinių sveikatos stiprinimo žinių ir įgūdžių formavimui.

Organizuoti ir vykdyti įvairius mokymus; fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, 

burnos higienos, psichikos sveikatos gerinimo, psichotropinių medžiagų vartojimo 

prevencijos temomis, darbo ir poilsio režimo propagavimo.
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Pagal Lietuvos HN 21:2017 ,,Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai”,  mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose mokykliniai  stalai 

ir kėdės turi atitikti mokinių ūgį, kad sėdinčių mokinių laikysena būtų taisyklinga.

Didelį dėmesį skirti regos sutrikimų profilaktikai: tinkamai aplinkai (mokymosi 

vieta, sėdėjimo padėtis, darbo vietos apšvietimas, laiko leidimas prie kompiuterio ir 

televizoriaus), poilsiui (akių atpalaidavimo pertraukėlės, pratimai akims). 
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Fizinio ugdymo  mokytojams teikti informaciją apie  mokinių fizinio ugdymo 

grupes

Fizinio ugdymo mokytojams teikti informaciją dėl mokinių galimybes dalyvauti 

sporto varžybose

Konsultuoti tėvus apie vaikų sveikatos problemas, gydytojų rekomendacijas 

papildomam maitinimui

 Informuoti bendruomenę pateikiant  “Mokinių sveikatos rodiklių analizę”, klasės 

susirinkimuose,  gimnazijos tinklapyje.
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,,EGZISTUOJA TŪKSTANTIS LIGŲ, BET 
SVEIKATA TĖRA VIENA-SAUGOKIME JĄ“
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MUS RASITE:

Taikos pr. 76, Klaipėda

Tel. (8 46) 234796

El. p. info@sveikatosbiuras.lt

www.sveikatosbiuras.lt

www.facebook.com/biuras


