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2020-2021 m. m. 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V – 93 

redakcija) patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio 

ir ( ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” 79 punkte 

nurodyta, kad švietimo teikėjas, vykdantis ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programą, turi užtikrinti, kad vaikai ugdymo procese dalyvautų tik teisės akto [13.5] nustatyta 

tvarka pasitikrinę sveikatą. Mokinio sveikatos pažymėjimas forma Nr. E027-1. 

Privalomas mokinio sveikatos patikrinimas turi būti atliekamas vieną kartą metuose. Šeimos 

gydytojas duomenis apie mokinio sveikatą (rekomendacijos ugdymo įstaigai bei nustatoma 

fizinio ugdymo grupės) pateikia elektroninėje sveikatos sistemoje. Šeimos gydytojo suvesti 

duomenis nukreipiami į mokinių sveikatos stebėsenos sistemą (VSS IS).  Mokyklos 

visuomenės sveikatos specialistas analizuoja mokinių sveikatos pažymėjimus, rengia 

rekomendacijas ugdymo įstaigos atstovams. 

Kasmetiniai vaikų sveikatos patikrinimų duomenys reikalingi kryptingai planuoti ir įgyvendinti 

sveikatos priežiūrą lopšelyje – darželyje, organizuoti tikslesnes sveikatos stiprinimo priemones, 

susijusias su ligų ir traumų profilaktika. 

 

Rumšiškių lopšelio – darželio vaikų dantų ir žandikaulių būklės ataskaita (pagal amžių) 

Amžius metais 

 

Mokinių skaičius 

ugdymo įstaigose 

 

Mokinių, pateikusių 

formos Nr. E027-1 II 

dalį 
 

Mokinių, neturinčių 

ėduonies pažeistų, 

plombuotų ir išrautų 

dantų 

Mokinių, neturinčių 

sąkandžio patologijos 

abs.sk. proc. abs.sk. proc. abs.sk. proc. 

2 10 6 60,00 6 100,00 6 100,00 

3 16 7 43,75 7 100,00 7 100,00 

4 16 11 68,75 7 63,64 11 100,00 

5 15 8 53,33 2 25,00 7 87,50 

6 16 10 62,50 2 20,00 10 100,00 

7 4 2 50,00 1 50,00 1 50,00 

Iš viso 77 44 57,14 25 56,82 42 95,45 



 

Rumšiškių lopšelio – darželio vaikų sveikatos rodiklių suvestinė 

   

 

Eil. Nr. Rodiklis N 
Rodiklio 

reikšmė 

1. Mokinių, lankančių ugdymo įstaiga, skaičius 77 - 

2. Mokinių pristačiusių formą Nr. E027-1, dalis (%) 44 57,14 

3. 
Mokinių, kurių formos  Nr. E027-1 formos I dalis "Fizinės būklės 

įvertinimas" užpildyta, dalis (%) 
66 85,71 

4. 
Mokinių, kurių formos  Nr. E027-1 formos II dalis "Dantų ir žandikaulių 

būklės įvertinimas" užpildyta, dalis (%) 
44 57,14 

5. 
Mokinių, galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų, dalis 

(%) 
61 92,42 

6. Mokinių, turinčių per mažą svorį, dalis (%) 15 22,73 

7. Mokinių, turinčių normalų svorį, dalis (%) 40 60,61 

8. Mokinių, turinčių antsvorį, dalis (%) 11 16,67 

9. Mokinių, turinčių nutukimą, dalis (%)  0 0,00 

10. Mokinių, priskiriamų pagrindinei fizinio ugdymo grupei, dalis (%) 65 98,48 

11. Mokinių, priskiriamų parengiamajai fizinio ugdymo grupei, dalis (%) 0 0,00 

12. Mokinių, priskiriamų specialiajai fizinio ugdymo grupei, dalis (%) 1 1,52 

13. Mokinių, kuriems nurodytos bendrosios rekomendacijos, dalis (%) 5 7,58 

14. Mokinių, kuriems nurodytos specialiosios rekomendacijos, dalis (%) 2 3,03 

15. Mokinių atleistų nuo kūno kultūros pamokų, dalis (%) 1 1,52 

16. Mokinių, kuriems pritaikytas maitinimas, dalis (%) 1 1,52 
 

 

   

N - absoliutus asmenų skaičius.  

Rodiklio reikšmė - skaitinė rodiklio reikšmė ugdymo įstaigoje.  

 

Rekomendacijos  

Nuolatos organizuoti ir vykdyti įvairius mokymus sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, tinkamos 

asmens higienos, dantukų priežiūros ir sveikos gyvensenos skatinimo temomis, įtraukiant ne tik 

vaikus, bet ir jų tėvelius. 

 

Informaciją parengė: Visuomenės sveikatos specialistė Jolita Bernatonienė 

Šaltinis: VSS IS, 2021 


