
PAREIGŲ APRAŠYMAS 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI 

 

Šias pareigas einantis specialistas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

• vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, turi atitikti 

visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-504 „Dėl Visuomenės 

sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytus kvalifikacinius 

reikalavimus, o vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą bendrojo ugdymo mokykloje ir 

profesinio mokymo įstaigoje – turi atitikti visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, 

vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-

630 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą 

mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytus kvalifikacinius 

reikalavimus; 

• mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (Microsoft Office 

programomis, elektroniniu paštu, internetu ir kt.); 

• mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bei mokėti taikyti dokumentų ir teisės aktų 

rengimo taisykles; 

• gebėti planuoti, organizuoti savo darbą; 

• būti nepriekaištingos profesinės reputacijos: elgtis ar veikti, nepažeidžianti profesinės etikos,  

principų ir taisyklių. 

   

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas: 

• renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie Mokinių sveikatos būklę; 

• pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl 

Mokinių sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą; 

• teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Mokinių sveikatos būklės ugdymo įstaigos bendruomenei 

(ne rečiau kaip 1 kartą per metus); 



• su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptaria Mokinio 

sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį; 

• identifikuoja Mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo 

lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius; 

• ugdymo įstaigos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius; 

• teikia siūlymus dėl Mokinių sveikatos stiprinimo ir ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo 

priemonių įtraukimo į ugdymo įstaigos strateginius veiklos planus ugdymo įstaigos 

administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus); 

• kartu su ugdymo įstaigos vadovu koordinuoja ugdymo įstaigos veiklą stiprinant Mokinių 

sveikatą; 

• organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir ugdymo įstaigos aplinkos 

sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendina jas pagal kompetenciją; 

• dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos 

ugdymo veiklą ugdymo įstaigoje; 

• teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei 

sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai; 

• teikia individualias konsultacija ugdymo įstaigos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais; 

• organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas, konkursus ir pan.), 

rengia stendinius pranešimus, parodas, publikacijas Mokiniams, jų tėvams ar teisėtiems 

atstovams ir ugdymo įstaigos darbuotojams vaikų sveikatos klausimais; 

• teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigose; 

• tikrina mokinių asmens higieną; 

• planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal 

kompetenciją; 

• teikia informaciją ugdymo įstaigose bendruomenei apie profilaktinių skiepijimų svarbą; 

• dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones; 

• konsultuoja ugdymo įstaigose ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už 

mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;  

• prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio 

ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. 

įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 



mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems 

reikalavimams; 

• dalyvauja ugdymo įstaigose vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant ugdymo įstaigos 

veiklą; 

• teikia pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros 

ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą; 

• vykdo specialistui priskirtas veiklas šiose ugdymo įstaigose patvirtintose vidaus 

dokumentuose patvirtintose tvarkose: Mokinių apžiūros dėl asmens higienos; ugdymo 

įstaigose darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą ugdymo įstaigose ir 

teisėtų Mokinio atstovų informavimo apie ugdymo įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos 

sutrikimą; pirmosios pagalbos organizavimo; pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas 

užtikrinimo (pvz., vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu Mokinys serga lėtine 

neinfekcine liga; mokyklos darbuotojų veiksmui įtarus Mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir 

(ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas; 

• bendradarbiauja sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais; 

• bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei 

socialinės pagalbos įstaigų specialistais; 

• teikia siūlymus Biuro atsakingam asmeniui dėl visuomenės sveikatos priežiūros 

organizavimo Mokykloje; 

• pagal kompetenciją atstovauja Biuro ir ugdymo įstaigos interesus, suderinus su Biuro ir/ar 

Mokyklos vadovu; 

• vykdo kitus su Biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad 

būtų pasiekti Biuro strateginiai tikslai; 

• už savo pareigų netinkamą vykdymą specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 


