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,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” 75 punkte 

nurodyta, kad mokyklos vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų 

ugdymo procese dalyvautų pasitikrinę sveikatą. 



Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas Vaiko sveikatos pažymėjimas 

(nuo 2020 m. sausio 1 d. Mokinio sveikatos pažymėjimas) patenka į 

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacinę sistemą (toliau- ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į 

Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau-

VSS IS) su kuria dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, 

vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose.



Mokiniai, pasitikrinę sveikatą
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Mokinių pristačiusių formą Nr. E027-1, dalis (%)

Mokinių, kurių formos  Nr. E027-1 formos I dalis "Fizinės būklės įvertinimas" užpildyta,
dalis (%)

 Mokinių, kurių formos  Nr. E027-1 formos II dalis "Dantų ir žandikaulių būklės
įvertinimas" užpildyta, dalis (%)

Mokinių, galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų, dalis (%)



Mokinių sveikatos rodikliai (1)
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Mokinių sveikatos rodikliai (2)
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Mokinių, priskiriamų pagrindinei fizinio ugdymo
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Mokinių sveikatos rodikliai (3)
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Mokinių, kuriems nurodytos bendrosios
rekomendacijos, dalis (%)
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Mokinių sveikatos rodikliai (4)
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Mokinių, kuriems pritaikytas maitinimas, dalis (%) Kiti mokiniai



Mokinių dantų ir žandikaulių būklės 

rodikliai
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patologiją

Mokinių, turinčių žandikaulių patologiją
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KPI+kpi INDEKSAS
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Mokinių, turinčių labai žemą bendrą (KPI+kpi)…

Mokinių, turinčių žemą bendrą (KPI+kpi)…

Mokinių, turinčių vidutinį bendrą (KPI+kpi)
indeksą, dalis (%)

Mokinių, turinčių aukštą bendrą (KPI+kpi)
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Mokinių, turinčių labai aukštą bendrą (KPI+kpi)
indeksą, dalis (%)
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 Gydytojas odontologas, atlikdamas kasmetinį mokinio sveikatos patikrinimą, 

įvertina mokinio dantų, žandikaulių būklę ir įrašo rezultatus į Mokinio 

sveikatos pažymėjimo antrą dalį ,,Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“. 

Gydytojas, įvertinęs ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų skaičių, 

įrašo rezultatus pažymėjime ties raidėmis k, p, i (pieniniai dantys) ir ties 

raidėmis K, P, I (nuolatiniai dantys) – apskaičiuojamas dantų ėduonies 

intensyvumo rodiklis.

 Kai kpi, KPI reikšmė mažesnė nei 1,2 – ėduonies intensyvumas apibūdinamas 

kaip labai žemas; nuo 1,2 iki 2,6 – žemas, nuo 2,7 iki 4,4 – vidutinis; nuo 4,5 

iki 6,5 – aukštas, o kai rodiklis didesnis nei 6,5 – labai aukštas.

KPI+kpi INDEKSAS – REIKŠMĖ



APIBENDRINIMAS

2020 – 2021 m.m. lopšelyje-darželyje ,,Papartėlis‘‘ šiai dienai registruoti 190 

vaikų, iš jų:

 Darželinukų grupes lanko 111 vaikų

 Lopšelio grupes lanko 42 vaikai

 Priešmokyklinukų grupę lanko 37 vaikai

Mokinių, pristačiusių pilnai užpildytą formą Nr. E027-1 sudarė – 63,7 proc. 

Pristatyta I dalis „Fizinės būklės įvertinimas“ sudarė – 90,5 proc.

94,8 proc. mokinių gali dalyvauti ugdymo procese be jokių apribojimų. 



APIBENDRINIMAS

 2020–2021 m. m. 65,1 proc. mokinių turėjo normalų svorį. Antsvorį turinčių 

mokinių dalis sudarė 6,8 proc. Per mažas kūno svoris nustatytas 20,4 proc. 

mokinių. Nutukusių mokinių dalis sudarė 4,6 proc.

 Šiai dienai turime 1 vaiką, kuriam reikalingas pritaikytas maitinimas 

(išrašomas atskiras valgiaraštis).

 2020–2021 m. m. 99,4 proc. mokinių dalyvavo ugdymo procese, turėdami 

pagrindinę fizinio ugdymo grupę. Pagrindinei fizinio ugdymo grupei priskiriami 

visiškai sveiki ar turintys nedidelių sveikatos sutrikimų.

 Daugumos mokinių dantų ir žandikaulių būklė normali. 92,9 proc., vaikų 

neturi sąkandžio patologijos, 31,8 proc., vaikų neturi pažeistų ėduonies ir 

ištrauktų dantų.



REKOMENDACIJOS

Norint užkirsti kelią ligoms darželyje svarbu:

• Visos darželio bendruomenės, sveikatos specialisto ir vaiko tėvų įsitraukimas;

• Vaikų asmens higienos mokymas; 

• Vaikų ir jų tėvų bendrų įgūdžių ir žinių mokymas naudojant įvairias edukacines 

priemones;

• Švari ir palanki sveikatai aplinka, laikantis higienos normų ir taisyklių. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ IR LIKITE SVEIKI!


