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Mokinių sveikatos analizės aprašymas (1) 

• Duomenys apie mokinių sveikatos būklę gaunami iš statistinės 
apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (toliau – 
Vaiko sveikatos pažymėjimas), patvirtintos Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-
951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos 
pažymėjimas“ patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 3-38).  

 

• Kasmet šeimos gydytojo užpildytas Vaiko sveikatos pažymėjimas turi 
būti pristatomas į bendrojo lavinimo mokyklą. 



Mokinių sveikatos analizės aprašymas (2) 

 Mokinių sveikatos statistinė analizė buvo atlikta iš Vaiko sveikatos 
pažymėjimų, kurie buvo pristatyti į Klaipėdos miesto savivaldybės 
bendrojo lavinimo mokyklas iki 2017 m. kovo mėn. 

 



Mokinių sveikatos analizės aprašymas (3) 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 
10 d. įsakymu Nr. V-773 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 
21:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 
sveikatos saugos reikalavimai” (Žin., 2011, Nr. 103-4858 ) 98 punkte 
nurodyta, kad mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi užtikrinti, 
kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų pasitikrinę 
sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą, ne anksčiau kaip prieš 
metus. 

 



Mokinių sveikatos analizės rezultatų svarba 

 Kasmetinių mokinių profilaktinių patikrinimų duomenys reikalingi 
kryptingai planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą mokykloje, 
organizuoti tikslesnes sveikatos stiprinimo priemones, susijusias su 
ligų ir traumų profilaktika.  

 



Pasitikrinusiųjų ir nepasitikrinusiųjų sveikatą 
mokinių dalis (proc.) 

96,8 97 

3,2 3 

2016 2015

pasitikrinę mokiniai nepasitikrinę mokiniai



Pasitikrinusių sveikatą mokinių dalies bendras 
pokytis (proc.) 2011-2016 m. 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.

92 

96 96 

93 

97 96,8 



Pasitikrinusiųjų mokinių pasiskirstymas pagal 
KMI (proc.) 

10,7 

63,7 

17,7 

4,2 

2016 m.  

Per mažas

Normalus

Antsvoris

Nutukimas

5 

70 

5 2 

2015 m. 



Mokinių pasiskirstymo pokytis pagal KMI 
įvertinimą 2011-2016 m. 

4 3 4 5 5 

17,7 

2 2 1 1 2 

4,2 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.

Antsvoris Nutukimas



Pasitikrinusiųjų mokinių dalis, kuri turi 
regėjimo sutrikimų (proc.) 

2016 m.

2015 m.

73,4 

73 

26,6 

27 

Sutrikusi nesutrikusi



Mokinių, turinčių regėjimo sutrikimų pokytis 
2011-2016 m. 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.

62 
67 

72 
76 

73 73 



Pasitikrinusiųjų mokinių pasiskirstymas pagal 
fizinio lavinimo ir klasių grupes (proc.) 

Pagrindinė Parengiamoji Specialioji

81,5 

2,3 0,3 

94 

4 1 

2016 m. 2015 m.



Karieso pažeistų dantų intensyvumo indeksas 

Labai žemas Žemas Vidutinis Aukštas Labai aukštas

18,9 

10,8 

21,3 

12,7 

20,9 



Apibendrinimas 

• Profilaktiškai sveikatą pasitikrino  96,8 proc. mokinių (2016 m.). 

• 63,7 proc. mokinių KMI yra normalus. Ženkliai didėja mokinių 
turinčių antsvorio (17,7 proc.) ir nutukimo (4,2 proc.) problemų. 

• Regėjimo sutrikimų turi 73 proc. mokinių. 

• Fizinio ugdymo veikloje be apribojimų gali dalyvauti 81,5 proc. 
mokinių. 

• Karieso pažeistų dantų intensyvumo indeksas aukštas ir labai aukštas 
33,6 proc. mokinių. 

 

 

 



Rekomendacijos (1) 

• Būtina mokinių sveikatos priežiūrą vykdyti visomis kryptimis, 
ypatingą dėmesį skiriant regos sutrikimų profilaktikai: tinkamai 
aplinkai (mokymosi vieta, sėdėjimo poza, apšvietimas, laiko leidimas 
prie kompiuterio ir televizoriaus), poilsiui (akių atpalaidavimo 
pertraukėlės), pilnavertei mitybai bei profilaktiniam regėjimo 
tikrinimui.  

• Mokinių skeleto-raumenų sistemos funkcionavimo sutrikimų 
profilaktikai, svarbus yra darbo ir poilsio režimo užtikrinimas, kadangi 
jis turi didelę įtaką psichologinės ir fizinės sveikatos stiprinimui bei 
valios ugdymui.  

 



Rekomendacijos (2) 

• Būtina nuolatos organizuoti ir vykdyti įvairius mokymus rūkymo ir 
alkoholio vartojimo žalos sveikatai temomis, sveikos mitybos, fizinio 
aktyvumo bei streso valdymo temomis.  

• Vykdant įvairius mokymus būtina įtraukti ne tik mokinius, bet ir jų 
tėvus bei pedagogus. 

 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


