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Įvadas 

 
Vienas svarbiausių sveikatos raidos tarpsnių yra vaikystė ir paauglystė. Tuo laikotarpiu 

vaiko elgsenos ir gyvensenos ypatybės turi labai didelės reikšmės vėlesnio gyvenimo kokybei. Šeima 

ir mokykla vaikui turi padėti suprasti, kad sveikata yra vertybė, kurią reikia tausoti bei saugoti.  

Duomenys apie mokinių sveikatos būklę gaunami iš statistinės apskaitos formos Nr. 

027-1/a „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 

„Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 3-38; 2013, Nr. 52-2611). 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d.  įsakymu Nr. V-

284  patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 21:2017 ,,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 ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. Naujoje 

mokykloje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki rugsėjo 15 d.  

Mokinių sveikatos būklės duomenys naudojami mokinių sveikatos duomenų rinkimui, 

kaupimui, analizei ir vertinimui. Atsižvelgiant į mokinių sveikatos problemas yra kryptingai 

planuojama ir įgyvendinama sveikatos priežiūra bendrojo lavinimo mokyklose, organizuojamos 

tikslios sveikatos stiprinimo priemonės, susijusios su ligų ir traumų profilaktika. 

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 

vaiko sveikatos pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti tvarkomi 

elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka 

į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, iš kurios 

yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSS IS).  

Su šia sistema dirba visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą 

ugdymo įstaigose. 

Išnagrinėjus sveikatą atspindinčius rodiklius ir gydytojo rekomendacijas, galime 

kryptingai  įgyvendinti sveikatos priežiūrą ugdymo veikloje. 

 

 

 

 



2020 m. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos mokinių sveikatos 

rodiklių suvestinė 

 

• N - absoliutus asmenų skaičius. 

• Rodiklio reikšmė - skaitinė rodiklio reikšmė ugdymo įstaigoje. 

• Rodiklio reikšmė savivaldybėje - skaitinė rodiklio reikšmė savivaldybėje. 

• Pokytis - pateikiama skaitinė ugdymo įstaigos rodiklio pokyčio reikšmė, kuri vaizduojama  

• su "+" ženklu, jei reikšmė padidėjo, palyginus su praėjusiais metais  

• ir "-", jei sumažėjo. 

• Rodiklio pokytis bus pateikiamas geltona spalva, jei tai reiškia statistiškai reikšmingą rodiklio 

pokytį, palyginti su praėjusių metų reikšme  

• ir balta, jei pokytis nebuvo statistiškai reikšmingas, palyginus su praeitų metų rodiklio 

reikšme. 

1 lentelė. Bendrieji duomenys, 027-1/a formos užpildymas. 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis N 

Rodiklio 

reikšmė 

Rodiklio 

reikšmė  sa-

vivaldybėje 

Pokytis 

nuo pra-

eitų metų 

1. Mokinių, lankančių ugdymo įstaiga, skaičius 909 - 21773 -0,98 

2. Mokinių pristačiusių formą Nr. E027-1, dalis (%) 493 54,24 2,26 -14,15 

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

būklės įvertinimas" užpildyta, dalis (%) 
766 84,27 3,52 -12,19 

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

žandikaulių būklės įvertinimas" užpildyta, dalis (%) 
529 58,20 2,43 -10,50 

 

Mokiniai galintys dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų 

 

Pagal turimus duomenis 90,21 proc. mokinių gali dalyvauti ugdymo veikloje be jokių 

apribojimų, šis skaičius palyginus su 2019 m. statistiškai reikšmingai padidėjo 29,69 proc. 

2 lentelė. Mokinių pasiskirstymas pagal kūno masės indekso grupes. 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis N 

Rodiklio 

reikšmė 

Pokytis nuo 

praeitų 

metų 

6. Mokinių, turinčių per mažą svorį, dalis (%) 90 11,75 -47,71 

7. Mokinių, turinčių normalų svorį, dalis (%) 488 63,71 +2,99 

8. Mokinių, turinčių antsvorį, dalis (%) 140 18,28 +37,65 

9. Mokinių, turinčių nutukimą, dalis (%)  48 6,27 +83,87 



Mokykloje besimokančių dauguma 63,7 proc. mokinių turi normalų KMI (kūno masės 

indeksas). 24,5 proc. vaikų KMI yra didesnis už normalų ir 6,3 proc. vaikų KMI yra labai didelis. Mokinių 

turinčiu didelį ir labai didelį KMI nuo 2019 metų statistiškai reikšmingai padaugėjo. 

Statistiškai reikšmingai sumažėjo mokinių turinčių per mažą svorį. 

 

3 lentelė. Mokinių pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo grupes. 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis N 

Rodiklio 

reikšmė 

Rodiklio 

reikšmė  sa-

vivaldybėje 

Pokytis 

nuo pra-

eitų metų 

10. 
Mokinių, priskiriamų pagrindinei fizinio ugdymo grupei, da-

lis (%) 
740 96,61 96,61 -1,03 

11. 
Mokinių, priskiriamų parengiamajai fizinio ugdymo grupei, 

dalis (%) 
26 3,39 3,39 +14,92 

12. 
Mokinių, priskiriamų specialiajai fizinio ugdymo grupei, dalis 

(%) 
0 0,00 0,00 NA 

 

Didžioji dauguma mokinių 2020 metais priskirti pagrindinei fizinio ugdymo grupei (96,6 

proc.). Palyginus su 2019 metų duomenimis 2020 metais reikšmingai daugiau mokinių priskirtų paren-

giamajai fizinio ugdymo grupei. Tačiau, mokinių priskirtų specialiajai fizinio ugdymo grupei, nebetu-

rime. Atliekant kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus vis daugiau gydytojų mokinius priskir-

dami tam tikrai fizinio ugdymo grupei nurodo įvairias rekomendacijas dėl fizinio krūvio. 

Atleistų nuo fizinio ugdymo mokiniu tik du (visiems mokslo metams). 

Kaip ir buvo minėta, daugėja mokinių, kurie ugdymo procese gali dalyvauti 

vadovaujantis bendrosiomis rekomendacijomis (9,8 proc.) ir specialiosiomis rekomendacijomis (3 

proc.). Dažniausios nurodomos gydytojų rekomendacijos dėl vengtinų alergenų ar tam tikrų fizinio 

krūvio ribojimų. Specialiosios rekomendacijos susijusios su LNL (lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis) 

kai mokiniui mokykloje gali prireikti specifinės pagalbos susijusios su liga ir jos valdymu. 

 

Mokinių dantų ir žandikaulių būklė 

 

Išanalizavus mokinių dantų būklę pagal 2020 pažymėjimus, nustatyta, kad tik 18,2 proc. 

dantų būklę pasitikrinusių mokinių neturėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ar išrautų dantų. 

Svarbu pastebėti, kad vaikų dantų būklė yra prasta. Iš visų mokinių, kurių dantų būklės 

pažymėjimai pateikti, jau pradinėse klasėse stebime, aukštus rodiklius, ėduonies pažeistų ir plombuotų 

dantų (4 lentelė). Iš to galima spręsti, kad vaikų dantų higiena yra nepakankama, taip pat reikšminga ir 

netinkama mityba per gausus angliavandenių vartojimas. 

 



4 lentelė. Mokinių, kurių dantys yra pažeisti ėduonies, plombuoti, išrauti, skaičiaus pasiskirstymas. 

Klasės Nr. 

Mokinių skaičius, kurių pieniniai dantys Mokinių skaičius, kurių nuolatiniai dantys 

pažeisti ėduonies 

(k) 
plombuoti (p) išrauti (i) 

pažeisti ėduo-

nies (K) 
plombuoti (P) išrauti (I) 

1 klasė 23 44 3 8 6 3 

2 klasė 24 47 6 7 8 1 

3 klasė 27 39 5 11 23 4 

4 klasė 20 34 6 14 22 2 

5 klasė 18 32 10 15 35 1 

6 klasė 24 32 21 20 38  -  

7 klasė 21 21 19 27 55  -  

8 klasė 13 15 14 24 51  -  

Iš viso 170 264 84 126 238 11 

 

Vaikų dantų būklės vertinimui naudojamas dantų ėduonies intensyvumo rodiklis (kpi+KPI 

indeksas), kuris išreiškiamas ėduonies pažeistų (kariozinių, plombuotų ir išrautų) dantų skaičiumi, ten-

kančiu vienam asmeniui; kpi – kariozinių, plombuotų ir dėl ėduonies išrautų pieninių dantų skaičius; KPI 

– kariozinių, plombuotų bei dėl ėduonies ištrauktų nuolatinių dantų skaičius. Pagal PSO, kai kpi+KPI 

reikšmė <1,2, tai rodo labai žemą ėduonies intensyvumą; 1,2-2,6 – žemą; 2,7-4,4 – vidutinį; 4,5-6,5 – 

aukštą; >6,5 – labai aukštą.  

Apskaičiavus mokinių pieninių ir nuolatinių dantų ėduonies intensyvumo indeksą 

(kpi+KPI) gauta, kad 2020 m. vaikų bendras kpi +KPI yra vidutinis – 3,4. 28,9 proc. sveikatą pasitikrinu-

sių mokinių turi per aukštą ir labai aukštą kpi+KPI indeksą (6 lentelė). 

 

5 lentelė. Mokinių pieninių ir nuolatinių dantų (sk.) būklė pagal klasių grupes. 

Klasės 

Nr. 

Pieninių dantų skaičius Nuolatinių dantų skaičius 
kpi 

indek-

sas 

KPI 
indeksas 

kpi+KPI 
indeksas pažeisti ė-

duonies 

(k) 

plombuoti 

(p) 
išrauti (i) 

pažeisti ė-

duonies (K) 
plombuoti 

(P) 
išrauti (I) 

1 klasė 62 166 6 8 4 0 3,55 0,19 3,74 

2 klasė 69 189 24 8 9 0 4,78 0,29 5,07 

3 klasė 58 149 14 17 40 0 4,25 1,16 5,41 

4 klasė 30 108 1 21 48 0 2,62 1,23 3,85 

5 klasė 12 51 1 28 82 0 0,97 1,49 2,46 

6 klasė 6 21 20 37 92 0 0,92 1,82 2,74 

7 klasė 2 4 0 55 146 0 0,10 2,45 2,55 

8 klasė 0 2 20 48 174 0 0,35 2,96 3,31 

Iš viso 239 690 86 222 595 0 1,88 1,52 3,40 
 



 

6 lentelė. Mokinių dantų būklės (KPI+kpi) indekso pasiskirstymas. 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis N 

Rodiklio 

reikšmė 

Rodiklio 

reikšmė  s

avivaldy-

bėje 

Pokytis 

nuo pra-

eitų metų 

17. 
Mokinių, turinčių labai žemą bendrą (KPI+kpi) indeksą, dalis 

(%) 
55 13,45 10,40 -14,66 

18. Mokinių, turinčių žemą bendrą (KPI+kpi) indeksą, dalis (%) 75 18,34 14,18 +38,52 

19. Mokinių, turinčių vidutinį bendrą (KPI+kpi) indeksą, dalis (%) 123 30,07 23,25 -2,62 

20. Mokinių, turinčių aukštą bendrą (KPI+kpi) indeksą, dalis (%) 74 18,09 13,99 -8,41 

21. 
Mokinių, turinčių labai aukštą bendrą (KPI+kpi) indeksą, dalis 

(%) 
82 20,05 15,50 -5,51 

 

Pagal 2020 m. mokinių dantų būklės pažymėjimų duomenis, 22,8 proc. vaikų turi pavienių 

dantų sąkandžio patologiją, 18,4 proc. – žandikaulių patologiją. Na, o 58,8 proc. pasitikrinusių mokinių 

sąkandis normalus. 

 

Apibendrinimas 

Išnagrinėjus sveikatą atspindinčius rodiklius ir gydytojų rekomendacijas, galime 

kryptingai  įgyvendinti sveikatos priežiūrą ugdymo veikloje. Tačiau, galimai dėl karantino, Klaipėdos 

„Versmės“ progimnazijoje  mokiniai mokosi iš dalies naujai pasitikrinę sveikatą. Tai yra Vaiko 

sveikatos pažymėjimai atnaujinti ne visiems mokiniams arba tik dalinai atnaujinti. Fizinės būklės 

įvertinimas užpildytas tik 84,3 proc., o dantų ir žandikaulių būklė įvertinta tik 58,2 proc. (skaičiuojant 

nuo visų mokykloje besimokančių mokinių). 

 

Rekomendacijos 

Formuoti  sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų/klasių vadovų ir bendruo-

menės pastangomis, kurti sveikatai palankią ir saugią  aplinką.  

Siekti  sveikatos ugdymą vykdyti atkreipiant ypatingą dėmesį į burnos higienos įgūdžių 

formavimą, fizinio aktyvumo, saugaus elgesio, tinkamos mitybos, skatinimą. 

Sulaukti iš šeimos gydytojų visų rekomendacijų dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo 

veikloje. 

 

 


