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I SKYRIUS
PAREIGYBE
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2.Pareig7rb6s lygis - A1

Pareigybds
(nurodoma, kuriam lygiui (A (Al ar A2),8, C, D) priskiriama pareigybe)paskirtis specialistas.vvkdantisvisuo-.n."".r"iLrtlo^,

4. Pareigyb6s pavaldumas

nlo

II SKYRIUS
SPECIALUS RNXALAVIMAI ST,IS PAREIGAS EINANdIAM DARBUoToJUI

5' Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:5'1 visuomenes sveikatos prieZiti4 ugdymo mokykloje vykdo visuomends sveikatos priezitirosspecialistas, atitinkantis visuomett"t rr.ikutos prieZiuro. rp"tiutirto, vykdandio sveikatos prieZi,r4ugdymo istaigoje, kvalifikaciniq reikalavimq apra5o, putui.tirto Lietuvos Respublikos sveikatosapsaugos ministro 20ll m. geguzes 19 d. isakymu Nr. v-504 ,,Del visuomenes sveikatos prieziurosspecialisto, vykdandio sveikatos prieiilrq ikimokyklinio ugdymo irtuigo.;., kvalifikaciniqreikalavimq apraso patvirtinimooo, nustatytus kvalifikacinius reluavimrr, o bendrojo ugdymomokykloje ir profesinio mokymo istaigoje visuomenes sveikatos prieZitrros specialistas,atitinkantis visuomenes sveikatos prieZitrJs"specialisto, vytaaneio sveikatos prieLinrqmokykloje,kvalifikaciniq reikalavimq apra5o, patvirtinto Lietuvos iespublikos sveikatos apsaugos ministro2007 m' rugpjtrdio 1 d. isakymu Nr. V-630 ,,Ddl visuomenes sveikatos prieZiiiros specialisto,vykdandio sveikatos .ptieziirq mokykloje, f,valifikaciniq reikalavimq apraso patvirtinimoo,,
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
5.2 kompiuterinis ra5tingumaf - bylr+ ir teksto redagavimas, pateikdiq rengimas.
5.3 uZsienio kalbq mokejimo lygis: anglq kalba - AI; rusq (alba - B2



III SKYRIUS
Sm,s pAREIGAs nN.lNiIo DARBUoToJo FUNKCIJos

6. Sias pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti Sias funkcijas:
6.1. rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie Mokiniq sveikatos buklE;
6.2. pateikti pedagogams asmens sveikatos prieZiflros istaigq specialistq rekomendacijas del
Mokiniq sveikatos bei koordinuoti Siq rekomendacijq igyvendinim4;
6.3. teikti i5vadas ir pasiiilymus del Mokiniq sveikatos bukles Mokyklos bendruomenei (ne rediau
kaip 1 kart4 per metus);
6.4. su bent vienu Mokinio, pradejusio lankyti Mokykl4 ir ugdomo pagal ikimokyklinio,
prieSmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tevu (globeju, r[pintoju) apl,arti Mokinio sveikatos
stiprinimo ir saugos poreiki, o kitq Mokiniq -pagal poreiki;
6.5. identifikuoti Mokiniq sveikatos stiprinimo ir sveikatos Ziniq poreiki, sveikatos ra5tingumo lygi
atsiZvelgiant i jq amZiaus tarpsnius;
6.6. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenes sveikatos rizikos veiksnius;
6.7. teikti sillymus del Mokiniq sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemoniq
itraukimo i Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rediau kaip vien4
kart4 per metus);
6.8. organizuoti Mokiniq sveikatos stiprinimo priemoniq ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo
priemoniq igyvendinim4 ir igyvendinti jas pagal kompetencij4;
6.9. dalyvauti planuojant ir igyvendinant sveikatos ugdymo bendrqj4 programQ ar kitq sveikatos
ugdymo veikl4 Mokykloje;

, 6.10. teikti sveikatos Zinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos i5saugojim4 bei sveikatos
stiprinimo bfidus, mokyti pritaikyti jas prakti5kai;
6.11. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikim4 Mokykloje;
6.12. tikrinti Mokiniq asmens higien4;
6.13. planuoti ir taikyti uZkrediamqiq ligq ir jq plitimo profilaktikos priemones pagal kompetencij4;
6.I4. dalyvauti igyvendinant uZkrediamosios ligos Zidinio ar protrukio kontroles priemones;
6.15. konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugq teikejq darbuotojus, atsakingus uZ Mokiniq
maitinim4, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
6.16. prilinreti Mokiniq maitinimo organizavimo atitikti maitinimo organizavimo ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikq socialines globos istaigose tvarkos apraSo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20ll m.lapkridio 11 d. isakymu Nr.
V-964,,DeIMaitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikq
socialines globos istaigose tvarkos apraSo patvirtinimo", nustatytiems reikalavimams;
6.17. dalyvauti Mokyklos vaiko gerovds komisijos veikloje ir isivertinti Mokyklos veikl4;
6.18. teikti pagalbqir informacij4 k[no kulturos mokytojams komplektuojant kiino kulttros
ugdymo grupes pagal Mokiniq fizin! pajegum4.
7. Visuomen6s sveikatos prieZitros specialistas turi teisg:
7.1. gauti savo funkcijoms vykdyti reikaling4 informacij4 apie Mokinio ugdymo s4lygas i5
Mokyklos administracijos, Mokyklos savivaldos institucijq, pedagogq ir Svietimo pagalbos
specialistq.
7 .2. tobulinti kvalifi kacij 4.



IV SKYRIUS
ATSAKOMYBB

8. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
8.1. uZ Mokiniq asmens sveikatos informacijos konfidencialumo uZtikrinim4, vadovaujantis
Asmens sveikatos paslapties kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2017 m. gruodZio 21 d. isakymu Nr.1V-799 ,,Del Asmens sveikatos paslapties kriterijq
patvirtinimo";
8.2. itarus, jog Mokinys patiria psichologini, fizini, seksualini smurt4 ar kitus vaiko teisiq
paZeidimus, nedelsiant praneSti raStu apie tai Mokyklos bei Biuro vadovui ir savivaldybes
administracij os vaiko teisiq apsaugos skyriui;
8.3 Biuro visuomenes sveikatos prieZilros specialistas uZpareig,4 ir funkcijq nevykdym4 ar
netinkam4 jq vykdym4 atsako Lietuvos Respublikos Darbo kodekso bei kitq teises aktq nustatyta
tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Visuomenes sveikatos prieZiiiros specialistas supaZindinamas su patvirtintu visuomenes sveikatos
prieZiuros specialisto pareigybes apra5u, jo pakeitimais ir papildymais pasira5ytinai.

10. Pareigybes apraS4, jo papildymus ir pakeitimus tvirtina Trakq rajono savivaldybes visuomends
sveikatos biuro direktorius.

1 1. Pareigybes apra5as gali blti keidiamas ar pildomas keidiantis istatymams, kitiems teises aktams.

SusipaZinau:

(darbuotojo pareigos)

(para5as) (vardas, pavarde)

(data)

Darbuotojo telef.

El. pa5to adresas


