Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija
Pagalbos mokiniui specialisto funkcijos
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
SPECIALISTĖ

PAGALBA
MOKINIUI

Problemos identifikavimas:
- Pirminės sveikatos būklės
pamokų metu įvertinimas;
- Higienos įgūdžių;
- Pirmos pagalbos;
- Konsultacijos;
- Kita.

Individualus darbas su
mokiniu:
- Sveikos gyvensenos ugdymo
metodinės konsultacijos;
- Bendradarbiavimas (su klasės
auklėtojais, mokytojais,
tėvais, Pilėnų SPC, KRVSB,
KVSC ir kt. institucijomis
pagal poreikį).

Rezultatai:
- Mokinių sveikatos,
vystymosi sutrikimų ir
sergamumo rodiklių analizė.

Dokumentai
- Vaiko
sveikatos
pažymėjimas
(forma Nr.
027);
- Med.
pažymos
forma Nr.
094/a;
- Maitinimo
atitikties
registras;
- Tamo.

Dokumentai
- Registracijos
žurnalas.

SPECIALIŲJŲ
POREIKIŲ
VAIKAI

Įvertinimas:
- Vaiko gerovės
komisija;
- Pagalbos mokiniui
specialistų
susirinkimas.

Individualus darbas su
mokiniu:
- Individualios konsultacijos
, užsiėmimai spec.
k.k.grupės mokiniams;
- Bendradarbiavimas su
mokinio tėvais, klasės
auklėtoja, mokytojais,
įvairiomis švietimo ir
mokslo institucijomis
( pagal poreikį).

Rezultatai:
- Atvejo peržiūra su pagalbos
mokiniui specialistais,
mokiniu, tėvais, klasės
auklėtoja.

Dokumentai
- I pagalbos
suteikimo
registracija;
- Maitinimo
atitikties
registras;
- Vaiko
sveikatos
pažymėjimas
(forma Nr.
027);
- Tamo.

Dokumentai
- Sveikatos
ugdymo ir
stiprinimo
veikos
programa;
-Registracijos
žurnalas.

PAGALBA
KLASEI

SVEIKATOS
PRIEŽIŪRA

- Pirmos pagalbos suteikimas;
Problemos
identifikavimas:
- Higienos įgūdžių;
- Pirmos pagalbos;
- Sveikatos ugdymo;
- Kita.

Darbas su klase:
- Užsiėmimai/ klasės
valandėlės (pagal
poreikį);
- Integruotos
pamokos;
- Organizuojamos
paskaitos;
- Pagalba,
konsultacijos
pasirengiant
konkursams.

Rezultatai:
- Atvejo peržiūra su pagalbos
mokiniui specialistais,
mokiniu, tėvais, klasės
auklėtoja.
specialistais.??????????

- Mokytojų, tėvų, mokinių
konsultavimas sveikatos stiprinimo
klausimais;
- Dalyvavimas formuojant
mokymosi aplinką ir sąlygas
(geriamojo vandens mikrob. tyrimo
organizavimas;maitinimo organ.
priežiūra;patalpų valymo patikra;
pagalba susodinant mokinius,jų ūgį
atitinkantį suolą);
- Pirmos pagalbos, higienos įgūdžių
kursų organizavimas, darbuotojų
med. knygelių priežiūra;
- Pirminės lėtinių neinfekcinių ir
užkrečiamų ligų profilaktika;
- Programos „Pienas vaikams“
“Vaisiai mokykloms“; kita.
- Kita
Dokumentai
- Higienos norma HN
21:2011„Bendrojo lavinimo
mokykla. Bendrieji reikalavimai“;
- Mokyklos sveikatos priež.spec.
pareigybinė instrukcija;
- Valgiaraščio ir mokinių maitinimo
atitikties žurnalas;
- Valomojo ploto patikrinimo aktas;
- Darbuotojų medicininės knygelės;
- Remiamų pieno produktų ,vaisių
suvartojimo registras.
- I-os pagalbos, higienos pažymėjimai.

PREVENCINĖ
VEIKLA, SVEIKATOS
UGDYMAS

-

Sritys:
Sveikos gyvensenos;
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo;
ŽIV / AIDS;
KITA (pagal poreikį).

Veikla:
- Individualios ir grupinės
konsultacijos;
- Projektinė veikla;
- Renginiai,konkursai, akcijos;
- Integruotos pamokos;
- Užsiėmimai/ klasės valandėlės;
- Seminarai, konferencijos;
- Sveikatą stiprinančių mokyklų
tinklas;
- Bendradarbiavimas (su klasės
auklėtojais, mokytojais, tėvais,
Pilėnų SPC, KRVSB, KVSC ir
kt.).

KRIZIŲ
KOMANDA

Įvykus krizei
(netikėtam pavojingam įvykiui)
gimnazijoje atkurti įprastą
gimnazijos bendruomenės veiklą
ir užtikrinti gimnazijos
bendruomenės nariams
veiksmingą pagalbos teikimą.

Veikla:
- Įvertinti krizės aplinkybes, kreiptis
į medicinos įstaigas.
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