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Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
 
1. specialistas turi atitikti kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 
(aktuali redakcija), nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; 

  

2. suprasti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais,  
Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais; 

 

3. žinoti ir suprasti visuminę (holistinę) sveikatos sampratą, visuomenės sveikatos priežiūros sistemos,  
kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalies, struktūrą, funkcijas;  

 

4. mokėti vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus; 
 

5. žinoti bendravimo su mokyklų bendruomene būdus ir pagrindines priemones; 
 

6. mokėti naudotis kompiuteriu ir mokėti dirbti su Word, Excel, Power Point programomis, elektroniniu 
paštu ir kitomis informacinėmis technologijomis; 

 

7. mokėti užsienio kalbą A – C lygiu. 

 

Specialistas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas: 
 
1. teisės aktų nustatyta tvarka savalaikiai planuoja, vykdo valstybines ir savarankiškas visuomenės  
sveikatos stiprinimo funkcijas mokyklose; 

 
2. renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę bei nustato sveikatinimo veiklos  
prioritetus mokykloje, duomenis naudoja tikslinių priemonių ir programų rengimui; 
 
3. pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių  
sveikatos būklės bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;  
 

4. teikia pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo  
grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą ne rečiau kaip 1 kartą per metus; 
 

5. identifikuoja mokyklos aplinkoje esančius visuomenės sveikatos rizikos veiksnius; 
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6. organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių 
įgyvendinimą ir įgyvendina jas pagal kompetenciją; 
  

7. dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo 
veiklą mokykloje; 
 

8. teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą mokykloje, tikrina mokinių asmens higieną; 
 

9. planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją; 
 

10. konsultuoja mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, 
sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais; prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį pagal 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl 
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos 
įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ( aktuali redakcija), nustatytiems reikalavimams; 

 

11. dalyvauja mokyklos darbo grupių ir komisijų veiklose; 
 

12. užtikrina mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumą; 
 

13. kompetencijos ribose ar įstaigos direktoriaus pavedimu palaiko bendradarbiavimo ryšius su  
valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, įmonėmis vykdant sveikatos stiprinimo priemones; 
 

14. savalaikiai rengia veiklos, funkcijų, programų ataskaitas;  
 

15. tobulina kvalifikaciją mokymuose, konferencijose ir kituose renginiuose; 
 

16. laiku ir kokybiškai vykdo kitus darbus ir funkcijas, pavestas direktoriaus žodžiu ar raštu, bei 
asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą; 

 

17. užtikrina, kad viešai ir pagal kompetenciją reiškiama nuomonė neprieštarautų įstaigos oficialiai 
pozicijai; 

 

18. darbe vadovaujasi LR sveikatos sistemą reglamentuojančiais įsakymais ir kitais teisės aktų 
reikalavimais. 

 


