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KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 12
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas yra priskiriamas specialistų grupei
226304.
2. Pareigybės lygis. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybė yra B lygio
pareigybė, kuriai būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis
išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų.
3. Pareigybės paskirtis. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą ugdytiniams
ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas (toliau– Mokiniai) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (toliau – Mokykla).
4. Pareigybės pavaldumas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas yra tiesiogiai
pavaldus direktoriui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistu gali būti fizinis asmuo, jeigu jis atitinka
šiai pareigybei keliamus reikalavimus:
amžius
ne jaunesnis kaip 21 metų
išsilavinimas
ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis
išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų
darbo stažas
reikalavimai nenustatomi
reikalavimai
-nėra sveikatos sutrikimų, dėl kurių asmuo negalėtų atlikti pareigų;
sveikatai
-turi būti atliktas sveikatos patikrinimas ir asmuo turi turėti atitinkamą pažymą,
kad yra tinkamas šiam darbui;
-turėti tvarkingą medicininę knygutę ir nustatytais terminais tikrintis sveikatą;
-išklausyti higienos įgūdžių programą vieną kartą per du metus;
specialūs
-būti baigus studijas ir įgijęs vyr. slaugytojo profesinę kvalifikaciją;
reikalavimai
-gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
-būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais
susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;
-gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti
mintis žodžiu ir raštu;
-mokėti naudoti kompiuterine įranga ir dirbti Microsoft Office programiniu
paketu;
-gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
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žinios

asmuo turi žinoti:
-teisės aktus, reglamentuojančius pirminę asmens sveikatos priežiūros ir
slaugos praktiką Lietuvos Respublikoje;
-įstaigos darbo specifiką;
-įstaigos struktūrą;
-Europos Sąjungos valstybių pirminės asmens sveikatos priežiūros politikos
principus;
-sveikatos stiprinimo ir palaikymo principus;
-vaikų slaugos įstaigoje ypatumus;
-sveikatos ugdymo ir sveikos gyvensenos pagrindus (principus);
-įvairių priklausomybių profilaktikos principus;
-ekstremalių situacijų valdymo principus;
-infekcinių ir neinfekcinių ligų valdymo principus;
-maitinimosi, asmens higienos, fizinio aktyvumo svarbą vaikų sveikatai;
-vaikų slaugos bei sveikatos priežiūros principus;
-vaikų motyvavimo dalyvauti stiprinant ir išsaugant sveikatą principus ir būdus;
-darbo saugos, darbo higienos, elektrosaugos, gaisrinės saugos reikalavimus;
-pirmosios medicininės pagalbos sutekimo taisykles ir reikalavimus;
sugebėjimai
asmuo turi mokėti (sugebėti):
-organizuoti ir teikti slaugos paslaugas įstaigoje;
-vertinti vaikų fizinės, psichinės, socialinės sveikatos pokyčius;
-vertinti vaikų sveikatos priežiūros ir slaugos problemas;
-dalyvauti vykdant profilaktines sveikatos programas;
-savarankiškai ar kartu su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiu
gydytojų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti kasmetinius vaikų sveikatos
patikrinimus;
-atpažinti ir įvertinti nepageidaujamas vaiko organizmo reakcijas ir informuoti
gydymo įstaigą, tėvus;
-analizuoti ir įvertinti įstaigoje vaikų sveikatos rodiklius, teikti siūlymus dėl šių
rodiklių gerinimo;
-bendrauti ir bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros ir (ar) kitas
paslaugas teikiančiais specialistais organizuojant ir teikiant įstaigos slaugos
paslaugas;
-planuoti ir analizuoti savo profesinę veiklą bei rengti profesinės veiklos
pranešimus ir ataskaitas;
-užtikrinti veiklos kokybę;
-valdyti turimus materialinius ir finansinius išteklius;
-racionaliai, logiškai ir greitai mąstyti;
-saugiai, pagal darbo saugos, elektrosaugos, gaisrinės saugos reikalavimus
atlikti profesinės veiklos darbus;
-suteikti pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiajam mechaninio, elektrinio,
cheminio, terminio poveikio traumų atvejais;
-efektyviai organizuoti savo veiklą ugdymo įstaigoje;
teisė
vairuoti -reikalavimai nenustatomi;
transporto
priemonę
papildomi
-atsakingumas;
reikalavimai
-organizuotumas;
(privalumai)
-savarankiškumas priimant sprendimus;
-kolektyvinis darbas;
-taktiškumas;
-tolerantiškumas;
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-kompiuterinis raštingumas;
-komunikabilumas;
-kūrybingumas;
-greita orientacija;
-dėmesingumas;
-optimizmas;
-humaniškumas.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo šias funkcijas:
6.1. renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie Mokinių sveikatos būklę;
6.2. pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų
rekomendacijas dėl Mokinių sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
6.3. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Mokinių sveikatos būklės ugdymo įstaigos
bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);
6.4. su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptaria Mokinio sveikatos
stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį;
6.5. identifikuoja Mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos
raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
6.6. ugdymo įstaigos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
6.7. teikia siūlymus dėl Mokinių sveikatos stiprinimo ir ugdymo įstaigos aplinkos
sveikatinimo priemonių įtraukimo į ugdymo įstaigos strateginius veiklos planus ugdymo įstaigos
administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
6.8. kartu su ugdymo įstaigos vadovu koordinuoja ugdymo įstaigos veiklą stiprinant
Mokinių sveikatą;
6.9. organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir ugdymo įstaigos aplinkos
sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendina jas pagal kompetenciją;
6.10. dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą
sveikatos ugdymo veiklą ugdymo įstaigoje;
6.11. teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą
bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
6.12. teikia individualias konsultacija ugdymo įstaigos bendruomenei vaiko sveikatos
klausimais;
6.13. organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas, konkursus
ir pan.), rengia stendinius pranešimus, parodas, publikacijas Mokiniams, jų tėvams ar teisėtiems
atstovams ir ugdymo įstaigos darbuotojams vaikų sveikatos klausimais;
6.14. teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigose;
6.15. tikrina mokinių asmens higieną;
6.16. planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal
kompetenciją;
6.17. teikia informaciją ugdymo įstaigose bendruomenei apie profilaktinių skiepijimų
svarbą;
6.18. dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės
priemones;
6.19. konsultuoja ugdymo įstaigose ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus,
atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
6.20. prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d.
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įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo
mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems
reikalavimams;
6.21. dalyvauja ugdymo įstaigose vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant
ugdymo įstaigos veiklą;
6.22. teikia pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno
kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;
6.23. vykdo specialistui priskirtas veiklas šiose ugdymo įstaigose patvirtintose vidaus
dokumentuose patvirtintose tvarkose: Mokinių apžiūros dėl asmens higienos; ugdymo įstaigose
darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą ugdymo įstaigose ir teisėtų Mokinio
atstovų informavimo apie ugdymo įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą; pirmosios
pagalbos organizavimo; pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz., vaistų laikymo,
išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu Mokinys serga lėtine neinfekcine liga; mokyklos darbuotojų
veiksmui įtarus Mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas;
6.24. bendradarbiauja sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais;
6.25. bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros,
psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais;
6.26. teikia siūlymus ugdymo įstaigos vadovui ar atsakingam asmeniui dėl visuomenės
sveikatos priežiūros organizavimo Mokykloje;
6.27. pagal kompetenciją atstovauja ugdymo įstaigos ir Biuro interesus, suderinus su
Mokyklos vadovu ir/ar Biuru;
6.28. vykdo kitas funkcijas susijusias nenuolatinio pobūdžio pavedimais, tam, kad būtų
pasiekti ugdymo įstaigos strateginiai tikslai.
VI SKYRIUS
TEISĖS IR PAREIGOS
7. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi šias teises:
7.1. nustatyta tvarka gauti iš savivaldybės institucijos darbuotojų dokumentus ir kitą
informaciją, susijusią su pareigybei priskirtų funkcijų vykdymu;
7.2. reikalauti, kad būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos.
7.3. gauti savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas iš
Įstaigos administracijos, pedagogų;
7.4. tobulinti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
7.5. turi kitų teisės aktuose numatytų teisių.
8. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas privalo:
8.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, Kauno lopšelio-darželio
„Pasaka“ darbo tvarkos taisyklių, vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, viešumo, teisingumo,
sąžiningumo, pavyzdingumo ir tarnybinio bendradarbiavimo principais;
8.2. nuolat kelti savo kvalifikaciją;
8.3. rūpestingai ir atsakingai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laiku
atlikti pavedamas užduotis;
8.4. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip,
negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
8.5. naudoti savo darbo valandas efektyviai ir tik tarnybos tikslams.
8.6. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti informacijos apie vaikų sveikatą
konfidencialumą;
8.7. įtarus, jog vaikas patiria psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, pranešti raštu apie
tai Įstaigos vadovui;
8.8. turi kitų teisės aktuose numatytų pareigų.
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V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
12. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla vertinama teisės aktų nustatyta
tvarka.
13. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas už savo funkcijų nevykdymą ar
netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14. Įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo santykius reglamentuoja
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
15. Keičiantis darbuotojui, specialisto žinioje esantys dokumentai, antspaudai, spaudai
perduodami pagal aktą.
16. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų ar dėl ugdymo įstaigos administracijos struktūrinių pertvarkymų.
17. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas atsako:
17.1. už darbo pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą dėl jo kaltės;
17.2. už darbo drausmės pažeidimus;
17.3. už darbo pareigų pažeidimus;
17.4. už darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančių institucijų teisėtų nurodymų ar
reikalavimų nevykdymą;
17.5. už teisės pažeidimų, padarytus pavestų funkcijų vykdymo metu;
17.6. už žalą padarytą ugdymo įstaigai, kai yra visos materialinės atsakomybės
atsiradimo sąlygos.
18. Atsižvelgiant į atsakomybės atsiradimo pagrindą, visuomenės sveikatos priežiūros
specialistui gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė,
administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
19. Drausmines nuobaudas visuomenės sveikatos priežiūros specialistui įstatymų
nustatyta tvarka skiria ugdymo įstaigos vadovas.
_______________________
Susipažinau:
Eil.
Susipažinimo data
Nr.

Vardas, Pavardė

Parašas

