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Sveikatos duomenų analizės aprašymas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio
13 d. įsakymu Nr. V-905 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.



Sveikatos rodiklių suvestinė
Duomenys apie vaikų sveikatos būklę gaunami iš statistinės apskaitos 

formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas”.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. Mokinio sveikatos pažymėjimai (f. E027-1)
teikiami per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo 
infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS). Elektroniniu būdu 

užpildyti ir pasirašyti pažymėjimai perduodami į Higienos instituto Vaikų 
sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau - VSS IS). Mokinių 

sveikatos rodiklių suvestinė parengta naudojantis VSS IS  duomenimis.



Vaikų sveikatos analizės rezultatų svarba
Ø Mokinio sveikatos pažymėjimo I dalis – fizinės sveikatos 

įvertinimas. Pildo šeimos gydytojas
Ø Mokinio sveikatos pažymėjimo II dalis – dantų ir 

žandikaulių būklės įvertinimas. Pildo gydytojas 
odontologas.

Ø Pilnai užpildytas pažymėjimas – užpildytos I ir II dalys.
Ø Išnagrinėjus sveikatą atspindinčius rodiklius ir gydytojo 

rekomendacijas, galime kryptingai įgyvendinti sveikatos 
priežiūrą ugdymo veikloje Išnagrinėjus sveikatą 
atspindinčius rodiklius ir gydytojo rekomendacijas, galime 
kryptingai įgyvendinti sveikatos priežiūrą ugdymo veikloje



Mokinio sveikatos pažymėjimas Forma Nr. E027-1 
Ø Privalomas mokinio sveikatos patikrinimas vykdomas 1 k. 

metuose 
Ø Įvertinama mokinio sveikatos būklė, pateikiamos 

rekomendacijos ugdymo įstaigai bei nustatomas fizinio 
ugdymo grupės

Ø Šeimos gydytojas duomenis apie mokinio sveikatą pateikia 
elektroninėje sveikatos sistemoje (ESPBI IS)

Ø Duomenis nukreipiami į mokinių sveikatos stebėsenos 
sistemą (VSS IS)

Ø Mokyklos VSS duomenis stebi, analizuoja, perduoda 
rekomendacijas dėl pirmos pagalbos, pritaikyto maitinimo 
ir kt. mokyklos atstovams 
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MOKINIŲ, GALINČIŲ 
DALYVAUTI UGDYMO 
VEIKLOJE BE JOKIŲ 

APRIBOJIMŲ, 
SKAIČIUS

2021 – 577
(82,43 proc.)

2022 – 887
(83,84 proc.; +1,10 

proc.)

+4,07 proc.

+13,84 proc.

+3,32 proc.

+12,41 proc.



11,15

66,54

15,22

7,09

Mokinių svoris (proc.)

Mokinių, turinčių per
mažą svorį
Mokinių, turinčių
normalų svorį
Mokinių, turinčių
antsvorį
Mokinių, turinčių
nutukimą



9,71

63

17,29

7,14

Mokinių svoris (proc.)

Mokinių, turinčių per mažą svorį Mokinių, turinčių normalų svorį

Mokinių, turinčių antsvorį Mokinių, turinčių nutukimą

2021 metai

11,15

66,54

15,22

7,09

Mokinių svoris (proc.)

2022 metai



95,75

3,59
0,57

Fizinio ugdymo grupė (proc.)

Pagrindinė fizinio
ugdymo grupė

Parengiamoji fizinio
ugdymo grupė

Specialioji fizinio
ugdymo grupė



96,43

2,57
0,71

Fizinio ugdymo grupė (proc.)

Pagrindinė fizinio ugdymo grupė

Parengiamoji fizinio ugdymo grupė
Specialioji fizinio ugdymo grupė

2021 metai 2022 metai

95,75

3,59
0,57

Fizinio ugdymo grupė (proc.)



Mokinių atleistų nuo 
kūno kultūros
pamokų, dalis (proc.)

0,47 proc. (2022 m.)
0,43 proc. (2021 m.)
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Mokinių, kuriems 
pritaikytas 
maitinimas, dalis 
(proc.)

0,76 proc. (2022 m.)
1,57 proc. (2021 m.)



Mokinio sveikatos pažymėjimo II dalis – dantų ir žandikaulių 
būklės įvertinimas. Pildo gydytojas odontologas

Ėduonies intensyvumui išreikšti yra naudojamas KPI indeksas, rodantis 
K – kuriozinių, P – plombuotų ir I – dėl karieso išrautų dantų skaičių. 
Pieninių dantų karieso intensyvumo indeksas užrašomas mažosiomis 

raidėmis kpi



16,75

16,75

26,08

19,17

21,24

Mokinių KPI (proc.)

Turi labai žemą bendrą
(KPI+kpi) indeksą

Turi žemą bendrą
(KPI+kpi) indeksą

Turi vidutinį bendrą
(KPI+kpi) indeksą



13,6

18,4

24,53
17,07

26,4

Mokinių KPI (proc.)

Turi labai žemą bendrą (KPI+kpi) indeksą
Turi žemą bendrą (KPI+kpi) indeksą

Turi vidutinį bendrą (KPI+kpi) indeksą

Turi aukštą bendrą (KPI+kpi) indeksą
Turi labai aukštą bendrą (KPI+kpi) indeksą

2021 metai 2022 metai

16,75

16,75

26,08

19,17

21,24

Mokinių KPI (proc.)



Apibendrinimas
Ø 65,11 proc. mokinių sveikatos pažymėjimų užpildyti pilnai (yra I ir II 

dalys).  Iš visų užpildytų pažymėjimų 89,97 proc. pažymėjimų 
užpildyta I dalis (fizinės sveikatos įvertinimas), 67,60 proc. 
pažymėjimų – II dalis (dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas).

ØDidžiausia dalis (83,84 proc.) mokinių gali dalyvauti ugdymo veikloje 
be apribojimų.

Ø 95,75 proc. mokinių priskirti pagrindinei fizinio ugdymo grupei.
ØDidesnė dalis mokinių (66.54 proc.) turi normalų kūno svorį.
ØDidelė dalis mokinių turi vidutinį (26,08 proc.) ir labai aukštą (21,24

proc.) bendrą karieso intensyvumo indeksą (KPI+kpi).



Rekomendacijos

Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis 
mokytojų/auklėtojų ir bendruomenės pastangomis kurti 
sveikatai palankią ir saugią  aplinką.

Siekti  sveikatos ugdymą vykdyti visomis kryptimis, ypatingą 
dėmesį skiriant fizinio aktyvumo ir tinkamos mitybos 
skatinimui, rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo 
prevencijai.


