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• 2017 m. m. progimnazijoje mokėsi 962 mokiniai, iš jų sveikatą 
pasitikrino 960 mokinių 99,8%;

• 1- 4 klasių mokiniai pasitikrino 100%;

• 5-8 klasių mokiniai pasitikrino 99%.
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Mokinių dalis, pasitikrinusi dantų būklę (%)
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Mokinių dantų būklės įvertinimas (%)
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Apibendrinimas

• Mokykloje 99,8 % mokinių pateikė profilaktinio sveikatos patikrinimo 
pažymas.

• 48,7% mokinių turi kraujotakos sistemos sutrikimus.

• 66,1% mokinių turi regos sutrikimus. 

• 5,1%   mokinių turi nervų sistemos sutrikimus.

• 13,9%mokinių turi kvėpavimo sistemos sutrikimus

• 3,5% mokinių turinčių endokrininės sistemos sutrikimus.

• Tik 32 % mokinių turi visiškai sveikus dantis.

• 38% mokinių turi pavienių dantų ar žandikaulių sąkandžio patologiją.



Rekomendacijos

• Skatinti mokinių fizinį aktyvumą.

• Raginti maksimaliai mažinti laiką,praleidžiamą prie išmaniųjų 
įrenginių.

• Ugdyti asmens higienos įgūdžius.

• Skirti daugiau dėmesio sveikos mitybos principams.

• Gilinti moksleivių sveikatos ir sveikos gyvensenos žinias bendromis 
šeimos, mokytojų, sveikatos specialistų jėgomis.




