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• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d.

įsakymu Nr. V-93 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 75:2016

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji

sveikatos saugos reikalavimai“, kurių 79 punkte nurodyta, kad priimant vaiką

į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas sveikatos

pažymėjimas.

• Kasmetinių vaikų profilaktinių patikrinimų duomenys reikalingi kryptingai

planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą įstaigoje, organizuoti tikslesnes

sveikatos stiprinimo priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
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• Duomenys apie vaikų sveikatos būklę gaunami iš statistinės apskaitos formos Nr.

E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-565 „Dėl

elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos

pažymėjimas“ patvirtinimo“.

• Nuo 2020 m. sausio 1 d. pažymėjimai 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 (VSS IS).
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KPI indekso intensyvumo lygiai

Labai žemas mažiau nei 1,0 

Žemas 1,1 – 2,6

Vidutinis 2,7 – 4,4 

Aukštas 4,5 – 6,5 

Labai aukštas daugiau nei 6,5



• Mokinių pristačiusių formą E027-1 – 88,24 proc. Iš jų: fizinės būklės

įvertinimą – 90,15 proc.; dantų ir žandikaulių būklės įvertinimą – 65,91 proc.

• Mokinių, galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų – 62,88

proc.

• Mokinių turinčių normalų kūno svorį – 68,91 proc., per mažą kūno svorį –

7,56 proc., antsvorį – 17,65 proc., nutukimą – 5,88 proc.

• Mokinių priskiriamų pagrindinei fizinio ugdymo grupei – 89,92 proc.,

parengiamajai – 7,56 proc., specialiajai – 1,68 proc.

• Mokinių turinčių labai aukštą bendrą KPI – 25,68 proc., aukštą – 12,16 proc.,

labai žemą bendrą KPI – 17,57 proc.

APIBENDRINIMAS 
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