
RADVILIŠKIO RAJONO MOKINIŲ IR IKIMOKYKLINĘ ĮSTAIGĄ LANKANČIŲ 

VAIKŲ SERGAMUMAS 2013/2014 M. M. 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. 

įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ kiekvienais 

metais iki rugsėjo 15 d. mokiniai turi pateikti mokyklai informaciją apie profilaktinio savo sveikatos 

patikrinimo rezultatus. Taip pat vaiko sveikatos pažymėjimas turi būti pateiktas priimant vaiką į 

ikimokyklinę įstaigą ir vėliau kiekvienais metais. 

Radviliškio rajono ikimokyklines ugdymo įstaigas lanko 760 vaikų, iš jų 28,3 proc. nustatyti 

tam tikri sutrikimai (215). Didžiajai daliai nustatyti kvėpavimo sutrikimai (12,1 proc., 92 abs. sk.), 

iš jų 59,8 proc. (55 abs. sk.) nustatyta bronchinė astma. 6,2 proc. vaikams nustatyti regos sutrikimai, 

3,8 proc. širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai. Kalbos sutrikimai nustatyti 1,8 proc., 

endokrinines sistemos sutrikimai – 1,7 proc., odos – 1,3 proc., 1,1 proc. nustatyti nervų sistemos 

sutrikimai. Po 0,4 proc. nustatyti skeleto-raumenų, urogenitalinės ir virškinimo sistemos sutrikimai 

bei 0,1 proc. nustatyti kiti sutrikimai (žr. 1 pav.). 

 

1 pav. Profilaktiškai pasitikrinusių ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų sveikata 2013 metais 

(proc.). 

 

Radviliškio rajono bendrojo lavinimo ugdymo įstaigas lanko 5 148 vaikai, iš jų 47,9 proc. 

nustatytas tam tikras sutrikimas. Didžiajai daliai nustatyti regos sutrikimai (26,2 proc.), 7,9 proc. 

skeleto-raumenų sistemos sutrikimai, 7,3 proc. endokrininės sistemos sutrikimai. Širdies ir 
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kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos sutrikimais serga virs 4 proc. vaikų, atitinkamai 4,1 proc. ir 

4,8 proc. 3,3 proc. nustatyti kiti sutrikimai, 1,4 proc. nervų sistemos sutrikimai (žr. 2 pav.).  

 

2 pav. Profilaktiškai pasitikrinusių mokinių (1-12 klasė) sveikata 2013 metais (proc.). 
 

Mokinių ir ikimokyklinukų pasiskirstymas kūno kultūros grupėse 

 

Kūno kultūra mokykloje, ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje – svarbi bendrojo ir fizinio 

ugdymo proceso dalis ir vaikų sveikatos stiprinimo, taisyklingos raidos priemonė. 

Pagrindinės fizinio ugdymo organizavimo priemonės – kūno kultūros pamokos, popamokinė 

kūno kultūros veikla (sporto būreliai, įvairūs sporto renginiai ir kt.). Kūno kultūros pamokos 

privalomos visiems sveikiems vaikams.  

Vaikus, kurių sveikata sutrikusi, gydytojai dažnai atleidžia nuo kūno kultūros pamokų. Vis 

dėl to vaikams, kurių sveikata silpnesnė, dar labiau nei sveikiesiems, svarbus įvairių kūno kultūros 

priemonių, atitinkančių jų sveikatos lygį, teigiamas poveikis. 

Radviliškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sveikatos būklės analizė parodė, kad į 

pagrindinę kūno kultūros grupę buvo priskirti 4 792 mokinių (94 proc.), 192 priskirti į parengiamąją 

grupę (3,8 proc.), į specialiąją medicininę kūno kultūros grupę priskirti 62 vaikai (1,2 proc.). 44 (0,9 

proc.) mokinių buvo atleisti nuo kūno kultūros pamokų (žr. 3 pav.).  
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Radviliškio rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų 2013 m. vaikų sveikatos būklės analizė 

parodė, kad į pagrindinę kūno kultūros grupę buvo priskirti 739 (97,2 proc.) vaikai, į parengiamąją 

grupę priskirti 10 (1,3 proc.) vaikų.  Nei vienas vaikas nebuvo atleistas nuo kūno kultūros pamokų 

ir nepriskirtas į specialiąją grupę. 

 

3 pav. Mokinių pasiskirstymas kūno kultūros grupėse (proc.) 
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