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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir 

teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka 

(toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis:  

 1.1. 2005 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (nauja redakcija nuo 2016-

09-01) „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

          1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu 

Nr. V-773 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 redakcija); 

 1.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 

113 ,,Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“.; 

  

  

II. SKYRIUS 

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS 

TRAUMĄ MOKYKLOJE 

2.  Mokiniui susirgus mokykloje: 



2.1. Grupės auklėtojas / klasės vadovas apie mokinio sveikatos būklę nedelsdamas 

informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) bei Mokykloje esantį visuomenės 

sveikatos specialistą (toliau – VS specialistą); 

2.2.VS specialistas, įvertinęs mokinio būklę, suteikia galimybę laukti tėvų (globėjų) 

Sveikatos kabinete;  

2.3. jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąją liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir 

stebimas iki atvyks tėvai (globėjai, rūpintojai);  

3. Įvykus nelaimingam atsitikimui (traumai) lauke ar sporto salėje, esant galimybei 

mokinys paguldomas jo buvimo vietoje (žiemos metu – įnešamas į vidų), skubiai 

kviečiamas VS specialistas, jei jo tuo metu Mokykloje nėra, pagalbą teikia arčiausiai 

esantis pedagogas; esant būtinybei, teikiantis pagalbą pedagogas / grupės auklėtoja / 

klasės vadovas / VS specialistas nedelsdami kviečia greitąją medicinos pagalbą, telefonu 

112. 

                 4.  Kilus grėsmei vaiko gyvybei arba esant ūmiai pavojingai sveikatos būklei teisėtus 

mokinio atstovus iškviečia klasės vadovas, jeigu jo nėra – socialinis pedagogas.  

                 5. Informuojamas gimnazijos direktorius. Gimnazijos direktorių informuoja pagalbą 

teikiantysis asmuo arba klasės vadovas. 

                6. Jeigu greitoji medicinos pagalba  susirgusį ar patyrusį traumą nepilnametį mokinį veža į 

gydymo įstaigą dar neatvykus tėvams/globėjams, jį lydi mokyklos administracijos atstovas ar kitas 

direktoriaus skirtas asmuo.   

                7. Kiekvienas gimnazijos darbuotojas turėtų žinoti: 

                      7.1. kurioje gimnazijos vietoje yra laikomas pirmosios pagalbos rinkinys; 

                      7.2. kokiu telefono numeriu reikėtų kreiptis įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitai 

situacijai, reikalaujančiai neatidėliotinų veiksmų. 

               8. Darbo vietoje gimnazijos pedagogai turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir yra 

išklausę 8 val. trukmės pirmosios pagalbos kursus.  

               9. Gimnazijos sporto salėje, technologijų kabinetuose, chemijos kabinete, gamtos mokslų 

laboratorijose ir visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinete pirmosios pagalbos rinkinys 

yra laikomas gerai matomoje vietoje. 

            10. Pirmosios pagalbos rinkiniai yra lengvai pasiekiami ugdymo ir laisvalaikio metu.  

            11. Pirmosios pagalbos rinkiniai gimnazijoje yra nuolat papildomi pagal pirmosios pagalbos 

rinkinio aprašymą. 

            12.Gimnazijos direktorius privalo paskirti už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingą 

asmenį. 

 



            

III. SKYRIUS 

TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMAS 

APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ 

 

13. Jei mokinys patyrė traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą, vaiko tėvus/globėjus privalo 

informuoti nedelsiant klasės vadovas. 

14. Jei mokinys patyrė sužalojimą, dėl kurio, suteikus pirmąją pagalbą, jis gali likti mokykloje, 

apie tai vaiko tėvus/globėjus informuoja klasės vadovas. 

15. Mokiniui susirgus mokykloje, apie tai vaiko tėvus/globėjus informuoja klasės vadovas ar 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, jų nesant - mokyklos socialinis pedagogas ar 

administracijos atstovas. 

16. Klasės vadovai privalo turėti ir reguliariai patikslinti mokinių tėvų/globėjų telefono 

numerius.   

  

 

III. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            17. . Mokykloje pedagogai gali dirbti tik teisės akto nustatyta tvarka įgiję žinių pirmosios 

pagalbos teikimo klausimais bei privalo turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.          

            18. Mokykloje paskirtas asmuo, atsakingas už pirmosios pagalbos rinkinio priežiūrą ir jo 

papildymą.           

   19. Mokyklos vadovas supažindina pedagogus su šiuo tvarkos aprašu. 

 

 

_______________________________________ 


