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PANEVĖŽIO  LOPŠELIS-DARŽELIS ,,DIEMEDIS"   DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, VAIKUI 

SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE  IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ 

INFORMAVIMO APIE  PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ,  

TVARKOS APRAŠAS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
        1. Panevėžio lopšelio-darželio ,,Diemedis" (toliau– Mokykla) darbuotojų veiksmų, 

vaikui susirgus ar patyrus traumą mokykloje/ darželyje (toliau tekste –Mokykla)  ir teisėtų vaiko 

atstovų informavimo apie  patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą, tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) parengtas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. 

balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“(galiojanti suvestinė redakcija 2020-05-01), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro  2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 patvirtinta Lietuvos higienos norma  HN 21: 

2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

(galiojanti suvestinė redakcija 2020-05-01), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. 

vasario 3 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos 

aprašo ir Vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo“ 

patvirtintu  Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašu ir Vaikų sveikatos 

priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. V-1035/ ISAK-268  ,,Dėl sveikatos priežiūros mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

patvirtintu Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašu. 

 2. Tvarkos aprašas reglamentuoja Mokyklos darbuotojų veiksmus ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio amžiaus vaikui (toliau tekste – vaikas)  susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir teisėtų 

vaiko atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą.  

 3. Apraše vartojamos sąvokos: 

 3.1. Ūmus sveikatos sutrikdymas – staigus, greitas, smarkus žmogaus  sužalojimas arba 

susargdinimas pažeidžiant jo kūno audinių (organų) vientisumą ar sutrikdant jų funkcijas.  

 3.2. Trauma – audinių arba organų sužalojimas, sukeltas išorinio faktoriaus; 

 3.3. Atsakingi už vaikų ugdymą ir priežiūrą darbuotojai – tai  mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai ir kiti  pareigybės  apraše ar Mokyklos direktoriaus įsakymu už vaikų gyvybę ir 

priežiūrą paskirti atsakingi asmenys.  

 3.4. Teisėti vaiko atstovai – tėvai, įtėviai, globėjai ar kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar 

kitą teisės aktą privalo rūpintis vaiku, jį auklėti, globoti, jam atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus 

interesus. 

 3.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos  atitinka  Lietuvos Respublikos švietimo   įstatyme, 

kituose švietimą bei vaikų sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose reglamentuojančiuose teisės aktuose 

vartojamas sąvokas. 

 

 

 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Audinys_(biologija)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Organas
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DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS 

TRAUMĄ 
 

4. Atvestus į Mokyklą vaikus kiekvieną rytą apžiūri, vėliau jų buvimo Mokykloje metu 

stebi už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingi darbuotojai.  

5. Mokykloje privalo būti vaikų tėvų (globėjų) ar jų raštiškai įgaliotų atstovų adresai ir 

telefonai. 

6. Vaikui susirgus:  

6.1. Grupės mokytojas apie vaiko sveikatos būklę nedelsdamas informuoja teisėtus 

vaiko atstovus (toliau tekste – tėvus (globėjus) bei Mokykloje  esantį visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistą;  

6.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas įvertina jei tuo metu Įstaigoje nėra 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, vaikui įvertinimą atlieka įstaigos vadavo įgaliotas asmuo, 

ar vaikas gali toliau dalyvauti kasdienėje grupės veikloje; 

6.3. nesant visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vaikas paguldomas ramioje 

vietoje (miegamajame, Sveikatos  kabinete) ir stebimas iki atvyks vaiko tėvai (globėjai);  

6.4. jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir 

stebimas iki atvyks vaiko tėvai (globėjai); 

6.5. prireikus, grupės mokytojas ar sveikatos priežiūros specialistas nedelsdami kviečia 

greitąją medicinos pagalbą, informuodami apie tai vaiko tėvus (globėjus),  palydi vaiką į ligoninę ar 

kitą sveikatos priežiūros įstaigą, lieka su juo kol atvyks vaiko tėvai (globėjai).  

7. Vaiko  tėvai (globėjai) informuojami, kad skubiai būtina pasiimti iš Mokyklos vaiką 

kai:  

7.1.  vaikui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi 

skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosti, ); 

7.2. vaiko liga riboja jo dalyvavimą grupės veikloje;  

7.3. vaiko būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie gali 

suteikti, nepažeisdami kitų vaikų interesų;  

7.4. vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai.  

                          8. Iš sveikatos priežiūros įstaigos gavus informaciją apie užkrečiamųjų ligų 

(vėjaraupiai, tymai, skarlatina) atvejus Mokykloje, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

privalo: 

9.1. informuoti grupės vaikų tėvus (globėjus) ir grupės mokytojus apie reikalingas 

taikyti Mokykloje profilaktines priemones ir būtiną vaikų sveikatos stebėjimą. 

9.2. kontroliuoti, kad Mokykloje tinkamai būtų valomos patalpos: grupėse esantys 

paviršiai, nuolatos plaunami žaislai, sistemingai keičiama patalynė, laikomasi asmens higienos.  

10. Įvykus nelaimingam atsitikimui Mokykloje skubią pirmąją pagalbą nukentėjusiam 

teikia atsakingi už vaikų ugdymą ir priežiūrą darbuotojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Jei nukentėjusiam vaikui reikalinga neatidėliotina medicinos pagalba,  skubiai iškviečia 

Greitąją medicinos pagalbą.  

11.Grupės mokytojas ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistas informuoja vaiko 

tėvus (globėjus) apie įvykusį nelaimingą atsitikimą Mokykloje, palydi vaiką į ligoninę ar kitą sveikatos 

priežiūros įstaigą, lieka su juo iki atvyks vaiko tėvai (globėjai). 

12.  Mokyklos visuomenės  sveikatos priežiūros specialistas ir grupės mokytojas  yra 

atsakingi už  vaiko tėvų (globėjų) ir  administracijos  informavimą  apie  Mokykloje patirtą traumą ar 

ūmų sveikatos sutrikdymą. 

13. Mokyklos administracija apie įvykusį nelaimingą atsitikimą Mokykloje informuoja 

Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybą. 
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LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ, ĮVYKUSIŲ UGDYMO PROCESO METU, 

REGISTRACIJA IR ANALIZĖ 
 

 
15. Nelaimingi atsitikimai Mokykloje tiriami ir registruojami Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų 

atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“ patvirtinta Moksleivių nelaimingų atsitikimų 

tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarka. 

16. Nelaimingų atsitikimų Mokykloje priežastys direktoriaus nustatyta tvarka 

analizuojamos ir numatomos prevencinės priemonės, kad  ateityje būtų jų išvengta. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 

17. Mokykla užtikrina  informacijos apie vaiko sveikatą konfidencialumą. Informacija 

apie vaiko sveikatą turi būti teikiama tik vaiko tėvams (globėjams). Kitiems asmenims informacija apie 

vaiko sveikatą teikiama įstatymų nustatyta tvarka arba turintiems raštišką vaiko tėvų (globėjų) 

sutikimą.  

18. Ši tvarka peržiūrima ir  keičiama įsigaliojus naujiems reikalavimams ar teisės 

aktams. 

19. Tvarkos aprašo vykdymo kontrolę vykdo Mokyklos direktorius. 

 

____________________________________ 
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