
PATVIRTINTA 

Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V1-156 

 

 

DRUSKININKŲ ,,SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI 

SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ 

INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS 

SUTRIKDYMĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) darbuotojų veiksmų vaikui 

susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą 

ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas  (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Visuomenės 

sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos 

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

Nr. V-1035/isak-2680 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672 redakcija). 

2. Aprašas reglamentuoja darbuotojų veiksmus vaikui susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir 

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

 

II. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ 

MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE 

PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ ORGANIZAVIMAS 

 

3. Mokytojas ar grupės pedagogas, pamokos, neformaliojo ugdymo ar grupės užsiėmimo metu, 

pastebėjęs mokinį negaluojant ar jam skundžiantis, iškviečia visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, 

o jo nesant – socialinį pedagogą ar budintį vadovą.  

4. Apie vaiko sveikatos sutrikimą informuojami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokykloje 

rūpinasi vaiku, kol atvyksta vaiko tėvai. 

          5. Jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąją liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir stebimas, 

kol atvyksta tėvai. 

         6. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar traumos atveju  mokykloje, lauke ar sporto salėje: 

         6.1. mokytojas, grupės auklėtojas turi suteikti nukentėjusiam vaikui pirmąją pagalbą ir iškviesti 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, o jo nesant – budintį vadovą; 

        6.2. įvykus nelaimingam atsitikimui ar traumai, bet kuris šalia esantis Mokyklos darbuotojas turi 

nedelsdamas pranešti apie tai   sveikatos priežiūros specialistui, o jo nesant – budinčiam vadovui; 

        6.3.jeigu reikalinga neatidėliotina medicinos pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalba telefonu 

112, mokytojas (ar budintis vadovas)  apie įvykusį nelaimingą atsitikimą praneša vaiko tėvams 

(globėjams, rūpintojams), klasės auklėtojui ir pateikia informaciją apie įvykį raštu mokyklos direktoriui. 

        6.4. prireikus budinčio vadovo paskirtas darbuotojas lydi nukentėjusį vaiką į ligoninę ar kitą 

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

7. Susirgimų užkrečiamosiomis ligomis atveju bei karantino metu grupėse/klasėse atliekamas 

valymas ir dezinfekavimas pagal higienos reikalavimus. 

8. Po užkrečiamos ligos vaikas priimamas į Mokyklą tik tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus 

gydytojo pažymą.        



III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

        9. Visi pedagoginiai darbuotojai  turi būti išklausę pirmosios medicinos pagalbos mokymo kursą, 

visi įstaigos darbuotojai – higienos įgūdžių mokymo kursą ir turėti atitinkamus sveikatos žinių atestavimo 

pažymėjimus, kurie laikomi Mokyklos sveikatos kabinete. 

        10. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Mokyklos direktorius. 
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