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DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ 

PROGIMNAZIJOJE IR MOKINIO TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO 

APIE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

                              I. BENDROJI DALIS 

 

          1.  Aprašas reglamentuoja darbuotojų veiksmus mokiniui staiga susirgus ar patyrus traumą 

joje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie joje patirtą traumą ar ūmų sveikatos 

sutrikdymą 

          2. Aprašą įgyvendina jos darbuotojai ir kiti teisės aktais numatyti darbuotojai. 

          3. Aprašas parengtas vadovaujantis: 

          3.1.  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-1428/V-1465 ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1035/Isak-2680 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros 

organizavimo mokykloje tvarkos aprašo pakeitimo”. 

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

         4.1. Mokinys – asmuo, kuris mokosi Kauno Senamiesčio progimnazijoje.            

         4.2. progimnazijos darbuotojas – progimnazijoje dirbantys pedagogai, administracijos bei kiti 

darbuotojai. 

         4.3. Visuomenės sveikatos specialistas – savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą progimnazijoje. 

         4.3. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) – mokinio atstovai pagal įstatymą (kaip tai nustatyta 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme), t. y. vaiko tėvai, vaiką įvaikinus, – 

įtėviai, nustačius globą ar rūpybą, – globėjai ar rūpintojai, įstatymų nustatytais atvejais – valstybinė 

vaiko teisių apsaugos institucija. 

            

I. PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI MOKINIUI SUSIRGUS AR   

PATYRUS TRAUMĄ  PROGIMNAZIJOJE 

 

          1. Mokiniui susirgus progimnazi joje: 

          1.1. Klasės vadovas ar kitas jos darbuotojas apie mokinio sveikatos būklę nedelsdamas 

informuoja visuomenės sveikatos specialistą (toliau – VSS), vykdantį visuomenės sveikatos 

priežiūrą progimnazijoje,  jam nesant - tėvus (globėjus, rūpintojus);  

          1.2. Visuomenės sveikatos specialistas, įvertinęs mokinio būklę, suteikia pirmąją 

pagalbą/konsultuoja ir rekomenduoja: toliau dalyvauti pamokose/ vykti į namus/ vykti į gydymo 

įstaigą arba kviečia greitąją medicinos pagalbą (toliau-GMP). 

           1.3.  Visuomenės sveikatos specialistas informuoja mokinio tėvus, jei to reikalauja vaiko 

sveikatos būklė ir suteikia galimybę laukti atvykstančių pasiimti tėvų (globėjų, rūpintojų) sveikatos 

kabinete; vaikas nepaliekamas vienas, stebima jo sveikatos būklė. 

           1.4. Jei visuomenės sveikatos specialistas mokiniui rekomenduoja nedalyvauti pamokose, jis 

apie tai informuoja (raštu ar telefonu) klasės vadovą, kuris apie tai praneša mokinio tėvams 

(globėjams, rūpintojams) ir kartu aptaria vaiko saugų grįžimo į namus būdą. 

          1.5. Visuomenės sveikatos specialistui nesant progimnazijoje, klasės vadovo ar kito 



pedagogo veiksmai: informuojami mokinio tėvai apie vaiko sveikatos sutrikdymą, aptariamos 

saugaus vaiko grįžimo į namus galimybės, sudaromos galimybės laukti atvykstančių tėvų, vaikas 

nepaliekamas vienas, stebima jo sveikatos būklė, esant būtinybei, kviečia GMP tel. 112. 

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

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

visuomenės sveikatos specialistas;  jei jo tuo metu progimnazijoje  nėra, pagalbą teikia arčiausiai 

esantis pedagogas; 

          2. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pasiimti vaiką ar leisti jam  vienam išeiti iš 

progimnazijos, kai: 

          2.1. mokiniui nustatomi ūmių ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, 

vemia, kosti), įvairių traumų atvejais, apžiūrų metu randama utėlių ar glindų; 

2.2.  mokinio liga riboja jo dalyvavimą jos veikloje; 

           2.3. mokinio būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie gali 

suteikti, nepažeisdami kitų mokinių interesų; 

         2. 4.   mokinio liga kelia pavojų kitų mokinių ir darbuotojų sveikatai. 

           3.  Po ligos vaikas gali būti priimtas į ją tik visiškai pasveikęs. 

 

                                         III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

           1.  Progimnazijos vadovas supažindina darbuotojus su šiuo Aprašu. 

           2. Šiame Apraše įvardinti informavimo veiksmai nepažeidžia Mokinių asmens duomenų 

tvarkymo taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2021 m.  rugpjūčio 31 d.  įsakymu  Nr. V-105. 

             3. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo jos direktorius. 

 


