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ZARASŲ „SANTARVĖS PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ  

MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO 

ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ 

 SVEIKATOS SUTRIKIMĄ  

TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Zarasų „Santarvės“ pradinės 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 Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 

d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 

„Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu 

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu. 

2. Tvarka nustato mokyklos darbuotojų ir sveikatos priežiūros specialisto  pareigas ir 

veiksmus mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje. 

3. Mokyklos darbuotojų veiksmai mokiniui patyrus traumą mokykloje ugdymo proceso 

metu numatyti Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatuose, 

patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000-02-11 įsakymu Nr.113. 

 

II. MOKYKLOS  DARBUOTOJŲ VEIKSMAI MOKINIUI SUSIRGUS  

MOKYKLOJE 

4. Mokyklos darbuotojų veiksmai mokiniui susirgus ugdymo proceso metu: 

4.1. dalyko mokytojas apie mokinio sveikatos būklę nedelsdama informuoja klasės 

auklėtoją,  sveikatos priežiūros specialistą;  

4.2. klasės auklėtojas (sveikatos priežiūros specialistas) informuoja teisėtus mokinio 

atstovus (tėvus, globėjus, rūpintojus); 

4.3. esant būtinumui, klasės auklėtoja ar sveikatos priežiūros specialistas nedelsdami 

kviečia greitąją medicinos pagalbą; 

4.4. sveikatos priežiūros specialistas informuoja administracijos atstovą ir įvertina ar 

mokinys gali toliau dalyvauti  ugdymo procese; 
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4.5. jei sveikatos priežiūros specialistas nusprendžia, kad mokiniui reikalinga skubi 

pagalba, mokinys paguldomas ramioje vietoje (sveikatos priežiūros specialisto kabinete) ir stebimas 

iki atvyks tėvai ar būklei pablogėjus kviečiama greitoji medicinos pagalba; 

4.6. jei kyla įtarimų, kad mokinys serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų mokinių 

ir stebimas iki atvyks tėvai ar būklei pablogėjus kviečiama greitoji medicinos pagalba. 

4. Teisėti susirgusio mokinio atstovai (tėvai, globėjai, rūpintojai) privalo pasiimti  mokinį 

iš mokyklos:  

4.1. kai mokiniui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai; 

4.2. mokinio liga riboja jo dalyvavimą ugdymo proceso veikloje;  

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

suteikti, nepažeisdami kitų mokinių interesų;  

4.4. mokinio liga kelia pavojų kitų mokinių ir darbuotojų sveikatai.  

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5. Mokykla pasilieka teisę koreguoti šią tvarką. 

_____________________ 


