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KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOS  DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, MOKINIUI 
SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ PROGIMNAZIJOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO 
ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE PROGIMNAZIJOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR 

ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ, TVARKA 
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Kėdainių ,,Ryto“ progimnazijos (toliau - Progimnazija) darbuotojų veiksmų 
mokiniui susirgus ar patyrus traumą Progimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo 
apie Progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas (toliau - 
Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla: vykdanti 
bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773.  

2. Tvarka reglamentuoja darbuotojų veiksmus mokiniui susirgus ar patyrus traumą 
Progimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie Progimnazijoje patirtą traumą ar 
ūmų sveikatos sutrikdymą.  

3. Progimnazijos pedagogai turi būti išklausę privalomojo pirmosios pagalbos ir 
privalomojo higienos įgūdžių mokymų programas ir turėti sveikatos žinių atestavimo 
pažymėjimus (Lietuvos Respublikos 2008 m. sausio 28 d. sveikatos apsaugos ministro 
įsakymas Nr. V-69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo 
higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų 
žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“). 

4. Patyrus mokiniui sunkesnę traumą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos  švietimo 
ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d.  įsakymu Nr. 113 „ Dėl moksleivių nelaimingų 
atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“. 

 
  

II. DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ 
PROGIMNAZIJOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE 
PROGIMNAZIJOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ, 

ORGANIZAVIMAS 
  

5. Atvykusius  mokinius kiekvieną dieną stebi klasės vadovas, mokytojai, kiti 
darbuotojai  

6. Mokiniui susirgus progimnazijoje:  
6.1.klasės vadovas apie mokinio sveikatos būklę nedelsdamas informuoja tėvus 

(globėjus, rūpintojus), Progimnazijoje esantį visuomenės sveikatos priežiūros specialistą bei 
Progimnazijos vadovą;  

6.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas įvertina, ar mokinys gali laukti tėvų 
(globėjų, rūpintojų) klasėje arba  visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinete;  

6.3. jei kyla įtarimų, kad mokinys serga užkrečiamosiomis ligomis, jis atskiriamas nuo 
kitų mokinių ir stebimas iki tėvų (globėjų, rūpintojų) atvykimo;  

6.4. įvykus nelaimingam atsitikimui (traumos atveju) lauke, sporto salėje, esant 
galimybei mokinys paguldomas jo buvimo vietoje (žiemos metu įnešamas į vidų) ir skubiai 
kviečiamas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas;  

6.5. esant būtinumui, klasės vadovas ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 
nedelsdami kviečia greitąją medicinos pagalbą, telef. 112.  



7. Susirgimų užkrečiamosiomis ligomis atveju bei karantino metu klasėse atliekamas 
valymas ir dezinfekavimas pagal higienos reikalavimus.  

8. Mokinį pasiimti iš Progimnazijos būtina:  
8.1. kai mokiniui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi 

skausmu, viduriuoja, vemia, ūmiai kosi, yra pūlingų išskyrų iš nosies, įvairių traumų 
atvejais), apžiūrų metu randama utėlių ar glindų;  

8.2. mokinio liga riboja jo dalyvavimą klasės veikloje;  
8.3. mokinio būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie 

gali suteikti, nepažeisdami kitų mokinių interesų;  
8.4. mokinio liga kelia pavojų kitų mokinių ir darbuotojų sveikatai.  
9. Po ligos mokinys gali būti priimtas į Progimnaziją tik tėvams (globėjams, 

rūpintojams)  pateikus gydytojo pažymą (F 094/a).  
10. Patyrus traumą Progimnazijoje, tėvai (globėjai, rūpintojai) rašo pranešimą 

direktoriaus vardu dėl pretenzijų turėjimo/neturėjimo.  
  

  
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
11. Tvarką tvirtina Progimnazijos direktorius ir jis įsigalioja nuo patvirtinimo dienos. 
12. Progimnazijos vadovas ar jo įgalioti asmenys supažindina Progimnazijos 

darbuotojus su tvarka. 
13. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir klasės vadovas yra atsakingi už 

veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą Progimnazijoje ir  tėvų (globėjų, rūpintojų) 
informavimo apie Progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą, organizavimą 
ir vykdymą.  

14. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo direktorius.  
 
 

________________ 


