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KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ IR 

TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR 

ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Už mokinių saugumą Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje (toliau – Progimnazija) 

atsakingi visi Progimnazijos bendruomenės nariai. Visuomenės sveikatos priežiūrą Progimnazijoje vykdo 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, pasitelkdamas į pagalbą Progimnazijos bendruomenę. Visi 

už mokinių ugdymą atsakingi asmenys turi būti išklausę Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ir 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programas ir turėti galiojantį sveikatos žinių atestavimo 

pažymėjimą. 

2. Už mokinių priežiūrą ir saugumą ugdymo proceso metu atsakingas tuo metu su mokiniu 

dirbantis dalyko mokytojas, klasės vadovas, švietimo pagalbos specialistas, pailgintos darbo dienos 

grupės vadovas. 

 

II. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI VAIKUI SUSIRGUS, PATYRUS TRAUMĄ AR ŪMŲ 

SVEIKATOS SUTRIKIMĄ ĮSTAIGOJE 

 

3. Mokiniui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje: 

3.1. už mokinių ugdymą ir priežiūrą tuo metu atsakingas darbuotojas (dalyko mokytojas, klasės 

vadovas, švietimo pagalbos specialistas) nedelsdamas apie vaiko sveikatos būklę informuoja visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistą. Jeigu visuomenės sveikatos priežiūros specialisto nėra, pats įvertina 

mokinio sveikatos būklę, suteikia pirmąją pagalbą, telefonu informuoja teisėtą vaiko atstovą ir 

Progimnazijos administraciją; 

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

stebimas iki teisėto vaiko atstovo atvykimo; 

3.3. esant būtinumui, dalyko mokytojas, klasės vadovas ar visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas nedelsdamas kviečia greitąją medicinos pagalbą, naudojasi pirmosios pagalbos rinkiniais, 

kurių sudėtis ir apimtis atitinka teisės aktų reikalavimus. Į gydymo įstaigą patyrusį traumą ar susirgusį 

mokinį lydi teisėtas atstovas pagal įstatymą; jeigu jis negali skubiai atvykti į progimnaziją, mokinį lydi 

administracijos įpareigotas asmuo. 

4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas yra atsakingas už pirmosios pagalbos vaistinėlių 

sudėtį, priemonių galiojimo terminus, Progimnazijos bendruomenės informavimą apie pirmosios pagalbos 

vaistinėlių išdėstymo vietas. 

5. Nelaimingas atsitikimas, dėl kurio nukentėjo mokinys(-iai), fiksuojamas pagal Progimnazijos 

mokinių nelaimingų atsitikimų apskaitos, registravimo ir tyrimo tvarkos aprašą, parengtą vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr.113 „Dėl moksleivių 

nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Visi Progimnazijos bendruomenės nariai turi būti pasirašytinai supažindinti su Progimnazijos 

darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie 

įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka. 
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