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PATVIRTINTA 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. 

įsakymu Nr. V-31 

 

ANYKŠČIŲ  JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR 

TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ 

AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Anykščių Jono Biliūno gimnazija (toliau – Gimnazija) darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar 

patyrus traumą Gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie Gimnazijoje patirtą traumą ar 

ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos higienos 

norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai”, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu 

Nr. V-284; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

liepos 21d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

2. Tvarka nustato Gimnazijos darbuotojų veiksmus mokiniui susirgus ar patyrus traumą 

Gimnazijoje.    

3. Gimnazijos darbuotojų veiksmai mokiniui patyrus traumą ugdymo proceso metu numatyti 

Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos 

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

 

 

II. GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI  MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS 

TRAUMĄ GIMNAZIJOJE 

 

4. Mokiniui susirgus ar patyrus traumą Gimnazijoje:  

4.1. Įvykus nelaimingam atsitikimui, kilus grėsmei dėl gyvybės arba esant ūmiai pavojingai 

sveikatos būklei pirmąją pagalbą mokiniui teikia Gimnazijoje esantis visuomenės sveikatos specialistas, 

vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą gimnazijoje, jo darbo valandomis. Visais atvejais, kai 

visuomenės sveikatos specialisto nėra Gimnazijoje, pirmąją pagalbą teikia pedagoginis darbuotojas, 

esantis tuo metu arčiausiai mokinio: pamokos metu – dalyko mokytojas, pertraukos metu – klasių 

kuratorius.  

4.2. Įvertinus nukentėjusiojo būklę, jeigu reikia, kviečiama greitoji medicininė pagalba. Ją kviečia 

teikiantysis pirmąją pagalbą arba jo įgaliotas asmuo.  

4.3. Mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie įvykį telefonu informuoja visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą Gimnazijoje arba klasių kuratorius, arba 

pagalbą mokiniui teikęs pedagoginis darbuotojas, arba administracijos atstovas.  

4.4. Jei kyla įtarimų, kad mokinys serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų ir stebimas iki 

atvyks mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ar greitoji medicinos pagalba. 
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4.5. Jeigu greitoji medicinos pagalba susirgusį ar patyrusį traumą nepilnametį mokinį veža į 

gydymo įstaigą dar neatvykus tėvams (globėjams, rūpintojams) jį lydi Gimnazijos administracijos 

paskirtas asmuo. 

4.6. Jei mokinys pats kreipiasi dėl ūmaus sveikatos sutrikimo ar traumos į visuomenės sveikatos  

specialistą, klasių kuratorių ar į direktoriaus paskirtą darbuotoją, suteikus pirmąją pagalbą privaloma 

įvertinti,  ar mokinys toliau gali dalyvauti ugdymo procese. Jei mokinys negali dalyvauti ugdymo procese, 

apie tai informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir administracija, o esant būtinumui kviečiama 

greitoji medicinos pagalba. 

5.Susirgimų užkrečiamosiomis ligomis atveju bei karantino metu klasėse atliekamas valymas ir 

dezinfekavimas pagal higienos reikalavimus. 

6. Mokinį pasiimti iš Gimnazijos būtina: 

6.1. kai mokiniui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi stipriu 

skausmu, viduriuoja, vemia, ūmiai kosi, įvairių traumų atvejais); 

6.2. mokinio liga riboja jo dalyvavimą klasės veikloje; 

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

nepažeisdami kitų vaikų interesų; 

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

                                        

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7.Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai gali dirbti tik teisės akto nustatyta tvarka įgiję žinių 

pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei privalo turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. 

8. Klasių kuratoriai privalo turėti ir reguliariai patikslinti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)  telefono 

numerius. 

9. Su tvarkos aprašu turi būti supažindinti visi už mokinių ugdymą ir priežiūrą atsakingi mokytojai 

ir darbuotojai.  

10.Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo Gimnazijos direktorius. 

__________________________ 


