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ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJOS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ 

PROGIMNAZIJOJE, TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE 

PROGIMNAZIJOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ, 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Alytaus „Volungės“ progimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus 

traumą progimnazijoje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar 

ūmų sveikatos sutrikimą, tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas), parengtas vadovaujantis Lietuvos 

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

nelaimingų atsitikimo tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“ nustatyta tvarka, 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 Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Sveikatos 

priežiūros progimnazijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-

966/V-672 redakcija). 

Tvarkos aprašas reglamentuoja darbuotojų veiksmus ir teisėtų mokinio atstovų 

informavimą mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje. 

 

II. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ 

PROGIMNAZIJOJE 

  

1. Įvykio vietoje įvertinama mokinio būklė: nukentėjęs mokinys gali (nebegali) eiti. 

2. Jeigu nukentėjęs mokinys gali eiti: 

2.1. Mokinys palydimas pedagogo, mokinio ar kito bendruomenės nario į sveikatos 

kabinetą. 

2.2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (toliau – VSPS), vykdantis sveikatos 

priežiūrą progimnazijoje, teikia pirmąją pagalbą nustatyta tvarka. 

2.3. Atsižvelgdamas į mokinio būklę, VSPS iškviečia greitąją medicininę pagalbą 

telefonu numeriu 003 (visuose ryšio tinkluose) arba numeriu 112 (bendruoju pagalbos telefonu). 

3. Jeigu nukentėjęs mokinys negali eiti: 

3.1. Į įvykio vietą (klasę, sporto salę, koridorių, progimnazijos kiemą) skubiai 

kviečiamas VSPS.  

3.2.VSPS, vykdantis sveikatos priežiūrą progimnazijoje, suteikia pirmąją pagalbą 

nustatyta tvarka. 

3.3. Atsižvelgdamas į mokinio būklę, VSPS iškviečia greitąją medicininę pagalbą. 

4. Jeigu VSPS progimnazijoje įvykio metu nedirba, pirmąją pagalbą susirgusiam ar 

patyrusiam traumą mokiniui privalo suteikti įvykio vietoje arba arčiausiai jos esantys pedagogai. 

4.1. Jeigu pagalbą teikia vienas pedagogas, pirmiausia kviečiama greitoji medicininė 

pagalba, po to teikiama pagalba. 



4.2. Jeigu pagalbą teikia keletas pedagogų, vienas teikia pagalbą, kitas kviečia greitąją 

medicininę pagalbą. 

 

III. TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMAS APIE PROGIMNAZIJOJE 

PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ 

 

5. Jeigu pagalbą teikia VSPS: 

5.1. jis įpareigoja atlydėjusį asmenį informuoti klasės vadovą apie įvykį. 

5.2. informuoja nukentėjusiojo mokinio teisėtus atstovus, jei reikia, kviečia atvykti į 

progimnaziją;  

5.3. informuoja progimnazijos administraciją (direktorių, direktoriaus pavaduotoją, 

atsakingą už mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimą bei akto U forma surašymą).  

6. Jeigu pagalbą teikia pedagogas: 

6.1. pedagogas įpareigoja bet kurį kitą asmenį informuoti klasės vadovą apie įvykį. 

6.2. klasės vadovas apie įvykį informuoja progimnazijos vadovą, VSPS, jei reikia, 

kviečia tėvus. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Už veiksmų, mokiniui ūmai susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje, ir teisėtų 

mokinio atstovų informavimo apie ūmų susirgimą ar patirtą traumą vykdymą atsakingas VSPS, 

vykdantis sveikatos priežiūrą progimnazijoje, klasės vadovas ar pagalbą teikęs pedagogas.  

8. Tvarkos aprašo vykdymo kontrolę vykdo progimnazijos direktorius. 

________________________  

 


