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AKMENĖS RAJONO DABIKINĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ 

VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ 

VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMIŲ 

SVEIKATOS SUTRIKIMŲ TVARKA    

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas reglamentuoja Lietuvos higienos norma 

HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla vykdanti bendrojo 

ugdymo programą. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma).   

2. Atvykę mokiniai į mokyklą esant nusiskundimui apžiūri ir vėliau jų buvimo metu   

mokykloje stebi bendrosios praktikos slaugytoja.  

3. Mokiniui susirgus mokykloje ar bendrabutyje: 

3.1. klasės  vadovas  ar   grupės   auklėtoja  apie  vaiko  sveikatos  būklę   nedelsdama  

informuoja administraciją, vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) bei esančią bendrosios praktikos 

slaugytoją;    

 3.2. bendrosios praktikos slaugytoja įvertina, ar vaikas gali toliau dalyvauti kasdienėje 

grupės veikloje;  

 3.3. vaikui susirgus, jis paguldomas ramioje vietoje (stebėjimo kambaryje ir stebimas 

iki atvyks tėvai (globėjai, rūpintojai), ar bus išvežtas mokyklos transportu į namus;  

 3.4. jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąja liga, stebimas iki atvyks tėvai; 

 3.5. esant būtinumui, grupės auklėtoja ar bendrosios praktikos slaugytoja nedelsdami 

kviečia greitąją medicinos pagalbą. 

 4. Mokinį pasiimti iš mokyklos ar bendrabučio būtina: 

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

skausmu, viduriuoja, vemia, ūmiai kosi, yra pūlingų išskyrų iš nosies), apžiūrų metu randama utėlių 

ar glindų (Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarka); 

 4.2. vaiko liga riboja jo dalyvavimą pamokose ar grupės veikloje;  

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

suteikti, nepažeisdami kitų vaikų interesų; 

 4.4. vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai.  
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