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KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ 
MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ VAIKO 

ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ 
SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS

1. Mokinius jų buvimo Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinėje mokykloje (toliau – Mokykla) 
metu stebi klasės mokytojas, klasės vadovas, pamoką vedantis mokytojas, budintys pedagoginio ar 
aptarnaujančio personalų darbuotojai. 

2. Mokiniui susirgus: 
2.1. tai pastebėjęs ar sužinojęs Mokyklos darbuotojas apie mokinio sveikatos būklę 

nedelsdamas informuoja klasės vadovą, kuris apie tai praneša mokinio tėvams (globėjams, 
rūpintojams) bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, jam nesant Mokykloje –  informuoja 
telefonu; 

2.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas būdamas Mokykloje arba tuo metu 
dirbdamas Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centre (dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams, 
rūpintojams) įvertina, ar mokinys gali toliau dalyvauti kasdienėje ugdymo proceso veikloje; 

2.3. mokiniui susirgus ir/ar įtarus, kad serga užkrečiamąja liga, jis nuvedamas į 
medicinos kabinetą ir stebimas iki atvyks tėvai (globėjai, rūpintojai);

2.4. esant būtinumui, Mokyklos darbuotojai ar visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas nedelsdami kviečia greitąją medicinos pagalbą. 

3. Mokinį pasiimti iš Mokyklos būtina: 
3.1. kai mokiniui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundž iasi 

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

3.2. mokinio liga riboja jo dalyvavimą ugdymo proceso veikloje; 
3.3. mokinio būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie 

gali suteikti, nepažeisdami kitų vaikų interesų; 
3.4. mokinio liga kelia pavojų kitų mokinių ir darbuotojų sveikatai. 
4. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar 

patyrus traumą mokykloje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar 
ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas tvirtinamas ar keičiamas mokyklos direktoriaus įsakymu 
ir su šio aprašo nuostatomis supaž indinami mokyklos darbuotojai ir mokiniai. 

_________________________
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