
78. Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą ir teisėtų 

mokinio atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą bei 

pirmosios pagalbos organizavimo tvarka: 

78.1. susižalojus mokiniui ar mokytojui pamokų/darbo metu VSPS, vykdantis sveikatos 

priežiūrą Mokykloje, teikia pirmąją pagalbą Panevėžio miesto savivaldybės Sveikatos biuro 

direktoriaus nustatyta tvarka; 

78.2. VSPS nesant Mokykloje (ne darbo laiku, išvykus, susirgus ir pan.): 

78.2.1. budėtojas savo darbo vietoje turi termometrą, ambulatorinių ligonių registravimo 

žurnalą ir pirmosios pagalbos priemones; 

78.2.2.  blogai besijaučiantį mokinį mokytojas, vedantis pamoką, nukreipia pas budėtoją; 

78.2.3.  budėtojas pamatuoja temperatūrą, mokinį užregistruoja į ambulatorinių ligonių 

registravimo žurnalą ir, tik suderinęs su tėvais, išleidžia iš pamokų, informuoja klasės vadovą;  

78.2.4. susižeidus mokiniui, dėstantis mokytojas, suteikęs pirmąją pagalbą, esant reikalui, 

kviečia greitosios pagalbos medikus, paskambina tėvams. Jei nėra galimybės tai atlikti be pagalbos, 

mokytojas paprašo kito tuo metu klasėje esančio mokinio pakviesti raštinės administratorių, kuris į 

įvykio vietą atsineštų telefoną, mokinių sąrašus ir vaistinėlę;  

78.3. tėvams negalint vykti kartu į ligoninės Priėmimo skyrių, mokinį lydi klasės vadovas 

ar socialinis pedagogas, ar kitas tuo metu laisvas mokytojas (suderina raštinės administratorius ar 

budėtojas). Lydintis asmuo Priėmimo skyriuje negali pasirašyti jokių dokumentų; 

78.4. mokinio tėvus tą pačią dieną apie nelaimingą atsitikimą informuoja pirmąją pagalbą 

suteikęs asmuo; 

78.5. apie susižeidimus, dėl kurių vaikas tą dieną nebedalyvauja ugdymo procese, VSP 

specialistas, budėtojas, mokytojas turi informuoti klasės vadovą ir Pagalbos skyriaus vedėją; 

78.6. klasės vadovo pareigos, sužinojus apie susižalojusį auklėtinį: 

78.6.1. bendrauja su mokinio tėvais ir domisi mokinio sveikata;  

78.6.2. išsiaiškina su mokytojais dalykininkais, kokias savarankiškas užduotis mokinys 

gali atlikti savarankiškai (jei toks poreikis yra) ir perduoda sergančiam auklėtiniui;  

78.6.3. mokiniui, ilgiau nei po 2 savaičių sugrįžus po ligos, padeda susitikti su kiekvienu 

mokytoju dalykininku ir suderinti atsiskaitymų planą raštu.  
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