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SKYRIUS ,,KREGŽDUTĖ“  

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

               I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

,,Kregždutė“ (toliau – ugdymo skyrius) pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) parengtas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2016 

m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos 

aprašas“; LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2000 m. vasario 11 d. Nr. 113 „Dėl moksleivių 

nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“; LR sveikatos apsaugos ministro 

2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V- 69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, 

privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų 

žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“; LR sveikatos apsaugo ministro 2011 m. 

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; LR sveikatos apsaugo ministro 

2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga vykdanti 

ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.“; LR 

Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“. 

II SKYRIUS. PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS ĮSTAIGOJE 

2. Už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingas pedagogas, ūmiai susirgus vaikui ar įvykus 

nelaimingam atsitikimui, nedelsdamas apie vaiko sveikatos būklę informuoja sveikatos priežiūros 

specialistą ir teisėtą vaiko atstovą. 

3. Sveikatos priežiūros specialistas (toliau - Specialistas): 

3.1.suteikia nukentėjusiam vaikui pirmąją pagalbą ir informuoja įstaigos vadovą; 

3.2. įvykį užregistruoja „Ambulatorinių ligų“ registracijos knygoje, esant būtinumui kviečia 

greitąją medicinos pagalbą. 

4. Nesant Specialisto, 5 punkte išdėstytus veiksmus (išskyrus registraciją „Ambulatorinių ligų“ 

knygoje) atlieka už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingas pedagogas. 

5. Jei iškvietus greitąją medicinos pagalbą nukentėjusio vaiko tėvai (globėjai) nepasiekiami, 

specialistas (nesant specialisto už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingas pedagogas) lydi nukentėjusį 

vaiką į ligoninę ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą ir lieka su juo, kol atvyks vaiko tėvai (globėjai). 

6. Ugdymo skyriuje turi būti: 

6.1. pirmosios pagalbos rinkiniai, gimnazijos direktoriaus įsakymu nustatytose vietose; 

6.2. surašyti tarnybų telefonai, į kurias reikia kreiptis įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitai 

situacijai, reikalaujančiai neatidėliotinų veiksmų. 

7. Įstaigos vadovo paskirtas asmuo vykdo pedagogų pirmosios pagalbos mokymo kurso 

išklausymo priežiūrą. 



 

 

III SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 8. Su pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašu pasirašytinai turi būti supažindinti už 

vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingi pedagoginiai darbuotojai. 

9. Už pirmosios pagalbos rinkinių komplektavimą, jų naudojimosi priežiūros vykdymą, 

atsakingas ugdymo skyriaus paskirtas asmuo. 

___________________ 
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