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VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŢELIO   

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ VAIKŲ 

LOPŠELYJE-DARŢELYJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE 

PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA 

 
Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus 

traumą vaikų lopšelyje-darželyje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie patirtą traumą ar ūmų 

sveikatos sutrikimą tvarką reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 75:2010, Vaikų sveikatos 

priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijos, Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio 

nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės. 

Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis (toliau – ikimokyklinio ugdymo įstaiga) privalo užtikrinti saugų ir 

sveiką vaikų buvimą ir priežiūrą, todėl: 

- sergantys ar (ir) turintys užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, 

vemia, aštriai kosti, yra išskyrų iš nosies), taip pat turintys utėlių ar glindų vaikai į ikimokyklinio 

ugdymo įstaigą nepriimami; 

- vaikui susirgus ar patyrus traumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, ribojamas jo dalyvavimas grupės 

veikloje, nes sergantys vaikai reikalauja didesnio vaikus prižiūrinčio darbuotojo dėmesio, o nuo to 

nukenčia kitų vaikų priežiūra, sergantysis gali užkrėsti kitus ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikus. 

Atvestus vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą kiekvieną rytą apžiūri ir vėliau jų buvimo 

įstaigoje metu stebi už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingas darbuotojas  (slaugytojas, pedagogas).  

Vaikui sunegalavus ar patyrus traumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje:  

- už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingas darbuotojas nedelsdamas apie vaiko sveikatos būklę 

informuoja teisėtą vaiko atstovą bei ikimokyklinio ugdymo įstaigoje esantį slaugytoją ir direktorių; 

- slaugytojas įvertina, ar vaikas gali toliau dalyvauti kasdienėje grupės veikloje; 

- jei nėra slaugytojo, pats pedagogas įvertina, ar vaikas gali toliau dalyvauti kasdienėje grupės veikloje; 

- susirgus ar patyrus traumą, vaikas paguldomas ramioje vietoje (pvz., miegamajame, sveikatos 

priežiūros kabinete ar kitoje tinkamai įrengtoje vietoje) ir stebimas, iki atvyks teisėtas vaiko atstovas; 

- jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir stebimas, iki 

atvyks teisėtas vaiko atstovas, nurodytas ugdytinio asmens lape; 



- esant būtinumui, už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingas darbuotojas nedelsdamas kviečia 

greitąją medicinos pagalbą telefono numeriu 112; 

- vaikui susirgus, ar patyrus traumą, už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingas darbuotojas atvejį 

registruoja žurnale (forma F Nr. 074/a); 

- vaikui patyrus traumą ar įvykus nelaimingam atsitikimui ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, už vaikų 

ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingas darbuotojas užpildo vaikų nelaimingų atsitikimų registravimo 

formą (1 priedas); 

- vaikui patyrus traumą ar įvykus nelaimingam atsitikimui ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, direktorius 

nelaimingą atsitikimą registruoja ugdytinių nelaimingų atsitikimų ir nelaimingų atsitikimų aktų 

registracijos žurnale.  

Teisėtas vaiko atstovas ar jo raštu įgaliotas asmuo privalo pasiimti vaiką iš ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos, kai: 

- vaikui nustatomi užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, 

aštriai kosti, yra išskyrų iš nosies); 

- apžiūrų metu randama utėlių ar glindų; 

- vaiko liga riboja jo dalyvavimą grupės veikloje; 

- vaiko liga reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie gali suteikti, 

nepažeisdami kitų vaikų interesų; 

- vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai. 

Po ligos vaikas gali būti priimtas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tik su gydytojo išduota medicinine 

pažyma su įrašu: ,,Vaikas sveikas, darželį lankyti gali”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 priedas 

VAIKŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ REGISTRAVIMO FORMA 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas: Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-

darželis, Kiemelių g. 7A, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. 

Nukentėjusio vaiko vardas, pavardė: 
_____________________________________________________ 

Lytis: M V (pabraukti) Gimimo data: ______/___/___  

Nelaimingo atsitikimo data: ___/___/___ Nelaimingo atsitikimo laikas: ___:___val.  

Uţ vaiko prieţiūrą atsakingo darbuotojo vardas, pavardė: 
___________________________________________________________________________________ 

Tėvo (globėjo, įtėvio), kuriam pranešta apie vaiko lengvą nelaimingą atsitikimą, vardas,  

pavardė, telefono numeris, kurio buvo pranešta: 
___________________________________________ 

Pranešusio darbuotojo vardas, pavardė: 
__________________________________________________ 

Pranešimo laikas: ___:___val. 

Informacijos apie vaiko lengvą nelaimingą atsitikimą pateikimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

slaugytojui: nepateikta, pateikta (pabraukti) 

Informacijos pateikimo laikas: ___:___val. 

Vaiko lengvo nelaimingo atsitikimo vieta: priėmimo-nusirengimo patalpa; žaidimų kambarys; 

miegamasis; tualetas-prausykla; kūno kultūros-muzikos salė; laiptinė; koridorius; vaikų lopšelio-

darželio teritorija; kita patalpa (pabraukti). 

Įranga, baldai, gaminiai, augalai, vabzdţiai, gyvūnai, susiję su vaiko lengvu nelaimingu 

atsitikimu: 

baldai______________________________________; 

žaislai___________________________________;  

patalpų paviršius_____________________________;  

smėlio dėžė_______________________________;  

sporto įranga_________________________;  

gyvūnai_______________;  

augalai___________________;  

vabzdžiai__________________________;  

kita______________________________________ (parašyti). 

Vaiko lengvo nelaimingo atsitikimo prieţastis (aprašyti):  

kritimas ant paviršiaus_________________________________________;  

kritimo aukštis__________m; 

paviršiaus tipas: _____________________________________________________________________; 

griuvimas einant ar bėgant ____________________________________________________________; 

atsitrenkimas į baldų, įrangos aštrius kampus______________________________________________; 

nudegimas_________________________________________________________________________; 

įsidrėskimas________________________________________________________________________; 

įsipjovimas_________________________________________________________________________; 

kito vaiko stumtelėjimas ar smūgis______________________________________________________; 

akies užteršimas_____________________________________________________________________; 

užspringimas valgant_________________________________________________________________; 

vabzdžio (parašyti) įkandimas__________________________________________________________; 



augalo (parašyti) poveikis vaiko odai____________________________________________________; 

šalčio poveikis______________________________________________________________________; 

kita (parašyti)_______________________________________________________________________; 

Suţeidimo vieta: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                             (Formą užpildžiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


