
                                                                                       PATVIRTINTA 

                                                                                       Vilniaus lopšelio – darželio „Molinukas“ 

                                                                                       Direktoriaus 2014  m. kovo 31 d. 

                                                                                       Įsakymu Nr.20-V 

 

VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO „MOLINUKAS“ 

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ, ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR 

PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE 

ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS 

1. Ši tvarka nustato Vilniaus lopšelyje – darželyje „Molinukas“ Vaikų priėmimo į įstaigą, įstaigos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar 

patyrus traumą įstaigoje, teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą, teisėtų vaiko atstovų būtinybę 

vaiką pasiimti iš Įstaigos, pateiktos informacijos teisėtiems vaiko atstovams apie vaiko sveikatos būklę registravimo tvarką (toliau – tvarka).  

2. Vaikų priėmimo į Įstaigą tvarką reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir  priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Vadovaujantis  Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 80 punktu,  vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi 

skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų. 

3. Atvestus į įstaigą vaikus kiekvieną rytą apžiūri ir vėliau jų buvimo Įstaigoje metu stebi už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingas 

darbuotojas (mokytojas). 

4. Vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje: 

4.1. Už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingas darbuotojas (mokytojas)  nedelsdamas apie vaiko sveikatos būklę informuoja teisėtą vaiko 

atstovą bei Įstaigoje esantį administracijos atstovą (direktorių, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, 

sveikatos specialistą) ; 

4.3.  Vaikas paguldomas ramioje vietoje (pvz., miegamajame, ar kitoje tinkamai įrengtoje vietoje) ir stebimas iki atvyks teisėtas vaiko 

atstovas; 



4.4. Jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąja liga, jis izoliuojamas nuo kitų vaikų (nuvedamas į izoliatorių) ir stebimas iki atvyks 

teisėtas vaiko atstovas; 

4.5. Esant būtinumui, už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingas mokytojas ar administracijos atstovas nedelsdamas kviečia greitąją 

medicinos pagalbą. 

5.  Kada teisėtas vaiko atstovas ar jo raštu įgaliotas asmuo būtinai turi pasiimti vaiką iš Įstaigos: 

5.1. Vaikui pastebėta ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, ūmiai kosti, yra pūlingų išskyrų 

iš nosies), apžiūrų metu randama utėlių ar glindų, patyrus traumą. 

5.2. Kai vaiko liga riboja jo dalyvavimą grupės veikloje; 

5.3. Vaiko būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie gali suteikti, nepažeisdami kitų vaikų interesų; 

5.4. Vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai. 

5.5. Vaikas patyrė traumą. 

 6. Dėl pateiktos informacijos teisėtiems vaiko atstovams  apie vaiko sveikatos būklę registravimo 

6.1.Pateiktą   teisėtiems vaiko atstovams  informaciją apie vaiko sveikatos būklę visais atvejais būtina užregistruoti žurnale „Pateiktos 

informacijos  teisėtiems  vaiko atstovams apie vaiko sveikatos būklę registracija“ (1 priedas). 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                    Vaikų priėmimo į įstaigą, įstaigos darbuotojų veiksmų               

                                                                                                                                                                                                                        Vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų   

                                                                                                                                                                                                                              vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą  

                                                                                                                                                                                                          ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašo  

                                                                                                                                                   1 priedas  

   

PATEIKTOS  INFORMACIJOS TEISĖTIEMS VAIKO ATSTOVAMS  APIE VAIKO SVEIKATOS BŪKLĘ  REGISTRACIJA 
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