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KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL MOKINIU. SERGANatU LETtNEMIS NEINFEKCINEMIS LICOMIS. SAvIRUPOS
PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASO TVIRTINIMO
2020 m. rugsejo 23 d. Nr. V- 309 (1.3)

Klaipeda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodZio I 1 d. Nr. Y-1428N-1465 isakymu ,,Del
visuomenes sveikatos prieZiiiros organizavimo mokykloje tvarkos apra5o paWirtinimo" pakeitimo, bei
Klaip6dos Emesto Galvanausko profesinio mokymo centro istatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodZio 21 d. isakymu Nr. V-1059 ,,Del Klaipedos Emesto

6l.4 punktu:
mokiniq, sergandiq letinemis neinfekcinemis ligomis, savirtipos

Galvanausko profesinio mokymo centro istatq patvirtinimo"

1. Tvirtinu

proceso organizavimo tvarkos apraS4 @ridedama).

2. lpareigoju

socialing pedagogg Odeq Plok5tieng koordinuoti saviriipos

pagalbos organizavimq Statybos ir verslo skl,riaus mokiniams, socialing pedagogg Aistg Paltorokaitg

koordinuoti saviriipos pagalbos organizavimq Sveikatos prieZiiiros

ir

reabilitacijos skyriaus

mokiniams.

D

irektore

-,*,M.4^"

Dalia MartiSauskiene

PATVIRTNTA
Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio
mokymo centro direktoriaus
2020 m. rugsejo 23 d. isakymu Nr. V- 309 (1.3)

MOKINIU, SERGANEIU LBUXTVTTS XPINFEKCINEMIS LIGOMIS, SAVIRIJPOS
PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I.

BENDROSIOSNUOSTATOS

l.

Mokiniq sergandiq ldtinemis neinfekcinemis ligomis (toliau - LNL) saviriipos proceso
organizavimo tvarkos apraSas (oliau - Apralas) nustato mokiniq saviriipos proceso organizavim4
Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo centre (toliau - Centras), Centro atsakomybes ir
pareigas, mokiniq, tevq (globejq, riipintojq) atsakomybes ir pareigas.
2. Apra5o tikslas - uZtikrinti sklandq savirlpos proceso organizavim4 Centre.
3. Mokinio sergandio LNL savirtipos igyvendinimo procese dalyvauja mokinys, t6vai
@lobejai, riipintojai), Centro vadovas ar jo igaliotas atstovas, Centro visuomenes sveikatos
specialistas (toliau - VSS), mokini ugdantys moklojai ir kiti Svietimo pagalbos specialistai.
4. Saviriipos procesas organizuojamas atsiZvelgiant i mokinio poreikius ir tikslias gydytojq
rekomendacijas pagal mokinio tevq (globejq, riipintojq) ir Centro darbuotojq parengt4 saviriipos plan4

(l priedas).
5. Apra5as parengtas vadovaujantis:
5.1. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos lsakymu ,,Ddl visuomenes sveikatos prieZiiiros organizavimo mokykloje" 2019
m. gruodZio 1 I d. Nr. y-1428N-1465 pakeitimo.
5.2. Sveikatos mokymo ir ligq prevencijos centro ,,L6tinemis neinfekcinemis ligomis
(cukriniu diabetu, bronchq astma ir dermatitu) sergandiq vaikq, ugdomq bendrojo ugdymo istaigose,
sveikatos prieZiiiros mokyklose" (2020) rekomendacijomis.

r.

SAVoKoSTRAPIBREZIMAI

6. Apra5e naudojamos s4vokos ir apibreZimai:
6.1. Lotinds neinfekcinds ligos - ilgos trukmes ir paprastai letai progresuojandios ligos,
tokios kaip Sirdies ir kaujagysliq ligos, veZys, cukinis diabetas, letines kv6pavimo takq ligos ir
psichikos sveikatos sutrikimai, kaip tai nustaq a Lietuvos sveikatos 2014-2025 metq strategijoje,
pawirtintoje LR Seimo 2014 m. birZelio 26 d. nutarimu Nr. XII-96413.
6.2. Mokinys - asmuo, kuris mokosi ugdymo istaigoje pagal pagrindinio, vidurinio irlar
profesinio mokymo programas.
6.3. T6vai (glob6jai, rtrpintojai) - mokinio atstovai pagal istatymq, kaip tai nustatyta LR
vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme, t.y. vaiko tevai, vaik4 ivaikinus, - iteviai, nustadius glob4 ar
riipybq, globejai ar rtipintojai, istatymq nustatltais atvejais valstybine vaiko teisiq apsaugos
institucij a.
6.4. Saviriipa - mokinio, sergandio ldtine neinfekcine liga, gebdjimas saugoti sveikatq,
prisitaikyti prie aplinkos s4lygq, apsisaugoti nuo ligos komplikacijq, sveikatos blkles pablogejimo
atpaiinimas ir gebejimas padiam vykdyti gydytojo paskirt4 gydymq savaranki5kai, su Seimos ar
mokyklos darbuotojq pagalba, kaip tai nustatyta Plane.

-

-

- individualiai

pagal gydytojo rekomendacijas ir tevq
liikesdius parengtas veiksmq planas uZtikrinantis sklandZiq saviriipos proceso eigq.
6.6. fgaliotas atstovas - mokyklos direktoriaus isakymu paskirtas asmuo, atsakingas uZ
savirlpos pagalbos organizavim4.

6.5. Individualus saviriipos planas

III.

SAVIRUPOS PROSESO ORGAIIIZAVIMAS CENTRE

7. Saviriipos procesas Centre organizuojamas, jei:
7.1. Mokinys, mokinio tevai (globejai, rtipintojai), ralydami praSymq ddl priemimo /
pasira5ydami mokymo sutarti i / su Centr4(u), paZymi, kad mokinys serga LNL ir jam reikalinga
pagalba savirEpai.

7.2. Mokinys, mokinio tevai (globejai, riipintojai) ra5tu pranesa apie esanti / atsiradusi
saviriipos organizavimo poreiki mokiniui.
7.3. Ugdymo istaigos VSS apie saviriipos poreiki mokiniui, informacij4 gauna
analizuodamas mokinio sveikatos duomenis vaikq sveikatos steb€senos informacin6je sistemoje (VSS
IS).
8. Savirtipos proceso organizavimo eiga:
8.1 . Gavus informacij4 apie mokiniui reikalingq pagalbq, Centro igaliotas atstovas inicijuoja

Vaiko gerovds komisijos (toliau - VGK) posed[. I posedi pakviediami: mokinys, mokinio tevai
(globejai, riipintojai). Jo metu mokinys, mokinio tevai (globejai, rtipintojai) supaZindinami su Centro
galimybemis organizuoti mokinio saviriipai reikaling4 pagalb4, aptariama individualaus saviriipos
plano (toliau - Planas) biitinybe bei jo parengimas.
8.2. Centro igaliotas atstovas rengia Plan4 pagal tiksliai, aiskiai iSdestltas gydytojo
rekomendacijas bei tevq i5sakytus liikesdius.
8.3. Centro igaliotas atstovas supaZindina mokini, tews (globejus, riipintojus) su Planu.
8.4. Tevai (globejai, riipintojai) uipildo Plano 2, 5 dalis.
8.5. Planas suderinamas su tevais jiems pasira5ant 8 dalyje.
8.6. Planas suderinamas su Centro VSS jam pasiraiant 9 dalyje.
8.7. Suderintas Planas isakymu tvirtinamas Centro vadovo.
8.8. {galiotas atstovas sudaro s4ra54 asmenq, kurie dalyvauja konketaus mokinio Plano
igyvendinime, nurodant kiekvieno i3 jq konkedius Plano igyvendinimo veiksmus.
8.9. lgaliotas atstovas supaZindina ir apmoko Plan4 igyvendinandius Centro darbuotojus.
8.10. Suderintas ir pawirtintas Planas tampa Mokymo sutarties neatsiejama dalimi.
8.1l. Planas gali biiti koreguojamas pasikeitus mokinio sveikatos biiklei.

8.12. T6vai (globejai, mpintojai) gali atsisakyti saviriipos mokiniui organizavimo,
atsisakym4 iSreikSdami raltilkai. Centro igaliotas atstovas apie tevq (globejq, riipintojq) atsisakym4
dallvauti saviriipos procese per 3 d. d. informuoja savivaldyb6s tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatoriq.

IV.

CENTRO ATSAKOMYBES IR PAREIGOS

9. Centras isipareigoja:
9.1. Sudaryti s4lygas mokinio saviriipai organizuoti.

9.2. Parengti individualq saviriipos plan4.
9.3. Organizuoti individualius pokalbius,

VGK posedZius su mokiniu, tdvais (globejais,

riipintojais).
10. Centras atsako uZ sklandq saviriipos proceso organizavimq, individualaus saviriipos
plano sudarym4 bei proceso koordinavim4.

v. MoKrNro, TEvu (GLoBtJU,

RDPINTO4T) ATSAKOMYBES IR PAREIGOS

l. Informuoti Centr4 apie saviriipos organizavimo poreiki.
12. Suteikti reikiam4 informacij4 Plano rengimui.
13. Pateikti gydyojq rekomendacijas.
14. Atvykti i individualius susitikimus, VGK posedZius.
15. Plane uZpildyti tdvams (globejams, riipintojams) skirtas dalis

1

ir

pateikti reikiamq

informacij4.
16. Mokinys, t6vai (globejai, mpintojai) atsako uZ individualaus saviriipos plano
igyvendinim4, vykdym4.
17. Tdvai (globejai, rupintojai) privalo uZtikinti, suteikti visas Plane nurodytas priemones
ir medikamentus, bei pasiriipinti susidarandirl atliekq Salinimu.

1

Individualus savirtrpos planas
DUOMENYS APIE MOKINI (pildo ugdymo istaigos jgaliotas asmuo)
Vardas ir pavarde
Cimimo data
Glvenamosios vietos adresas
1,

Klase
Plano sudarymo data
Plano koregavimo data
2. SEIMOS IIARIV KONTAKTAI (pitdo mokinys, tevai (globeiai, rnpintoioi))
Pirmas kontaktas
Vardas ir pavardd
Giminystes rysys

Telefono nr.

asmenlnls
darbo

El. paSto adresas
Antras kontoktas
Vardas ir pavarde
Giminystds ry5ys
Telefono nr.

asmen ln I s

darbo
El. paSto adresas
3. PAGRTNDTNTU ASMENU, DALYVAUJAN.TU
KONTAKTAI (pildo ugdymo jstaigos jgaliotas astruto)
Pirmas asmuo
Vardas ir pavarde

ICYVUNW

Pareigos

Darbo grafikas

Telefono nr.

asmenlnrs
darbo

El. paito adresas
Antras asmuo
Vardas ir pavarde
Pare igos

Darbo grafikas
Telefono nr.

asmenlnls
darbo

El. pa5to adresas
Treiias asmuo
Vardas ir pavard6
Pareigos

Darbo grafikas

Telefono nr.

asmentnts

darbo

El. pa5to adresas

priedas

INFORI4ACIJA APIE MOKINIO SVEIKAT.f (i5 medicininiq dokumentq) (pildo ugdymo iuaigos
isaliotls asmuo)
.1.

Diagnozd

Tarptautinis ligos kodas
Gydytoio iSvados
Gydrtoio rekomendaciios
Paskirti vaistai
Vaistq naudojimo instrukcija
(kartai per dienq, tilclus
laikas)
Galimos vartojamq vaistq
alersines reakciios
Galimi vartojamq vaistq
Salutiniai poveikiai
5.

INFORMACIJA APIE MOKINIO SVEIKATA hildo mokinys, kvoi (globeiai, rfrpintoiai))

Sveikatos biikl6s

apibiidinimas
PasireiSkiandios alergines

reakciios, netoleravimai
PasireiSkiantys

el

gesio,

emociiu ir kt. poZymiai
PasireiSkiandios organizmo
reakcijos pavartojus paskirtus
vaistus
PasireiSkiandios organizmo

reakcijos pamirlus pavartoti
paskirtus vaistus

Aplinkos veiksniai galintys
iSprovokuoti / pabloginti
priepuolius / sveikatos b[kle
Veiksniai padedantys
stabilizuoti sveikatos b[klq
Mokinio sveikatos biiklds
itaka ugdymo(si) procesui

Mokinio sveikatos blkles
[taka veiklai uZ mokyklos
ribu 6ivvku. kelioniu ir kt.)
Fizinio aktwumo toleravimas
Mitybos ypatumai
Pedagogq veiksmai, galintys
paddti mokiniui
Specialisq ( Z.lE psichologo,
soc. pedagogo ir h.)
veiksmai, galintys pad6ti
mokiniui

6.

MOKYKLOS DARBUOTOJU MOKYMAI (pildo usdymo istaisos jsdliotds asmuo)

Reikalinei mokymai
Mokyklos darbuotoj ai,
kuriems reikalingi mokymai
Mo ky muose da ly vavg mo ky klo s dar b uotoj ai

Darbuotojo vardas ir pavardi

Mokymq data

7.

Darbuotojo paraias

ATLIEKU, SUSIDARANdIU ORGANIZUOJANT sAvlRoPA, SALINIMAS (piklo ugdymo istaigos

ipaliotas osmuo)
Atliekos

Atlieku laikymo tara
Atliekq Salinimo
periodiSkumas, diena(os)
S.

TEVU (GLOBEJU, RUPINTOJU SUTIKIMAS

Sutinku, kad Siame plane pateikta informacija yra tiksli ir atitinka pagalbos mano vaiko savirupai organizavimo
mokykloje poreikius. Suprantu ir sutinku, kad informacija bus dalijamasi su mokyklos darbuotojais,
dallvaujandiais pagalbos mano vaiko saviriipai procese ir ugdyme. lsipareigoju nedelsiant informuoti mokykl4
apie visus pokydius, galindius tureti itakos Sio plano igyvendinimui. SusipaZinau su individualiu mokinio
saviriipos planu. {sipareigoju pasiriipinti atliekq, susidarandiq organizuojant mano vaiko saviriip4, pa5alinimu.
AS sutinku, kad (reikiamq atsaltymq paiymafi varnele) :
E Reikalingus vartoti vaistus mokykloje, administruotuos paskirtas mokyklos darbuotojas.
Mokykla bus atsakinga uZ vaistq ildavim4 mokiniui, plane nurodytu laiku, dozdmis, biidais.
Mokinys su savimi gali tureti gydytojo paskirtus vaistus ir biitq atsakingas uZjq vartojim4.

!
!

Tdvq (globdjq, riipintojq)
vardas, pavardd, paraSas
9.

Mokyklos igalioto asmens,
darbuotojq, dalywausianiiq
savir[pos plano
igyvendinime, vardai,
pavardds, paraSai
Mokyklos VSS vardas,
pavard6, paraias
Mokyklos vadovo vardas,
pavard6, paraSas

MOKYKLOS DARBUOTOJAI

