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VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO „GIRAITĖ“ 

UGDYTINIŲ SVEIKATOS SAUGOS TVARKOS APRAŠAS 
               
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdytinių sveikatos saugos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 Lietuvos 

higienos norma HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.   
 

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme [13.1]. 

II SKYRIUS 

SVEIKATOS SAUGOS DARŽELYJE TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Sveikatos priežiūros darželyje pagrindinis tikslas − padėti darželį lankantiems vaikams 

saugoti ir stiprinti sveikatą. 
 

4. Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pagrindiniai uždaviniai: 
 

 

 

4.1. užtikrinti saugią, palankią vaikų sveikatai darželio aplinką; 
 

 

4.2. ugdyti sveikos gyvensenos ir saugaus judėjimo įgūdžius; 
 

  4.3. vykdyti ligų, traumų ir jų rizikos prevenciją; 
 

  4.4. suteikti pirmąją pagalbą, pagal darbuotojų kompetenciją teikti pirmąją medicinos  

          pagalbą pavojingų būklių, nelaimingų atsitikimų atvejais. 

 

III SKYRIUS 

SVEIKATOS SAUGOS ORGANIZAVIMAS DARŽELYJE 

 

5. Siekiant aiškiai apibrėžti pareigas ir teises vaikų sveikatos priežiūros bei kitais su 

vaikų sveikata susijusiais klausimais darželio organizaciniuose dokumentuose yra nustatyti: 
 

5.1. vaikų priėmimas ir išleidimas (pareiginiuose nuostatuose);  
 

5.2. ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės (utėlėtumo) ir niežų tvarkos   

       aprašas; 
 

5.2. darbuotojų veiksmai vaikui susirgus (pareiginiuose nuostatuose); 
 

5.4. teisėtų vaiko atstovų informavimas apie vaikų traumas ir ūmius sveikatos  

       sutrikimus,  įvykusius vaiko buvimo darželyje metu; 
 

5.6. pirmosios pagalbos ir pirmosios medicinos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas; 
 

5.7. vaistų vaikams išdavimo tvarkos aprašas; 



5.8. susirgimų užkrečiamosiomis ligomis atvejų registravimas ir informacijos apie juos  

       teikimas;  
 

5.9. asmens sveikatos informacijos konfidencialumo užtikrinimo tvarką aprašas. 

 

IV. VAIKŲ PRIĖMIMAS Į DARŽELĮ, 

DARŽELIO DARBUOTOJŲ VEIKSMAI VAIKUI SUSIRGUS DARŽELYJE 
 

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

buvimo įstaigoje metu stebi už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą grupės auklėtoja.  
 

7. Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių: 
 

 

7.1. (karščiuoja ir yra  išskyrų  iš  nosies); 
 

7.2.  (karščiuoja ir kosti);   

7.3. (karščiuoja skundžiasi  skausmu,  viduriuoja, vemia,  turi  užkrečiamosioms  ligoms 

būdingų  ar nežinomos kilmės bėrimo elementų ir kt.); 
 

7.4.  vaikus, turinčius utėlių ar glindų. 
 

 

8. Vaikui sunegalavus darželyje: 
 

8.1. už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą grupės auklėtoja nedelsdama apie vaiko sveikatos 

būklę informuoja teisėtą vaiko atstovą bei darželyje esantį medicinos specialistą; 
 

8.2. medicinos specialistas įvertina, ar vaikas gali toliau dalyvauti kasdienėje grupės 

veikloje; 
 

 

8.3. nesant medicinos specialisto, vaikas paguldomas ramioje vietoje (pvz., miegamajame, 

sveikatos priežiūros kabinete ar kitoje tinkamai įrengtoje vietoje) ir stebimas, iki atvyks 

teisėtas vaiko atstovas; 
 

8.4. jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir 

stebimas, iki atvyks teisėtas vaiko atstovas; 
 

 

8.5. vaiko liga riboja jo dalyvavimą grupės veikloje; 
 

8.6. vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir personalo sveikatai; 
 

 

8.7. vaiko liga reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie gali 

suteikti, nepažeisdami kitų vaikų interesų; 
 

8.8. esant būtinumui, už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą paskirtas atsakingas darbuotojas 

nedelsdamas kviečia greitąją medicinos pagalbą. 

 

V. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

UŽ UGDYTINIŲ SVEIKATOS SAUGĄ 
 

9. Už vaikams sudarytas saugias ugdymo sąlygas teritorijoje ir darželio patalpose atsako 

darželio direktorius arba skiria įstaigos ūkinių funkcijų vykdymą pavaduotojai ūkio reikalams ir 

įpareigoja periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą. 
 

10. Grupės auklėtoja atsako už savo  darbo  kokybę  bei vaikų sveikatą ir saugumą 

ugdymo(si) proceso metu įstaigoje ir už jos ribų. 
 

 

11. Darbuotojai už savo pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

______________________ 


