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VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS PIRMOSIOS PAGALBOS 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Jono Basanavičiauas gimnazijos (toliau tekste – Gimnazija) pirmosios pagalbos 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau tekste –Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir 

pirmosios pagalbos rinkinių“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2008-02-24 d.); Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21d. įsakymu Nr. V-966/V-672 

„Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo 

ir apskaitos nuostatų“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 

V-69 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos 

aprašas“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-01 d.); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

 

2. Tvarka reglamentuoja pirmosios pagalbos organizavimą Gimnazijoje. 

 

II SKYRIUSPIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 

 

3. Darbuotojai gali dirbti tik teisės aktų nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir išklausę pirmosios 

pagalbos teikimo mokymų programą bei turėti galiojančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. 

 

4. Mokytojas turi užtikrinti mokinių saugumą ugdymo proceso, organizuotų renginių, sporto 

varžybų, išvykų ir ekskursijų metu. 

 

5. Gimnazijos darbo laiku lengvai pasiekiamoje vietoje gimnazijos sporto salėje, mokymo patalpoje, 

kurioje atliekami praktikos darbai: su konstrukcinėmis medžiagomis, su elektronika, su maisto tvarkymu, 

su tekstileturi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto 

reikalavimus. 

 

 6. Pirmosios pagalbos rinkiniu gali naudotis asmenys, teikiantys pirmąją pagalbą. 

 

7. Kilus grėsmei gyvybei arba esant ūmiai pavojingai sveikatos būklei pirmąją pagalbą teikia asmuo, 

esantis arčiausiai nukentėjusiojo. 

 

8. Nedelsiant informuojamas visuomenės sveikatos specialistas ir Gimnazijos administracija. 

 

9. Įvertinus nukentėjusiojo būklę, jeigu reikalinga, iškviečiama greitoji medicininė pagalba tel.: 112. 

 



10. Esant ūmiai pavojingai sveikatos būklei teisėtus mokinio atstovus iškviečia klasės auklėtojas, 

jeigu jo nėra socialinis pedagogas. 

11. Jeigu organizuojant nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą nepavyksta susisiekti su teisėtais 

mokinio atstovais, arba jie nespėjo atvykti, Gimnazijos direktoriaus ar pavaduotojo ugdymui paskirtas 

asmuo privalo palydėti nukentėjusįjį į ligoninę ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą ir lieka su juo, kol atvyks 

teisėti mokinio atstovai. 

 

12. Kiekvienas Gimnazijos darbuotojas turi žinoti: 

12.1. kurioje Gimnazijos vietoje yra laikomas pirmosios pagalbos rinkinys; 

12.2. kokiu telefonu reiktų kreiptis įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitai situacijai, reikalaujančiai 

neatidėliotinų veiksmų. 

 

13. Pirmosios pagalbos rinkinius Gimnazija nuolat papildo pagal pirmosios pagalbos rinkinio 

aprašymą. 

 

14. Už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingas Gimnazijoje dirbantis Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

 

15. Gimnazijoje įvykusios traumos, įvykiai nelaimingo atsitikimo metu registruojami teisės aktų 

nustatyta tvarka. Nelaimingus atsitikimus registruoja Gimnazijoje dirbantis Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

 

16. Kiekviena situacija ar nelaimingas atsitikimas analizuojami Gimnazijoje ir tam pritaikomos 

prevencinės priemonės. 

 

III SKYRIUSBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia Gimnazijos 

bendruomenę (pedagogus, vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

18. Su pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašu supažindinti pasirašytinai už mokinių 

ugdymą ir priežiūrą atsakingi pedagoginiai darbuotojai. 

 

   _________________________________ 


