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[sakymu Nr. V-108

KLATPEDO S LOPSELIS-DARZELTS,,zIOGELIS"
MOKINIU, SERGANdtq mUNEMIS NEINFEKCINEMIS LIGOMIS, SAVIRUPOS

PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BBNDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokiniq, sergandiq letinemis neinfekcinernis ligomis (toliau - LNL) savir[pos proceso
organizavimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato mokiniq savirDpos proceso organizavimq
Klaipedos lop5elyje-darLelyje,,Ziogelis" (toliau - Mokykla), Mokyklos atsakomybes ir pareigas,

rnokiniq, tevq (globe.iq, r[pintojq) atsakornybes ir pareigas.
2. Apra5o tikslas - uZtikrinti sklandq savir[pos proceso organizavim4 Mokykloje.
3. Mokinio, sergandio LNL, savirDpos igyvendinimo procese dalyvauja mokinys, tevai (globejai,

rlpintojai), Mokyklos vadovas ar jo igaliotas atstovas, Mokyklos visuomenes sveikatos specialistas,
mokini ugdantys mokytojai ir Svietimo pagalbos specialistai.

4. SavirDpos procesas organizuojamas atsiZvelgiant i mokinio poreikius ir tikslias gydytojq
rekomendacijas pagal mokinio tevq (globejq, rDpintojq) ir Mokyklos darbuotojo parengtq savir[pos
plan4 (l priedas).

5. Apra5as parengtas vadovaujantis:
5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2016 m.liepos 21 d. isakymu Nr. V-9661Y-672 ,,Del visuomenes sveikatos prieZilros
organ izavimo mokykloj e tvarkos apra5o patvirtin imo".

5.2. Sveikatos mokymo ir ligq prevencijos centro ,,Letinemis neinfekcinemis ligomis (cukriniu
diabetu, bronchq astma ir dermatitu) sergandiq vaikq, ugdomq bendrojo ugdymo istaigose, sveikatos
prieZiDros mokyklose" (2020) rekomendacij orn i s.

II SKYRIUS
s4voKos rR APTBREZIMAI

6. ApraSe naudojamos s4vokos ir apibreZimai:
6.1. Letines neinfekcines ligos - ilgos trukmes ir paprastai letai progresuojandios ligos, tokios

kaip Sirdies ir kraujagysliq ligos, veZys, cukrinis diabetas, letines kvepavimo takq ligos ir psichikos
sveikatos sutrikimai, kaip tai nustatyta Lietuvos sveikatos 2014-2025 metq strategrjoje, patvirtintoje LR
Seimo 2014 m. birZelio 26 d. nutarimu Nr. Xll-96413.

6.2. Mokinys - asmuo, kuris mokosi Mokykloje.
6.3. Tevai (globejai, rDpintojai) - mokinio atstovai pagal istatym4, kaip tai nustatyta LR vaiko

teisiq apsaugos pagrindq istatyrnel8, t, y. vaiko tevai, vaikq ivaikinus, - iteviai, nustadius glob4 ar
r[pyb4, - globejai ar r[pintojai, istatyrnq nustatytais atvejais - valstybine vaiko teisiq apsaugos
institucija.

6.4, Individualus savir[pos planas - individualiai pagal gydytojo rekomendacijas ir tevq
l[kesdius parengtas veiksn,q planas, uZtikrinantis sklandZi4 savir[pos proceso eig4 (toliau - Planas).

6.5. Savir[pa* mokinio, sergandio letine neinfekcine liga, gebejimas saugoti sveikat4, prisitaikyti
prie aplinkos s4lygq, apsisaugoti nuo ligos komplikacijq, sveikatos bUkles pablogejirno atpaZinimas ir



gebejimas padiam vykdyti gydytojo paskirtq gydym4 savaranki5kai, su Seimos ar mokyklos darbuotojq
pagalba, kaip tai nustatyta Plane.

6.6. lgaliotas atstovas - Mokyklos direktoriaus isakymu paskirtas asmuo, atsakingas r-rZ savirtipos
pagalbos organizavim4.

III SKYRIUS
SAVIRUPOS PROSESO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

7. SavirDpos procesas Mokykloje organizuojamas, jei:
7.1 . Mokinys, mokinio tevai (gtobejai, r[pintojai) ra5tu praneSa Mokyklai apie esant! / atsiradusj

savir[pos organizavimo poreiki mokiniui.
/.2. Mokyklos visuomenes sveikatos specialistas apie savir[pos poreiki mokiniui informacij4

gauna, analizuodamas mokinio sveikatos duomenis vaikq sveikatos stebesenos infonnacine sistemoje
(vss rs).

8. Savir[pos proceso organizavimo eiga:
8.1. Gavus informacij4 apie mokiniui reikalingqpagalbq, Mokyklos igaliotas atstovas inicijuoja

Vaiko geroves komisijos (toliau - VGK) posedi. I posedi pakviediami mokinio tevai (globejai,
rfipintojai). Jo metu mokinio tevai (globejai, r[pintojai) supaZindinami su Mokyklos galimybemis
organizuoti mokinio savir[pai reikaling4 pagalb4, aptariama individualaus savirDpos plano (toliau -
Planas) btitinybe bei jo parengimas.

8.2, Mokyklos igaliotas atstovas rengia Plan4 pagal tiksliai, ai5kiai iSdestytas gydytojo
rekomendacijas bei tevq i5sakytus l[kesdius.

8.3. Mokyklos igaliotas atstovas supaZindina mokini (pagal galimybes ir vaiko amZiq), tevus
(globejus, nipintojus) su Planu.

8.4. Mokinys, tevai (globejai, ruipintojai) uZpildo Plano 2, 5 dalis.
8.5. Planas suderinamas su tevais jiems pasira5ant 8 dalyje.
8.6. Planas suderinamas su Mokyklos visuomenes sveikatos specialistu jam pasira5ant 9 daly.ie.

8.7. Suderintas Planas jsakymu tvirtinamas Mokyklos vadovo.
8.8. ]galiotas atstovas sudaro s4raSq asmenq, kurie dalyvauja konkretaus mokinio Plano

igyvendinime, nurodant kiekvieno i5 jq konkredius Plano igyvendinimo veiksmus.
8.9. fgaliotas atstovas supaZindina ir apmoko Plan4 igyvendinandius Mokyklos darbuotojus bei

pateikia jiems pasira5yti PasiZadejim4 saugoti tvarkomq asmens ir kitq duomenq paslapti, laikytis
duomenq saugos reikalavimq (2 priedas).

8.10. Suderintas ir patvirtintas Planas tarnpa Mokymo sutarties neatsiejama dalimi.
8.1 1. Planas gali bUti koreguojamas pasikeitus mokinio sveikatos biiklei.
8.12. Tevai (globejai, rDpintojai) gali atsisakyti saviriipos mokiniui organizavimo, atsisakym4

iSreik5dami ra5tiSkai.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS ATSAKOMYBES IR PAREIGOS

9. Mokykla isiparei goj a:

9.1. Sudaryti s4lygas mokinio savirDpai organizuoti.
9.2, P arengti individualq savirtipos plan4.
9.3. Organizuoti individualius pokalbius, VGK posedZius su tevais (globejais, rDpintojais).
9.4. Tvarkyti ir saugoti surinktus mokiniq ir tevq (globejq, r[pintojq) asmens duomenis laikantis

Bendrojo duomenq apsaugos reglamento ir Asmens duomenq tvarkymo Mokykloje taisykliq
reikalavimq.



10. Mokykla atsako uZ sklandq savir[pos proceso organizavimq, individualaus savir0pos plano

sudarym4 bei proceso koordinavimq.

V SKYRIUS
MOKINIO, TEVU (GLOBEJU, RUPINTOJU ATSAKOMYBES IR PAREIGOS

11. Informuoti Mokyklq apie savirfipos organizavimo poreiki.
12. Suteikti reikiam4 inforrnacij4 Plano rengimui.

Ii:BxllrX[f ,',?r',?ffi :i',T,'J*:,1,?l;,,,se,vGKpasedziuose
15. Plane uZpildyti tevams (globejams, r[pintojams) skirtas dalis ir pateikti reikiamq informacij4.
16. Tevai (globejai, rDpintojai) atsako uZ individualaus savir[pos plano igyvendinirnq, vykdym4.
17. Tevai (globejai, rtipintojai) privalo uZtikrinti, kad butq suteiktos visos Plane nurodytos

priemones ir medikamentai.

n,,.o,.,"1li,Jr"J,il,rJl[l,l;:tipintojai) 
privalo pasirrpinti prano vvkdvmo proceso metu susidarandiq



Mokiniq, sergandiq letinemis neinfekcinemis ligomis,
saviriipos proceso organizavimo tvarkos apraBo

I priedas

KLATPEDOS LOPSELTS-DARZELIS,,zTOGELIS"
INDIVIDUALUS SAVIRUPOS PLANAS

DUOMENYS APIE MOKINI pildo ugdymo istaigos igaliotas asmuo)

Vardas ir pavard6

Gimimo data

Gyvenamosios vietos adresas

Klase
Plano sudarymo data

Plano koresavimo data

SEruos NARIU K0NTAKTAI (pildo mokinys, tevai (globeiai riipintoiai)
Pirmas kontaktas
Vardas ir pavarde

Giminystes ry5ys
Telefono Nr. asmenlnrs

darbo
El. pa5to adresas

Pirmas kontaktas
Vardas ir pavarde

Giminvstes ry5vs
Telefono Nr. asmeninis

darbo
El. paSto adresas

PAGRINDINIV ASMENU, D,^

MOKYKLOJE, KONTAKTA]
TLYVAUJANCIU IGYVENDINANT PLANA
t (pildo ugdymo istaigos igaliotas asmuo)

Pirmas asmuo

Vardas ir pavarde

Pareigos

Darbo grafikas

Telefono Nr. asmeninis
darbo

El. pa5to adresas

Antras asmuo
Vardas ir pavarde

Pareigos
Darbo grafikas

Telefono Nr. asmenlnls
darbo

El. pa5to adresas

Tredias asmuo
Vardas ir pavarde

Pareigos
Darbo erafikas



Telefono Nr. asmeninis
darbo

El. pa5to adresas

INFORMACIJA APIE MOKINIO SVEIKATd (i5 medicininiq dokumentq) (pildo ugdymo

istaigos igaliotas asmuo)
Diasnoze
Tarptautinis lieos kodas
Gydytoio iSvados

Gydytoio rekomendacii os
Paskirtivaistai
Vaistq naudoj imo instrukcija
(kartai per diena, tikslus laikas)
Galimos vartojamq vaistq
alersines reakciios
Galimi vartojamq vaistq
Salutiniai poveikiai
INFORMACIJA APIE MOKINIO SVEIKATA (pildo mokinys, tevai (globe.iai, rDpintojai)

Sveikatos bfikles apibtidinimas
PasireiSkiandios alergines
reakcii os. netoleravimas
Pasirei5kiantys el gesio
emociiu ir kt. poZymiai

PasireiSkiandios organizmo
reakcij os pavarloj us paskirtus
vaistus
PasireiSkiandios organizmo
reakcijos pamir5us pavartoti
paskirtus vaistus
Aplinkos veiksniai galintys
iSprovokuoti pabloginti
priepuolius/ sveikatos buklg
Veiksniai padedantys
stabilizuoti sveikatos bflkle
Mokinio sveikatos biikles itaka
usdvmo(si) procesui

Mokinio sveikatos bukles itaka
veiklai uZ mokyklos ribq
(iSvvku. kelioniu ir kt.)
Fizinio aktyvumo toleravimas
Mitvbos ypatumai

Pedagogq veiksmai, galintys
padeti mokiniui
Specialistq (VSS, psichologo,
soc. pedagogo ir kt.) veiksmai,
salintys padeti mokiniui
MOKYKLOS DARBUOTOJf, MOKYMAI
Reikalinei mokymai



Mokyklos darbuotojai, kuriems
reikalinei mokymai

Mokymuose dalyvave mokyklos darbuotoiai
Molcvmu data D arbuo t oi o v arda s, p av ard,! Darbuotoio oaraias

ATLTEKU, SUSTDARANCIU ORGANIZUOJANT SAVIRUPA, SALINIMAS (pildo ugdymo
istaisos iealiotas asmuo)
Atliekos
At ieku laikymo tara
Atli
peri

ekq Salinimo
odiSkumas. diena(os)

TEVU (GLOBEJU, RI]PINTOJU SUTIKIMAS
Sutinku, kad Siame PLANE pateikta informacija yra tiksli ir atitinka pagalbos mano vaiko savirtipai
organizavimo Mokykloje poreikius. Suprantu ir sutinku, kad Siame susitarime pateikta informacija
bus dalijamasi su Mokyklos darbuotojais, dalyvaujandiais pagalbos mano vaiko saviriipai procese ir
ugdyme. [sipareigoju nedelsiant informuoti Mokykl4 apie visus pokydius, galindius tureti itakos Sio

PLANO igyvendinimui. SusipaZinau su individualiu mokinio savirDpos planu. lsipareigoju
pasirtipinti atliekq, susidarandiq organizuojant mano vaiko savirtip4, pa5alinimu.
AS sutinku, kad (reikiamq atsakym? paZymeti varnele):

o Reikalingus vaistus mokykloje administruos paskirtas Mokyklos darbuotojas (ai).

o Mokykla bus atsakinga uZ vaisq i5davim4 mokiniui, plane nurodytu laiku, dozemis, biidais.
o Mokinys su savimi sali tureti eydytoio paskirtus vaistus ir biitu atsakingas uZ.jq vartojim4.

Tevq (globejq, rtipintojq)
vardas. pavarde. para5as

MOKYKLOS DARBUOTOJAI
Mokyklos igalioto asmens,
darbuotojq dalyvausiandiq
savir[pos plano igyvendinime,
vardai. pavardes. para5ai

Mokyklos VSS vardas,
navarde. oara5as

Mokyklos vadovo vardas,
pavarde. para5as



,^

Mokiniq, sergandiq letinemis neinfekcinemis ligomis,
savirtipos proceso organizavimo tvarkos apra5o

2 priedas

PASIZADEJIMAS SAUGOTI KLAIPEDOS L0PSELYJE.DATTZNIY.IN,,,ZIOGELIS"
TVARKOMU VAIKU IR JU TEVV (GLOBEJU, RUPINTOJU ASMENS IR KITU

DUOMENU PASLAPTI, LAIKYTIS DUOMENU SAUGOS REIKALAVIMV

-Oralf 

#.*r:"rrr*.r,rl
(sudarymo vieta)

l.AS suprantu, kad:
1.1.savo darbe susipaZinsiu su konfidencialia informacija, kuri negali blti atskleista ar perduota

neigaliotiems asmenims ar institucijoms;
l.Z.draudLiama sudaryti sqlygas nejgaliotiems asmenims susipaZinti su tokia informacija;
l.3.netinkamas asmens duomenq tvarkymas gali uZtraukti atsakomybg pagal Lietuvos
Respublikos ir Europos Sqjungos teises aktus.

2.Man i5ai5kinta, kad konfidenciali4 informacij4 pagal SipasiZadejim4 sudaro:

2.l.asmens duomenys, suprantami, kaip apibreZti 2016 m. balandZio 27 d.Europos Parlamento

ir Tarybos reglamente (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir
del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (Bendrasis

duomenq apsau gos reglarnentas);
2.2.informacija, kuri4 darbo metu patiketa tvarkyti ar naudotis, i5skyrus, kai toki4 informacij4
teikti ipareigoja teises aktai ar kompetentingos institucijos.
3.AS isipareigoju:
3. l.saugoti konfidencialiq informacij4;
3.2.tvarkyti konfidenciali4 informacij4 vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais

teises aktais;
3.3,neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq ivairiomis priemonemis susipaZinti sutvarkoma

informacija ne vienam asmeniui, kuris nera igaliotas naudotis Sia informacija;
3.4.praneSti savo tiesioginiam vadovui arba asmeniui, atsakingam uZ informacijos saugumq, apie

bet kokius bandyrnus suZinoti man patiket4 konfidencialiq informacij4 ir apie bet koki4 situacij4,

kuri gali kelti gresmg informacijos saugumui;
3.5.pasibaigus darbo santykiams ar pasikeitus pareigoms, toliau saugoti darbo metu suZinot4

konfi denciali4 informacij 4.

(pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde)

(data)


