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NERINGOS GIMNAZIJOS  DIREKTORIUS
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2021  in. balandzio 22  d.   Nr. 5V -/6
Neringa

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  5vietimo  ir mokslo  ministerijos  ir  Lietuvos  Respublikos
sveikatos    apsaugos    ministerijos    isakymu   „Del    visuomenes    sveikatos    priezidros    organizavimo
mokykloje"  2019  in.  gruodzio  11  d.  Nr.  V-1428/V-1465  pakeitimo"  bei  visais  pakeitimais,  Sveikatos
mokymo  ir  ligu  prevencijos  centro  „Letinemis  neinfekcinemis  ligomis  (cukriniu  diabetu,  bronchu
astma   ir   dermatitu)   sergan6it}   vaiku,   ugdomu   bendrojo   ugdymo   istaigose,   sveikatos   priezitiros
mokyklose" (2020) rekomendacijomis,

1.    T v i r t i n u  pagal  pridedamus priedus:
1.2.        Mokiniu  sergan6iu letinemis  neinfekcinemis  ligomis  (toliau -LNL)  savirtipos proceso

organizavimo tvarkos apras?;
1.3.        Darbuotoju  veiksmu  vaikui  susirgus  ar  patyrus  trauma  Gimnazijoje  ir  teisetu  vaiko

atstovu informavimo apie Gimnazijoje patirta trauma ar timii sveikatos  sutrikdyma tvarkos
apra§a;

1.4.        Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos apra§a;
1.5.        Darbuotoju   veiksmu,   itarus   mokini   vartojus   alkoholi,   tabakq   ir   (ar)   kitas   psichika

veikian6ias medziagas tvarkos apra§a.
2.    S  k  i r i  u      ikimokyklinio/ prie§mokyklinio ugdymo grupiu mokytojus  - metodininkus, klasiu

vadovus  bei  visuomenes  sveikatos specialista, kiekvienu atveju  individualiai,  atsakingus vaiku
bei   mokiniu   uZ   savirdpos   pagalbos   organizavima   bei   auk§6iau   mi
funkciju bei veiklu vykdyma.

Ei
D`rektonus    L

Monika Lavickiene,  Klaipedos visuomenes sveikatos biuro specialists

nimii   tvarku   apra§uose

Simas Survila



Pi.iedas  prie
Neringos gimliazijos

direktoriaus 2021  in.  balandzio  22  d.

jsakymo Nr.  5V-16

NERINGOS  GIMNAZIJA

DARBuofaoTJAusvpEsl[€i#fa[7£F¥[sA#[KlsNL¥££TAodxsS;x£#8sLiAFfaBSAA¥IRtAR>

I.           BENDROS NUOSTATOS

I.Neringos  gimnazija  (toliau  -Gimnazija)  darbuotoju  veiksmu,  itarus  mokini  vartojus  alkoholi.
tabakq   ir   (ar)   kitas   psichikq   veikian6ias   medziagas   tvarkos   apra§as   (toliau   -   Apra§as)   parengtas
vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro ir 5vietimo ir mokslo ministro 2016 in.  Iiepos 21  d.  isakymu
Nr.  V-966/V-672  „Visuomenes  sveikatos  priezitiros  mokykloje  tvarkos  aprasas.`;  LR  sveikatos  apsaugos
ministro   2011   in.   rugpjti6io   10   d.   isakymu  Nr.   V-773   „Del   Lietuvos   higienos   normos   HN   21:2017

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programa.  Bendrieji  sveikatos saugos reikalavimai";  LR sveikatos
apsaiigo  ministro  2016  in.  sausio    26  d.  isakymu  Nr.V-93  „Del  Lietuvos  higienos  normos  HN  75:2016

„lstaiga  vykdanti   ikimokyklinio   ir/ar  priesmokyklinio   ugdymo   programq.   Bendrieji   sveikatos   saugos
reikalavimai."; LR §vietimo ir mokslo ministro 2012 in. rugpjti6io 28 d. isakymu Nr., V-1268 patvirtintomis

„Rekomendacijomis   del   poveikio   priemoniu   taikymo   netinkamai   besielgiantiems   mokiniams`.;   LR
Vyriausybes   2002   in.   balandzio   2   d.   nutarimu   Nr.,   437,   patvirtinu   „Vaiku   vailojan6iq   narkotines,

psichotropines, kitas psichika veikian6ias medziagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprasu"
2.  Tvarka  reglamentuoja  darbuotoju  veiksmus,  itarus  mokini  vartojus  alkoholi,  tabaka  ir  (ar)  kitas

psichika veikian€ias medziagas.

11.        [DRAtRABRyoKT]Tf[g pvsE=KHs[KX LTEffauASNMc?AKslNMIEVDAz¥z8x%sOARLGKAON¥£#,[LAABSAKA

3.  Gimnazijos darbuotojai,  itar?,  kad ju  Gimnazija  lankantis vaikas,  Gimnazijos teritorijoje  vartoja
alkoholi,  tabakq ir (ar)  kitas psichikq veikian6ias  medziagas,  yra apsvaig?s  nuo  §iu  medziagu,  nedelsdami
informuoja apie tai Gimnazijos direktorii! arjo igaliotus asmenis, taip pat visuomenes sveikatos  specialistq

jam esant Gimnazijoje ¢o darbo valandomis), vykdanti sveikatos prie;.itirq Gimnazijoje.
4.  Gimnazijos direktorius ar jo  igalioti  asmenys,  visuomenes  sveikatos  specialistas  esant §io Apra5o

3 punkte nurodytoms aplinkybems:
4.1.  nedelsdami  informuoja  vaiko  tevus  (globejus/rtipintojus)  apie  itarima,  kad jis  vailoja  alkoholi,

tabaka ir (ar) kitas psichika veikian6ias medziagas, yra apsvaig?s nuo §iu medziagu ir kadjam reiketii atlikti
medicinin? apzinra;

4.2.    informuoja   vaiko   tevus   (globejus/rdpintojus)   apie   asmens    sveikatos   priezitlros    istaigas`
teikian6ias sveikatos priezitiros paslaugas, kuriose galima nustatyti apsvaigima nuo alkoholio. tabako ir (ar)
kitu psichika veikian6iu   medziagu;

4.3.   informuoja  vaikq,  vaiko  tevus  (globejus/rdpintojus)  apie  institucijas,  istaigas,  organizacijas.
teikianeias psichologin?,  socialin?, teisin? ar kitq pagalba.

5.   Gimnazijos  darbuotojai`   !tar?,   kad  ju  Gimnazija  lankantis  vaikas   Gimnazijos  teritorijoje  yra
apsinuodij?s alkoholiu, tabaku ir (ar) kitomis psichika veikian6iomis medziagomis irjo sveikatai ar gyvybei

gresia pavojus:
5. I .  suteikia vaikui pirmgiva pagalbq ir kvie6ia greitaja medjcinos pagalba;
5.2. nedelsdami informuoja apie tat Gimnazijos direktoril| irjo igaliotus asmenis, taip pat visuomenes

sveikatos   specialistajam esant Gimnazijoje Oo darbo valandomis).



Priedas prie
Neriiigos gimnazijos

direktoriaus 2021  in.  balandzio 22 d.

jsakymo Nr.  5V-16

NERINGOS GIMNAZIJA

PIRMOSIOS PAGALB0S 0RGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I.          BHNDROSIOS NUOSTATOS

1.     Neringos  gimnazija    (toliau  tekste  -Gimnazija)  pirmosios  pagalbos  organizavimo  tvarkos
apra§as  (toliau  -  Apra§as)  parengtas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos
ministro  2004  in.  balandzio  8  d.  Nr.  isakymu  V-208  „Del  Btitinosios  medicinos  pagalbos  ir
Btitinosios medicinos pagalbos paslaugu teikimo tvarkos  bei  masto patvirtinimo"  (Zin.,  2004-
04-16, Nr.  55-1915).

2.     Tvarka reglamentuoja pirmosios pagalbos organizavima Gimnazijoje.

11.        PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

3.     Gimnazijos visuomenes sveikatos specialistas bei Gimnazijoje dirbantys pedagogai ir aukletoju

padejejai  turi  moketi  teikti  pirmaja pagalba  asmenims,  kuriu  gyvybei  ar  sveikatai  del  nelaimingo
atsitikimo Gimnazijoje arba timines pavoj ingos ligos gresia pavojus:
3.1.  |vertinti pagrindinius gyvybes po2ymius (sqmon?, kvepavimq, §irdies veikla);
3.2.  Atlikti dirbtini  kvepavima ir i§orini  §irdies masazq;
3.3.  Gaivinti  netekus  sqmones,  uZspringusius,  i§tiktus  §oko,  perkaitusius,  i§tiktus  saules  smtigio  ar
elektros traumos, pavojingos gyvybei btikles del timiu ligii, apsinuodijimu bei traumu atvejais.
4.     Pirmoji pagalba esant zaizdai ar nubrozdinimui:
4.1.  Apnuoginkite suzeista sriti  ir nustatykite, kokia Zaizda;
4.2.  Atsargiai pa§alinkite ne§varumus, esan5ius apie Zaizda;
4.3.  Stabdykite kraujavimq;
4.4.  Sutvarstykite Zaizda,  uzdckite sterilu tvarsti ir j i pritvirtinkite;
4.5.  Reikalui esant naudoti  §a]domaji mai5eli.
5.      Pirmoji pagalba susizalojus mink§tuosius audinius (rai§6ius, sausgysles, raumenis):
5.1.  Saldykite suzeistq vieta;
5.2.  !tverkite, kad galdne nejudetry;
5.3.  Pakelkite suzeista galtin?.
6.      Pirmoji pagalba esant nudegimui:
6.1.  Sustabdykite auk§tos temperattiros poveikj ;
6.2.  Nudegusia  vieta  skubiai  §aldykite  3altu   18-20°C  vandeniu   10-15  min.   §aldykite  nenutrauke
drabuziu nuo nudegusios kilo vietos;
6.3. Apnuoginta nudegusia vietq, uzdenkite steriliu tvars6iu, sutvarstykite.
7.     Pirmoji pagalba perkaitus:
7. I .  skubiai i§ne§kite i§ kar§tos aplinkos;
7.2.  paguldykite pavesyje ar vesioje ap[inkoje;
7.3.  atsagstykite rdbus;
7.4.  vedinkite ventiliatoriumi, veduokle;
7. 5.  atvesinkite dedami ant ktino sudrekinta audini, ant stambiu kaklo, pazastu, kirk§niu kraujagysliu
§altus kompresus. Jei nukentej?s sapioningas, duokite gerti vesaus vandens.



Ill.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.      Gimnazijoje  dirbantys  pedagogai,   aukletoju  padejejai   privalo   i§klausyti   ir  tureti   pirmosios

pagalbos pazymej imq.
9.     Gimnazijos  visuomenes  sveikatos  specialistas  ir  pedagogai  atsakingi  uZ  pirmosios  pagalbos
organizavima Gimnazijoje.



Priedas prie
Neringos gimnazijos

direktoriaus 2021  in.  balandzio 22 d.

isakymo Nr.  5V-I 6

NERINGOS GIMNAZIJA

DARBUOTOJU VEIKSMU VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMA GIMNAZIJOJE IR
TEISETUVAIK0ATSTOVUINFORMAVIM0APIEGIMNAZIJOJEPATIRT4TRAUMA

AR SVEIKATOS SUTRIKI)YMA TVARI<A

I.           BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Neringos  gimnazija  (toliau  -Gimnazija)  darbuotoju  veiksmu  vaikui  susirgus  ar  patyrus  trauma

Gimnazijoje  ir teisetu  vaiko  atstovu  informavimo  apie  Gimnazijoje patirta trauma ar timu  sveikatos
sutrikdyma tvarkos apra§as  (toliau -Apra§as) parengtas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN
75:2016   „Ikimokyklinio   ugdymo   mokykla:   bendrieji   sveikatos   saugos   reikalavimai"   patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 in.  sausio 26 d.  isakymu Nr. V-93,  Lietuvos

higienos  norma  HN  21 :2017  „Mokykla,  vykdanti  bendrojo  ugdymo  programas.  Bendrieji  sveikatos
saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011  in. rugpjti6io

10 d.  isakymu Nr.  V-773.

2.  Tvarka reglamentuoja darbuotoju veiksmus vaikui  susirgus ar patyrus trauma Gimnazijoje ir teisetu
vaiko atstovu infomavima apie Gimnazijoje patirta trauma ar timu sveikatos sutrikdyma.

11.         DARBUOTOJU VEIKSMU VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMA

|STAIGOJE IR TEISETU VAIKO ATSTOVU INFORMAVIMO APIE
ISTAIGOJE PATIRTA TRAUMA AR DMU SVEIKATOS SUTRIKDYMA

ORGANIZAVIMAS

3.  Gimnazijoje vaikus kiekviena ryta apzitiri ir veliau ju buvimo Gimnazijoje metu stebi grupes/klases

auk]etojas.

4.  Vaikui susirgus Gimnazijoje:
4.1.   Grupescklases   aukletojas   nedelsdamas   apie   vaiko   sveikatos   btikle   informuoja   vaiko   tevus

(globejus) bei Gimnazijoje esanti visuomenes sveikatos specialista (toliau -   VSS);
4.2.   Visuomenes  sveikatos specialistas ivertina, kur vaikas turi  laukti tevu (globeju):  grupeje/klaseje

ar sveikatos priezitiros kabinete;

4.3.  jei kyla itarimu, kad vaikas serga uzkre6iameda liga, jis atskiriamas nuo kitu vaiku ir stebimas iki

kol atvyks teisetas vaiko atstovas;

4.4.   ivykus nelaimingam atsitikimui  (traumos atveju) skubiai informuojamas VSS ;
4.5.   esant btitinumui, grupes aukletoja ar VSS nedelsiant kvie6ia greitaja medicinos pagalba telefonu

112.

5.Susirgimuuzkre5iamosiomisligomisatvejubeikarantinometugrupesethlaseseatliekamasvalymas

ir dezinfekavimas pagal higienos reikalavimus.
6.  Vaika pasiimti i§ Gimnazijos batina:



6.I.   kai   vaikui   nustatomi   timiu   uzkre6iamuju   ligu   pozymiai   (kar§6iuoja,   skundziasi   skausmu,

viduriuoja, vemia, timiai kosi, yra pnlingu i§skyru i§ nosies, ivairiu traumti atvejais);
6.2.   vaiko liga ribojajo dalyvavima grupes veikloje;

6.3.   vaiko  bckle  reikalauja  didesnes  darbuotojq  kompetencijos  ir  demesio,  negu  jie  gali  suteikti,
nepazeisdami kitu vaiku interesu;

6.4.   vaiko liga kelia pavoju kitw vaikii ir darbuotojL! sveikatai.

7.  Po ligos vaikas gali bnti priimtas i Gimnazija tik visi§kai pasveikes.

8.  Nusta6ius uzkre6iamu.u ligu (vejaraupiu, tymu, skarlatinos ir kt.) atvejus Gimnazijoje, Visuomenes

sveikatos specialistas privalo:
8.1.   informuoti tevus (globejus);

8.2.   registruoti ligos atvejus Uzkre6iamuju ligu Zumale;

8.3.   kontroliuoti,   kad   tilikamai   btitu   valomi    grupesecklasese   esantys   pavir§iai    (ikimokyklinio
/priesmokyklinio ugdymo skyriuje nuolatos plaunami Zaislai, sistemingai kei6iama patalyne).

Ill.               BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.  Gimnazijos  Visuomenes  sveikatos  specialistas  ir  uZ  vaiku  ugdyma  grupesthlases  aukletojas  yra
atsakingi u2 veiksmu vaikui susirgus ar patyrus trauma Gimnazijoje bei tevu (globeju) informavimo

apie  Gimnazijoje patirta trauma ar amu sveikatos sutrikdyma organizavima ir vykdyma.
10.   Tvarkos vykdymo kontrol? vykdo Gimnazijos Direktorius.



Priedas prie
Neringos gimnazijos

direktoriaus  2021  in.  balandzio  22  d.

jsakymo Nr.  5V-16

NERINGOS GIMNAZIJA

MOKINIU, SERGAN€IU LETINEMIS NEINFEKCINEMIS LIGOMIS, SAVIRtlpos
PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRA§AS

I.           BENDROSIOS NUOSTATOS

I.      Mokiniu  sergan6iu  letinemis  neinf`ekcinemis  ligomis  (toliau  -LNL)  savirtipos  proceso  orgaiiizavimo

tvarkos   apra§as   (toliau   -   Aprasas)   nustato   mokiniq   savirtipos   proceso   organizavimq   Neringos

gimna7,ijoje   (toliau   ~   Gimnazija),   Gimnazijos   atsakomybes   ir   pareigas.   mokiniu,   tevq   (globejl!.
rcipintoju) atsakomybes  ir pareigas.

2.      Apra§o tikslas -uztikrinti  sklandu  saviripos  proceso organi7.avimq  Gimnazijoje.

3.      Mokinio    sergan6io    LNL    savirnpos   igyvendinimo    procese    dalyvauja    mokinys,    tevai    (globejai,

rtipiiitojai), Gimnazijos direktorius arjo !galiotas atstovas` Gimnazijoje dirbantis visuomenes sveikatos

specialistas  (toliau -VSS),  mokiiii  ugdantys  mokytojai  ir kiti  §vietimo  pagalbos  specialistai.

4.      Savirtipos  procesas  organizuojamas  atsizvelgiant  i   vaiko  ar  mokinio  poreikius   ir  tikslias   gydytoju

rekomendacijas  pagal  vaiko  ar  mokinio  tevu  (globeju,  rdpintoji!)  ir  Gimnazijos  darbuotoju  parengta

savirtipos plana (/ pr/.edrs).
5.      Apra§as  parengtas vadovaujantis:

5.I.   Lietuvos  Respublikos  §vietimo  ir  mokslo  ministerijos   ir  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos

ministerijos   isakymu   „Del   visuomenes   sveikatos   prjezitii.os   ol.ganizavimo    mokykloje.`   2019    in.

gruodzio  11  d.  Nr.  V-1428/V-1465  pakeitimo.
5.2.   Sveikatos  mokymo  ir  ligu  prevencijos  centro  „Letinemis  neinfekcinemis  ligomis  (cukriniu  diabetu,

bronchi! astma  ir dermatitu) sergan6il!  vaiki!,  ugdoml!  bendrojo ugdymo  jstaigose,  sveikatos prieziriros

mokyklose" (2020) rekomendacijomis.

11.    SAVOKOS IR APIBREZIMAI

6.      Apra§e naudojamos  sqvokos  ir apibrezimai:

6. I .   Letines neinfekcjnes ligos -ilgos trukmes  ir paprastai  letai  progresuojan6ios ligos, tokios kaip Sirdies

ir  kraujagysliu   ligos,  vezys.   cukrinis  diabetas,   letines  kvepavimo  taku   ligos   ir  psichikos  sveikatos

sutrikimai,  kaip  tai  nustatyta  Lietuvos  sveikatos  2014-2025  metu  strategijoje`  patvirtintoje  LR  Seimo

2014  in.  birzelio  26  d.  nutarimu  NI..  XII-96413.

6.2.   Mokinys   -   asmuo,   kuris   mokosi    Gimnazijoje   pagal    ikimokyklinio,    prie5mokyklinio,   pradinio,

pagrindinio  ir vidurinio   ugdymo   programas.
6.3.   Tevai (globejai,  rtipintojai) -mokinio ar vaiko  atstovai  pagal  istatyma,  kaip tai  nustatyta  LR vaiko

teisiu  apsaugos  pagrindu  jstatyme   18,  t.  y.  vaiko  tevai,  vaika  jvaikinus,  -jteviai.  nusta5ius  globa  ar

rtipyba,  -  globejai   ar  rtipintojai,   istatymu   nustatytais  atvejais  -  valstybine   vaiko   teisiu   apsaugos

institucija.



IV.  GIMNAZIJOS ATSAKOMYBE IR PAREIGOS

9.      Gimnazija  isipareigoja:

9. I .   Sudaryti  salygas  mokinio  savirtipai  organizuoti.

9.2.   Parengti  individuali!  savirtjpos  plana.

9.3.   Organizuoti  individualius pokalbius,  VGK  posedzius  su  mokiliiu,  tevais  (globejais,  rtipintojais).

10.   Neringos  Gimnazija atsako  uZ:

10.I.    sklandu   savirdpos   proceso   organizavima,   individualaiis   savirtipos   plano   sudaryma   bei   proceso

koordinavima:

10.2.  uZ   duomenu   apsauga   vadovaujantis   Lietiivos   Respublikos   asmens   duc>menu   teisiiies   apsaugos

istatymu,  aktuali  redakcija:   13  -2016. I  I.03  (nuo  2017.01.01 )    (su  velesniais  pakeitimais).  Bendruoju
duomenL!  apsaugos  reglamentu,  jsigaliojusiu  2018  in.  geguzes  25  d.

V.    MOKINIO, TEVU (GLOBEJU, ROPINTOJTJ) ATSAKOMYBE IR PAREIGOS

I  I.   Informuoti  Gmnazija apie savirtipos organizavimo poreikj.

12.    Suteikti  reikiamq  inl`oi.macija  Plano  reiigimui.

13.   Pateikti  gydytoji!  rekomendacijas.

14.   Atvykli  i  individualius  susitikimus`  VGK  posedzius.

15.   Plane  iizpildyti  tevams  (globejams,  rFipintojams)  skirtas dalis  ir pateikti  reikiama  iiiformacija.

16.   Mokinys` tevai  (globejai,  rdpintojai) atsako  u;. individualaus saviripos plano !gyvendinimq, vykdymq.

17.   Tevai     (globejai`     rilpintojai)     privalo     uztikrinti,     suteikti     visas     plane     nurodytas     priemones     ir

medikamentus`  bei  pasirapinti  susidaran6iu  atlieku  §alinimu.



1  priedas

Individualus savirnpos planas

dal.bo

darbo

darbo

darbo



Mitybos ypatumai

Pedagogii  vciksmai, galilitys

padeti  mokiniui

Special isti!  ( y5,S', p,`'7c'4o/ago.

soc.  pedagogo  ir kl`)

veiksmai,  galintys padeti

mokiniui

6. MOKYKLOS DARBUOTOJU MOKYMAI (pildo gimnazijos direktoriaus jgaliolas asmuo)
Reikalingi  mokymai

Mokyklos  darbuotojai,

kuriems  reikalingi  mokymai

Mngy_muosedalyvav?mokyklosdarbuotojai

Mokymy data Darbu()tojo v(Irda.s ir I)avarde Darbuolojo

para5as

7. ATLIEKU, SUSII)ARAN€IU ORGANIZUOJANT SAVIROP4, §ALINIMAS /p/./c/a g7.»7#oz//.os
d_i_rekloriaus   igaliolas asmuo)

Atliekos

Atliekii  laikymo  tai.a

Atliekl!  Salinimo

periodi5kumas, diena(os)

8. TEVU (GLOBEJU,RDPINTOJU) SUTIKIMAS

Sutinku,  kad  Siame  plane pateikta  informacija yra  tiksli  ir atitinka  pagalbos mano vaiko  savii.tipai  organizavimo

mokykloje  poi.eikius.  Suprantu  ir sutinku.  kad  informacija  bus  dalijamasi  su  mokyklos darbuotojais,

dalyvaujan6iais  pagalbos  mano  vaiko  savil.npai  procese  ir ugdyme.  !sipal.eigoju  nedelsiant  infoi.muoti  mokykla

apie  visus  poky6ius` galin6ius tureti  itakos  §io plano  jgyvendinimui.  Susipazinau  su  individualiu  mokinio

savirtipos  planu.  |sipareigoju  pasirtipinti  atlieki!,  susidaran6iu  orgallizuojant mano  vaiko  savirtlpc|,  pa§alinimu.

A3s sut:inku.kad  (reikiamq als(ikymq pcizymcli varnele) ..

L  Reikalingus vartoti  vaistus mokykloje,  administruotuos paskirtas mokyklos darbuotojas.
-  Mokykla bus atsakinga  uZ vaisti!  i§davima  mokiniui`  plane  nurodytu  laiku,  dozemis,  btidais.

L  Mokinys su  savimi  gali  tureti  gydytojo  paskillus vaistus  ir btitu atsakingas  u2ju  vartojima.

Tevu  (globeju, rtipintoji!)
vardas, pavarde, I)ara§as

9. MOKYKLOS DARBUOTOJAI


