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ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS  MOKINIŲ APŽIŪROS 

 DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 

(toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros 

mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu Visuomenės sveikatos priežiūros 

organizavimo mokykloje tvarkos aprašu. 

2. Tvarka nustato mokyklos sveikatos priežiūros specialisto, mokyklos darbuotojų 

funkcijas ir pareigas vykdant mokyklos  mokinių asmens higienos priežiūrą. 

II. MOKINIŲ APŽIŪRŲ DĖL ASMENS HIGIENOS VYKDYMAS 

3. Mokyklos darbuotojai, pastebėję ar įtarę, kad mokiniai užsikrėtę utelėmis, niežais ar 

odos grybelinėmis ligomis: 

3.1. nedelsiant informuoja mokinio klasės auklėtoją ir administracijos atstovą 

(direktoriaus pavaduotoją ugdymui, mokyklos direktorių);  

3.2. klasės auklėtojas informuoja mokyklos sveikatos priežiūros specialistą ir  kreipiasi  

į jį  dėl  mokinio apsikrėtimo utėlėmis (pedikulioze) ar niežais patikrinimo mokykloje;   

3.3. sveikatos priežiūros specialistas vykdo patikrinimą ir raštu pateikia patikrinimo 

rezultatus klasės auklėtojui; 

3.4. klasės auklėtojas supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) su patikrinimo 

rezultatais ir informuoja, kad mokinys gali įstaigą lankyti tik išnaikinus parazitus. 

4. Radus pakartotinai parazitų sveikatos priežiūros specialistas praneša socialinei 

pedagogei dėl galimų blogų socialinių sąlygų namuose. Socialinė pedagogė informuoja mokinio 

teisėtus atstovus (tėvai, globėjai, rūpintojai) ir prašo sutvarkyti pakartotinai. 

5. Mokyklos darbuotojai įtarę, kad mokiniai užsikrėtę niežais, odos grybelinėmis 

ligomis ar serga pedikulioze:  

5.1 nedelsiant informuoja mokinio klasės auklėtoją, mokyklos administracijos atstovą 

(direktoriaus pavaduotoją ugdymui, direktorių), mokyklos sveikatos priežiūros specialistą; 
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5.2 sveikatos priežiūros specialistas: 

5.2.1. informuoja mokinio teisėtus atstovai (tėvus, globėjus, rūpintojus) ir 

rekomenduoja patikrinti vaikų galvos plaukus ir kūno odą namuose ir, esant  poreikiui, kreiptis į 

gydymo įstaigas; 

5.2.2.  informuoja teisėtus mokinio atstovus (tėvus, globėjus, rūpintojus), kad mokinys 

gali lankyti mokyklą tik išnaikinus parazitus. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6. Pokalbiai su mokiniais ir kiti veiksmai yra korektiški, konfidencialūs, apsaugantys jį 

nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kt. neigiamų pasekmių. 

7. Informacija ir atmintinės apie pedikuliozės profilaktiką, kitas užkrečiamas ligas bei jų 

naikinimo būdus perduodamos teisėtiems mokinio atstovams (tėvams, globėjams). 

8. Profilaktiniai patikrinimai dėl užsikrėtimo utėlėmis atliekamas daugiausia po 

atostogų arba įtarus epidemiologines reikmes (patikrinimą atlieka sveikatos priežiūros specialistas). 

9. Mokykla pasilieka teisę koreguoti šią Tvarką. 

_________________________ 

 


