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ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO IR PRANEŠIMŲ APIE NELAIMINGUS 

ATSITIKIMUS TVARKA  

                                               

                                            I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras bendradarbiauja su ugdytinių tėvais 

švietimo, kultūros, sporto, vaikų ugdymo ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti visapusiškos 

asmenybės ugdymą, laiku suteikiant reikiamą pagalbą bei informaciją. 

2. Šioje tvarkoje vadovaujamasi Vaiko teisių apsaugos pagrindų 1996 m. kovo 14 d. Nr. 1-1234 

įstatymu, Švietimo įstatymu 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-

daugiafunkcio centro nuostatais, patvirtintais Širvintų  rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 

26 d. sprendimu Nr. 1-111 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 

d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos 

nuostatų). 

 

II. TEIKIAMOS INFORMACIJOS POBŪDIS 

 

3. Ugdytinių tėvams teikiama informacija, susijusi su: 

3.1. LR Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos vykdoma švietimo politika, Širvintų  

rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais bei tvarkomis; 

3.2. įstaigos nuostatais, strateginės veiklos programa, ugdymo programa, darbo tvarkos  

taisyklėmis ir vidaus audito išvadomis; 

3.3. įstaigos ugdymo planu, metine veiklos programa, pasiekimų vertinimo sistema; 

3.4. įstaigos projektine veikla, renginiais, akcijomis, ekskursijomis; 

3.5. vaikų ugdymu, lankomumu; 

3.6. švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove; 

3.7. vaikų ligų profilaktika, vaiko sveiko gyvenimo būdo ugdymu, tinkamos kokybės maisto 

produktų vaikams gaminimu; 

3.8. vaiko apsauga nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos; 



  

3.9. vaiko pareigomis  ir jo atsakomybės ugdymu; 

3.10. vaiko teisių pažeidimais; 

3.11. pranešimais apie nelaimingus atsitikimus. 

 

III. INFORMACIJOS TEIKIMAS 

 

4. Bendra informacija, susijusi su ugdymo proceso organizavimu, gali būti pateikiama: 

4.1. įstaigos internetiniame tinklalapyje; 

4.2. informaciniuose lankstinukuose, stenduose; 

4.3. grupių tėvų ar visuotiniuose susirinkimuose, renginiuose; 

4.4. paskaitų, seminarų metu. 

5. asmeninė informacija susijusi su vaiko ugdymu, elgesiu tėvams (globėjams) teikiama: 

5.1. individualių pokalbių su tėvais (globėjais) metu; 

5.2. elektroniniu paštu arba telefonu; 

5.3. mokinių pasiekimų aplankuose. 

6. Esant išskirtinėms situacijoms (nelaimingi atsitikimai, pastebėjus, kad vaiko atžvilgiu 

taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas), reikalaujančioms 

operatyvaus informacijos perdavimo tėvams (globėjams), steigėjui ir kitoms institucijoms: 

6.1. įvykus nelaimingam atsitikimui pedagogai informuoja įstaigos vadovą ir sveikatos 

priežiūros specialistę: 

6.1.1. pedagogai informuoja tėvus ir teisėtus globėjus; 

6.1.2. vadovas informuoja steigėją ir kitas institucijas. 

6.2. pastebėjus, kad vaiko atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio 

pobūdžio išnaudojimas: 

6.2.1. pedagogai ar kiti įstaigos darbuotojai informuoja vadovą; 

6.2.2. įstaigos vadovas informuoja steigėją ir kitas institucijas. 

6.3. Įvykus sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui: 

6.3.1. pedagogai informuoja įstaigos vadovą; 

6.3.2. įstaigos vadovas (jo įgaliotas asmuo) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per valandą po 

įvykio, privalo faksu, telefonograma ar kitomis priemonėmis pranešti nukentėjusiojo vardą, 

pavardę, įvykio vietą, laiką, adresą: 

6.3.2.1. nukentėjusiojo šeimai; 

6.3.2.2. miesto (rajono), kuriame įvyko nelaimingas atsitikimas, prokuratūrai; 

6.3.2.3. apskrities viršininko administracijos Valstybinei švietimo inspekcijai; 

6.3.2.4. švietimo įstaigos steigėjui. 



  

7. Įvykio vieta ir įrenginių būklė iki tol, kol nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti 

tokia, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu. Esant galimybei nufotografuoti objektą, nelaimingo 

atsitikimo vietą. 

8. Apie nelaimingus atsitikimus, susijusius su apsinuodijimais ir staigiais susirgimais: 

8.1. pedagogai informuoja įstaigos vadovą ir sveikatos priežiūros specialistę; 

8.2. įstaigos vadovas ne vėliau kaip per valandą privalo pranešti  ir tos vietovės Valstybinės 

higienos inspekcijos teritoriniams padaliniams. 

9. Jeigu nelaimingas atsitikimas įvyko dėl to, kad griuvo statiniai: 

9.1. pedagogai informuoja  įstaigos vadovą: 

9.2. įstaigos vadovas apie tai privalo pranešti ir apskrities viršininko administracijos 

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai, kurios išvados per 20 dienų 

pateikiamos nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijai ir pridedamos prie nelaimingo atsitikimo 

tyrimo medžiagos. 

10. Nelaimingo atsitikimo tyrimo rezultatai surašomi akte, jei nelaimingas atsitikimas įvyksta 

moksleiviui: 

10.1. pamokų, paskaitų, sporto varžybų, žaidimų, pertraukų, papildomo ugdymo renginių metu 

nepriklausomai nuo to, ar jie buvo organizuoti švietimo įstaigoje, ar už jos ribų; 

10.2. papildomo ugdymo renginiuose poilsio, švenčių ir atostogų dienomis, jeigu šiems 

renginiams vadovavo  įstaigos darbuotojas arba asmuo, paskirtas  įstaigos vadovo įsakymu; 

10.3. organizuojant sveikatingumo renginius, stovyklas, talkas; 

10.4. vežant mokinius į renginių vietas ir iš jų švietimo įstaigos ar visuomeniniu transportu; 

10.5. apsinuodijus, gavus šilumos smūgius, paveikus gamtos reiškiniams. 

11. Nelaimingo atsitikimo tyrimo aktas nesurašomas, jei nustatoma, kad nelaimingas 

atsitikimas įvyko: 

11.1. dėl ligos (vadovaujantis medicinos įstaigos išvada); 

11.2. žaidžiant sportinius žaidimus ar atliekant kitą veiklą, kurioje dalyvaujama be įstaigos 

sutikimo; 

11.3. dėl to, kad norėta tyčia susižaloti arba nusižudyti (tik pilnamečiams ir vadovaujantis 

medicinos įstaigos išvadomis); 

11.4. dėl nukentėjusiojo nusikalstamų veiksmų (pagal baudžiamuosius įstatymus): vagystės, 

noro pasipelnyti, chuliganizmo ir kt. 

12. Lengvą nelaimingą atsitikimą tiria dvišalė komisija, įstaigos vadovo įsakymu sudaryta iš 

vadovo įgalioto darbuotojo ir teisėto mokinio atstovo. 

13. Sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus tiria trišalė komisija, sudaryta iš Valstybinės 

švietimo inspekcijos atstovo (komisijos pirmininkas), įstaigos, kurioje įvyko nelaimingas 

atsitikimas, įgalioto atstovo ir nukentėjusiojo teisėto atstovo. 



  

14. Nelaimingo atsitikimo, kurio metu sunkiai nukentėjo arba žuvo 2-4 mokiniai, tyrimo 

komisiją skiria įstaigos steigėjas – savivaldybės administracija. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Informaciją tėvams (globėjams), susijusią su įstaigos švietimo politikos vykdymu teikia 

vadovas. 

16. Pedagogai teikia informaciją tėvams apie vaikų ugdymo(si) rezultatus, elgesį, socialinių 

įgūdžių formavimą. 

17. Visais kitais atvejais informacija teikiama Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta 

tvarka. 

 

_________________ 

 


