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BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Vilniaus Šilo mokyklos  (toliau – Mokykla) bendrosios praktikos  slaugytojo (toliau –

bendrosios praktikos slaugytojas) pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės  paskirtis  –  koordinuoti  sanitarinių  –  higieninių  reikalavimų  vykdymą,

Mokyklos ugdytinių sveikatos priežiūrą ir stiprinimą.

4. Bendrosios  praktikos  slaugytojas  tiesiogiai  pavaldus  Mokyklos  direktoriui  ir

direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, vykdo teisėtus jų reikalavimus. 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Bendrosios praktikos slaugytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą;

5.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka turi turėti išduotą ir galiojančią licenciją verstis

bendrąja slaugos praktika;

5.3. gebėti  bendrauti  su Mokyklos ugdytiniais ir  bendradarbiauti  su pedagogais ugdytinių

sveikatos priežiūros klausimais;

5.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688

„Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

5.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

5.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir

konfliktus, dirbti komandoje; 

5.7. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.



6. Bendrosios praktikos slaugytojas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir

poįstatyminiais  aktais,  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  nutarimais  ir  kitais  Lietuvos Respublikos

galiojančiais norminiais aktais, kurie reglamentuoja sveikatos priežiūrą, darbo santykius, darbuotojų

saugą  ir  sveikatą,  Mokyklos  darbo  tvarkos  taisyklėmis,  darbo  sutartimi,  kitais  Mokyklos  vidaus

dokumentais  (įsakymais,  potvarkiais,  nurodymais,  taisyklėmis  ir  kt.),  šiuo  bendrosios  praktikos

slaugytojo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO FUNKCIJOS

7. Bendrosios praktikos slaugytojas vykdo šias funkcijas:

7.1. stebi  Mokyklos  ugdytinių  sveikatą  ir  prireikus,  teikia  pirmąją  medicinos  pagalbą

pavojingų būklių, nelaimingų atsitikimų, incidentų, apsinuodijimų atvejais;

7.2. koordinuoja Mokyklos aprūpinimą profilaktinėmis priemonėmis nuo užkrečiamų ligų,

stebi,  ar  Mokyklos  nelanko  sergantys  ugdytiniai  ir  darbuotojai,  informuoja  apie  šiuos  pažeidimus

Mokyklos direktorių;

7.3. nukreipia  susirgusius  Mokyklos  ugdytinius  ir  darbuotojus  pas  šeimos  gydytoją,

informuoja  Mokyklos  direktorių  ir  darbuotojus,  dalyvaujančius  ugdymo  procese,  apie  ugdytinių

sveikatos patikrinimo rezultatus ir gautas gydytojų rekomendacijas;

7.4. kaupia  ir  sistemina  metodinę  medžiagą  Mokyklos  ugdytinių  sveikatos  saugojimo  ir

stiprinimo klausimais;

7.5. inicijuoja ir įgyvendina Mokyklos sveikatinimo priemonių rengimą;

7.6. pagal  poreikį  atlieka  Mokyklos  ugdytinių  antropometrinius  matavimus,  matuoja

ugdytinių, darbuotojų arterinį kraujo spaudimą (AKS);

7.7. atlieka gydytojų nurodytus medicininius paskyrimus ir procedūras, leistinas Mokyklos

sąlygomis ir nekeliančias grėsmės ugdytinių sveikatai;

7.8. vertina  Mokyklos  ugdytiniams  skirtų  baldų  atitikimą  fizinei  brandai  bei  Mokyklos

patalpų pritaikymą;

7.9. bendradarbiauja  su  visuomenės  sveikatos  priežiūros,  psichologinės  bei  socialinės

pagalbos  įstaigomis  ir  Mokyklos  bendruomenei  bei  ugdytinių  tėvams  (įtėviams,  globėjams,

rūpintojams) teikia siūlymus ugdytinių sveikatos priežiūros ir stiprinimo klausimais;

7.10. organizuoja Mokyklos ugdytinių mitybos ir maitinimo režimo priežiūrą:

7.10.1. dalyvauja suderinant perspektyvinius valgiaraščius;

2



7.10.2. kartu su dietistu sudaro kasdieninį ugdytinių maitinimo valgiaraštį, orientuotą į

perspektyvinį  valgiaraštį  ir  kontroliuoja  maisto  produktų  kokybę,  jų  laikymo  sąlygas,  realizacijos

terminus;

7.10.3. vykdo Visuomenės sveikatos centro, maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymus;

7.10.4. kontroliuoja  Mokyklos  patalpų  atitikimą  nustatytoms  sanitarinėms  higienos

normoms.

7.11. rūpinasi  Mokyklos  pirmosios  pagalbos  vaistinėle,  prižiūri  joje  esančių  priemonių

tinkamumo naudoti terminus, papildo trūkstamomis priemonėmis; 

7.12. stebi  ir  kontroliuoja,  kad  visi  Mokyklos  darbuotojai  išklausytų  pirmosios  medicinos

pagalbos ir higienos mokymus;

7.13. organizuoja  Mokyklos  darbuotojų  periodinį  sveikatos  tikrinimą  ir  saugo  asmens

medicinines knygeles;

7.14. analizuoja savo profesinę veiklą ir nuolat ją tobulina;

7.13. nedelsdamas informuoja Mokyklos direktorių ir  (arba)  direktoriaus pavaduotoją  ūkio

reikalams įtarus apie Mokyklos ugdytinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą;

7.14. nustatyta tvarka profilaktiškai tikrinasi sveikatą;

7.15. laikosi  bendrosios  ir  Mokyklos  keliamų  etikos  normų  bei  Mokyklos  vidaus  tvarką

nustatančių dokumentų reikalavimų;

7.16. vykdo kitus Mokyklos direktoriaus ir  (arba) direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams

pavedimus, susijusius su slaugytojo pareigomis, neviršydamas darbo sutartyje nustatyto darbo laiko.

8. Slaugytojas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą

žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                                                                                     

Parengė:

UAB „Darbo psichologija“, 301532361

Su Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

___________________________________ ___________________________________
            (vardas ir pavardė, parašas, data)                         (vardas ir pavardė, parašas, data)

___________________________________ ___________________________________
            (vardas ir pavardė, parašas, data)                    (vardas ir pavardė, parašas, data)
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            (vardas ir pavardė, parašas, data)                    (vardas ir pavardė, parašas, data)
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