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AlytauslopSelio-darZelio,,Lin "
direktoriau s 2020 m. gruodZio
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VAIKU NEL,,{.IMINGU ATSITIKIM TYRIMO, REGISTRAVIMO IR APSKAITOS
ALYTAUS LOPSELYJE- nZuy.lE,,LINELIS,, TvARKos APRASAS

I. BENDROSI NUOSTATOS

L Vaikq nelaimingq atsitikimq tyri , registral'imo ir apskaitos tvarkos apraSas (toliau
- ApraSas) reglamentuoja lengvq, sunkiq i mirtinq nelaimingq atsitikimq (taip pat [miq

io ,,Linelis" (toliau - DarZelis) ugdytinius (toliau -apsinuodijimq), iStikusiq Alytaus lopSelio-da
vaikai) ugdy'mo proceso metu (toliau - nelaimi

2. Nelaimingo atsitikimo tyrimo
;i atsitikimai), tyrimo ir apskaitos tvark4.
tikslas yra nustatyti jo aplinkybes, prieZastis ir

numatyti priemones prieZastims Salinti, kad atsitikimai neivyktq ateityje, taip pat suraSyti
reikiamus su nelaimingu atsitikimu susijusius
nelaimingus atsitikimus ir Salinti traumatizmo 

I

kumentus. DarZelio direktorius privalo analizuoti

darbdavio igaliotas asmuo, kenksm
Lietuvos Respublikos Zmoniq saugos

ls.

3. ApraSe vartojamos s4vokos: sau darbe (darbq sauga), saugos darbe norminiai aktai,
gi ir pavojingi veiksniai, umus apsinuodijimas -darbdavys,

apibreZtos istatymo I ir 67 straipsniuose.
4. Kitos Siame Apra5e vartojamos vokos:
4.1. DarLelio teritorija - tai Zemes tas (statiniai, Zeldiniai, vandens telkiniai), pagal

Zemetvarkos dokumentus skirtas istaigai;
4.2. Vaikas - DarZelio ugdytinis;
4.3. UZsiemimas - ugdomoji vei

varZybos, sveikatingumo ir kiti nustatyta tvarka
praktikos darbai, sporto ir sportines-technines

kdomi renginiai;
4.4. UZsiemimo vadovas - asmuo, ustatyta tvarka paskirtas vadovauti uZsiemimui;
4.5. Lengvas nelaimingas atsitiki ras - ivykis, kurio metu vaikas buvo traumuotas ir

io, tadiau nepriskiriamas prie sunkiq;neteko galimybes bent vien4 dien4lankyti
4.6. Sunkus nelaimingas atsitiki as - ivykis, kurio metu vaikas patiria gyvybei

sveikatos sutrikim4;
s - ivykis, kurio metu nuo patirtq traumq vaikas
nerius metus;

- ivykis, kurio metu nukentejo 2 ir daugiau vaikq;
(uZsiemimo vieta, uZsiemimo aplinka, mokymo

taip pat nukentejusiojo bei kitq asmenq veiksmai
eti itakos nelaimingam atsitikimui), susidariusios

usiems ugdymo procese, tirti gali bfti kviediami
q atstovai DarZelio ir atitinkamq tarnybq vadovq

a5omi U (nelaimingo atsitikimo ugdymo procese)

Itatai sura5omi U formos akte, jei nelaimingas

niq momentq ar renginiq metu nepriklausomai nuo

e poilsio, Svendiq ir atostogq dienomis, jeigu Siems



renginiams vadovavo DarZelio darbuotojas arba lasmuo, paskirtas DarZelio vadovo isakymu;
7.3. organizuojant sveikatingumo ienginius;
7 .4. veLantvaikus i renginiq vietas ir i5 jq DarZelio ar visuomeniniu transportu;
7. il rei5kiniams.
8. , inkybems, iskaitant ir tuos

atvejus, kai va , procesu ir yra tiriami bei
apskaitomi.

9. Nelaimingo atsitikimo tyrimo U formos aktas nesura5omas, jei nustatoma, kad
nelaimingas atsitikimas ivyko:

9.1. del ligos (vadovaujantis medicfinos lstaigos iSvada);

9.2. Laidhiant sportinius Zaidimu{ ur atliekant kit4 veikl4, kurioje dalyvaujama be

DarZelio sutikimo;
9.3. del to, kad noreta tydia susiZalQti arba nusiZudyti (vadovaujantis medicinos istaigos

iSvada).

10. mingg atsitikimq tyrimE komisija
nutraukia ir U fo aktas.

11. atstovai arba ivykio liudytojas
nustatyta tvarka nepranese DarZelio vadovpi, iStiriamas, gavus nukentejusiojo interesams

atstovaujandiojo asmens praSym4, ne veliau kafp per 14 kalendoriniq dienq nuo pra5ymo gavimo

dienos. Siais atvejais klausimas del U arba laisvfs formos akto sura5ymo sprendZiamas visapusi5kai

patikrinus duomenis apie ivykusi nelaimingq at$itikim4, atsiZvelgiant i visas aplinkybes, medicinos

istaigos i5vadq apie traumos pobldi ir galimq sfZalojimo prieZasti, taip pat liudytojq parodymus ir
kitus irodymus.

II. PRANESTUU APIE NELAIMINGUS ATSITIKIMUS

12.DarZelio darbuotojas, matgs nefaiming4 atsitikim4 ar apie ji suZinojgs, nedelsdamas

suteikia pirmqj4 pagalb4 nukentejusiajam ir pranBSa apie ivyki Svietimo istaigos vadovui ar uZ Si bar4

atsakingam darbuotojui. Nukentejusiojo vaiko te|ai, globejai ir kiti asmenys turi teisg apie nelaiming4

atsitikim4 pranesti DarZelio vadovui.

13. fvykus sunkiam ar mirtinam nellaimingam atsitikimui, DarZelio vadovas (o igaliotas
asmuo) nedelsdamas, bet ne veliau kaip per val4nd4 po ivykio, privalo elektroninemis priemonemis

(el.pa5tu) pranesti pagal pranesimo form4 (Siq Nuostatq 2 priedas) nukentejusiojo vard4 pavardg,

ivykio viet4, laik4, adres4:

1 3. 1. nukentejusiojo Seimai;

13.2. miesto (rajono), kurioje ivykO nelaimingas atsitikimas, prokuratlrai;

13.3. savivaldybes Svietimo skyriui.
14. [vykio vieta ir irenginiq bUkle lki tol, kol nelaimingas atsitikimas bus pradetas tirti,

turi i$likti tokia, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jei kyla gresme kitiems Zmonems, jie i5

ivykio vietos iSvedami, o ivykio vietoje daromi pakeitimai iforminami aktu.

15. Jeigu nelaimingas atsitikimas ivyko del to, kad griuvo statiniai, DarZelio vadovas

apie tai privalo pranesti ir Valstybinei teritorijq planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai, kurios

i5vados per 20 dienq pateikiamos nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijai ir pridedamos prie

nelaimingo atsitikimo tyrimo medZiagos.

16. Jeigu nelaimingas atsitikimas ivyko objektuose, irenginiuose, kuriuos kontroliuoja,

priZiflri ir eksploatuoja kita organizacija, DarZelio vadovas privalo apie ivyki prane5ti Siai

organizacijai.
III. VEIKSMAI IVYKUS NELAIMINGAM ATSITIKIMUS

17. [vykus nelaimingam atsitikimui, uZ vaikus atsakingas asmuo laikosi tokiq veiksmq

17.1. organizuoja skubq kitq asmenq paSalinim4 i5 ivykio vietos;
sekos:



asmenq - duoda nurodym4 kviesti medikus
i5kviesti - kviedia pats.

irmqiq pagalbq;

iskvietim4; ikai. Jeigu ne - uztikrina kuo skubesni medikq

l7'5' informuoja vaiko interesus atstovaujandius asmenis apie ivyki, buvimo vieta;
17'6' pasirrpina, kad apie nelaimingq atsitikim4 britq kuo skubiau informuotas DarZeliovadovas;

17 '7 ' jeigumedikai atvyksta anksdiau nei vaiko interesus atstovaujantys asmenys - bgnasalia vaiko ir, esant bfirinybei vaik4 hospitalizuori - lydiii i medicinos istaig4.18' Bet kuriuo atveju uz vaikus atsakingas asmuo privalo uztikrinti, kad kiti vaikaineliktq be prieZilros.

IV. NELAIMINGO ATSITIKIMO TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMAS IR
JOS DARBO TVARKA

19' Lengv4 nelaimingq atsitikimQ tiria dviSale komisija, DarZelio vadovo isakymusudaryta i5 vadovo igaliotojo darbuotojo ir teiseto vaiko atstovo arba vaiko grupes aukletoja, jos
padejeja.

20. Nelaimingo atsitikimo, kurio metu sunkiai
komisij4 skiria Svietimo istaigos steigejas.

nukentejo arba Zuvo 2 - 4 vaikai, tyrimo

2l'Lengvqnelaiming4 atsitikim? tirianti dviSale komisija suraso aktq ne veliau kaip per
7 kalendorines dienas nuo nelaimingo atsitikimo (isskyrus 23 punkte nurodytus atvejus).

22' Sunkaus ir mirtino nelaimingo atsitikimo tyrimo trukme - ne daugiau kaip 15kalendoriniq dienq. 23 punkte nurodytais atveJais tyrimas turi blti baigiamas per 7 kalendorines
dienas, gavus atitinkamos valstybines tarnybos tyrimo medLiagq. s"i.ti-o i, mokslo ministerija,
apskrities ar savivaldybes administracija, atsiZvelgdama i tyrimo sudetingumq, gali pratgsti tyrimo
laik4.

23' Jei nelaimingas atsitikimas lvyksta del geleZinkelio, vandens, oro transporto,
automobiliq, traktoriq ir kitq savaeigiq masinq eismo saugumo taisykliq paZeidimq, U formos aktas
suraSomas remiantis atitinkamq valstybiniq tarnybq, kontroliuojandlq eismo saugE, isvadomis, kurios
turi b[ti pateikiamos norminiq aktq nustatyta tvarka.

24' visi nelaimingi atsitikimai, iforminti U formos aktu, turi buti iregistruoti DarZelio
nelaimingq atsitikimq registracijos Zurnale (4 priedas).

25.Darilelio vadovas privalo sudaryti komisijai tinkamas s4lygas:
25. 1. pakviesti reikiamus specialistus, ekspertus;
25.2. atlikti techninius skaidiavimus, laboratorinius tyrimus, bandymus ir kitus darbus,

reikalingus nelaimingam atsitikimui iStirti;
25'3. nufotografuoti objekt4, nelaimingo atsitikimo viet4, pateikti kit4 vaizding (grafing)

dokumentacij4;

25'4' apr[pinti komisij4, tiriandi4 nelaiming4 atsitikim4, transportu ir ry5iq
priemonemis;

25.5. i5spausdinti ir padauginti reikiam4 skaidiq tyrimo dokumentq. Svietimo istaigosvadovas organizuoja ir kitq komisijos pavedimq, reikalingq nelaimingam atsiiitiriui
tirti, vykdym4.
26. Nelaimingq atsitikim4 tiriantys komisijos nariai turi teisg gauti istaigos, kurioje

ivyko nelaimingas atsitikimas, darbuotojq, liudytojq Zodinius u, ,usyiiiiu, paaiSkinimus ir
pasiaiSkinimus del nelaimingo atsitikimo.

27 . Darlelio vadovas privalo skubiai Salinti ivykusio nelaimingo atsitikimo
prieZastis.

28' Nelaimingo atsitikimo tyrimo i5laidas, susijusias su 25 punkte nurodytais darbais,
apmoka istaiga.



29' Nukentejusiajam baigus gydymqsi, Darzelio vadovas arba jo igaliotas asmuouZpildo pranesim4 apie nelaimingo atsitikimo padarinius (3 priedas) ir issiundia jj steigejui.

V. LENGVV NELAIMINGU ATSITIKIMV TYRIMAS

30. Komisija ruri atlikti nelaimi
darbuotojq paaiSkinimus, o prireikus gauti j
iSvadas, nukentejusiojo (esant galimybei)
traumos pobEdi, sunkum4, taip pat iSnagrineti
bei prieZastis, kas ir kokiq norminiq aktq reik

3l'Surasyti 2 egzempliorius (sunkaus ir mirtino nelaimingo atsitikimo atveju - 4
formos aktq ir juos bei tyrimo medLiag4 perduoti Darzelio vadovui. NelaimingE
komisija nustato, koki4 papildom4 tyrimo medZiagq kiekvienu konkrediu atveju
ai 23 punkte numatytais atvejais suraSomi ne veliau kaip per tris dienas nuo i5vadg

gavimo' Nelaimingo atsitikimo metu nukentejus dviem ir daugiau vaikq, U formos aktas sura5omas
kiekvienam nukentejusiaj am atskirai.

32. D arLelio vadovas, gavgs ne I ai mingo atsitiki mo medLiagq, pri valo :

32.1. pasiraSyti U formos akt4. Jeigu DarZelio vadovas nesutinka su komisijos
isvadomis, jis gali savo nuomong i5destyti ra5tu ir praSyti steigejo organizuoti pakartotini tyrimq;

32.2. Lengvo nelaimingo atsitikimo atveju ne veliau kaip per tris kalendorines dienas
nuo U formos akto sura5ymo po vienq egzemplioriqpaskirstyti taip: ,ienq - nukentejusiojo interesams
atstovaujandiam asmeniui, o vien4 akto egzemplioriq su tyrimo medZiagapalikti lstaigo.le.

32.3. Sunkaus arba mirtino nelaimingo atsitikimo atveju ne veliau kaip per tris
kalendorines dienas nuo U formos akto sura5ymo po vienq egzemplioriq paskirstyti taip: steigejui,
administracijos Svietimo skyriui, nukentejusiojo interesams atstovaujandiam asmeniui, o ,iena atto
egzemplioriq su tyrimo medZiaga palikti istaigoje.

VI. SUNKIU IR MIRTINV NELAIMINGU ATSITIKIMU TYRIMAS

33. Siame skyriuje reglamentuota sunkiq nelaimingq atsitikimq ir nelaimingq
atsitikimq, del kuriq padariniq nukentejusysis mire, tyrimo tvarka.

34. Nustatytos formos iSvad4 apie traumos sunkumq, gavusi Svietimo istaigos praSymE
raStu, norminiq aktq nustatytais terminais pateikia nukentejus[ji gydanti gydymo istaiga.

35. Sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus tirianti komisija turi isklausyti
liudytojq, darbuotojq paai5kinimus, o prireikus gauti jq raSytinius paai5kinimus ir pasiai5kinimus,
medicinos istaigos paLym4apie traumos pobfidi, sunkumq, taip pat iSnagrineti kit4 su ivykiu susijusi4
medLiagq ir nustatyti aplinkybes bei prieZastis, kas ir kokiq norminiq aktq reikalavimus paZeide.

36. Prireikus komisija kviedia ekspertus.
37. Sunkaus ir mirtino nelaimingo atsitikimo tyrimo medLiagqsudaro
37.1.U formos aktas;
37.2. darbuotojq, liudytojq ir kitq asmenq ra5ytiniai paai5kinimai ir pasiaiskinimai;

37.3. duomenys apie nukentejusiojo ir kitq su ivykiu susijusiq asmenq instruktavim4, sveikat4;
37.4. medicinos istaigos iSvados apie nukentejusiojo suZalojimo pobld!, mirties

prieZastis, kraujo intoksikacij q;

37.5, ekspertq iSvados;

37.6. norminiq aktq, kuriq reikalavimai buvo paZeisti, i5raSai, isakymai apie saugos
reikalavimus ir darbuotojus, atsakingus uZ jq laikym4si,

38. Sunkiq ir mirtinq nelaimingq atsitikimq tyrimo aktai su tyrimo medZiagos
patvirtintomis kopijomis ne veliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo tyrimo pabaigos pateikiami:
38.1' miesto (rajono), kuriame ivyko nelaimingas atsitikimas, apylinkes prokuratlrai;



38.2. Svietimo istaigos steigejui;
3 8' 3' nukentejusiojo vaiko interesams atstovaujandiajam asmeniui;
3 8.4. administracijos Svietimo skyriui;
38'5' vienas tyrimo akto egzempliorius su tyrimo medZiagos originalais paliekamas

Svietimo istaigoje.
39'DuZelio vadovas privalo Svietimo istaigos steigej4 ne veliau kaip per menesi nuo

tos dienos, kai pasibaigia U formos akte nurodytq priemoniq ivykdymo laikas, informuoti apie
priemoniq nelaimingo atsitikimo prieZastims sarinti lvykdymq.

40' Kai nukentejusiojo interesams atstovaujantis asmuo ar steigejas nesutinka su tyrimo
komisijos iSvadomis arba kai steigejas nustato, kad sunkus ar mirtinas netairiingas atsitikimas iStirtas
neteisingai ar nepakankamai, komisij4 sudariusi institucija skiria pakartotini tyrim4, nurodydama jo
trukmg' Pakartotiniam tyrimui atlikti skiriamas kitas komisijos pirmininkas. put urtotirlo tyrimo akte
turi blti nurodyta, kokios nepagristos, neteisingos iSvados buvo pirmojo tyrimo akte, ir suraSomas
laisvos formos aktas. Pakartotinio tyrimo medZiaga pateikiama steigejui, kuris j4 ivertina ir nustato,
ar pakartotinis tyrimas atliktas tinkamai. Jei pakartotinio tyrimo iluados nepagristos ar neatitinka
norminiq teises aktq reikalavimq, steigejas privalo pareikalauti iS tos pujio, komisijos klaidas
istaisyti. Steigejas pakartotinio tyrimo medZiag4 paskirsto 38 punkto 1,3,4:spapunkdiuose nurodyta
tvarka.

VII. NELAIMINGU ATSITIKIMV APSKAITA IR AKTU SAUGOJIMAS

41- Visi nelaimingi atsitikimai, kuriems suraSyti U formos aktai, turi b[ti registruojami
Svietimo istaigos nelaimingq atsitikimq registracijos Zurnale (Siq Nuostatq 4 priedas).

42.Lengvqnelaimingq atsitikimq tyrimo medLiagair aktai saugomi 55 metus, o sunkiq
ir mirtinq - 85 metus Svietimo istaigoje, kurioje iregistruotas nelaimingas atsitikimas.

43. Likviduojant Svietimo jstaig4 arba perduodant j4 kitai Zinybai, aktai ir tyrimo
medLiaga p erduodama tei s iq (p arei gq) peremej ui.

VIII. ATSAKOMYBE

44. Svietimo istaigq vadovams ir uZ saug4 darbe atsakingiems darbuotojams, pagal
jiems pavestus darbo barus paZeidusiems Sio Apra5o reikalavimus, gali buti taikoma istatymais
nustatyta drausmine, administracine, baudZiamoji atsakomybe (atsiZvelgus i paZeidimq pobtdi ir
svarb4).



PATVIRTINTA
Lietuvrts Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2000 021 I isakymu Nr. I l3i
Nuostatq I priedas

U forma

r\ktas l ir.

Del nelaimingo atsitikimo (lengvo, sunkaus, mirtino)

procese

(kam: vardas, pavarde)

1' svietimo istaigos, kurios moksreivis nukent6jo, pavadinLimas

ugdymo

(iraSyti)

1.1. Adresas

l. 2. Telefonas

l. 3. [staiga valstybine, privati (iraSyti)

Faksas fstaigos kodas

l. 4. Moksleiviq skaidius istaigoje

l. 5. Darbuotojq skaidius istaigoje

2. Svietimo iistaigos v:rdovas

(pareigos, vardas, pavardd, asmens kodas)

2' l. saugos darbe klausimais atestuotas, neatestuotas, nereikejo

atestavimo data:_ m. men. d.

(uZra5yti)

2.2. Y adybine kategorij a

2.3. Darbo tel. Namq tel. Adresas

3. Nukentdjusysis

(vardas, pavardd, asmens kodas)

3.1. Namq adresas, telefonas

3.2. Gimimo data m. mdn. d.

3.3. Draudimo istaiga, kurioje nukentejusysis apdraurstas

/-- ---- -72.-:--- - - - -t..- -- - ._r -f-.- _ _ 4-t-__ _\



3.4. Mokosi, ugdosi, stovyklauja klaseje, grupeje (iraSyti)

3'6' Nelaimingo atsitikimo metu nukentejusiojo amzius uZsiemimq atitiko, neatitiko,
nere glamentuoj amas (ira5yti)

3'7' sveikata uzsiemimams, kurio metu lvyko nelaim6, patikrinta, nepatikrinta, nereikejo (reikaling4Zodiira5yti) _
3.8, [vadinio instruktavimo data m. men. d.

3.9' Instruktavimo uzsiemimui, kuri atliekant ivyko neraime, data _ m. men. d.
3' 10' Nukentejusysis gyvena (gyveno) seimoje, vaikq globos namuose, pas globejus ir kt.
(reikaling4 pavadinim4 iraSyti)

4. Nelaimingas atsitikimas ivyko _ m. men. d.

4.1. Nelaimingas atsitikimas ivyko nuo uZsiemimq pradZios

(iraSyti valandomis)

4.2. Savaites dien4 (iraSyti)

4'3. Pirmosios medicinos pagalbos suteikimo ivykio vietoje laikas valandomis ir minutemis

ir kas j4 suteike (ira5yri)

4.4. fstaigos, suteikusios pirmqj4 medicinos pagalb4, pavadinimas, adresas, telefonas

4.5. fstaiga, kuri suteike specialiqj4 medicinos pagalb4, pavadinimas, adresas, telefonas

4.6.Diagnoze

5' UZsi6mimas, kuri vedant ivyko nelaimingas atsitikimas

(pavadinimas, numatytas: mokymo ir renginiq planuose,

5.1.

paskirtas vadovo isakym'u, be vadovo Zinios)

UZsiemimo vadovas

5.2. Darbo telefonas

(pareigos, kvalifikacine kategorija, vardas, pavarde, asmens kodas)

Namq telefonas Adresas

5.3. UZsiemimq vadovo atsakomybe iteisinta tai suderinus su juo

(kaip iteisinta: dokumento pavadinimas, Nr., isigalicrjim o data, punkto istrauka)

3.5. Svietimo istaig4lanke nuo



6. Nelaimingo atsitikimo vieta

7. Nelaimingo atsitikimo Iiudytoj

8. Nelaimingo atsitikimo a

9. Nukentdjusiji traumavg

10. Nelaimingo atsitikimo

(pavadinimas, adresas)

(pareigos, pavardes. namq adresai, telefonai)

11. Asmenys, paieidg norminiq teis6s aktq reikalavimus:

12. Priemon0s tokiems ir pana5iems nelaimingiems atsitik.imams iSvengti

13. Nelaimingo atsitikimo tyrimas: pradetas: m.

baigtas: _ m. mdn. _ d. __val.

14. Nelaimingo atsitikimo tyrimo komisija:

Priemones pavadinimas {vykdymo terminas yma apie ivykdym4

men. _ d. _val.



(pareigos, parasas, vardas, pavarcid, tel. Nr. - pildoma sunkaus, mirtino ar grupinio nelaimingo
atsitikimo atve.ju)

fstaigos vadovo atstovas

(pareigos, parasas, vardas, pavard6, tel. Nr. - pildoma visais atvejais)

Nukent6jusioj o atstovas

(pareigos (giminyste), parasas, vardas, pavard6, tel. Nr. - pildoma visais atvejais)

Tyrime dalyvavo:

(pareigos (giminyste), para5ai, vardai, pavardds, tel. Nr.)

Svietimo istaigos vadovas

(para5as, vardas, pavarde, riata)



PATVIRTINTA

L Nukentejo

2. Nukentejo

3. [vykio laikas

4. UZsiemimas

8. PraneSim4 perdave

9. PraneSim4 prieme

Respublikos Svietimo ir mokslo
2000 02 I I isakymu Nr. I 13

2 priedas

PRANESIM

apie nelaiming;q

[vykis sunkus, mirtinas, grupinis(pabraukti). patikslinta

(data, prasme)

nir5 iS jq zuvo

(klase ar grupe, vardas, gimimo data)

mdn.

(vardas, pavardd, telefo faksas)

(asmens, perdavusio me; pareigos, vardas, pavardd, telefonas)

(data, laikas, pavardd, para5as)

m.

5. Svietimo istaigos pavadinimas

6. fvykio vieta, adresas ir aplinkybes

7. Svietimo istaigos vadovas



PATVIRTINTA

besimokandiam (ugdomam)

(Svietimo istaigos pavadini

Nelaimingo atsitikimo padariniai: pasveiko, nustatytas i
(reikiam4 tei gini iraSyti)

Diagnoze pagal gydymo

istaigos paZymq,

Svietimo istaigos vadovas

Respublikos Svietimo ir mokslo
istro 2000 02 I I isakymu Nr. I l3

3 priedas

PRA

apie nelaimingo atsitikimo pad ius nukentEjusiajam

(vardas, pavarde)

klase, grupe)

idumas, mirtinas nelaimingas atsitikimas

vietimo istaiga nelankyta
(nurodyti dienq skaidiq, iSskyrus
poilsio dienas, atostogas)

(paraSas)

Data

Atleistas nuo Svietimo
lankymo (nuo kurio iki
laiko)

(vardas, pavarde)



]RTINTA
vos Respublikos Svietimo ir mokslo

2000 0211 isakymu Nr. 113
tafi4 4 priedas

ALYTAUS LOPSELIS- ,,LINELIS"

MOKSLEIVIV NELAIMINGV A R]IGISTRACIJOS ZUNNU,NS

Eil

Nr

Nelaimingo
atsitikimo
aplinkybes
ir
padariniai,
laikino
nedarbingu
mo trukme

Nelaimin
go

atsitikim
o data

Nelaimin
go

atsitikim
o rti5is
(lengvas,
sunkus,
mirtinas)

Nukentejusi

ojo vardas,

pavardd,

gimimo
data, klasd,
grupe

Nelaimin
go

atsitikim
o

prieZasty

S

Diagnoz
e

(mirties
prieZasti

s)

Pradeta

Baigta

Nelaimin
go

atsitikim
o vieta


