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PaneveZio miesto savivaldybes visuomenes sveikatos biuras
Biuras),
atstovaujamas vaikq ir jaunimo sveikatos prieZiiiros specialistes, atliekandios direktoriaus
funkcijas Giedres Kundrotienes, veikiandio PaneveZio miesto savivaldybds visuomenes sveikatos
biuro nuostatq pagrindu ir Panevbilio ,,Zemynos" progimnazija (toliau - Mokykla), atstovaujama
direktoriaus Romualdo Grilausko sudare 5i4 dvi5alg bendradarbiavimo sutarti (toliau - Sutartis).
1. SUTARTIES

TIKSLAS

-

Sutarties Saliq bendradarbiavimo tikslas
vykdyti visuomenes sveikatos prieZi[r4
mokiniams, bendradarbiaujant tarp Mokyklos ir Biuro.

z. Sar,rq ISTPARETGoJTMAT
2. Biuras isipareigoja:
2.1. suteikti Mokyklai visuomenes sveikatos prieZitiros paslaugas:
2.1.1. rinkti, kaupti fu analintoti duomenis apie mokiniq sveikatos btrklg;

2.1.2. pateikti pedagogams asmens sveikatos prieZifiros istaigq specialiste
rekomendacijas del mokiniq sveikatos bei koordinuoti Siq rekomendacijq igyvendinimq;
2.1.3. su bent vienu mokinio, pradejusio lankytr Mokykl4 tevu (globeju, rfipintoju)
aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreiki, su kiq mokiniq - pagal poreiki;
2.1.4. teikti sifilymus del mokiniq sveikatos stiprinimo
Mokyklos aplinkos
sveikatinimo priemoniq itraukimo
administracijai;

i

ir

Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos

2.1.5. organizuoti mokiniq sveikatos stiprinimo priemoniq ir Mokyklos aplinkos
sveikatinimo priemoniq igyvendinim4 ir igyvendinti jas pagal kompetencijas;
2.1.6. dalyvauti planuojant ir igyvendinant sveikatos ugdymo veikl4 Mokykloje;
2.1.7. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikim4 Mokykloje;
2.I.8. tikrinti mokiniq asmens higien4;
2.1.9. taikyti uZkrediamqjq ligrl
plitimo profilaktikos priemones pagal
komptencij4;
2.1.10. priZiiireti mokiniq maitinimo organizavimo atitikti;
2.l.ll. dalyvauti Mokyklos vaiko geroves komisijos veikloje;
2.LI2. teikti informacij4 kuno kultflros mokytojams, koplektuojant kfino kulturos
ugdymo grupes pagal mokiniq fizinipajegumq;
3. Mokykta isipareigoja:
3.1. skirti visuomenes sveikatos prieZiflrai Mokykloje vykdyti sveikatos kabinet4
(sudaryti sg[Xeas naudotis esamu inventoriumi: stalu, spinta dokumentams ir drabuZiams laiklti,
kedemis, ku5ete, praustuvu ir kt.). Sveikatos kabinetas turi btrti lengvai prieinamas mokiniams ir
kitiems Mokyklos bendruomenes nariams, uZtikrinantis paslaugrl teikimo konfidencialum4;
3.2. apmoketi sveikatos kabineto komunalines paslaugas;
3.3. suteikti nemokamas valyojo paslaugas;
3.4. apmpinti Mokykl4 pirmosios pagalbos teikimo priemonemis (ivairiq dydZiq
steril[s ir nesteriltis tvarsdiai, karpomasi's pleistras, pleistro juosteles, neaustines medZiagos
serveteles, vienkartines pir5tines, Laizill dezinfekavimo skystis, Saldantieji-Sildantieji maiSeliai ir
kt.);
3.5. skirti viet4 informacijos sveikatos stiprinimo klausimais pateikimui;
3.6. archyvuoti dokumentus, susijusius su mokiniq sveikata;
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3.7. organizuojant sveikatos stiprinimo renginius, uZtikrinti galimybg naudotis
Mokyklo s informacinemis technol o gij omis bei patalpomis ;
3.8. suteikti galimybg sveikatos kabinete naudotis internetu.
3. GrNCU REGULIAVIMAS
4. Nesutarimai, kilg del Sios Sutarties, sprendZiami Saliq susitarimu.
5. Salims nesusitarus, gindai spendZiami Lietuvos Respublikos istatymq numatyta

tvarka.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS

6.

Sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo dienos ir yra neterminuota.
5. SUTARTIES PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

7. Sutartis gali biiti papildoma, pakeista, nutraukta abiejq Saliq susitarimu, pasira5ant
papildom4 susitarim4 prie Sios sutarties, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.
6. SALTUATSAKOMYBE IR SUTARTTES NUTRAUKTMO SALYGOS
8. Sutartis gali btti nutraukta:
8.1. Saliq susitarimu;
8.2. vienai i5 Saliq nesilaikant Sutarties s4lygq;
8.3. Sutartis anksdiau laiko gali b0ti nutraukta abiejq Saliq ra5tiSku sutarimu arba
viena5ali5kai, ra5ti5kai lspejus kit4 Sati prie5 30 d., del sutarties paZeidimo vadovaujantis
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Nuo Sios sutarties pasira5ymo momento visos del to paties objekto Saliq pasira5ytos
sutartys su visais jq pakeitimai netenka galios.
10.Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turindiais vienod4 juriding gali4 - po vien4
kiekvienai Saliai.
11. Sutartyje neaptartos s4lygos sprendZiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nuostatomis.
12. Salys savo para5ais patvirtina, kad perskaite ir suprato Sios Sutarties s4lygas ir Sios
s4lygos atitinka tikruosius Saliq norus.
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