PATVIRTINTA
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro
direktoriaus 2017 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. V1-205

MOKINIŲ NACIONALINIO PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO
,,SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS 2017“ PRAVEDIMO
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinio Slaugytojo padėjėjo specialybės mokinių profesinio meistriškumo konkurso
(toliau vadinama - Konkursas) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, vietą, dalyvius, organizavimo
tvarką, dalyvių vertinimą ir apdovanojimą.
2. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Kauno statybos ir
paslaugų mokymo centras (toliau - Centras).
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAI
3. Konkurso tikslai:
3.1. Skatinti mokinių profesinių kompetencijų tobulinimą;
3.2. Įvertinti mokinių profesinį meistriškumą;
3.3. Kelti profesinio mokymo prestižą, skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir mokytojų
bendravimą ir bendradarbiavimą;
3.4. Stiprinti profesinio mokymo(si) motyvaciją, atskleisti profesijos savitumą, tikslingą
profesijos pasirinkimą.
III SKYRIUS
KONKURSO VIETA IR LAIKAS
4. Konkurso vykdymo laikas – 2017 m. gruodžio 8 d. (penktadienis). Konkurso pradžia: 10.00
val. (Priedas Nr.1)
5. Konkurso vieta - Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Reabilitacinio profesinio
rengimo skyriaus technologijų kabinetas, Aktų ir Sporto salės (Žeimenos g. 165, Kaunas).

IV SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI
6. Konkurso dalyviai: Lietuvos profesinių mokyklų Slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai,
atsiuntę užpildytas dalyvio paraiškas iki 2017 m. lapkričio 15 d., trečiadienio (Priedas Nr. 2)
Iš kiekvienos mokyklos profesinio meistriškumo konkurse dalyvauja:
1 (vienas) mokinys – pagrindinis dalyvis,
1 (vienas) mokinys-pacientas,
1 (vienas) lydintis asmuo.
7. Kiekvienos mokyklos komanda (3 asmenys) sumoka 30 Eurų nario mokestį.
Kiekvienai konkurse dalyvaujančiai mokyklai sąskaita dėl nario mokesčio bus siunčiama
elektroniniu paštu.
8. Konkurse dalyvauja mokiniai ne vyresni nei 25 metų.
V SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
9. Konkurso dalyviai privalo turėti mokinio pažymėjimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
ir darbo drabužius.
10. Konkurso dalyviai konkurso metu atliks teorinį testą (I etapas) ir 3 (tris) praktines užduotis
susijusias su ligonio slauga (II etapas).
11. Konkursas organizuojamas dviem etapais:
I etapas – teorinis testas pagal specialybę. Trukmė - 40 min. Testas sudarytas iš 30 klausimų,
apimančių ligonio slaugą.
II etapas – praktinių įgūdžių demonstravimas. Darbo trukmė su pertraukomis tarp užduočių - 3
val. (Priedas Nr. 3)
Kiekvienas dalyvis privalės pademonstruoti gebėjimus, susijusius su ligonio slauga.
I ir II konkurso etapai apima klausimus, kurie susiję su:
Sveikata ir profilaktika;
Bendravimo procesu;
Sanitariniu epidemiologiniu rėžimu;
Rankų higiena;
Asmens higiena;
Pragulomis ir jų profilaktika;
Pirmąja medicinos pagalba;
Saugiu paciento kėlimu ir vartymu.
12. Konkurso dalyvio darbo vieta nustatoma traukiant darbo vietos numerį.
13. Konkursą vykdantis mokymo centras suteikia dalyviams darbo vietą, darbui reikalingus
įrankius, įrengimus ir priemones.

VI SKYRIUS
VERTINIMAS
14. Vertinimas vykdomas pagal patvirtintus vertinimo kriterijus:
14.1. Praktinės dalies kiekvienos užduoties maksimali balų suma – 20.
Maksimali praktinės dalies užduočių vertinimo suma – 60 balų.
14.2. Teorinio testo vertinimas vykdomas balais: 1 testo klausimas atitinka 1 balą.
Maksimali teorinio testo vertinimo suma – 30 balų.
Esant vienodam balų skaičiui, pirmenybė bus teikiama pagal praktinio darbo rezultatus, pateikiant
dalyviui papildomą užduotį.
15. Konkurso dalyvių darbus vertins Konkurso vertinimo komisija, sudaryta iš kompetentingas
įstaigas ir darbdavius atstovaujančių įmonių atstovų.
16. Apeliacija Konkurso organizavimo komisijai dėl vertinimo komisijos klaidų pateikiama per
30 min. nuo rezultatų paskelbimo.
VII SKYRIUS
APDOVANOJIMAI
17. Geriausių rezultatų konkurse pasiekusiems dalyviams įteikiami diplomai.
18. Visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanomis.
Papildoma informacija apie Konkurso organizavimą teikiama telefonu (8 37) 451 434 arba
elektroniniu paštu info@profcentras.lt arba p.sestokas@profcentras.lt
___________________

