
 

PATVIRTINTA  

Direktoriaus 2018-02-27 d.  

įsakymu Nr.  01-01-12 

 

VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA 

VAIKŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS 

 

I.BENDROJI DALIS  

Vaikų saugos ir sveikatos taisyklės yra sudarytos remiantis Vaikų turizmo renginių organizavimo 

aprašu, patvirtintu LR  Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮSAK 330,  

Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrosios nuostatomis, 

patvirtintomis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos ministro 2011 m. birželio 

17 d. įsakymu Nr. A1-287V611 (Žin., 2011, Nr. 38-1824), Lietuvos higienos normomis 

HN21:2017, patvirtintomis LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V  

773 (TAR 2017 03 14,2017-04264 redakcija), LR Švietimo ministro 2000 m. vasario 11d. įsakymu 

Nr. 113 ,,Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“, 

patvirtintų Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 437 (Žin., 2002, 

Nr.89-3824), Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo2,3,4,10,13,22,25,33,34 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo priedo papildymo įstatymas 2013 06 18 NrXII-390 (Žin., 2018-07-

09, Nr.73-3652) ( , Mokyklos privalo supažindinti  su bendraisiais saugos ir sveikatos darbe ir 

buityje reikalavimais“ II skyriaus I skirsnio 8str. 3punktu) Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos 

ir sveikatos įstatymas( Žin,2002,Nr89-3824) , Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 

11 d. nutarimu Nr.1950  dėl supažindinimo su ,Kelių eismo taisyklėmis(nauja redakcija 2014 10 11) 

(TAR, 2014, Nr.2014-13954)  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos ir Lietuvos 

Respublikos miškų ūkio ministerijos 2013 lapkričio15 d .m.  įsakymu Nr. D1-849 ,,Dėl lankymosi 

miške“. (Žn. 1992,Nr.5-75, 1996, Nr. 57-1335; 2004 Nr60-2121, 2010; Nr54-2646) 6 straipsnis 5 

dalis 3 punktas, Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 2005m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64, „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos 

taisyklių patvirtinimo ir kai kurių 

priešgaisrinės apsaugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų 

pripažinimo neturinčiais galios“ pakeitimo (TAR, 2014 08 14 Nr.11057) 



1. Patvirtintos taisyklės yra norminis mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams jų veiklos ir 

elgesio reikalavimus, kad nebūtų padaryta žala mokinių saugai, sveikatai ir įsigalioja nuo 

patvirtinimo dienos.  

2. Taisyklės nusako su mokinių veikla susijusius pavojus ir reikalauja griežtai laikytis saugos 

priemonių, elgesio taisyklių, etiketo reikalavimų.  

3. Visi bendruomenės nariai su šiomis taisyklėmis turi būti supažindinti  

4. Mokiniui, bendruomenės nariui, supažindintam pasirašytinai su šiomis taisyklėmis ir pažeidusiam 

šių taisyklių reikalavimus, taikyti drausminę ir administracinę atsakomybę pagal mokykloje 

nustatytą tvarką.  

5. Prieš skiriant nuobaudą už nusižengimą ar pažeidimą, pareikalauti, kad pažeidėjas parašytų 

pasiaiškinimą. Atsisakymas tai padaryti nuobaudos skirti netrukdo.   

6. Apie pažeidimus, pažeidėjus ar įvykusį nelaimingą atsitikimą reikia skubiai pranešti mokyklos 

administracijai. Esant reikalui, surašyti U formos aktą.  Mokytojas privalo užtikrinti mokinių 

saugumą savo pamokų, budėjimų ir organizuotų išvykų, ekskursijų metu.   

7. Gaisro, stichinės nelaimės atveju ar iškilus kitiems pavojams nekeliant panikos visi bendruomenės 

nariai evakuojasi evakuacijos plane nurodytomis kryptimis.  

8. Vaikų sveikatos ir saugos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiant mokyklos darbo 

organizavimą.  

9. Taisyklės  skelbiamos mokyklos tinklaraštyje.  

 

PRIVALOMA 

10. Laikytis priešgaisrinės saugos, saugumo technikos reikalavimų ir darbo higienos taisyklių.  

11. Visiems bendruomenės nariams pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 15 dienos. Be gydytojo pažymėjimo 

vaikams draudžiama dalyvauti  veikloje, susijusioje su sveikata bei saugumu.  

12. Laikytis drausmės ir tvarkos pamokose.  

13. Pertraukų metu vėdinti patalpas.  

14. Pertraukų metu laikytis drausmės ir tvarkos, laiptais lipti atsargiai, neskubant, atidžiai žiūrint po 

kojomis.  

15. Baigus darbą, išeidamas iš patalpų, darbuotojas privalo patikrinti, ar gerai uždaryti langai, užsukti 

čiaupai, išjungta šviesa ir kabinete esanti įranga.   

16. Pastebėjus, kad mokinys negaluoja,  reikia informuoti tėvus arba esant reikalui kviesti sveikatos 

priežiūros specialistus 

17. Pamokų ir pertraukų metu nepalikti klasėje mokinių vienų.  

18. Darbuotojai privalo užtikrinti, kad jų darbo vietoje būtų tik mokykloje dirbantis asmuo.  



19. Įvykus traumai, incidentui darbuotojai privalo nedelsiant informuoti mokyklos direktorių ar jo 

pavaduotoją, parašyti paaiškinimą, surinkti mačiusių įvykį paaiškinimus.  

 

DRAUDŽIAMA 

20. Išleisti mokinius iš mokyklos su neblaiviais tėvais, nepilnamečiais asmenimis ir nepažįstamais 

asmenimis (šie asmenys turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar turėti mokinio tėvų 

parašytą įgaliojantį prašymą, ).  

21. Mokiniams patiems jungti ir taisyti elektros jungtukus, kompiuterius ir kitokią įrangą.  

22. Rūkyti mokyklos patalpose ir teritorijoje.  

23. Į mokyklą neštis ir vartoti alkoholinius gėrimus bei narkotines medžiagas, 

24. Naudoti fizinį ir psichologinį smurtą prieš mokyklos bendruomenės narius.  

25. Pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais, jeigu to nereikalauja užduotis. 

 

PIRMOJI MEDICINOS PAGALBA 

26. Kiekvienas darbuotojas privalo dalyvauti teoriniame-praktiniame instruktavime ,,Pirmoji medicinos 

pagalba“.  

27. Mokytojai  turi būti išklausę pirmosios  pagalbos mokymą.  

28. Vykstant į renginį už mokyklos ribų privaloma turėti pirmosios pagalbos rinkinį.  

29. Nelaimės atveju darbuotojai įvertina nukentėjusiojo būklę ir numatyto, kokią pagalbą teikti.  

30. Pirmoji pagalba teikiama įvykio vietoje, o esant reikalui kviečiama medicininė pagalba ir 

nukentėjęs vežamas į gydymo įstaigą.  

 

MOKINIŲ INSTRUKTAVIMAS 

31. Klasės vadovas privalo supažindinti mokinius su saugos ir sveikatos taisyklėmis, reikalavimais 

mokykloje.  

32. Pradėdamas dėstyti naują dalyką, mokytojas privalo atlikti išsamų instruktavimą.  

33. Dėstant atskiras temas, būtina atlikti teminį instruktavimą.  

34. Po nelaimingų atsitikimų ir įsitikinus, kad mokiniai dar tvirtai nežino saugaus elgesio taisyklių, 

klasės vadovas ar mokytojas privalo atlikti papildomą instruktavimą.  

35. Prieš renginį klasės vadovas ar renginio organizatorius privalo atlikti tikslinį (specialųjį) 

instruktavimą.  

36. Mokinius instruktuoti pagal renginio vadovo parengtas instrukcijas.  



37. Mokiniams pasirašyti (po instruktavimo) ,,Renginiuose dalyvaujančių vaikų saugos instruktavimų 

registravimo lapuose“, klasės vadovai ir renginių, ekskursijų, išvykų organizatoriai pasirašytus 

lapus pateikia kuruojančiam pavaduotojui.  

38. Instrukcija yra norminis mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams jų veiklą, elgesį pavojų metu 

ir reikalaujantis griežtai laikytis saugos priemonių, elgesio taisyklių bei etiketo reikalavimų.  

 


