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VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLOS
PATALPŲ, INVENTORIAUS NAUDOJIMO IR SAUGOS TAISYKLĖS MOKINIAMS
BENDROSIOS KABINETŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS
1. Neliesti elektros jungiklių ir kitų prietaisų. Draudžiama savarankiškai jungti ir išjungti
natiurmorto apšvietimą.
2. Draudžiama pamokos metu naudotis mobiliaisiais telefonais, jeigu to nereikalauja pamokos
užduotis.
3. Nelipti ant palangių.
4. Aštrius, smailius daiktus naudoti tik pagal paskirtį tik mokytojui leidus. Drožiant pieštukus,
peiliuką naudoti tik pagal paskirtį.
5. Negadinti kabinetų inventoriaus ir priemonių.
6. Tausoti gipsinius modelius, neliesti sustatytų natiurmortų.
7. Bėgioti mokyklos patalpose, kabinetuose griežtai draudžiama.
8. Karštais klijais ir kitomis priemonėmis galima naudotis tik pagal mokytojo nurodymus.
9. Nepalikti ant stalo nesuglaustų žirklių. Paduodami žirkles, laikyti jas suglaustas, rankenėle į
priekį.
10. Baigus užduotį, sutvarkyti darbo vietą.
11. Klasėje naudoti tik tam specialiai pritaikytus skiediklius, draudžiama naudoti pavojingus
sveikatai ir aplinkai skiediklius (vaitspiritas ir kt.).
12. Skiediklius pilti tik į skardinius indelius, nenaudoti plastmasinių.
13. Nevalgyti kabinetuose.
14. Po pamokos nusiplauti rankas muilu.
15. Pieštukais, teptukais nebaksnoti klasės draugų bei svetimų darbų
GRAFIKOS KABINETO IR INVENTORIAUS NAUDOJIMAS
16. Pradedant darbą, nuimti nuo darbo paviršių visus nereikalingus daiktus. Darbo vieta
17. turi būti tvarkinga.
18. 2.

Raižymo įrankiais (oforto adata, linoraižinio kaltukai, kt. ) naudotis tik pagal mokytojo

nurodymus.
19. 3.

Raižant kaltu linoraižinį, nelaikyti rankos priešais įrankį. Raižant saugoti

prilaikančios rankos pirštus.
20. 4.

Popieriaus pjaustymo giljotina mokiniams naudotis draudžiama.

21. 5.

Spausdinimo presais galima naudotis tik su mokytojo leidimu.

22. 6.

Cheminėmis priemonėmis naudotis tik esant šalia mokytojui, mūvėti gumines pirštines.

KERAMIKOS KABINETO IR INVENTORIAUS NAUDOJIMAS
23. Molio formavimo įrankiais naudotis pagal mokytojo nurodymus.
24. Įrankiai paduodami tik rankenėle į priekį.
25. Glazūromis naudotis tik pagal mokytojo nurodymus.
26. Degimo krosnimi naudojasi tik keramikos mokytojas.

FOTOGRAFIJOS KABINETŲ IR INVENTORIAUS NAUDOJIMAS
27. Prieš fotografuojant būtina patikrinti, ar visų blyksčių galvos patikimai prisuktos prie stovų.
28. Baigus fotografuoti, blyksčių laidai pakabinami ant galvų, kad kištukai negulėtų ant grindų.
29. Jei blykstės naudojamos kitose patalpose, baigus darbą jas būtina grąžinti į studiją.
30. Atidžiai ir rūpestingai naudoti fono popierių, ant jo negalima piešti.
31. Baigus darbą, popierius suvyniojamas į rulonus, negalima palikti popieriaus ant kabineto
grindų.
32. Kirpti susidėvėjusį popierių be mokytojo leidimo draudžiama.
33. Naudojant trikojį, baigus darbą trikojo pagrindas paliekamas kabinete.
34. Paskutinis mokinys, baigęs dirbti su chemikalais, privalo išpilti juos į specialias talpas ir
išplauti voneles, bakelius, pincetus.
35. Didintuvai ir kiti elektros prietaisai baigus darbą kabinete turi būti išjungti.
36. Kiekviena mokinių grupė turi kompiuteryje susikurti savo darbų aplanką, kuriame saugo savo
darbus. Nereikalingi failai turi būti ištrinami. Netvarkingai išmėtyti failai dedami į anoniminių
darbų aplanką, kuris bus trinamas, kai kompiuterio atmintis taps perpildyta.
37. Pastebėjus technikos gedimus, nedelsiant praneškite apie tai mokytojui.
38. Naudojant mokyklos fotoaparatą, į kompiuterį perkeltus failus būtina ištrinti iš fotoaparato
atminties kortelės.
39. Įvykus nelaimingam atsitikimui, tuojau pat apie įvykį praneškite mokytojui.

DIZAINO IR ANIMACIJOS KABINETŲ IR INVENTORIAUS NAUDOJIMAS

40. Kiekviena mokinių grupė kompiuteryje susikuria savo aplanką, kuriame saugo savo darbus.
Nereikalingi failai turi būti ištrinami. Netvarkingai išmėtyti failai dedami į anoniminių darbų
aplanką, kuris bus trinamas, kai kompiuterio atmintis taps perpildyta.
41. CD bei kitas laikmenas galima naudoti tik mokytojui leidus, prieš tai patikrinus
antivirusinėmis programomis.
42. Draudžiama savarankiškai diegti ar kopijuoti naujas programas.
43. Draudžiama peržiūrėti ar atlikti kokius nors kitus veiksmus svetimuose skaitmeniniuose darbų
kataloguose.
44. Draudžiama žaisti kompiuterinius žaidimus.
45. Draudžiama dėti daiktus ant kompiuterio klaviatūros ir vaizduoklio.
46. Draudžiama į klasę įeiti pašaliniams asmenims.
47. Neliesti kopijavimo stalų įrangos.

Skulptūros dirbtuvės
48. Mokiniai naudotis dirbtuvėmis gali tik pasirašytinai susipažinę su MOKYKLOS PATALPŲ,
INVENTORIAUS NAUDOJIMO IR SAUGOS TAISYKLĖS MOKINIAMS, mokytojui
leidus.
49. Elektros pjūklais gali naudotis tik mokytojai ir personalas.
50. Gręžimo įrankiais, karštų klijų aparatais, 3D pieštukais mokiniai gali naudotis tik prižiūrimi
mokytojų.

