
PATVIRTINTA 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. 

įsakymu Nr. V1-25 

 

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokinių saugos ir sveikatos taisyklės (toliau – Taisyklės) 

apibrėţia ir reglamentuoja priemones mokinių saugai ir sveikatai uţtikrinti gimnazijoje ir uţ jos ribų 

vykstančiame ugdymo procese. 

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Vaikų turizmo renginių organizavimo  aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330; 

Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113; 2003 m. liepos 1 

d. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos sveikatos įstatymu Nr. IX-1672; Kelių eismo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodţio 11 d. nutarimu Nr. 195 (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1086 redakcija); Lankymosi miške 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 

D1-849. 

3. Su Taisyklėmis supaţindinami ir jų privalo laikytis visi gimnazijos mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai, kiti darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. 

4. Taisyklės skelbiamos gimnazijos interneto svetainėje. 

 

II SKYRIUS 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ PAREIGOS UŢTIKRINANT 

MOKINIŲ SAUGĄ IR SVEIKATĄ 

 

5. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai: 

5.1. pamokų, neformaliojo ugdymo uţsiėmimų, klasės valandėlių, renginių, išvykų metu palaiko 

drausmę, uţtikrina mokinių saugumą; 

5.2. pamokas, neformaliojo švietimo uţsiėmimus, klasės valandėles, renginius pradeda nustatytu 

laiku, nepalieka mokinių be prieţiūros kabinetuose, klasėse, sporto, aktų salėse, sporto aikštelėje, kieme, 

kitose patalpose ar atvirose erdvėse, kuriose vyksta pamokos ar kita ugdomoji veikla; 

5.3. pastebėję ar gavę pranešimą apie negaluojantį mokinį, pasiteirauja apie jo būklę, pasirūpina 

būtinosios pagalbos suteikimu, nedelsdami informuoja gimnazijos direktorių ar jo pavaduotoją ugdymui; 

5.4. apie mokinį savavališkai išėjusį iš pamokos ar kito ugdymo renginio, nedelsdami informuoja 

klasės auklėtoją; 

5.5. negali neleisti dalyvauti pamokoje ar kitame uţsiėmime nedrausmingai besielgiančiam 

mokiniui; 

5.6. negali išleisti mokinių iš pamokų, kitų uţsiėmimų su kitais asmenimis; 

5.7. pamokas, kitus ugdymo renginius organizuoja saugioje, tvarkingoje aplinkoje, naudodami 

tvarkingas ir saugias priemones; 

5.8. pastebėję kliūtis, gresiančias mokinių saugumui, sveikatai ar gyvybei, nedelsdami jas pašalina 

arba skubiai informuoja gimnazijos direktorių ar pavaduotoją arba skubiai iškviečia atitinkamas tarnybas; 

jeigu mokytojas ar kt. darbuotojas atsiradusios kliūties ar gedimo negali pašalinti pats, keičia uţsiėmimo 

pobūdį arba nutraukia uţsiėmimą arba perkelia jį į kitą vietą iki tol, kol kliūtis ar gedimas nebus pašalinti, 

uţtikrindamas mokinių saugumą iki uţsiėmimo laiko pabaigos; 
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5.9. apie kliūtis, inventoriaus, elektros ir pan. gedimus mokytojas, kitas darbuotojas informuoja 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams ţodţiu bei uţpildo gedimų registracijos ţurnalą, 

esantį pas gimnazijos budėtoją; 

5.10. pasirūpina klasių išvėdinimu per pertraukas; 

5.11. kabinetą, kitą patalpą po uţsiėmimo palieka tvarkingą ir saugią, uţrakina ją. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ INSTRUKTAVIMAS 

 

6. Gimnazijos mokiniai instruktuojami šia tvarka: 

6.1. klasių auklėtojai pirmąją mokslo metų dieną supaţindina auklėtinius pasirašytinai su Vilniaus 

Simono Daukanto gimnazijos mokinių elgesio taisyklėmis, šiomis Taisyklėmis bei Bendrosiomis mokinių 

saugaus elgesio gimnazijoje taisyklėmis (Taisyklių 1 priedas); 

6.2. fizikos, chemijos, biologijos, technologijų, fizinio ugdymo, sportinio šokio, informacinių 

technologijų mokytojai pirmąją mokslo metų pamoką pasirašytinai supaţindina mokinius su saugaus 

elgesio per atitinkamo dalyko pamokas taisyklėmis (Taisyklių 2 priedas); reikalui esant, šių ar kitų 

dalykų mokytojai organizuoja teminį mokinių instruktavimą prieš nagrinėjamą temą; 

6.3. mokytojai, klasių auklėtojai ar kiti pedagoginiai darbuotojai atlieka tikslinį mokinių 

instruktavimą prieš mokinių turizmo renginį, supaţindindami mokinius su Mokinių turizmo renginių 

saugos ir sveikatos instrukcija (Taisyklių 3 priedas); 

6.4. įsitikinus, kad mokiniai neţino saugumo reikalavimų ar įvykus nelaimingam atsitikimui 

gimnazijoje ar uţ jos ribų organizuotoje ugdymo veikloje, klasių auklėtojai ar mokytojai praveda 

papildomą instruktaţą; 

6.5. visi instruktaţai, išskyrus instruktaţus prieš turizmo renginius, fiksuojami elektroninio dienyno 

„Saugaus elgesio instruktaţo“ lapuose, kurie mokiniams pasirašius nedelsiant įsegami į instruktaţų 

aplankus, esančius mokytojų kambaryje; 

6.6. instruktaţai prieš turizmo renginius fiksuojami šiose Taisyklėse patvirtintoje formoje 

(Taisyklių 4 priedas) ir pristatomi į gimnazijos raštinę likus ne maţiau kaip 2 dienoms iki renginio 

pradţios. 

IV SKYRIUS 

PIRMOJI MEDICINOS PAGALBA 

 

7. Kiekvienas gimnazijos pedagoginis darbuotojas prieš darbo pradţią ir vėliau kas penkerius metus 

privalo dalyvauti pirmosios pagalbos mokymuose ir turėti atitinkamą galiojantį paţymėjimą bei mokėti 

teikti pirmąją medicinos pagalbą. 

8. Gimnazijoje organizuojami pirmosios pagalbos mokymai mokiniams. 

9. Vykstant į renginį uţ mokyklos ribų privaloma turėti pirmosios pagalbos rinkinį. 

10. Nelaimės atveju gimnazijos darbuotojai įvertina nukentėjusiojo būklę, numato, kokią pagalbą 

teikti ir nedelsdami informuoja mokinio tėvus. 

11. Pirmoji pagalba teikiama įvykio vietoje, o esant reikalui kviečiama greitoji medicininė pagalba 

ir nukentėjęs asmuo veţamas į gydymo įstaigą. 

 

V SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMAI ĮVYKUS NELAIMINGAM ATSITIKIMUI 

 

12. Mokytojas ar kitas pedagoginis darbuotojas, pastebėjęs ar gavęs pranešimą apie nelaimingą 

atsitikimą: 

12.1. skubiai imasi priemonių mokinio sveikatai ir gyvybei išsaugoti: pašalina kliūtį, suteikia 
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pirmąją medicinos pagalbą, skubiai informuoja gimnazijos direktorių ar pavaduotoją ugdymui, klasės 

auklėtoją, tuoj pat praneša mokinio tėvams; 

12.2. įvertinus padėtį ir pasitarus su tėvais, sprendţiama dėl greitosios medicinos pagalbos 

iškvietimo būtinybės; 

12.3. mokinys į gydymo įstaigą gali būti veţamas tėvų, gimnazijos darbuotojų arba greitosios 

medicininės pagalbos transportu; 

12.4. iki nelaimingo atsitikimo tyrimo pradţios įvykio vieta išsaugoma tokia, kokia buvo 

nelaimingo atsitikimo metu, jei tai nekelia pavojaus kitų mokinių ar darbuotojų sveikatai ar gyvybei; 

12.5. suteikę būtinąją pagalbą, mokytojai ir kiti nelaimingo atsitikimo liudininkai be atskiro 

įspėjimo rašo paaiškinimus apie įvykį gimnazijos direktoriui; 

12.6. kilus gaisrui, iškviečiami ugniagesiai skubios pagalbos telefonu 112, turimomis gaisro 

gesinimo priemonėmis gesinamas gaisras, nedelsiant informuojamas gimnazijos direktorius ar kitas 

administracijos atstovas. Kilus pavojui sveikatai ar gyvybei, iš pavojingos zonos išeinama pagal 

gimnazijos evakuacijos planą. 

13. Gimnazijos mokinių nelaimingi atsitikimai tiriami, registruojami ir apskaitomi, vadovaujantis 

Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113.  

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

14. Mokinių turizmo renginiai (ţygiai, išvykos, ekskursijos, varţybos, sąskrydţiai ir kt.) vyksta ne 

gimnazijos teritorijoje. Jie organizuojami, vadovaujantis Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-33 ir 

šiomis Taisyklėmis. 

15. Mokinių turizmo renginius gali organizuoti tik tie klasių auklėtojai, mokytojai ar pagalbos 

mokiniui specialistai (toliau - renginių vadovai), kurie yra atestuoti saugos ir sveikatos klausimais ir turi 

galiojantį vaikų turizmo renginių vadovo paţymėjimą. 

16. Mokinių grupei, dalyvaujančiai turizmo renginyje, gimnazijos direktorius įsakymu skiria 

turizmo renginio vadovą. Rekomenduojama 15 mokinių grupei skirti vieną vadovą. Konkretų turizmo 

renginio vadovų skaičių, atsiţvelgiant į renginio specifiką, mokinių amţių ir kitas aplinkybes, nustato 

gimnazijos direktorius. 

17. Turizmo renginio vadovas, uţtikrindamas turizmo renginio vaikų saugumą: 

17.1. parengia turizmo renginio programą (Taisyklių priedas Nr. 5); su gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoju ugdymu suderinta programa pristatoma gimnazijos direktoriui; leidimas organizuoti renginį 

patvirtinamas direktoriaus įsakymu; be įsakymo organizuoti turizmo renginius kategoriškai draudţiama; 

17.2. praveda saugaus elgesio instruktaţus turizmo renginio dalyviams: supaţindina su pirmosios 

pagalbos vaistinėle, saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei maudymosi 

reikalavimais, nurodo, kad renginio metu mokiniai privalo laikytis Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

mokinio elgesio taisyklių; mokiniai, susipaţinę su reikalavimais, pasirašo turizmo renginiuose 

dalyvaujančių mokinių saugos instruktavimų registravimo ţurnalo lape (Taisyklių priedas Nr. 4), kuris 

kartu su  renginio programa pristatomas gimnazijos direktoriui likus bent 2 dienoms iki renginio 

pradţios; 

17.3. apie renginį informuoja mokinių tėvus įrašu elektroniniame dienyne; vykstant į ilgesnį nei 

vienos dienos renginį Lietuvoje ar uţ jos ribų, būtina gauti ir raštišką tėvų sutikimą; rekomenduojama 

tėvų sutikimo forma pateikta Taisyklių priede Nr. 6; 

17.4. vykdamas į turizmo renginį, paima pirmosios pagalbos vaistinėlę iš gimnazijos sveikatos 

kabineto; 

17.5. uţtikrina mokinių saugumą renginio metu, esant būtinybei suteikia pirmąją medicininę 
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pagalbą arba kreipiasi į gydymo įstaigą, iškviečia greitąją medicinos pagalbą ar kreipiasi į kitas tarnybas, 

informuoja mokinio tėvus ir gimnazijos direktorių ar jo pavaduotoją ugdymui; 

17.6. susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugumui, pakeičia maršrutą, sustabdo arba 

nutraukia turizmo renginio vykdymą. 

18. Maudymosi reikalavimai: 

18.1. turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais. 

18.2. vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidţiama tik 

paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi vietose vadovaujantis Lietuvos higienos 

norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-765); 

18.3. maudymosi plotą turi ţinoti visi besimaudantieji; 

18.4. maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint; 

18.5. vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 mokiniai. Maudymosi metu turizmo renginio 

vadovui reikia būti labai atidţiam; 

18.6. maudymosi metu draudţiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo 

signalas.  

19. Turizmo renginiuose dalyvaujantys mokiniai privalo laikytis elgesio normų, saugumo 

reikalavimų, būti drausmingi ir mandagūs, vykdyti turizmo renginio vadovo (-ų) nurodymus. 

20. Uţ programos vykdymo paţeidimus turizmo renginio vadovas gali būti nubaustas drausmine 

tvarka, mokiniai – pagal gimnazijos mokinių elgesio taisykles. 

21. Turizmo renginio dokumentų saugojimas: 

21.1. turizmo renginio programa saugoma kartu su gimnazijos direktoriaus įsakymu, kuriuo 

leidţiama vykti į renginį; 

21.2. saugos instruktavimų ţurnalo lapai segami į atskirą bylą, numeruojami ir saugomi gimnazijos 

dokumentacijos plane numatytą laiką. 

_________________________________________ 
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   Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

   mokinių saugos ir sveikatos taisyklių   

   Priedas Nr. 1 

   PATVIRTINTA 

   Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

   direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. 

   įsakymu Nr. V1-25 

 

          BENDROSIOS MOKINIŲ SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS 

 

 

1. Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos (toliau– Gimnazijos) mokiniai laikosi Vilniaus Simono 

Daukanto gimnazijos mokinių elgesio taisyklių, šių taisyklių ir kitų gimnazijos mokinių veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų. 

2. Mokiniai iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 15 d. privalo pasitikrinti sveikatą Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. 

3. Gimnazijos mokiniai laikosi šių bendrųjų saugaus elgesio reikalavimų: 

3.1. Gimnazijoje elgiasi drausmingai, yra dėmesingi ir punktualūs; 

3.2. pamokų, langų ir pertraukų metu neišeina uţ gimnazijos teritorijos ribų; Gimnazija neatsako uţ 

savavališkai išėjusių mokinių saugumą; 

3.3. nesinešioja ir neturi ugdymo procesui nereikalingų daiktų ir medţiagų; 

3.4. elgiasi mandagiai ir kultūringai, nesityčioja, nepriekabiauja, nesmurtauja; 

3.5. nefilmuoja, nefotografuoja gimnazijos bendruomenės narių, svečių be jų sutikimo;  

3.6. yra neabejingi netinkamam kitų mokinių elgesiui; apie pastebėtą netinkamą elgesį nedelsdami 

informuoja bet kurį gimnazijos darbuotoją; 

3.7. paltus, striukes kabina klasei skirtoje vietoje Gimnazijos rūbinėje ar kitoje nurodytoje vietoje, 

nesineša jų į klasės patalpą; 

3.8. nepalieka rūbinėje telefonų, pinigų, kortelių, kitų asmeninių daiktų; 

3.9. nešiukšlina, rūšiuoja atliekas, uţtikrina švarą ir tvarką klasėse, kabinetuose koridoriuose, kitose 

Gimnazijos patalpose; 

3.10. laikosi asmens higienos taisyklių; 

3.11. nesėdi ant palangių, nepersisveria per jas, nemėto šiukšlių, daiktų per langus; 

3.12. nesigrumia prie klasių, kabinetų, lauko ir kitų durų; 

3.13. laiptais lipa dešine puse, nesistumdo; 

3.14. koridoriuose eina ramiai, laikydamiesi dešinės pusės, nesistumdo, nesigrumia; 

3.15. Gimnazijos valgykloje valgo klasėms nustatytu laiku; valgykloje netriukšmauja, maistą 

įsigyja eilės tvarka, nevalgantieji pertraukų metu neuţima sėdimų vietų, pavalgę indus ir stalo įrankius 

nuneša į tam skirtą vietą valgykloje;  

3.16. laikosi elektrosaugos reikalavimų, nejungia elektros prietaisų, jungiklių, kompiuterių, kitos 

įrangos; 

3.17. laikosi priešgaisrinės saugos taisyklių; pastebėję gaisrą nedelsdami praneša bet kuriam 

gimnazijos darbuotojui ar skambina bendruoju pagalbos telefonu 112; 

3.18. gaisro ar kito pavojaus metu nepanikuoja, palieka gimnazijos pastatą, judėdami evakuacijos 

plane nurodytomis kryptimis; 

3.19. neatlieka jokių kitų veiksmų, kurie gali pakenkti pačių ar kitų asmenų saugai ir sveikatai; 

3.20. laikosi specialių saugumo taisyklių per biologijos, chemijos, fizikos, technologijų, 

informacinių technologijų, fizinio ugdymo, sportinio šokio pamokas bei turizmo renginių (išvykų, 

ekskursijų, varţybų ir kt.) metu;  

3.21. eidami į gimnaziją ar iš jos, laikosi saugaus eismo taisyklių: eina tik per pėsčiųjų perėją ir tik 

degant ţaliam šviesoforo signalui, į visuomeninį transportą lipa neskubėdami, nesigrūda, nesigrumia; 
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įlipa, išlipa tik tada, kai transporto priemonė visiškai sustoja ir kt.;   

3.22. įvykus nelaimingam atsitikimui, pagal galimybes suteikia pirmąją medicinos pagalbą, 

nedelsdami praneša bet kuriam gimnazijos darbuotojui. 

 

__________________________________ 
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          Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

           mokinių saugos ir sveikatos taisyklių   

           Priedas Nr. 2 

            PATVIRTINTA 

            Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

            direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. 

            įsakymu Nr. V1-25 

 

MOKINIŲ SAUGAUS DARBO FIZIKOS LABORATORINIŲ DARBŲ METU TAISYKLĖS 

1. Mokinio darbo vieta turi būti tvarkinga:  

- prietaisus, kuriais naudositės, išdėstykite ant stalo taip, kad nenukristų; 

- nelaikykite nereikalingų daiktų, nesusijusių su uţduoties atlikimu. 

2. Darbą pradėkite tik atidţiai išklausę mokytojo nurodymų, susipaţinę su darbo atlikimo eiga.  

3. Nepalikite darbo vietos be mokytojo leidimo. Būkite atidūs, drausmingi, atsargūs. 

4. Atidţiai patikrinkite, ar visi prietaisai gerai pritvirtinti, sujungti. 

5. Dirbdami su stikliniais indais, atsargiai juos tvirtinkite prie stovo ar kito laikančiojo prietaiso. 

6. Nesilieskite prie besisukančių prietaisų, kad į juos nepakliūtų plaukai ir drabuţiai. 

7. Nematuokite prietaisu daugiau, nei leidţiama juo matuoti. 

8. Jungdami elektrines grandines laikykitės šių taisyklių:  

- sujungtą grandinę įjunkite tik leidus mokytojui; 

- elektros šaltinį į grandinę junkite paskutinį; 

- sujunkite prietaisus, keiskite elektrinės grandinės sudedamąsias dalis tik atjungę grandinę nuo 

įtampos šaltinio; 

- ţiūrėkite, kad jungiamųjų laidų izoliacija nebūtų paţeista, o ant laidų galų būtų antgaliai; 

- kruopščiai išdėstykite laidus, antgalius tvirtai suspauskite gnybtais; 

- įtampą ir srovės stiprį grandinėje matuokite tik tam skirtais prietaisais;  

- elektrinius prietaisus imkite tik uţ izoliacinių rankenėlių; 

- elektros grandinę išardykite tik tuomet, kai atjungtas elektros srovės šaltinis; 

- kad išvengtumėte suţeidimų statine elektra, kondensatoriaus po bandymų nelieskite uţ 

kontaktų: pirmiausia jį reikia iškrauti; 

- nesilieskite vienu metu prie įţeminimo dalių (centrinio šildymo radiatorių, vamzdţių ir pan.) ir 

elektros įrenginių metalinių dalių, kad, esant paţeistai izoliacijai ir šioms dalims turint elektros 

įtampą, nesusidarytų uţdara grandinė; 

- jeigu pastebite, kad elektrinis prietaisas kaupia krūvį ar genda, nedelsiant atjunkite elektrinę 

grandinę ir apie tai praneškite mokytojui. 

9.  Nelieskite elektros įrenginio, laidų, kištukinio lizdo, kištuko drėgnomis rankomis. 

10. Baigę darbą, sutvarkykite darbo vietą, sudėkite prietaisus ir priemones į jiems skirtas vietas. 

11. Apie visus trukdţius, nelaimingus atsitikimus nedelsdami praneškite mokytojui. 

_____________________________ 
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 Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

           mokinių saugos ir sveikatos taisyklių   

           Priedas Nr. 2 

            PATVIRTINTA 

            Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

            direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. 

            įsakymu Nr. V1-25 

 
MOKINIŲ SAUGAUS DARBO BIOLOGIJOS PAMOKŲ METU TAISYKLĖS 

 

 
1. Mokinio darbo vieta biologijos kabinete ar laboratorijoje turi būti tvarkinga. 

2. Dirbkite su cheminėmis medţiagomis ir laboratoriniais prietaisais tiktai klasėje esant 

mokytojui ir kai turite mokytojo leidimą. 

3. Atlikdami biologijos praktinius darbus, nesistumdykite ir nedarykite nieko, kas galėtų sukelti 

nelaimingą atsitikimą, eksperimentus atlikite tik savo darbo vietoje.  

4. Atlikdami laboratorinį darbą, tausokite laboratorinę įrangą bei darbo priemones, atsargiai 

elkitės su aštriais įrankiais. 

5. Neragaukite cheminių medţiagų. 

6. Prieš naudodami cheminius reagentus, atidţiai perskaitykite etiketę ant buteliuko. 

7. Neimkite darbo priemonių nuo kitų stalų, nenešiokite savo darbo priemonių po klasę. 

8. Atlikę laboratorinį darbą, sutvarkykite darbo stalą, padėkite darbo priemones bei chemikalus į 

vietą, nereikalingas ir panaudotas priemones išmeskite į mokytojo nurodytą indą. 

9. Gerbkite biologijos kabinete bei laboratorijoje esančius augalus ir gyvūnus. 

 

PIRMOJI MEDICINOS PAGALBA 

 

1. Nusideginę odą tučtuojau plaukite ją šaltu vandeniu ir praneškite mokytojui. 

2. Į akį patekus chemikalui, plaukite ją tekančiu vandeniu ir praneškite mokytojui. 

3. Įsipjovę šuke ar aštriu įrankiu, ţaizdelę nuplaukite ir patepkite jodo tirpalu. 

4. Įvykus nelaimingam atsitikimui, skubiai informuokite mokytoją. 

______________________________ 
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             Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

           mokinių saugos ir sveikatos taisyklių   

           Priedas Nr. 2 

            PATVIRTINTA 

            Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

            direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. 

            įsakymu Nr. V1-25 

 
MOKINIŲ SAUGAUS DARBO CHEMIJOS PAMOKŲ METU TAISYKLĖS 

 

1. Mokinio darbo vieta chemijos kabinete ar laboratorijoje turi būti tvarkinga. 

2. Darbą pradėkite tik atidţiai išklausę mokytojo nurodymų ir perskaitę darbo aprašymą. 

Įsidėmėkite, kur laikomas gesintuvas, audeklas ugniai gesinti. 

3. Darydami bandymus, tiksliai laikykitės mokytojo nurodymų ir tvarkos. Buteliukų, prietaisų ir 

kitų priemonių nedėkite arti stalo krašto – galite netyčia uţkliudyti ranka ir numesti. 

4. Nelieskite cheminių medţiagų rankomis, jei tai nenurodyta aprašyme. 

5. Į mėgintuvėlio turinį neţiūrėkite iš viršaus, tik iš šono. 

6. Neuostykite cheminių medţiagų tiesiai iš mėgintuvėlio, laikykite mėgintuvėlį atokiai nuo 

savęs ir delnu nukreipkite oro srovę į save.  

7. Niekada neragaukite cheminių medţiagų. 

8. Prieš naudodami reagentą atidţiai perskaitykite etiketę ant buteliuko. 

9. Taupiai naudokite reagentus – jie brangiai kainuoja. Šaukštelis ar pipetė, kuriuo ėmėte vieną 

medţiagą, kitai nebetinka, juo galite uţteršti medţiagas. 

10. Neimkite reagentų ir priemonių nuo kitų stalų. 

11. Cheminių medţiagų likučius supilkite į indus atliekomis (juos nurodys mokytojas). 

12. Jei apsipylėte ar apsitaškėte cheminėmis medţiagomis, nedelsdami plaukite vandeniu ir 

būtinai pasakykite mokytojui. 

13. Kaitindami reagentus, laikykitės šių taisyklių: 

 - kaitinkite tik ugniai atsparius indus (jie paţymėti specialiu ţenklu); 

 - įtvirtinkite kolbą ar mėgintuvėlį laikiklyje; 

 - kaitinamo mėgintuvėlio angos neatsukite į save ar draugus; 

 - kaitinkite atsargiai, nuolat stebėdami; 

 - spiritinę lemputę ar sausą kurą uţgesinkite uţdengdami dangteliu; 

 - kai reikia, naudokite apsauginius akinius ir prijuostes. 

14. Pabaigę chemijos eksperimentą, sutvarkykite darbo vietą ir priemones, išplaukite 

mėgintuvėlius, būtinai nusiplaukite rankas. 

15. Apie visus trukdţius, nelaimingus atsitikimus nedelsdami praneškite mokytojui. 

______________________ 
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          Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

           mokinių saugos ir sveikatos taisyklių   

           Priedas Nr. 2 

            PATVIRTINTA 

            Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

            direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. 

            įsakymu Nr. V1-25 

 
MOKINIŲ SAUGAUS DARBO  

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KABINETE TAISYKLĖS 

 

1. Mokiniai, dirbantys kompiuteriu, privalo: 

1.1. laikytis šių taisyklių, saugoti savo ir nekenkti kitų sveikatai, saugiai dirbti, ţinoti ir vykdyti 

saugaus darbo reikalavimus; 

1.2.  laikytis įrenginio eksploatavimo taisyklių, su kuriomis mokiniai supaţindinami instruktaţo 

metu. Nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis, pranešti apie techninius gedimus 

mokytojui; 

1.3.  vienu metu dirbti tik vienu kompiuteriu. Per visus mokslo metus dirbti su tuo pačiu 

kompiuteriu ir nekeisti jo be mokytojo leidimo; 

1.4.  informacinių technologijų kabinete draudţiama valgyti, kramtyti kramtomąją gumą, gerti 

gėrimus. 

2. Mokiniai, dirbantys kompiuteriu, prieš darbo pradţią privalo: 

2.1. pašalinti nuo darbo stalo visus nereikalingus darbui daiktus, priemones ir dokumentus; 

2.2. reikalingus darbui daiktus, priemones ir dokumentus sudėti tvarkingai; 

2.3. apie pastebėtus techninius kompiuterio trūkumus pranešti mokytojui. 

3. Mokiniai, dirbdami kompiuteriu, privalo: 

3.1. darbo vietoje palaikyti švarą ir tvarką; 

3.2. neatitraukti savo ir kitų mokinių dėmesio pašalinėmis kalbomis ir darbais; 

3.3. drėgnomis rankomis neliesti kompiuterio klaviatūros, jungiklių ir kištukinių lizdų; 

3.4. nepalikti be prieţiūros įjungto kompiuterio; 

3.5. darbo metu pastebėjus kompiuterio gedimus, netvarkingus kabelius, elektros kištukinius 

lizdus, nedelsiant nutraukti darbą ir skubiai pranešti mokytojui. 

4. Mokiniai, baigę dirbti kompiuteriu, privalo: 

4.1. sutvarkyti darbo vietą, pristumti kėdes; 

4.2. apie visus darbo metu pastebėtus trūkumus pranešti mokytojui; 

4.3. išjungti kompiuterį (pasibaigus paskutinei pamokai). 

5. Informacinių technologijų mokytojas prieš ir po kiekvienos pamokos privalo apţiūrėti 

kabinetą, visus kompiuterius ir įsitikinti, kad sudarytos saugios sąlygos mokinių darbui. 

_________________________________ 
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            Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

           mokinių saugos ir sveikatos taisyklių   

           Priedas Nr. 2 

            PATVIRTINTA 

  Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

            direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. 

            įsakymu Nr. V1-25 

 

MOKINIŲ SAUGAUS DARBO TECHNOLOGIJŲ PAMOKŲ METU TAISYKLĖS 

1. Naudojantis elektros plytele:  

1.1. naudotis tik labai gerai sutvarkyta plytele, ją pastatyti ant ugniai atsparaus padėklo; 

1.2. negalima jungiklio šakutės išjungti traukiant uţ laido.  

2. Naudojantis virykle: 

2.1.  nesiliesti prie kaistančių paviršių,  

2.2. klausyti mokytojo instrukcijų merkiant audinius į karštus daţus. 

3. Siuvant ir siuvinėjant rankomis, veliant sausa adata: 

3.1. siuvant ir siuvinėjant rankomis, dirbti su antpirščiu; 

3.2. adatas ir smeigtukus laikyti tam skirtoje vietoje (dėţutėje, pagalvėlėje), nepalikti jų darbo 

vietoje. 3.3. draudţiama adatas, smeigtukus ar segtukus įsismeigti į dėvimus drabuţius, imti į burną; 

3.4. negalima dirbti su surūdijusiomis adatomis, smeigtukais ar segtukais; 

3.5. pametus adatą būtina ją surasti; 

3.6. ţirkles laikyti dėţutėje. Darbo metu ţirkles dėti ant stalo suglaustas rankenėlėmis į save. 

Paduodant  ţirkles kitam, jas laikyti suglaustas, rankenėlėmis į priekį. 

4. Dirbant su elektriniu lygintuvu: 

4.1. dirbant su elektriniu lygintuvu, neliesti jo metalinių paviršių rankomis; 

4.2. gaminių sudrėkinimui naudoti purkštuvus. Elektros įjungimo kištukinis lizdas turi būti 

dešinėje stalo pusėje; 

4.3. lyginimo pertraukų metu lygintuvą statyti vertikaliai ant nedegaus padėklo. Nuolat stebėti, 

kad lygintuvo korpusas neliestų elektros laido; 

4.4. pilti vandenį į lygintuvą ir išpilti iš jo galima tik išjungus iš elektros tinklo; 

4.5. nepilti vandens į karštą lygintuvą, palaukti, kol atauš. 

5. Neriant, mezgant: 

5.1. vąšelius, virbalus laikyti tam skirtoje vietoje; 

5.2. nedirbti su surūdijusiais vąšeliais ar virbalais; 

5.3. nedirbti su vąšeliu ir virbalais koridoriuje; 

5.4. nelaikyti vąšelio ir virbalų arti akių. 

6. Pastebėję gedimą ar įvykus nelaimingam atsitikimui, tuojau pat praneškite mokytojui. 

7. Pagal galimybes suteikite pirmąją pagalbą nukentėjusiam. 

_______________________________ 
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          Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

           mokinių saugos ir sveikatos taisyklių   

           Priedas Nr. 2 

            PATVIRTINTA 

            Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

            direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. 

            įsakymu Nr. V1-25 

 

MOKINIŲ SAUGAUS ELGESIO  

FIZINIO UGDYMO IR SPORTINIO ŠOKIO PAMOKŲ METU TAISYKLĖS 

 

1. Mokinys fizinio ugdymo ir sportinio šokio pamokų ir pertraukų metu elgiasi mandagiai, 

pagarbiai bendrauja su klasės draugais, kitais mokiniais, mokytojais, svečiais. 

2. Fizinio ugdymo ir sportinio šokio pamokoje dalyvauja tik su tvarkinga sportine apranga ir tam 

skirta avalyne (salėje – su neslidţia, grindų netepančia, švaria avalyne), nedėvi papuošalų, laikrodţių 

ir pan. Pamokoms vykstant lauke, dėvi sportinę aprangą ir avalynę, atitinkančią oro sąlygas. 

3. Mokinys sporto ir aktų salėje, sporto aikštelėje, persirengimo kambariuose nešiukšlina, 

nelauţo inventoriaus ar kitaip negadina gimnazijai priklausančio turto (muzikos aparatūros, durų, 

langų, dušų, sienų ir pan.). 

4. Mokiniui privaloma: 

4.1.elgtis atsargiai: draudţiama kabintis ant krepšių konstrukcijų, sėdėti ant balkono turėklų, per 

juos persisverti per juos; 

4.2. klausyti ir vykdyti mokytojo nurodymus. 

5. Mokiniai į sporto salę nesineša su mokymu nesusijusių priemonių (mobiliųjų telefonų, pinigų, 

raktų, grotuvų, papuošalų ir pan.). Juos  palieka uţrakinę persirengimo kambariuose esančiose 

spintelėse.  Mokytojas uţ daiktų saugumą neatsako. 

6. Mokiniai į sporto salę įleidţiami nuskambėjus skambučiui į pamoką. Pamokos metu 

persirengimo kambariai uţrakinami. Mokiniai, kuriems tuo metu nevyksta fizinio ugdymo/sportinio 

šokio pamoka, į sporto/aktų salę neįleidţiami. 

7. Mokinys, nepasitikrinęs sveikatos iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 15 dienos, negali 

dalyvauti fizinio ugdymo/sportinio šokio pamokų veikloje, jis tik stebi pamokas iki sveikatos 

pasitikrinimo.  

8. Mokinys, kuriam nustatyta  parengiamoji  arba specialioji  medicininė fizinė grupė, 

atsiţvelgdamas į gydytojų rekomendacijas, neatlieka fizinio pajėgumo pratimų, kurie gali pakenkti jo 

sveikatai. 

9. Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo/sportinio šokio pamokų, rekomenduojama 

pasirengti kitų dalykų pamokoms gimnazijos bibliotekoje ar kitose gimnazijos patalpose. Išeiti iš 

gimnazijos patalpų neleidţiama, išskyrus tuos atvejus, kai pamokos, nuo kurių mokinys yra atleistas, 

yra pirmos ar paskutinės. 

10. Mokinys, nepasiruošęs fizinio ugdymo/sportinio šokio pamokai (neturintis sportinės 

aprangos, avalynės), būna pamokoje, bet jos veiklose  nedalyvauja, jis negali vaikščioti, bėgioti po 

salę ar kitaip trukdyti pamoką. 

11. Mokiniui sugadinus gimnazijos inventorių, materialinius nuostolius atlygina mokinio tėvai. 

____________________________ 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

mokinių saugos ir sveikatos taisyklių 

Priedas Nr. 3 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. 

įsakymu Nr. V-25 

 

MOKINIŲ, DALYVAUJANČIŲ TURIZMO RENGINYJE, SAUGOS IR SVEIKATOS  

INSTRUKCIJA 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Mokinių, dalyvaujančių turizmo renginyje, saugos ir sveikatos instrukcija (toliau Instrukcija) 

yra norminis dokumentas, nusakantis mokinių jų veiklos ir elgesio reikalavimus turizmo renginių 

metu, kad nebūtų padaryta ţala mokinių saugai ir sveikatai bei supančiai aplinkai. 

2. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, taip pat nuo jų nepriklausančius 

rizikos veiksnius ir reikalauja grieţtai laikytis saugos priemonių, mokinio elgesio taisyklių ir etiketo 

reikalavimų. 

3. Instrukcija nenumato visų situacijų, kurios gali kilti renginių metu, todėl mokiniai turi būti 

instruktuojami apie papildomas saugos priemones, svarbias konkrečiam renginiui, apie tai būtina 

nurodyti instruktaţo, kurį mokiniai pasirašo, turinyje. 

4. Jeigu renginio metu nenumatomos kurios nors grėsmę keliančios aplinkybės, nurodytos 

Instrukcijoje, tai apie tas prevencines priemones instruktuoti nereikia. 

5. Mokiniui pasirašytinai, supaţindintam su Instrukcija ir paţeidusiam jos reikalavimus, taikoma 

drausminė atsakomybė. 

 

II SKYRIUS 

GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI TURIZMO RENGINIO METU, SAUGOS  PRIEMONĖS 

NUO JŲ POVEIKIO 

 

6. Neatsargus elgesys, galintis sukelti eismo įvykį, einant per gatvę, neteisingai išlipant iš 

transporto priemonės. Saugos priemonė – laikytis saugaus eismo taisyklių ir etiketo reikalavimų 

gatvėje, klausyti renginio vadovo nurodymų. Nuolatinis vadovo stebėjimas. 

7. Traumos ir suţalojimai dėl autoįvykio. Saugos priemonės – instruktaţas apie saugų elgesį 

gatvėje ir transporte. Nuolatinis vadovo stebėjimas. 

8. Traumos ir suţalojimai dėl neatsargaus elgesio su ugnimi, elektra. Saugos priemonė – 

instruktaţas apie priešgaisrinės saugos reikalavimus, lauţų kūrenimą, elektrosaugą  gyvenamosiose 

patalpose. Nuolatinis vadovo stebėjimas. 

9. Vaiko skendimas. Saugos priemonė – laikytis maudymosi taisyklių, be mokytojo leidimo neiti 

į vandenį, nesimaudyti nepaţymėtoje maudymuisi vietoje, turėti gelbėjimosi liemenes. 

10. Saulės nudegimai, šiluminis, saulės smūgis. Saugos priemonė – dėvėti tinkamą aprangą ir 

galvos apdangalus, nesideginti saulėje vidurdienį, naudoti apsauginius kremus, ieškoti pavėsio. 

11. Peršalimas, nušalimai. Sekti orų prognozę, dėvėti šiltus, neperšlampamus drabuţius, avėti 

patogią, šiltą ir neperšlampamą avalynę. 

12. Vabzdţių įgėlimas, erkės. Saugos priemonė – pasirūpinti priemonėmis nuo erkių ir vabzdţių 

įgėlimų. 

13. Apsinuodijimas maistu, virškinimo sutrikimai. Stengtis laikytis įprasto mitybos reţimo. 

Neimti į kelionę greitai gendančių produktų. Vartoti pakankamai skysčių ir įsitikinti dėl geriamo 

vandens kokybės. Ruošiant maistą ant lauţo būtinas pakankamas terminis apdorojimas. 
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14. Kategoriškai draudţiama vartoti alkoholį, narkotines medţiagas, rūkyti. Pastebėjęs tokius 

atvejus renginio vadovas nedelsdamas praneša tėvams (globėjams, rūpintojams), po renginio 

informuoja gimnazijos vadovus. 

 

III SKYRIUS 

VEIKSMAI PRIEŠ RENGINIO PRADŢIĄ 

 

15. Parengiama renginio programa, numatomas detalus maršrutas. 

16. Sudaromi renginio dalyvių sąrašai, informuojami tėvai, gaunami jų sutikimai (kai renginys 

ilgesnis nei 1 diena) ir vadovybės leidimai. Leidimas vykti įforminamas gimnazijos direktoriaus 

įsakymu. 

17. Dalyviai supaţindinami su maršrutu ir programa, tikslais ir uţdaviniais, pasiskirsto 

pareigomis, gauna uţduotis. 

18. Dalyviai instruktuojami saugos ir sveikatos klausimais, pasirūpinama prevencinėmis 

priemonėmis. 

19. Renginio vadovas pasiima direktoriaus įsakymą, mokinių sąraše surašo kiekvieno mokinio ir 

jo tėvų (globėjų, rūpintojų) telefonų numerius, prieš išvykimą sutikrina mokinius pagal sąrašą. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKSMAI TURIZMO RENGINIO METU 

 

20. Visi mokiniai, dalyvaujantys turizmo renginyje, grieţtai laikosi vadovo nurodymų ir saugos 

reikalavimų. 

21. Stebima, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės, nevartotų svaigalų, tinkamai maitintųsi, 

nepaţeidinėtų poilsio reţimo. 

 

V SKYRIUS 

VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS 

 

22. Susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, keičiamas maršrutas, sustabdomas arba 

nutraukiamas turizmo renginys. 

23. Įvykus nelaimingam atsitikimui renginio vadovas nedelsdamas suteikia pirmąją pagalbą, 

kviečia greitąją pagalbą ir policiją. Apie įvykį praneša gimnazijos vadovams ir informuoja mokinių 

tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

VI SKYRIUS 

VEIKSMAI PO TURIZMO RENGINIO 

 

24. Po išvykos mokiniai grįţta į mokyklą. 

25. Aptariami renginio rezultatai, įvertinama, ar pasiekti tikslai. 

26. Apie eigą informuojami gimnazijos vadovai, apie incidentus pranešama gimnazijos 

vadovams ir mokinių tėvams. 

27. Informacija ir vaizdo medţiaga pateikiama gimnazijos interneto svetainėje. 

 

VI SKYRIUS 

SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS 

 

SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI EINANT PĖSČIOMIS 

 

28. Organizuotai pėsčiųjų grupei mieste draudţiama eiti vaţiuojamąja kelio dalimi, galima eiti 

tik šaligatviais. 
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29. Organizuota pėsčiųjų grupė uţ miesto ribų ar vietovėse, kuriose nėra šaligatvių, vaţiuojamąja 

dalimi privalo: 

29.1. eiti kolona ne daugiau kaip 2 eilėmis kuo arčiau dešiniojo vaţiuojamosios dalies krašto ir 

tik transporto priemonių judėjimo kryptimi; 

29.2. kolonos priekyje ir gale iš kairės pusės turi eiti lydintys asmenys su ryškiaspalvėmis 

vėliavėlėmis bei vilkintys ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. 

30. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui organizuotai pėsčiųjų grupei eiti 

vaţiuojamąja dalimi draudţiama. 

31. Norėdamas pereiti perėją pėsčiasis privalo: 

31.1.  eiti šaligatviu dešine puse iki pėsčiųjų perėjos; 

31.2.  sustoti dešinėje pėsčiųjų perėjos pusėje; 

31.3.  sustoti toliau nuo vaţiuojamosios dalies; 

31.4.  paţiūrėti į kairę; 

31.5.  paţiūrėti į dešinę pusę ir įsiklausyti; 

31.6. jei transporto priemonių arti nėra arba jos sustojo praleisti, dar kartą reikia paţiūrėti į kairę. 

Įţengti į vaţiuojamąją dalį pėsčiųjų perėjose pėstiesiems leidţiama tik po to, kai įvertinamas 

atstumas iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitis; 

31.7. eiti tiesiai – ne įstriţai per pėsčiųjų perėją, neperţengti jos ribų, be reikalo nedelsti ar 

nestoviniuoti; 

31.8. visą laiką stebėti gatvę, paţiūrint į abi puses; 

31.9. jei transporto priemonė atvaţiuoja iš dešinės pusės, reikia nesiblaškyti, bet ramiai sustoti 

gatvės viduryje ir palaukti, kol transporto priemonė sustos arba kol pravaţiuos; 

31.10. eiti per gatvę galima tik įsitikinus, jog eiti saugu; 

32.  Norėdamas pereiti nereguliuojamą šviesoforo sankryţą pėsčiasis privalo: 

32.1.  eiti šaligatviu dešine puse iki sankryţos; 

32.2.  sustoti dešinėje pėsčiųjų perėjos pusėje; 

32.3.  sustoti toliau nuo vaţiuojamosios dalies; 

32.4.  paţiūrėti į kairę; 

32.5.  paţiūrėti į dešinę pusę ir įsiklausyti; 

32.6.  jei transporto priemonių arti nėra arba jos sustojo praleisti, dar kartą reikia paţiūrėti į 

kairę. Įţengti į vaţiuojamąją dalį pėsčiųjų perėjose pėstiesiems leidţiama tik po to, kai įvertina 

atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį. 

33.  Jei perėja yra reguliuojama: 

33.1.  pėsčiasis eina tik tada, kai dega ţalia šviesa; 

33.2. eiti tiesiai – ne įstrţai per pėsčiųjų perėją, neperţengti jos ribų, be reikalo nedelsti ar 

nestoviniuoti; 

33.3. eiti degant geltonai ar raudonai šviesai – draudţiama. 

 

SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI VAŢIUOJANT DVIRAČIAIS 

 

34. Dviračio vairuotojui leidţiama vaţiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu 

dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejų šonų – oranţiniai šviesos 

atšvaitai arba kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų stipinų. 

35. Vaţiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti 

baltos šviesos ţibintas, o gale – raudonos šviesos ţibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą 

atspindinčią liemenę arba būti prie drabuţių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs 

šviesą atspindinčius elementus. 
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36. Dviračio vairuotojai iki 18 metų, vaţiuodami keliu, privalo būti uţsidėję ir uţsisegę šalmą. 

Kitiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu vaţiuojantiems keliu, rekomenduojama būti 

uţsidėjus ir uţsisegus šalmą. 

37. Dviračių taku dviračio vairuotojas privalo vaţiuoti kuo arčiau tako (jiems skirtos tako 

dalies) dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtame take ar šaligatvyje vaţiuojamosios 

dalies ţenklinimo linijomis (baltu dviračio simboliu) yra paţenklinta dviračių eismui skirta tako 

(šaligatvio) dalis, dviračio vairuotojas privalo vaţiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto. 

Dviračių vairuotojai privalo nekelti pavojaus pėstiesiems. Dviračio vairuotojas norėdamas 

pervaţiuoti į kitą gatvės pusę privalo nulipti nuo dviračio ir persivaryti jį per pėsčiųjų perėją į kitą 

gatvės pusę. 

38. Dviračių vairuotojams draudţiama: 

38.1. vaţiuoti vaţiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai; 

38.2. vaţiuoti automagistralėmis ir greitkeliais; 

38.3. vaţiuoti nelaikant bent viena ranka vairo; 

38.4. veţti keleivius; 

38.5. būti velkamiems kitų transporto priemonių; 

38.6. vilkti kitas transporto priemones; 

38.7. vaţiuoti įsikibus į kitas transporto priemones. 

 

SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI VYKSTANT TRANSPORTU 

 

39. Maršrutinio transporto leidţiama laukti tik stotelių laipinimo aikštelėse, o kur jų nėra – prie 

stotelės ţenklo ant šaligatvio ar kelkraščio. 

40. Keleiviams leidţiama įlipti (išlipti) tik kai transporto priemonė visiškai sustoja. Jeigu 

tikrinantis pareigūnas sustabdo transporto priemonę, keleiviams leidţiama išlipti tik jam leidus. 

41. Iš vaţiuojamosios dalies pusės keleiviams leidţiama įlipti į transporto priemonę (išlipti iš 

jos) tik tuo atveju, jeigu to padaryti neįmanoma iš šaligatvio ar kelkraščio pusės ir jeigu tai bus saugu, 

netrukdys kitiems eismo dalyviams. 

42. Keleiviams draudţiama blaškyti vairuotojo dėmesį ir trukdyti jam vairuoti transporto 

priemonę. 

43. Vaţiuojant ne miesto transportu keleivis privalo sėdėti, nevaikščioti po transporto priemonės 

saloną. 

44. Jeigu autobuse matomoje vietoje įrengti saugos dirţai, keleivis privalo uţsisegti saugos 

dirţą. 

45. Jei keleivis vyksta viešuoju transportu, jis privalo įsigyti kelionės bilietą ir jį paţymėti. 

 

SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI MAUDANTIS 

 

46. Maudymosi reikalavimai: 

46.1. turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais; 

46.2. vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. 

47. Maudytis leidţiama   tik   paplūdimiuose   ir   kitose   nustatyta   tvarka   įrengtose 

maudymosi vietose, vadovaujantis Lietuvos higienos normomis. 

48. Maudymosi plotą privalo ţinoti visi besimaudantieji. 

49. Maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint. 

50. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. 

51. Maudymosi metu draudţiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo 

signalas. 
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SAUGUS ELGESYS SPORTINIŲ RENGINIŲ METU 

 

52. Sportinių renginių metu visi dalyviai turi būti renginio vietoje. 

53. Besąlygiškai vykdyti visus renginį organizuojančio vadovo nurodymus. 

54. Renginio vietoje laikytis saugaus elgesio taisyklių: nelaipioti stadione ar sporto salėje 

esančiais įrengimais, naudoti sportinį inventorių tik pagal paskirtį, dėvėti sportinę aprangą. 

 

SAUGUS ELGESYS MIŠKE IR PARKE 

 

55. Laikytis lankymosi miške taisyklių ir laukinės gamtos išteklių naudojimo tvarkos. 

56. Kurti lauţus tik tam skirtose vietose ir tik leidus vadovui. 

57. Neţaisti su degtukais ir ugnimi. 

58. Nelauţyti medţių, neskinti saugomų augalų, nepaţeisti gamtosaugos įstatymų. 

59. Laipiojant ir bėgiojant stengtis nesusiţeisti. 

60. Nepalikti šiukšlių, pakuočių, stiklo duţenų. 

61. Saugotis erkių: naudoti priemones, skirtas erkėms atbaidyti, apsirengti šviesiais drabuţiais. 

62. Nesiartinti prie miško gyvūnų, neerzinti, netrikdyti jų ramybės. 

 

___________________________ 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

Mokinių saugos ir sveikatos taisyklių   

Priedas Nr. 4 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. 

įsakymu Nr. V-25 
 

TURIZMO RENGINIUOSE DALYVAUJANČIŲ MOKINIŲ SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ 

REGISTRAVIMO ŢURNALAS 

 Lapo Nr._____ 

Renginio pavadinimas __________________________________________________________________ 
 

Renginio data ___________________________________________________________________ 
Su Mokinių turizmo renginių saugos ir sveikatos instrukcija, patvirtinta Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

direktoriaus 2022 m. vasario 10 d. įsakymu Nr.V-23, susipaţinau. 

Man ţinoma, kad renginio metu privalau: 

1. Vykdyti vadovų (mokytojų) nurodymus. 

2. Kultūringai elgtis transporte ir renginio vietose. 

3. Laikytis saugaus eismo taisyklių 

4. Neturėti ir nevartoti kvaišalų (alkoholio, rūkalų, elektroninių cigarečių, narkotinių medţiagų). 

Eil. 

Nr.  
Mokinio pavardė, vardas Klasė Parašas   

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

Instruktaţą pravedė: 

______________________         ___________________________         ___________________ 

              (pareigos)                                     (vardas, pavardė)    (parašas) 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

Mokinių saugos ir sveikatos taisyklių   

Priedas Nr. 5 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. 

įsakymu Nr. V-25 

 

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIO ORGANIZAVIMO PROGRAMA 

 

 

1. Renginio pavadinimas____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Renginio paskirtis (mokinių paţinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikių tenkinimas, specifinių 

gebėjimų ir kompetencijų ugdymas)___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Lankomi objektai________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Maršrutas (adresas)______________________________________________________________ 

 

5. Dalyviai_______________________________________________________________________ 

 

6. Laikas: išvyksta (diena, val.)_______________________________________________________ 

                 grįţta (diena, val.)_________________________________________________________ 

 pamokos, kurias reikia teisinti:_______________________________________________ 

7. Nakvynės 

vieta____________________________________________________________________________ 

 

8. Kokiu transportu vykstama ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Kas organizuoja renginį (grupės vadovai, turizmo agentūra ar kt.) _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

10. Grupės vadovai________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

11. Direktoriaus ___________________ įsakymu Nr._____________ leidţiama vykti mokiniams, 

susipaţinusiems su saugos ir sveikatos reikalavimais (mokiniai pasirašo Saugos instruktavimų 

registravimo ţurnalo lapuose). 

 

12. Pridedamų Saugos instruktavimų registravimo ţurnalo lapų skaičius (įrašyti) _______________ 

 

13. Grupės vadovai uţtikrina mokinių saugą renginio metu; suteikia, esant būtinybei, pirmąją 

medicininę pagalbą; susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugumui, pakeičia maršrutą, sustabdo 

arba nutraukia renginio vykdymą. 

 

________________________________________________________________________________ 

(grupės vadovų parašai)  

Leidţiu: 

Gimnazijos direktorius (vardas, pavardė, parašas)      

Suderinta: 

Pavaduotojas ugdymui (vardas, pavardė, parašas) 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

mokinių saugos ir sveikatos taisyklių   

Priedas Nr. 6 

     PATVIRTINTA 

     Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

     direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. 

     įsakymu Nr. V1-25 

 

Tėvų/ kitų įstatyminių atstovų sutikimas mokiniui dalyvauti renginyje 

__________________________                                                                                                             

(pasirašymo vieta ir data) 

Aš sutinku, kad mano sūnus / dukra  

____________________________________________________________                                 

(vaiko vardas, pavardė, gimimo data)         (telefono Nr.) 

dalyvautų Vilniaus S. Daukanto gimnazijos organizuojamame renginyje: (pildo renginio vadovas) 

(renginio pavadinimas, aprašymas) (renginio data). 
Sutinku, kad šio renginio metu, esant būtinybei, mano vaikui būtų suteikta pirmoji medicininė 

pagalba, ir, nepavykus susisiekti su tėvais, būtų tęsiamas gydymas.   

Sutinku, kad renginio vadovas(-ė) Vilniaus S. Daukanto gimnazijos mokytojas(-a) (mokytojo vardas, 

pavardė) atstovautų mano vaikui gydymo įstaigoje.                                                                                   

Sutinku, kad mano ir mano vaiko pateikti duomenys būtų naudojami komunikacijai su renginio 

vadovu.                                                                                                                                        Sutinku, 

kad mano vaiko pateikti duomenys būtų naudojami renginio dalyvių sąrašo sudarymui.    Sutinku / 

nesutinku, kad renginio filmuojamoje ar fotografuojamoje medţiagoje gali atsirasti mano vaiko 

atvaizdas, kuris gali būti panaudojamas renginio viešinimo tikslais. 

       Taip  Ne Pastabos 

Mano vaikas turi galiojančius asmens kelionės 

dokumentus 

   

Mano vaikas yra apdraustas nuo nelaimingų atsitikimų    

Mano vaikas yra alergiškas    

Mano vaikas turi ES ţaliąjį pasą ir jis galios kelionės 

metu (jei aktualu) 

   

Nurodykite, jei Jūsų vaikas serga liga, kuri reikalauja atidesnės prieţiūros: 

 

Nurodykite kitą svarbią ţinotiną informaciją apie jūsų vaiką: 

 

 

Uţtikrinu, kad mano vaikas renginio metu: 

1. Vykdys vadovų (mokytojų) nurodymus. 

2. Kultūringai elgsis transporte ir renginio vietose. 

3. Laikysis saugaus eismo taisyklių. 

4. Neturės ir nevartos kvaišalų (alkoholio, rūkalų, elektroninių cigarečių, narkotinių medţiagų). 
 

Patvirtinu, jog mano pateikti duomenys yra teisingi. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(bent vieno iš tėvų / kitų įstatyminių atstovų vardas, pavardė, telefono numeris, parašas) 

 


