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SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS 

MOKINIAMS VYKSTANT UŽ MOKYKLOS RIBŲ 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vaikų saugos ir sveikatos taisyklės yra sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymais,  Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Kelių eismo taisyklėmis 

(ištraukos) bei kitais L R saugos ir sveikatos norminiais dokumentais. 

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

elgesio reikalavimus, reikalaujantis griežtai laikytis saugos priemonių, elgesio taisyklių bei etiketo 

reikalavimų. kad nebūtų padaryta žala mokinių saugai, sveikatai ir įsigalioja nuo patvirtinimo 

dienos. 

II. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI 

1. Eismo įvykis, avarijos grėsmė 

2. Sužeidimo galimybė.  

3. Vabzdžių įgėlimai, erkės, gyvatės, šuns, laukinio žvėries įkandimas. 

 

III. PREVENCINĖS PRIEMONĖS VYKSTANT AUTOBUSU  

 

1.  Laukti autobuso nustatytose sustojimo vietose (stotelėse). 

2. Būti punktualiems. Iš anksto pranešti vairuotojui apie neatvykimą, vėlavimą. 

3.  Į transporto priemonę lipti galima tik jai visiškai sustojus, tvarkingai, teikiant pirmenybę 

jaunesnio amžiaus mergaitėms ir berniukams bei invalidams. 

4.   Būtina laikytis saugaus eismo ir kultūringo elgesio taisyklių (nesikeikti, nesistumdyti, 

neskriausti mažesnių ir silpnesnių, netriukšmauti, nešiukšlinti, negadinti transporto 

priemonės inventoriaus). 

5.  Įlipus  į autobusą, apžiūrėti inventorių. Pastebėjus sugadintą inventorių, pranešti 

vairuotojui. 

6. Sugadinę transporto priemonės inventorių, privalote jūs arba jūsų tėvai atlyginti nuostolius. 

7. Užsisegti saugos diržus. Už keleivių- mokinių važiavimą neprisisegus saugos diržų, bauda 

skiriama tėvams. 



8. Laikytis saugaus elgesio taisyklių,  vykdyti vairuotojo nurodymus. 

9.  Draudžiama trukdyti dirbti vairuotojui, važiuojant autobusui vaikščioti, stovėti. Autobuse  

triukšmauti, šiukšlinti, valgyti, mėtyti iš transporto priemonės kokius nors daiktus, šiukšles, 

teršti aplinką, nekultūringai elgtis. 

10. Laikytis atsargumo kelyje. 

11.Išlipus iš autobuso į kitą kelio pusę eiti tik pėsčiųjų perėjose, o jai jos nėra – stačiu kampu, 

įsitikinus, kad arti nėra važiuojančių transporto priemonių. 

12. Pėstieji, eidami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu tamsiuoju paros 

metu arba esant blogam matomumui, privalo neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę 

liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo 

dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.  

IV. PREVENCINĖS PRIEMONĖS DARBINĖS VEIKLOS METU 

• Apsirengti darbui tinkama apranga, dėvėti patogią avalynę; 

• vykdyti mokytojo nurodymus, dirbti tik paskirtą darbą; 

• laikytis atsargumo šlapiame ir slidžiame kelyje, lipant laiptais; 

• pasirūpinti reikiama apsauga nuo netinkamų aplinkos sąlygų; 

• būti drausmingi, saugoti savo, kitų dalyvių sveikatą, besąlygiškai vykdyti vadovų 

nurodymus; 

•  neišsiskirstyti ir savavališkai neatsiskirti nuo grupės; 

• tausoti darbo priemones; naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose nurodytus jų 

saugaus naudojimo reikalavimus; 

• nekenkti aplinkai, gamtai. 

V. VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS 

14.1. Iškilus klausimams dėl saugos ir sveikatos, kreiptis į darbų vadovą, mokyklos 

administraciją, atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus saugai ir sveikatai. 

14.2. Sutrikus sveikatai informuoti darbų vadovą, tėvus, nepalikti susirgusio ar 

nukentėjusio vieno. Pagal galimybes suteikti pirmąją pagalbą. 

Esant reikalui kreiptis į gydymo įstaigą, kviestis greitąją medicinos pagalbą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 Mokiniams nuo 5 klasės, kurie pasirašytinai supažindinti su šia instrukcija, bet  

nesilaiko saugos ir sveikatos taisyklių, etikos normų taikomos mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse 

numatytos nuobaudos. 

Instrukciją parengė direktorės pavaduotoja ūkiui  Biruta Šerniuvienė 



 


