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MAZEIKIU VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLA

MOKINIU KONCERTINES PAZINTINES ISVYKOS
SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

I. BENDROJI DALIS

l. Patvininta instrukcija yra norminis mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams jq

veiklos ir elgesio reikalavimus i5vykos metu, kad neb[tq padaryta Zala mokiniq saugai ir
sveikatai.

2. Instrukcija nusako su mokiniq veikla susijusius pavojus ir reikalauja grieLtai laikytis

saugos priemoniq, elgesio taisykliq, etiketo reikalavimq kiekviename i5vykos etape.- 3. Mokiniui, supaZindintam pasira5ytinai su Sia instrukcija ir paZeidusiam Sios

instrukcijos reikalavimus, taikoma drausmine atsakomybe pagal mokykloje nustatyt4 tvark4.

4. UZ grupg atsakingas mokytojas atsako uZ vaikq gyvybg ir saugum4 i5vykos metu.

II. GALIMI RIzIKoS vEIKSNIAI ISVYKOS METU. SAUGOS PRIEMONES
NUO JIJ POVEIKIO

5. Neatsargus elgesys, galintis sukelti eismo ityki, laukiant autobuso ar autobuse. Saugos

priemone - laikytis saugaus eismo taisykliq ir etiketo reikalavimq autobuse.

6. Traumos ir suZalojimai del autoivykio. Saugos priemones - instruktaZas apie saugq

elgesi gatv0se, nuolatinis mokiniq stebejimas iSvykos metu.

7. Traumos ir suZalojimai ne del autoivykio. Saugos priemone - instruktaZas apie saugrl

elgesi. Nuolatinis mokiniq stebejimas.
8. SkrandZio negalavimai. Saugos priemone - i5ankstinis pokalbis apie taisyklingE maisto

produktq pasirinkim4 i5vykai.

rrr. VETKSMAI PRIES tSVvros PRADZIA

g. Pra5ymo del i$vykos programos-mar5ruto apra5ymo (priedas Nr. 2), mokiniq s4raSo

(priedas Nr. l) direktoriui pateikimas.
10. Tevq informavimas apie numatomos iSvykos tikslus, marSrutq, iSvykimo ir atvykimo

laik4 ir viet4 (priedas Nr. 3), vaikq mityb4, saug4, pinigines i5laidas.

1 1. Mokiniq instruktaZas del saugaus elgesio i5vykos metu, supaZindinimas su

aplinkosaugos, prie5gaisrines saugos reikalavimais.
lz.birektorius tvirtina program4-mar5rutq, dalyviq s4ra54, skiria asmeni atsaking4 uZ

grupg.
13. Mokiniq informavimas apie iSvykimo ir atvykimo viet4 ir laik4.

14. Mokiniq informavimas, kad jie privalo vykdyti i5vykos vadovo nurodymus.

IV. VEIKSMAI ISVYKOS METU

15. Visi grieLtailaikosi uZ grupg atsakingo asmens nurodymq ir saugos reikalavimq.

16. Nuolat teikiama informacija vaikams apie atvykimo i punktus laikq, susirinkimo

vietas.



17. Stebima, kad mokiniai neatsiskirtq nuo grupes.
18. Skiriamas laikas mokiniq pietums.
19. Esant reikalui suteikiama pirmoji pagalba.

V. VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS

20. Suteikiama pirmoji pagalba.
21. Esant reikalui kviediama greitoji pagalba, policija.
22. Apie ivyki informuojami mokyklos vadovai ir tevai.
23. Susidarius situacijai, gresiandiai vaikq saugai, pakeidiamas mar5rutas arba i5vyka

nutraukiama.

VI. VEIKSMAI PO ISVYKOS

24. Mokiniai po iSvykos palydimi i mokyklE.
25. fvertinamas mokiniq elgesys iSvykos metu.
26. ISvykos rezultatai aptariami su mokiniais.



l priedas
MAZEIKIU VYTAUTO KLOVOS MUZTKOS MOKYKLA

IISvYKoJE DALYVAUJANdIU MoKINIU SARASAS, KURIE SUSIPAZINo su
SAUG,{US BLGESIO INSTRUKT AZU

Mar5rutas..
Data.

Lydinlys asmenys (mokytojai, tevai):

Atsakingas uZ grupg:
(paraSas)

Eil.
Nr.

Mollinio vardas, pavarde Klase Gimimo
data

Tevq (globejq)
telefono Nr.

Mokinio
para5as

Eil. Nr, Vardas, Pavarde Tel. Nr. Para5as
I
')
a
J.

4.

Direktore
(paraSas)

Vaida Mikalauskiene



2 priedas

MAZETKTU VYTAUTO KLOVOS MUZTKOS MOKYKLA
ISVYKOS PROGRAMA.MARSNUTAS

Programos pavadinimas :

ProgreLmos rengejas:

Programos trukme (iSvykimo ir griZimo laikas):

Dalyviai, jq skaidius, amZius:

Tikslas(-ai):

Turinysi ir veiklos apra5as:

Kitainformacija:(Kokiutransportuvykstama,kasa@



3 priedas

MAZEIKIU VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLA

SUTIKIMAS

20 m.
MaZeikiai

d.

20_m.
kt.)

Sutinku, kad mano sDnus / dukra / globotinis

d. vyktq i iSvyk4 (koncert4, f.rti,di:l:;1:;;r'-:"il*],di, stovyktE ir

SusipaZinau su keliones
supaZindinau su saugumo
medicine pagalba.

(nurodyti viet4)
tikslais, specifika, marSrutu, trukme. Savo sfinq
taisyklemis. Sutinku, kad esant b[tinybei, mano

/ dukr4 / globotini
vaikui b[tq suteikta

(paraSas)(tevq, globejq vardas, pavarde)

MAZEIKIU VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLA

SUTIKIMAS

20 m.
MaZeikiai

d.

20- m.
kt.)

Sutinku, kad mano s[nus / dukra / globotinis

d. vyktq i isvykq (koncertQ, f..ti"dillTnt;ir'u1"[i;"0i, stovykl4 ir

SusipaZinau su keliones
supaZindinau su saugumo
medicine pagalba.

(nurodyti viet4)
tikslais, specifika, marSrutu, trukme. Savo sunq
taisyklemis. Sutinku, kad esant butinybei, mano

/ dukr4 / globotini
vaikui bltq suteikta

(tevq, globejq vardas, pavarde) (para5as)


