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VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS MOKYKLA
MOKINIŲ IŠVYKOS SAUGOS IR SVEIKATOS
INSTRUKCIJA
1. BENDROJI DALIS
1.1. Patvirtinta instrukcija yra ugdymo įstaigos vidaus dokumentas, nusakantis mokinių
elgesio reikalavimus išvykos metu, siekiant užtikrinti mokinių saugą ir sveikatą.
1.2. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, rizikas bei priemonių visumą
joms išvengti.
1.3. Vaikai supažindinami su instrukcija ir pasirašo (nuo 14 m.) Renginiuose dalyvaujančių
vaikų saugos instruktavimų registravimo žurnale.
1.4. Mokiniui, susipažinusiam su šia instrukcija, bet pažeidusiam jos reikalavimus, taikoma
drausminė atsakomybė pagal mokykloje nustatytą tvarką.
2. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI IŠVYKOS METU.
SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO
Eismo įvykis, avarijos grėsmė. Saugos priemonė – laikytis saugaus eismo taisyklių ir reikalavimų
gatvėje, autobuse, kelyje.
Skendimas. Laikytis maudimosi taisyklių atvirame vandens telkinyje, baseine, be vadovo leidimo
neiti į vandenį, nesimaudyti nepažymėtoje maudimuisi vietoje.
Sužeidimo galimybė. Laikytis saugaus elgesio taisyklių gamtoje, viešose vietose (baseinas,
atrakcionų parkas, stadionas, kino teatras, muziejus ir t.t.).
Saulės smūgis, nušalimai. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų pasirūpinti atitinkama apranga ir
galvos apdangalu.
3. VEIKSMAI PRIEŠ IŠVYKĄ
Sutvarkomi išvykos dokumentai: sudaromi grupės sąrašai, parengiama programa, gaunamas
direktoriaus leidimas vykdyti išvyką,
3.2. Pasirūpinama būtinu inventoriumi, pirmosios pagalbos rinkiniu.
3.3. Informuojami tėvai ar globėjai apie išvykos tikslus, eigą, išvykimo ir atvykimo vietą ir
laiką.
3.4. Aptariami saugaus eismo, elgesio viešoje vietoje, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos,
maudimosi reikalavimai (priklausomai nuo vykdomo renginio).
4. VEIKSMAI IŠVYKOS METU
Stebima, kad būtų laikomasi instruktavimo metu išdėstytų reikalavimų.
Stebima, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės.
Priklausomai nuo išvykos tikslo bei renginio metu ugdomų kompetencijų paskirstomos vaikams
užduotys.

5. VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS
Įvertinama nukentėjusiojo būklė, suteikiama pirmoji pagalba.
Informuojami tėvai ar globėjai, mokyklos vadovai.
Kviečiama greitoji medicinos pagalba.
Susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičiamas maršrutas arba išvyka nutraukiama.
6. VEIKSMAI PO IŠVYKOS
6.1. Mokiniai po išvykos palydimi į atvykimo vietą.
6.2. Aptariami su vaikais išvykos rezultatai.
6.3. Apie pažeidimus (jeigu jų buvo) informuojami tėvai ir mokyklos vadovai.
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