
 

VILNIAUS GEROSIOS VILTIES PROGIMNAZIJA 

(190004615) 

             PATVIRTINTA 

             Vilniaus Gerosios Vilties   

             progimnazijos direktoriaus 

             2016 m. spalio 25 d. 

             Įsakymu Nr. 

 

 PASIRENGIMO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS PRATYBOMS  

IR JŲ VYKDYMO PLANAS 
 

I. PAVOJAUS APTIKIMAS 

 

 

Signalą apie kilusį pavojų duoda budėtoja Birutė Matkienė-Matkevičienė  (trys 

ilgi skambučiai ) 

1. Budintys darbuotojai informuojami telefonu ar kitais galimais būdais, aplinkiniai 

darbuotojai ir mokiniai informuojami žodžiu, šaukiant „Pavojus“. 

 

II. PRANEŠIMAS APIE PAVOJŲ 

 

Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį pavojų atsakingas Vilniaus 

Gerosios Vilties progimnazijos: 

_DIREKTORIUS  ALVYDAS ŠARMAVIČIUS_ 

 

2. Apie kilusį pavojų telefonu arba žodžiu tiesiogiai praneša Vilniaus Gerosios Vilties 

progimnazijos budinčiajam ir iškviečia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas. 

3.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos iškviečiamos bendruoju pagalbos telefonu:  

 112 (iš mobiliojo ryšio operatorių ir fiksuoto ryšio telefono),  

4. Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį: 

 kur įvyko (tikslų adresą: Skroblu g.3A,  LT03138 Vilnius pavojaus kilimo vietą); 

 kas įvyko (įvykio pobūdį); 

 kada įvyko (laiką); 

 grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai; 

 situacijos kaitą; 

 pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, buvimo vietą). 

5. Progimnazijos budinčiajam pranešama vidiniu telefonu (233 6449). 



III. PERSONALO IR MOKSLEIVIŲ EVAKUACIJA 

 

  6. Už mokinių evakavimą iš klasių atsakingi tuo metu pamoką vedantys mokytojai. 

 7. Darbuotojai ir mokiniai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį pavojų 

turi nepanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos pro evakuacinius išėjimus.  

 

 8. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai ir mokiniai turi nedelsdami (per 5 min.) 

susirinkti sutartoje vietoje ( Vidiniame progimnazijos kieme ) ir prisistatyti Direktoriaus 

pavaduotojui Audriui Pupeliui.  Jie turi informuoti progimnazijos Direktorių Alvydą Šarmavičių ar 

kitą atsakingą asmenį apie tai, ar visi darbuotojai ir mokiniai sėkmingai evakavosi. 

 9. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, suregistravus 

sėkmingai išėjusius darbuotojus ir mokinius, visi per centrinį įėjimą sueina į saugias patalpas (jeigu 

jos yra saugios gaisro atžvilgiu).  Arba į greta esančius vaikų darželius Vilniaus L/D „Aušrelė“, 

Vilniaus L/D „Skroblinukas“ 

 10. Grįžti į patalpas, kuriose buvo pavojus DRAUDŽIAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už personalo evakuaciją atsakingi: 

       I aukštas – Direktoriaus pavaduotojas  ūkiui Dainius Jankauskas , 

       II aukštas - Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Lina Marcinkevičiūtė, 

       III aukštas - Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Danutė Čabanauskienė, 

        Valgyklos – Valgyklos direktorė Tomilija Kazakevič 

 

Už evakuacinių durų atrakinimą ir praėjimus atsakingi: 

I, II - Mykolas Tamulėnas 

                 III, IV, V – Renatas Kaminskas 

 



 

IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS 

 

 

V. PAVOJAUS PRIEŽASTIES PANAIKINIMAS 

 

Jei jaučiamas cheminių medžiagų kvapas:. 

          Atsakingi darbuotojai: 

Olga Drozd 

Mykolas Tamulėnas 

Česlava Suduiko 

 

VI. EVAKUACIJOS PRATYBŲ ĮVERTINIMAS 

Užpildomas vertinimo lapas, priedas  Nr. 1, 

Užpildoma pratybų vertinimo anketa, priedas Nr. 2, 

Atsakingais paskirtų darbuotojų, supažindintų su Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos veiksmų 

kilus pavojui planu, priedas Nr. 3. 

 

 

PLANĄ PARUOŠĖ: 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui     Dainius Jankauskas                                                          

 

 

 

 

Už materialinių vertybių evakuavimą atsakingi: 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui  Dainius Jankauskas ,  

Raštinės vedėja  Rima Kirkilienė 

Bibliotekos vedėja Danutė Serapinienė.  

 

Darbuotojai ; 

Rimas Pedzevičius, 

 Dainius Jankauskas 

 Violeta Vaškienė, 

Rosita Rindeikienė 

 

Valgyklos direktorė Tomilija Kazakevič 



Priešgaisrinės saugos pratybų organizavimo 

                    ir vertinimo metodinių rekomendacijų 

3 priedas 

                        

 

VILNIAUS GEROSIOS VILTIES PROGIMNAZIJA 

(19000465) 

 

Atsakingų, paskirtų darbuotojų, supažindintų su Vilniaus Gerosios Vilties 

progimnazijos veiksmų kilus pavojui planu, sąrašas 

 
 

Eil. 

Nr. 

 

Darbuotojo vardas 

pavardė 

Pareigos Supažindinimo 

data 

Darbuotojo 

parašas 

1 Dainius Jankauskas Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui 

2016-10-25  

2 Birutė Matkienė-

Matkevičienė 

Budėtoja 2016-10-25  

3 Lina Marcinkevičiūtė Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2016-10-25  

4 Danutė Čabanauskienė Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2016-10-25  

5 Audrius Pupelis Direktoriaus pavaduotojas 

neformaliajam ugdymui 

2016-10-25  

6 Tomilija Kazakevič Valgyklos direktorė 2016-10-25  

7 Mykolas Tamulėnas Pastatų ir sistemų priežiūros 

darbininkas (stalius) 

2016-10-25  

8 Česlava Suduiko Drabužininkė 2016-10-25  

9 Olga Drozd valytoja 2016-10-25  

10 Renatas Kaminskas Kiemsargis 2016-10-25  

11 Rima Kirkilienė Raštinės vedėja 2016-10-25  

12 Danutė Serapinienė Bibliotekos vedėja 2016-10-25  

13 Rimas Pedzevičius Informacinių technologijų 

mokytojas, IKT specialistas 

2016-10-25  

14 Violeta Vaškienė Informacinių technologijų 

mokytoja, IKT specialistė 

2016-10-25  

15 Rosita Rindeikienė Bendrosios praktikos  

slaugytoja 

2016-10-25  

 

 

.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priešgaisrinės saugos pratybų organizavimo 

                                                                                    ir vertinimo metodinių rekomendacijų 

1 priedas 

 

 

PRATYBŲ VERTINIMO LAPAS  

 

  Direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui Audrius Pupelis 

________________________________________________________________________________ 
(vertintojo pareigos, vardas ir pavardė) 

                                                                Evakuacija kilus pavojui 

________________________________________________________________________________ 
(vertinama sritis) 

                                                                        Skroblų g. 3A 

________________________________________________________________________________ 
(vertinimo vieta) 

 

 

Vertinamos 

srities 

uždaviniai, 

kuriuos reikia 

įgyvendinti, 

norint pasiekti 

pratybų tikslą 

Vertinami veiksmai, procedūros 

 

 

Atlikti 

veiksmai 

 

Pastabos 

1 uždavinys 1 veiksmas   

 2 veiksmas   

 3 veiksmas   

 n veiksmas   

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priešgaisrinės saugos pratybų organizavimo 

                                                                                    ir vertinimo metodinių rekomendacijų 

2 priedas 

 

 

 Evakuacija kilus pavojui 

    ________________________________ VERTINIMO ANKETA  

       (pratybų lygis, tipas, pavadinimas) 

 

VILNIAUS GEROSIOS VILTIES PROGIMNAZIJA 

______________________________________________________________________________ 
(pratybų dalyvio (institucijos, ūkio subjekto, įstaigos) pavadinimas) 

 

 

Nurodykite atstovaujamos institucijos (dalyvio) funkcijas, reaguojant į pratybų 

situaciją:__________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ar iškilo problemų vykdant numatytas funkcijas?  

_________________________________________  

 

Ar pakako laiko funkcijoms įvykdyti?  

__________________________________________________ 

 

Kokios buvo iškilusių problemų priežastys? _____________________________________________ 

 

Įvertinkite dalyvavimą pratybose balais (1–10 balų) __________________ 

   

Įvertinkite pratybų organizavimą balais (1–10 balų) 

_______________________________________ 

 

Pasiūlymai, kaip gerinti parengti  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Kitos pastabos:  

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas neformaliajam 

ugdymui         Audrius Pupelis 
                 (pareigų  pavadinimas)                                       (parašas)                      (vardas ir pavardė) 


