
VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

MOKINIŲ DARBO IR SAUGAUS ELGESIO PAMOKOSE 

TAISYKLĖS 

 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Patvirtintos taisyklės yra norminis mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams jų 

veiklos ir elgesio reikalavimus mokykloje, kad nebūtų padaryta žala mokinių saugai, sveikatai ir 

aplinkai. 

 2. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus ir reikalauja griežtai laikytis 

saugos priemonių, elgesio taisyklių, etiketo reikalavimų kiekvienoje veikloje.  

 3. Mokiniui, supažindintam pasirašytinai su šia instrukcija ir pažeidusiam šios instrukcijos 

reikalavimus, taikoma drausminė atsakomybė pagal mokykloje nustatytą tvarką.  

 4. Mokytojai laikosi darbo saugos reikalavimų ir instruktuoja mokinius: pirmąją mokslo 

metų savaitę, prieš ekskursijas, koncertus, praktikas ir kt. Apie tai pažymi klasės žurnale ir prideda 

instrukciją. 

 5. Griežtai draudžiama tiek mokiniams, tiek mokyklos darbuotojams mokyklos teritorijoje 

rūkyti ir turėti elektronines cigaretes, vartoti ir turėti bet kokias narkotines, psichotropines, 

alkoholines, bei kitas LR įstatymo numatytas neleistinas svaiginimosi priemones. 

 6. Mokytojai ir mokiniai laikos Mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

vykdymo tvarkos apraše nustatytų taisyklių. 

 

II. MOKINIŲ DARBO SAUGOS TAISYKLĖS DAILĖS PAMOKOSE 

 

7. Mokytojas punktualiai pradeda pamoką pasitikdamas moksleivius ir nurodo jiems darbo 

vietas. 

8. Pamokos metu mokiniai privalo vykdyti visus mokytojo nurodymus. 

9. Pamokų metu griežtai draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ar kitomis 

priemonėmis nesusijusiomis su darbu pamokoje.   

 10. Moksleiviai per dailės pamokas turi būti atidūs, drausmingi ir atsargūs.  

 11. Pamokos metu mokiniai privalo turėti tik tas priemones, kurios reikalingos darbui, 

kurias nurodė mokytojas ir nelaikyti darbo vietoje daiktų, nereikalingų darbo atlikimui.  

 12. Išdėstyti molbertus, stalus saugiu atstumu, įrankius, medžiagas, darbo vietoje pasiruošti 

tokia tvarka, kaip nurodo mokytojas.  

 13. Dirbant su žirklėmis, teptukais, pieštukais, plunksnakočiais, peiliais ar kitais aštriais 

darbui reikalingais įrankiais:  

 13.1. nelaikyti jų smaigaliais į viršų; 

 13.2. nedaryti staigių judesių su įrankiais, saugoti akis;  

 13.3. draugui įrankius paduoti suglaudus ir rankenėlėmis į jį ar buku galu į priekį; 

 13.4. nepalikti išskleistų ant stalo krašto; 

 13.5. nemojuoti su įrankiais rankose, nekišti jų į burną.  

 14. Negalima mėtytis darbo priemonėmis. 

 15. Negalima specialiai gadinti kitų moksleivių įrankių ir drabužių.  

 16. Norint išvengti burnos ertmės nudegimų ir apsinuodijimų, negalima ragauti, uostyti 

dažų, klijų, plastilino, molio ar kitų kietų, skystų medžiagų reikalingų darbui.  

 17. Nejungti jokių prietaisų be mokytojo leidimo.  

 18. Naudojantis apšvietimo lempomis negalima jungiklio šakutės išjungti traukiant už 

laido.  

 19. Pastebėjus gedimą elektriniuose įrenginiuose, prie kurių prijungta įtampa, tuoj pat 

pranešti mokytojui.  

 20. Tvarkingai elgtis mokyklos prausyklose: 

 20.1. nepilti jokių cheminių priemonių į prausyklę; 

 20.2. po darbo švariai su muilu nusiplauti rankas, sutvarkyti prausyklę, užsukti vandens 

čiaupus; 

 20.3. nesitaškyti, nesilaistyti vandeniu. 

 21. Pabaigus darbą sutvarkyti savo darbo vietą.  



 22. Visi, dirbantys klasėse, privalo palaikyti švarą ir tvarką.  

 23. Apie pastebėtą netvarką ar iškilusias problemas skubiai informuoti mokyklos 

mokytoją, budintį, administraciją.  

 24. Nepalikti darbo vietos be mokytojo leidimo. 

 25. Mokytojui paskelbus pertrauką: 

 25.1. draudžiama lakstyti mokyklos koridoriais, laiptais; 

 25.2. draudžiama triukšmauti ir rėkauti ar kitokiais būdais trukdyti aplink vykstančioms 

pamokoms; 

 25.3. draudžiama bėgti į prie mokyklos esančią važiuojamąją dalį; 

 25.4. stumdytis ar kaip kitaip kenkti kitiems moksleiviams; 

 25.5. privalu laikytis saugaus eismo taisyklių; 

 25.6. klausytis budinčiojo nurodymų. 

 26. Mokytojui pabaigus pamoką nesistumdant, tvarkingai palikti mokyklos patalpas ar 

pereiti į kitą kabinetą. 

 27. Baigęs darbą, mokytojas  privalo apžiūrėti patalpą, langus, išjungti visus įjungtus į 

elektros tinklą prietaisus. 

 

III. MOKINIŲ DARBO SAUGOS TAISYKLĖS INDIVIDUALIOSE MUZIKOS 

PAMOKOSE  

 

 28. Mokytojas punktualiai pradeda pamoką pasitikdamas moksleivius ir nurodo jiems 

darbo vietas. 

 29. Pamokos metu mokiniai privalo vykdyti visus mokytojo nurodymus. 

 30. Pamokų metu griežtai draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ar kitomis 

priemonėmis nesusijusiomis su darbu pamokoje.   

 31. Moksleiviai per muzikos pamokas turi būti atidūs, drausmingi ir atsargūs.  

 32. Pamokos metu mokiniai privalo turėti tik tas priemones, kurios reikalingos darbui, 

kurias nurodė mokytojas ir nelaikyti darbo vietoje daiktų, nereikalingų darbo atlikimui.  

 33. Pamokoje laikytis griežtos asmens higienos: dirbti tik švariomis rankomis, sutvarkytais 

nagais. 

 34. Draudžiama naudotis instrumentu be mokytojo leidimo. 

 35. Draudžiama dėti bet kokius daiktus ant instrumentų. 

 36. Draudžiama juos ardyti, atidarinėti, stumdyti, kiloti ar kaip kitaip mechaniškai liestis 

prie instrumento. 

 37. Akordeono pamokose, gavus mokytojo leidimą, akordeoną imti viena ranka už diržų, 

kita, už apačios prilaikant, ypač atsargiai su instrumentu elgtis lipant laiptais. Prieš imant 

instrumentą patikrinti, ar neatsisegę diržai. Pabaigus groti, atsargiai nusiimti instrumentą, statant ant 

šoninių kojelių atsargiai padėti ant kėdės. Instrumento nedėti ant žemės, neguldyti ant korpuso, 

nestatyti ant smakrinių registrų, nedėti ant palangių, prie radiatorių.  

  38. Pučiamųjų pamokose nepūsti ir neardyti svetimų instrumentų be atskiro mokytojo 

leidimo. 

  39. Styginių pamokose ypač atsargiai elgtis su nutrūkusiomis stygomis. 

  40. Fortepijono pamokose ypač atsargiai elgtis nuleidžiant ir pakeliant instrumento dangtį. 

  41. Nesibūriuoti, nesistumdyti prie instrumentų.  

  42. Apie bet kokius pastebėtus instrumentų gedimus ar kitokius pažeidimus nedelsiant 

informuoti mokytojus. 

  43. Visi, dirbantys klasėse, privalo palaikyti švarą ir tvarką. 

  44. Nejungti jokių prietaisų be mokytojo leidimo. 

 45. Nepalikti darbo vietos be mokytojo leidimo. 

 46. Draudžiama lakstyti mokyklos koridoriais, laiptais. 

 47. Draudžiama triukšmauti ir rėkauti ar kitokiais būdais trukdyti aplink vykstančioms 

pamokoms. 

 48. Draudžiama bėgti į prie mokyklos esančią važiuojamąją dalį. 

 49. Stumdytis ar kaip kitaip kenkti kitiems moksleiviams. 

 50. Privalu laikytis saugaus eismo taisyklių. 

 51. Klausytis budinčiojo nurodymų. 



 52. Mokytojui pabaigus pamoką  tvarkingai palikti mokyklos patalpas ar pereiti į kitą 

kabinetą. 

 53. Baigęs darbą, mokytojas  privalo apžiūrėti patalpą, langus, išjungti visus įjungtus į 

elektros tinklą prietaisus. 

 

IV. MOKINIŲ DARBO SAUGOS TAISYKLĖS GRUPINĖSE MUZIKOS, TEATRO 

PAMOKOSE  

 

 54. Mokytojas punktualiai pradeda pamoką pasitikdamas moksleivius ir nurodo jiems 

darbo vietas. 

 55. Pamokos metu mokiniai privalo vykdyti visus mokytojo nurodymus. 

 56. Pamokų metu griežtai draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ar kitomis 

priemonėmis nesusijusiomis su darbu pamokoje.   

 57. Moksleiviai per pamokas turi būti atidūs, drausmingi ir atsargūs.  

 58. Pamokos metu mokiniai privalo turėti tik tas priemones, kurios reikalingos darbui, 

kurias nurodė mokytojas ir nelaikyti darbo vietoje daiktų, nereikalingų darbo atlikimui.  

 59. Pamokoje laikytis griežtos asmens ir balso higienos:  

 59.1. dirbti tik švariomis rankomis, sutvarkytais nagais; 

 59.2. draudžiama bet koks kramtymas ar valgymas pamokos metu; 

 59.3. puse valandos nevalgyti prieš dainavimo pamokas; 

 59.4. puse valandos garsiai nekalbėti pasibaigus pamokai. 

 60. Pamokoje stovėti taip kaip nurodė mokytojas. 

 61. Atsargiai ir dėmesingai elgtis su natomis ir jų segtuvais: nežaisti, nesidaužyti ar kaip 

kitaip kelti pavojingus veiksmus sau ir aplinkiniams. 

 62. Sėdint didelėse patalpose nesisupti, netrankyti, nelaužyti kėdžių ir pan. 

 63. Dirbant su pieštukais ar kitomis aštriomis rašymo priemonėmis: 

 63.1. nelaikyti jų smaigaliais į viršų;  

 63.2. nedaryti staigių judesių su įrankiais, saugoti akis;  

 63.3. draugui įrankius paduoti suglaudus ir rankenėlėmis į jį ar buku galu į priekį; 

 63.4. nemojuoti su įrankiais rankose, nekišti jų į burną; 

 63.5. negalima mėtytis darbo priemonėmis. 

 64. Negalima specialiai gadinti kitų moksleivių įrankių ir drabužių.  

 65. Draudžiama liesti ar naudotis instrumentu be mokytojo leidimo. 

 66. Draudžiama dėti bet kokius daiktus ant instrumentų. 

 67. Draudžiama juos ardyti, atidarinėti, stumdyti, kiloti ar kaip kitaip mechaniškai liestis 

prie instrumento. 

 68. Nesibūriuoti, nesistumdyti  prie instrumentų.  

  69. Apie bet kokius pastebėtus instrumentų gedimus ar kitokius pažeidimus nedelsiant 

informuoti mokytojus. 

  70. Visi, dirbantys klasėse, privalo palaikyti švarą ir tvarką. 

  71. Nejungti jokių prietaisų be mokytojo leidimo. 

 72. Nepalikti darbo vietos be mokytojo leidimo. 

 73. Draudžiama lakstyti mokyklos koridoriais, laiptais. 

 74. Draudžiama triukšmauti ir rėkauti ar kitokiais būdais trukdyti aplink vykstančioms 

pamokoms. 

 75. Draudžiama bėgti į prie mokyklos esančią važiuojamąją dalį. 

 76. Stumdytis ar kaip kitaip kenkti kitiems moksleiviams. 

 77. Privalu laikytis saugaus eismo taisyklių. 

 78. Klausytis budinčiojo nurodymų. 

 79. Mokytojui pabaigus pamoką nesistumdant,  tvarkingai palikti mokyklos patalpas ar 

pereiti į kitą kabinetą. 

 80. Baigęs darbą, mokytojas  privalo apžiūrėti patalpą, langus, išjungti visus įjungtus į 

elektros tinklą prietaisus. 

 

 

 



V. VEIKSMAI  AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS 

 

 81. Pasijutus blogai ar susižeidus nedelsiant informuoti mokytoją, budintį ar mokyklos   

administraciją.  

  82. Suteikiama pirmoji pagalba. 

  83. Esant reikalui kviečiama greitoji pagalba, policija. 

  84. Apie įvykį informuojami mokyklos vadovai, administracija ir tėvai. 

  85. Susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, imamasi visų įmanomų saugos 

priemonių. 

 

__________________________________________ 
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