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TAURAGĖS TARAILIŲ PROGIMNAZIJA 

 

EVAKUACIJOS TVARKA 
 

 

Evakuacijos tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos 1998 m. 

gruodžio 15 d. Nr. VIII-971 (suvestinė redakcija nuo 2017-11-01) įstatymu. 

Susidarius ekstremaliai situacijai ( kilus gaisrui, gavus pranešimą apie užminavimą, užterštumą 

pavojingomis medžiagomis) reikia: 

- apie pavojingas situacijas nedelsiant pranešti gimnazijos direktoriui, pavaduotojams 

ugdymui,  aplinkai; 

- nedelsiant informuoti gelbėjimo tarnybas bendruoju pagalbos numeriu 112. Atsakingas 

direktorius ir pavaduotojas aplinkai; 

- evakuacijos pradžią mokykloje  skelbti pavojaus signalu: 1 ilgas (apie 5 sek.) ir 2 trumpi 

(maždaug po 3 sek.), evakuacijos pradžią skelbia budintis darbininkas (valytoja); 

- evakuacijos pradžią ikimokyklinio ugdymo grupėje skelbti pavojaus signalu: ranka 

skambinant skambučiu - įspėjimo signalas),  evakuacijos pradžią skelbia auklėtojos padėjėja dirbanti 

„Meškučių“ grupėje; 

- evakuacijos keliuose vengti sumaišties, susigrūdimo. 

Gavus pranešimą apie pavojingą situaciją ir evakuaciją, pamokas vedantys mokytojai, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo grupių auklėtojai privalo: 

- patikslinti pamokose, darželio grupėse esančių vaikų skaičių; 

- organizuoti mokinių išvedimą iš mokyklos, ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo 

grupių pagal evakuacijos schemas. Klasių, grupių duris palikti atrakintas; 

- išvedus mokinius, darželio vaikus  į nurodytą vietą (progimnazijos krepšinio aikštelę, 

darželio kiemo teritoriją), patikslinti mokinių skaičių ir informuoti progimnazijos direktorių, o jam 

nesant, direktoriaus pavaduotoją aplinkai. Mokinių skaičių tikslina priešmokyklinės ugdymo grupės 

auklėtojas, darželio vaikų – grupių auklėtojai. 

- paradines mokyklos duris atidaro bibliotekininkė, jai nesant – 101 kab., aktų salėje  dirbantys 

mokytojai; 

-  duris į vidinį kiemą – 104 kab. esantis mokytojas, jam nesant- budinti valytoja, kiemsargis; 

- sporto salės duris į vidinį kiemą  kūno kultūros mokytojas; 

- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – grupių auklėtojai. 



  

Atsakingų darbuotojų funkcijos:     

- direktoriaus pavaduotojas ugdymui reguliuoja mokinių srautus prie pagrindinio išėjimo; 

- direktoriaus pavaduotojas aplinkai  reguliuoja mokinių srautus prie atsarginio išėjimo; 

- „Meškučių“ grupės auklėtoja reguliuoja pagrindinį išėjimą esantį šalia „Meškučių“ grupės 

kuris atsiveria  į darželio kiemo teritoriją, „Voveraičių“ grupės auklėtoja – į vidinio kiemo teritoriją – 

kuris atsiveria vaizdu prie įvažiavimo vartų, priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja – duris 

atsiveriančias į pagrindinio kiemo teritoriją iš valgyklos patalpos;  

- direktoriaus pavaduotoja aplinkai patikrina ar neliko mokinių bei darbuotojų II aukšto 

patalpose ir tualetuose, bibliotekininkė patikrina ar neliko mokinių bei darbuotojų I aukšto patalpose 

ir tualetuose; 

- darželio auklėtoja dirbanti „Voveraičių“ grupėje patikrina ar neliko vaikų ir darbuotojų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo grupių patalpose. 

- progimnazijos direktorius krepšinio aikštelėje tikslina išėjusių mokinių ir darbuotojų skaičių; 

- elektros srovės tiekimą darželio patalpose išjungia „Voveraičių“ grupėje dirbanti auklėtoja, 

mokykloje budinti valytoja. 

Evakuacija vykdoma pagal pridėtą evakuacijos schemą: 

Evakuacijos planas: 

II aukštas  

205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 klasės išeina laiptine per šoninį išėjimą į mokyklos 

stadioną; 

201, 202, 203, 204 kabinetai  išeina laiptine per pagrindinį išėjimą į mokyklos stadioną; 

I aukštas 

106, 105, 103, 102, 101 klasės, 109 – biblioteka, 108 – aktų salė išeina per pagrindinį išėjimą į 

mokyklos stadioną; 

104 klasė  išeina per šoninį išėjimą į mokyklos stadioną; 

107 sporto salė išeina per šoninį sporto salės išėjimą į  mokyklos stadioną; 

Pradinukai ir pailginta grupė (101), valgykla (102) išeina per valgyklos išėjimą į   darželio 

kiemo teritoriją; 

Priešmokyklinio ugdymo grupė(103) ir 104, 105, 106, 107, 119 kabinetai  išeina per vidinį  

virtuvės išėjimą į   darželio kiemo teritoriją (įvažiavimo pusėn); 

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Voveraitės“ (108), „Meškučiai“ (111) ir 120, 109, 110 kabinetai 

išeina per pagrindinį  išėjimą į darželio kiemo teritoriją; 

 

Direktorė       Elmyra Jurkšaitienė  



  

Susipažinome su Evakuacijos tvarka: 

 Eil. 

Nr. 
Pavardė Vardas Pareigos Parašas 

1.  Elmyra Jurkšaitienė Direktorė  

2.  Abromavičienė Vaida  
Anglų kalbos  mokytoja 

Mokytojo padėjėja 
 

3.  Augaitienė Gražina  Geografijos mokytoja  

4.  Baublienė Nijolė  Pradinio ugdymo mokytoja  

5.  Beitnerienė Lina  Bibliotekininkė  

6.  Cancingerienė Laima  Ikimokyklininio ugdymo auklėtoja  

7.  Čepauskienė Lina Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vaiko auginimo atostogose 

8.  Galbogis Vidas  Technologijų mokytojas  

9.  Ernesta Giačienė Meninio ugdymo mokytoja  

10.  Girdžiuvienė Violeta  Muzikos mokytoja  

11.  Gudaitienė Loreta  Pradinio ugdymo mokytoja  

12.  Ignatavičienė Ingrida  Pradinio ugdymo mokytoja  

13.  Juozaitienė Eglė  Kūno kultūros mokytoja  

14.  Juškevičienė Sigita 
Anglų kalbos  mokytoja 

Mokytojo padėjėja 
 

15.  Kabatkinienė Jūratė Ikimokyklininis ugdymas  

16.  Kavaliauskienė Giedrė  Pradinio ugdymo mokytoja  

17.  Kazlauskienė Edita  IT mokytoja, raštinės vedėja  

18.  Klimašauskienė Redutė  
Fizikos, dalyko „Gamta ir žmogus“, 

matematikos mokytoja 
 

19.  Knapkienė Roberta Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  

20.  Lebedžinskienė Diana  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

21.  Medeikienė Virginija  Logopedė/spec. pedagogė  

22.  Miškenienė Jovita  Socialinė pedagogė  

23.  Mozuraitytė Zita  Matematikos mokytoja  

24.  Naujokienė Okseda  Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja  

25.  Norvilienė Aušra  Istorijos, etikos mokytoja  

26.  Novikovienė Sigita  Pradinio ugdymo mokytoja  

27.  Nūtautienė Vilma  Biologijos, technologijų mokytoja  

28.  RakevičienėNijolė  Muzikos mokytoja  

29.  Rakevičius Arūnas  Neformalaus ugdymo mokytojas  

30.  Ramanauskienė Danutė  Chemijos mokytoja  

31.  Rimkuvienė Laura 
Anglų k. mokytoja 

Pailgintos dienos grupės auklėtoja 
 

32.  Simonavičienė Rosita  Lietuvių kalbos mokytoja  

33.  Skausmenis Karolis  Dorinio ugdymo (evangelikų tikyba), dailė  

34.  Šaltienė Ligita  Lietuvių kalbos mokytoja  

35.  Šermukšnienė Jolanta  Pradinio ugdymo mokytoja  

36.  Vaitkevičienė Džiuljeta  Dorinio ugdymo (katalikų tikyba), dailė  

37.  Irena Skrodenytė Užsienio kalbų mokytoja (rusų k.)  

38.  Reda Laurinavičienė Direktoriaus pavaduotoja aplinkai  

39.  Irena Balčiūnienė Vyr. buhalterė  

40.  Stasė Mikutienė Budinti valytoja  

41.  Laima Šimkienė Valytoja  

42.  Vytautas Paulauskas Vairuotojas  



  

43.  Antanas Kleinas Kiemsargis  

44.  Aretas Sutkaitis Inžinierius-programuotojas  

45.  Linas Toleikis Darbininkas  

46.  Romualda Uhmonienė 
Auklėtojos padėjėja, kiemsargė, skalbėja 

ikimokyklinio ugdymo grupėse 
 

47.  Laima Chomičienė Auklėtojos padėjėja  

48.  Vida Dedūrienė Auklėtojos padėjėja  

49.  Olga Toleikienė Auklėtojos padėjėja, valytoja  

 

 
 


