
Plano priedas Nr. 12 

PATVIRTINTA 

 Grigiškių gimnazijos 

Direktorės įsakymu 

2022 12 22, Nr.V-351 

 

Grigiškių gimnazijos veiksmų kilus gaisrui planas 

 
1. Priešgaisrinės apsaugos padalinių iškvietimas kilus gaisrui. 

a) Darbo dienomis darbo laiku ( nuo 7-30 iki 17,00 ) : 

- Apie pastebėtus dūmus ar gaisro židinį visi darbuotojai privalo pranešti apsaugos darbuotojai mokyklos 

foje . 

- Apsaugos darbuotoja praneša direktorei , jai nesant budinčiajam direktoriaus pavaduotojui paskirtam 

budėti tą dieną pagal direktorės patvirtintą budėjimo grafiką. Nesuradus – skambina telefonu 112 ir praneša 

gaisro vietą ir adresą . 

- Esant atvirai liepsnai iš karto skambinti 112 . 

b) Darbo dienomis ( nuo 0-00 iki 7,30 ir nuo 17-00 iki 24-00 ) ir išeiginėmis bei švenčių 

dienomis : 

- Budėtojai ir sargai esant gaisro požymiams telefonu 112 iš mokyklos patalpų 

, o jam neveikiant iš bet kurios artimiausios vietos iškviečia priešgaisrinės apsaugos padalinį . Po to praneša 

direktorei ir direktoriaus pav. ūkio reikalams . 

2. Priešgaisrinės apsaugos padalinių sutikimas . 

a) Darbo dienomis darbo laiku ( nuo 7-30 iki 17,00 ) : 

- Visą informaciją teikia direktoriaus pav. ūkio reikalams V.Jatkela , jam nesant 

, direktorė arba vyresn. budintis. 

b) Darbo dienomis ( nuo 0-00 iki 7,30 ir nuo 17-00 iki 24-00 ) ir išeiginėmis bei švenčių 

dienomis : 

- Visą informaciją teikia budintis sargas, ar budėtojas . 

3. Mokyklos darbuotojų veiksmai kilus gaisrui : 

a) Jolantos Žilinskienės veiksmai kilus gaisrui : 

- Praneša direktorei , jam nesant vyresn. budinčiajam paskirtam budėti tą dieną pagal direktorės patvirtintą 

budėjimo grafiką . Nesuradus – skambina telefonu 112 ir praneša gaisro vietą ir adresą . 

-  Įjungti gaisro garsinę signalizaciją . 

b)   Valytojos budinčios 1-ame aukšte veiksmai kilus gaisrui : 

-  Atidaryti visas paradinio įėjmo duris ir jas užfiksuoti . 

c) Valytojos budinčios 2-ame aukšte veiksmai kilus gaisrui : 

- Atidaryti atsarginio išėjimo duris nuo upės pusės ir nuo Kovo 11-osios gatvės . 

d) Mokytojų vedančių pamokas veiksmai kilus gaisrui : 

- Išgirdus garsinę gaisro signalizaciją nedaleisti panikos . 

- Evakuoti iš kabinetų moksleivius pagal iškabintus evakuacijos planus. 

-  Susirinkimo vieta- aikštelė prie senos mokyklos. 

- Išvestus moksleivius iš pastato patikrinti pagal sąrašą . 

- Apie atliktą evakuaciją ir trūkstamus asmenis pranešti direktorei 



e) Patalpų aptarnavimo darbininkų veiksmai kilus gaisrui : 

- Naudodamiesi pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis stabdo ugnies plitimą . 

4. Vadovavimas evakuacijai : 

a) Evakuacijai iš bibliotekos ir skaityklos vadovauja ir ją vykdo bibliotekos 

vedėja B. Jatkelienė . 

b) Evakuacijai iš valgyklos vadovauja ir ją vykdo soc. pedagogė J.Petrucina . 

c) Evakuacijai iš 3-ojo aukšto vadovauja direktoriaus pavaduotoja D. Gaurytė. 

d) Evakuacijai iš 2-ojo aukšto vadovauja direktoriaus pavaduotoja A.Vakar. 

e)  Evakuacijai iš 1-ojo aukšto vadovauja direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalamsV.Jatkela. 

f) Gaisro gesinimo darbams vadovauja direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams V.Jatkela. 

g) Po evakuacijos visi vadovai atsiskaito direktorei apie esamą padėtį. 
 


