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ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2016–2018 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas ir tikslas Vykdymo laikotarpis (metais), įgyvendinimo terminas  Atsakingi 

vykdytojai 

Atžyma apie 

įvykdymą 

Pastabos 

2016 metams 2017 metams 2018 metams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Kaupti ir analizuoti informaciją ir duomenis 

apie buvusias ekstremaliąsias situacijas, 

ekstremaliuosius įvykius 

Pastoviai Pastoviai Pastoviai Atsakingas už 

civilinę saugą 

  

2. Tikslinti mokyklos galimų pavojų ir rizikos 

analizę. Kasmet ją peržiūrėti ir esant 

reikalui, taisyti 

Esant reikalui Esant reikalui Esant reikalui Atsakingas už 

civilinę saugą 

  

3. Tikslinti Alytaus Panemunės pagrindinės 

mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtų 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 

atsakingų asmenų grupės sudėtį 

Esant reikalui Esant reikalui Esant reikalui Atsakingas už 

civilinę saugą 

  

4. Tikslinti tarpusavio pagalbos planą su 

Alytaus miesto savivaldybe 

Esant reikalui Esant reikalui Esant reikalui Atsakingas už 

civilinę saugą 

  

5. Paskelbti ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planą ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

2016 – 2018 m. priemonių planą mokyklos 

internetinėje svetainėje 

Po atnaujinimo Po atnaujinimo Po atnaujinimo Atsakingas už 

civilinę saugą 

  

6. Nagrinėti ir prireikus atnaujinti mokyklos 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos 2016 – 

2018 m. priemonių planą 

I ketvirtis I ketvirtis I ketvirtis Atsakingas už 

civilinę saugą 

  

7. Organizuoti funkcines pratybas mokykloje Kartą per metus Kartą per metus Kartą per metus Atsakingas už 

civilinę saugą 

 

  



8. Organizuoti mokymus mokyklos mokiniams 

ir darbuotojams 

Kartą per metus Kartą per metus Kartą per metus Atsakingas už 

civilinę saugą 

 

  

9. Nagrinėti ir atnaujinti ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planą 

Iki kovo 31 d. Iki kovo 31d. Iki kovo 31 d. Atsakingas už 

civilinę saugą 

  

10. Supažindinimas su saugiu elgesiu prie 

vandens telkinių ir vandens telkiniuose 

gegužės, birželio 

mėnesiais 

gegužės, birželio 

mėnesiais 

gegužės, birželio 

mėnesiais 

Žmogaus saugos 

mokytojas, klasės 

auklėtojas 

  

11. Supažindinimas su gaisrų  pavojais gamtoje kovo, balandžio 

mėnesiais 

kovo, balandžio 

mėnesiais 

kovo, balandžio 

mėnesiais 

Žmogaus saugos 

mokytojas, klasės 

auklėtojas 

  

12. Supažindinti su žiemos pavojais. Elgesiu ant 

ledo 

gruodžio, 

sausio, vasario 

mėnesiais 

gruodžio, 

sausio, vasario 

mėnesiais 

gruodžio, sausio, 

vasario 

mėnesiais 

Žmogaus saugos 

mokytojas, klasės 

auklėtojas 

  

13. Saugus elgesys  naudojantis pirotechnikos 

priemonėmis 

gruodžio, 

sausio mėnesiais 

gruodžio, 

sausio mėnesiais 

gruodžio, 

sausio mėnesiais 

Žmogaus saugos 

mokytojas, klasės 

auklėtojas 

  

14. Saugus elgesys su elektros prietaisais Kartą per metus Kartą per metus Kartą per metus Žmogaus saugos 

mokytojas, klasės 

auklėtojas 

  

15. Priminimas apie saugią elgseną eismo 

aplinkoje 

Kartą per metus Kartą per metus Kartą per metus Žmogaus saugos 

mokytojas, klasės 

auklėtojas 

  

_____________________ 
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