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ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS MOKINIŲ DARBO IR SAUGAUS ELGESIO
UŽSIĖMIMUOSE TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Patvirtintos taisyklės yra norminis Menų mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams
jų veiklos ir elgesio reikalavimus Menų mokykloje, kad nebūtų padaryta žala mokinių saugai,
sveikatai ir aplinkai.
2. Taisyklės nusako su mokinių veikla susijusius pavojus ir reikalauja griežtai laikytis
saugos priemonių, elgesio taisyklių, etiketo reikalavimų kiekvienoje veikloje.
3. Mokytojai laikosi darbo saugos reikalavimų ir instruktuoja mokinius: pirmąją mokslo
metų savaitę, prieš užsiėmimus, ekskursijas, koncertus ir kt. Apie tai pažymi dienyne.
II SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
4. Mokiniams draudžiama:
4.1. Menų mokyklos teritorijoje rūkyti ir turėti elektronines cigaretes, vartoti ir turėti bet
kokias narkotines, psichotropines, alkoholines bei kitas LR įstatymo numatytas neleistinas
svaiginimosi priemones;
4.2. filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius be
jų sutikimo;
4.3. užsiėmimo metu išeiti iš klasės, vaikščioti ir trukdyti mokytojams vesti užsiėmimus;
4.4. bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam neskirtose
vietose, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt.;
4.5. niokoti Menų mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti
šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.).
5. Mokiniai privalo:
5.1. laiku ateiti į užsiėmimus ir savavališkai neišeiti iš užsiėmimų;
5.2. vykdyti mokytojo nurodymus;
5.3. kultūringai ir drausmingai elgtis užsiėmimų ir pertraukų metu;
5.4. laikytis tarpusavio bendravimo ir kultūringo elgesio taisyklių.
III SKYRIUS
MOKINIŲ DARBO SAUGOS TAISYKLĖS DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ
UŽSIĖMIMUOSE
6. Dirbant su teptukais, pieštukais, dažais:
6.1. nelaikyti jų smaigaliais į viršų;
6.2. nedaryti staigių judesių su įrankiais, saugoti akis;
6.3. draugui įrankius paduoti suglaudus ir rankenėlėmis į jį ar buku galu į priekį;
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6.4. nepalikti išskleistų ant stalo krašto;
6.5. nemojuoti su įrankiais rankose, nekišti jų į burną;
6.6. negalima mėtytis darbo priemonėmis;
6.7. negalima specialiai gadinti kitų mokinių įrankių ir drabužių;
6.8. norint išvengti burnos ertmės nudegimų ir apsinuodijimų, negalima ragauti, uostyti
dažų, klijų, plastilino, molio ar kitų kietų, skystų medžiagų reikalingų darbui;
6.9. nejungti jokių prietaisų be mokytojo leidimo.
7. Tvarkingai elgtis įstaigos tualetuose:
7.1. nepilti jokių cheminių priemonių į kriauklę;
7.2. po darbo švariai su muilu nusiplauti rankas, sutvarkyti kriauklę, užsukti vandens
čiaupus;
7.3. nesitaškyti, nesilaistyti vandeniu.
8. Dirbant su adatomis ir smeigtukais:
8.1. siūti su antpirščiu;
8.2. adatas ir smeigtukus laikyti tam tikroje vietoje: spec. dėžutėse ar pagalvėlėje, nepalikti
jų darbo vietoje;
8.3. draudžiama juos imti į burną;
8.4. negalima siūti surūdijusia adata;
8.5. iškarpas ir audinius tvirtinti aštriais smeigtukų galais, nukreiptais nuo dirbančiojo.
9. Dirbant su žirklėmis:
9.1. laikyti žirkles nustatytoje vietoje;
9.2. žirkles dėti suglaustais ašmenimis;
9.3. perduoti draugui žirkles „auselėmis“ į priekį.
10. Dirbant su vąšeliu ir virbalais:
10.1. nėrinį laikyti rankose ne arčiau 30–40 cm;
10.2. vąšelį ir virbalus laikyti dėžutėje. Negalima smeigti į mezginį, dirbti su surūdijusiais
virbalais ar vąšeliu.
11. Dirbant su siuvimo mašina:
11.1. tinkamai parengti ją darbui ir prižiūrėti atsižvelgiant į siuvimo mašinos instrukciją;
11.2. sėdėti nesusilenkus;
11.3. baigus darbą vietą palikti tvarkingą.
12. Dirbant su lygintuvu:
12.1. laidyti tik mokytojui leidus;
12.2. laidyti atsargiai ant minkšto patiesalo;
12.3. nežinant medžiagos sudėties pirmiausia išlaidyti jos gabalėlį;
12.4. baigus darbą išjungti lygintuvą.
IV SKYRIUS
MOKINIŲ DARBO SAUGOS TAISYKLĖS MUZIKOS UŽSIĖMIMUOSE
13. Muzikos užsiėmimuose:
13.1. privaloma laikytis griežtos asmens higienos: dirbti tik švariomis rankomis;
13.2. draudžiama naudotis muzikos instrumentu be mokytojo leidimo;
13.3. draudžiama dėti bet kokius daiktus ant muzikos instrumentų;
13.4. draudžiama juos ardyti, atidarinėti, stumdyti, kiloti ar kaip kitaip mechaniškai liestis
prie instrumento;
13.5. atsargiai elgtis su styginių instrumentų nutrūkusiomis stygomis;
13.6. atsargiai elgtis nuleidžiant ir pakeliant fortepijono dangtį;
13.7. nesibūriuoti, nesistumdyti prie muzikos instrumentų;
13.8. apie bet kokius pastebėtus instrumentų gedimus ar kitokius pažeidimus nedelsiant
informuoti mokytojus;
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13.9. atsargiai ir dėmesingai elgtis su natomis ir jų segtuvais: nežaisti, nesidaužyti ar kaip
kitaip kelti pavojingus veiksmus sau ir aplinkiniams;
13.10. sėdint didelėse patalpose nesisupti, netrankyti, nelaužyti kėdžių ir pan.
V SKYRIUS
MOKINIŲ DARBO SAUGOS TAISYKLĖS TEATRO UŽSIĖMIMUOSE
14. Užsiėmimams tinkamai pasiruošti aprangą ir avalynę:
14.1. apranga turi atitikti anatomines ir fiziologines mokinių organizmo ypatybes, drabužiai
turi netrikdyti kraujo apytakos. Drabužiuose neturi būti veržiančių detalių. Jie turėtų nevaržyti
kvėpavimo bei kūno judesių. Netinka ankšta apranga;
14.2. avalynė turi būti laidi orui, patogi, atitikti dydį.
15. Užsiėmimų, varžybų metu rankų nagai turi būti trumpai nukirpti, plaukai susegti ar
surišti. Negalima dėvėti papuošalų – auskarų, žiedų, grandinėlių ir kt.
16. Laikytis saugaus elgesio reikalavimų, būti atsakingam, kad nepadarytų žalos savo ir kitų
sveikatai.
17. Naudotis inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, laikantis mokytojo nurodymų ir
rekomendacijų.
18. Nejungti jokių elektros prietaisų be mokytojo leidimo.
VI SKYRIUS
MOKINIŲ DARBO SAUGOS TAISYKLĖS CHOREOGRAFIJOS IR SPORTINIO
UGDYMO UŽSIĖMIMUOSE
19. Užsiėmimams tinkamai pasiruošti aprangą ir avalynę:
19.1. apranga turi atitikti anatomines ir fiziologines mokinių organizmo ypatybes, drabužiai
turi netrikdyti kraujo apytakos. Drabužiuose neturi būti veržiančių detalių. Jie turėtų nevaržyti
kvėpavimo bei kūno judesių. Netinka ankšta apranga;
19.2. avalynė turi būti laidi orui, patogi, atitikti dydį.
20. Užsiėmimų, varžybų metu rankų nagai turi būti trumpai nukirpti, plaukai susegti ar
surišti. Negalima dėvėti papuošalų – auskarų, žiedų, grandinėlių ir kt.
21. Naudotis inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, laikantis mokytojo nurodymų ir
rekomendacijų.
VII SKYRIUS
VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS
22. Pasijutus blogai ar susižeidus nedelsiant informuoti mokytoją ar mokyklos
administraciją.
23. Esant reikalui kviečiama greitoji pagalba, policija.
24. Apie įvykį informuojami mokyklos vadovai, administracija ir tėvai.

______________________________

