
                                                       

Vilniaus Antakalnio gimnazija 

CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ ATASKAITA 

 

Vilniaus Antakalnio gimnazijos ekstremalių situacijų valdymo grupė (ESVG) planuoja 2019 

m. balandžio mėn.4 d. 11 val. 30 min. atlikti gimnazijos mokinių, mokytojų, svečių bei darbuotojų 

mokymą civilinės saugos tema,- evakuaciją iš pastato, kai gimnazijoje įvyksta ekstremali situacija- 

gaisras. 

 

Mokymai vykdomi remiantis Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorės 2019 m. kovo 13 d. 

įsakymu Nr.V-47 Dėl pasirengimo civilinės saugos pratyboms ir jų vykdymo. 

Mokymų tikslas- maksimaliai greitai evakuoti mokinius, mokytojus, gimnazijos svečius ir 

dirbančiuosius iš gimnazijos pastato esant ekstremaliai situacijai „Gaisras“ ir prisilaikant iš anksto 

numatytų sąlygų. 

 Mokymo vieta- gimnazijos I, II ir III korpusai, esantys Antakalnio g. Nr.29. 

 IV korpuse, esančiame Antakalnio g. Nr.31, mokymai vykdomi iš gimnazijos bibliotekos ir 

skaityklų. Mokymo dalyviai- mokiniai, mokytojai, aptarnaujantis ir pagalbinis personalas, 

mokykloje esantys svečiai ir kiti pašaliniai asmenys. 

 

Gaisro židinį pastebėjo pastato švarą prižiūrinčios gimnazijos valytojos ir tuoj pranešė 

mokyklos budėtojai. Budinčioji pasikartojančiais trimis ilgais skambučiais, girdimais visoje 

gimnazijoje, pranešė visiems mokiniams, mokytojams, svečiams ir darbuotojams apie kilusį gaisrą. 

Telefonu informavo sekretorę, mokyklos direktorę ir direktorės pavaduotoją ugdymo aprūpinimui 

apie kilusį gaisrą. 

 

Mokytojos, klasėse vedančios pamokas, išveda mokinius iš gimnazijos patalpų į futbolo aikštę, 

ant kurios aptvaro pritvirtintas ženklas „Susirinkimo vieta“. Aikštėje mokytojos mokinius 

perskaičiuoja ir įsitikina, kad visi jos prižiūrimi mokiniai yra išvesti ir praneša apie tai paskirtiems 

už kiekvieno korpuso evakuaciją atsakingiems asmenims. Mokytojos kartu su savo išvedamais 

mokiniais prijungia prie grupės mokykloje esančius ir nerandančius išėjimo mokyklos svečius ir 

kitus pašalinius asmenis. 

 

Direktorės įsakymu už I-o korpuso moksleivių evakuaciją ir saugumą atsakinga direktorės 

pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė, už II-o korp.- skyriaus vedėja Rima Dudzevičienė, už 

III-o korp.- skyrių vedėjos Violeta Kriščiūnienė ir Ramunė Dzidzevičienė. Už evakuaciją iš IV 

korpuso bibliotekos ir skaityklų atsakinga bibliotekos vedėja Irena Kryžanauskienė. 

 

I-o korpuso klasėse besimokantys, mažojoje sporto salėje sportuojantys ir mokytojų 

kambaryje esantys mokiniai, mokytojai, dirbantieji išvedami per I-o korpuso paradinį išėjimą ir per 

išėjimą link stadiono. 

II-o korpuso evakuacija vyksta per II-o korpuso paradinį ir šoninį išėjimus. 

III-o korpuso evakuacija vyksta per II-o korpuso išėjimus ir per didžiosios sporto salės 

išėjimus. 

Atsarginiai išėjimai iš III-o korpuso yra pro I-o aukšto kabinetų langus. 

Iš didžiosios sporto salės, jos persirengimo kambarių mokiniai, mokytojai, kiti esantys salėje 

evakuojami tiesiai į lauką per salėje esančius išėjimus. 

Evakuojamųjų iš visų gimnazijos korpusų susirinkimo vieta –futbolo aikštė, pažymėta ženklu 

„Susirinkimo vieta“ arba šalia esanti pievelė. 

Atsakingieji už korpusų evakuaciją surinktą informaciją apie evakuotus žmones nedelsiant 

perduoda ESV grupės vadovui. Nurodyti klasių, mokinių skaičių, apytikrį evakuacijos laiką. 

 

Pasibaigus evakuacijai – civilinės saugos mokymams - ESV grupė aptarė evakuacijos 

rezultatus: su kokiomis problemomis susidūrė, ką reikėtų tobulinti, buvo ar nebuvo naudos iš 

mokymų ir kodėl, ar įvykdyti mokymų tikslai. 

 

ESVG vadovo pavaduotojas                                                  Edmundas Lukas 


