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MOKINIŲ SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS FIZNIO UGDYMO PAMOKOSE
I. BENDROJI DALIS
1. Mokyklos sporto salė yra mokslo paskirties objektas ir turi būti naudojamas fizinio
ugdymo ir neformaliojo švietimo užsiėmimams pagal patvirtintą tvarkaraštį.
2. Rengti varžybas, renginius numatytus mokyklos metinėje veiklos programoje bei
pagal suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir Sporto skyriais renginių
planą.
3. Fizinio ugdymo pamokoms mokiniai pasiruošia persirengimo kambariuose
pertraukos metu.
4. Visi mokiniai privalo dalyvauti pamokoje.
5. Atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos problemų, lankantiems
specializuotas valstybines ar savivaldybių sporto mokyklas, fizinio ugdymo mokytojas siūlo kitą
veiklą: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus.
6. Mokiniai privalo raštiškai susipažinti su saugaus elgesio taisyklėmis fizinio ugdymo
pamokose.
II. ELGESIO TAISYKLĖS SPORTO SALĖJE
7. Po skambučio į pamoką mokiniai tvarkingai išsirikiuoja priesalyje prie sporto salės
durų. Atėjęs mokytojas atrakina sporto salės duris ir suleidžia mokinius.
8. Į fizinio ugdymo pamoką mokiniai atvyksta ir dalyvauja joje dėvėdami tvarkingą
sportinę aprangą ir avėdami švarią sportinę avalynę, skirtą tik vidaus patalpoms.
9. Mokiniams draudžiama savarankiškai imti inventorių. Už sportinio inventoriaus
išdavimą atsakingas fizinio ugdymo mokytojas.
10. Sportinis inventorius naudojamas griežtai pagal paskirtį ir stebint mokytojui.
11. Mokiniui patyrus traumą apie įvykį mokytojas nedelsiant informuoja budintį
administracijos atstovą, esant reikalui mokinio tėvus. Pirmąją med. pagalbą suteikia mokytojas
arba, esant reikalui, kviečiamas visuomenės sveikatos specialistas.
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12. Mokiniai turi tausoti ir saugoti inventorių, esantį sporto salėje. Mokinys, sugadinęs
inventorių, privalo jį suremontuoti arba padengti išlaidas, susijusias su inventoriaus remontu arba
įsigijimu, jei jo suremontuoti neįmanoma.
III. ELGESIO TAISYKLĖS PERSIRENGIMO KAMBARIUOSE
13. Persirengimo kambarius pertraukų metu atrakina ir užrakina fizinio ugdymo
mokytojas. Pamokų metu persirengimo kambariai yra užrakinami. Fizinio ugdymo mokytojas
atsakingas už mokinių (kurių pamoka bus vedama) saugumą sporto salės ir persirengimo patalpose.
14. Baigus persirengti ir išėjus vienos klasės mokiniams (tiems, kuriems baigėsi
pamoka), mokytojai apžiūri persirengimo kambarių tvarką, įrangą ir tik tuomet įleidžia persirengti
kitos klasės mokinius, kuriems vyks pamoka. Pastebėjęs bet kokį inventoriaus apgadinimą
nedelsiant apie tai raštu informuoja budintį administracijos atstovą.
15. Už padarytą žalą persirengimo kambariuose, dušo kabinose atsako tos klasės,
kurios metu buvo nustatyta padaryta žala, mokinys. Nustatyti pažeidimai turi būti sutvarkyti ar
padengtos jo išlaidos.
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