PATVIRTINTA
Vilniaus Mykolo Biržiškos
gimnazijos direktoriaus
2019 m. sausio 31
įsakymu Nr. V-10p
VILNIAUS MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJOS
2019-2021 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Vykdymo laikotarpis

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

1

2

1.1.

Peržiūrėti Mykolo Biršiškos
gimnazijos galimų pavojų ir
ekstremaliųjų situacijų rizikos
analizę ir prireikus ją atnaujinti
Peržiūrėti Mykolo Biršiškos
gimnazijos ekstremaliųjų situacijų
valdymo planą ir prireikus jį
atnaujinti.
Vykdyti Mykolo Biršiškos
gimnazijos ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių plano
veiksmingumo ir įgyvendinimo
stebėseną, prireikus patikslinti
planą.

1.2.

1.3.

2.1.

Dalyvauti Vilniaus priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
organizuojamuose 8 val. trukmės

2019 metai

2020 metai

2021 metai

Atsakingas
vykdytojas

3

4

5

6

1 tikslas - stiprinti pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms
1 ketvirtis
Direktoriaus
pavaduotojas
aplinkai
1 ketvirtis

1 ketvirtis

1 ketvirtis

Direktoriaus
pavaduotojas
aplinkai

1 ketvirtis

1 ketvirtis

1 ketvirtis

Direktoriaus
pavaduotojas
aplinkai

2 tikslas - tobulinti darbuotojų žinias ir įgūdžius
2 ketvirtis
Direktorius

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

7

8

Peržiūrų ir esant
poreikiui atliktų
korekcijų skaičius

≥1

Peržiūrų ir esant
poreikiui atliktų
korekcijų skaičius
per metus
Peržiūrų ir esant
poreikiui atliktų
korekcijų skaičius
per metus

≥1

Vadovo ar jo
įgalioto asmens
išklausytų kursų

1

≥1

Eil.
Nr.
1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.
3.2.

Vykdymo laikotarpis
Priemonės pavadinimas
2

įvadiniuose civilinės saugos
mokymo kursuose
Organizuoti 2 akad.val. trukmės
darbuotojų civilinės saugos
mokymus vadovaujantis
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento
direktoriaus patvirtintomis
tipinėmis civilinės saugos
mokymo programomis.
Organizuoti Mykolo Biršiškos
gimnazijos civilinės saugos stalo
pratybas
Organizuoti Mykolo Biršiškos
gimnazijos civilinės saugos
funkcines pratybas
Supažindinti
darbuotojus
su
Mykolo Biršiškos gimnazijos
patalpų paruošimo kolektyvinei
gyentojų apsaugai tvarka

2019 metai

2020 metai

2021 metai

Atsakingas
vykdytojas

3

4

5

6

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

7

8

skaičius
1 ketvirtis

1 ketvirtis

1 ketvirtis

Direktoriaus
pavaduotojas
aplinkai

Suorganizuotų
mokymų skaičius
per metus

1

1 ketvirtis

-

4 ketvirtis

Direktorius

Pratybų skaičius
per metus

≥1

4 ketvirtis
4 ketvirtis

2 ketvirtis

-

Direktorius

Pratybų skaičius

1

-

4 ketvirtį

-

Direktorius

Supažindintų
darbuotojų skaičius
nuo bendro
darbuotojų
skaičiaus

100

3 tikslas - sumažinti ekstremalių įvykių kilimo riziką arba galimus jų padarinius
Organizuoti
mokomąsias 4 ketvirtis
3 ketvirtis
3 ketvirtis
Direktorius
Pratybų skaičius
moksleivių evakavimosi pratybas
per metus
Atlikti elektros aparatų (kištukinių
Kartą į
Kartą į ketvirtį
Kartą į
Direktoriaus
Suremontuotų ar
lizdų, kištukų, paskirstymo
ketvirtį
ketvirtį
pavaduotojas
pakeistų elektros
dėžučių, jungiklių) būklės
aplinkai
aparatų bendras

≥1
100

Eil.
Nr.
1

Vykdymo laikotarpis
Priemonės pavadinimas
2

2019 metai

2020 metai

2021 metai

Atsakingas
vykdytojas

3

4

5

6

apžiūrą, prireikus, kviesti elektros
specialistą.

3.3.

Patikrinti gesintuvų galiojimo
laiką, pasibaigus gesintuvo
garantiniam laikui atlikti jo
techninę priežiūrą.

3 ketvirtis

3 ketvirtis

3 ketvirtis

Direktoriaus
pavaduotojas
aplinkai

3.4.

Prieš naujų mokslo metų pradžią
tikrinti evakuacinių kelių, išėjimų
būklę.

3 ketvirtis

3 ketvirtis

3 ketvirtis

Direktoriaus
pavaduotojas
aplinkai

3.5.

Periodiškai atlikti elektros
įrenginių ir instaliacijos izoliacijos
varžų matavimus
Privalomas darbuotojų sveikatos
patikrinimas (kontrolė)

4 ketvirtis

4 ketvirtis

4 ketvirtis

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Direktoriaus
pavaduotojas
aplinkai
Direktoriaus
pavaduotojas
aplinkai

3.6.

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

7

8

skaičius nuo
apžiūros metu
nustatytų
netvarkingų
elektros apartų
skaičiaus, proc.
Gesintuvų,
kuriems atlika
techninė priežiūra,
skaičius nuo
gesintuvų su
pasibaigusiu
garantiniu laiku
skaičiaus, proc
Tvarkingų,
neužkrautų
evakuacijos kelių
skaičius nuo
bendro evakuacijos
kelių skaičiaus
Atliktų matavimų
skaičius per metus
darbuotojų skaičius
nuo bendro
darbuotojų
skaičiaus

100

100

≥1

100

