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 11 priedas  

ŽMOGAUS SAUGOS UGDYMO INTEGRAVIMAS Į DALYKUS  

5-8, GIMNAZIJOS I - IV KLASĖSE 2019 - 2020 M. M.  
 

 Mažinant mokinių mokymosi krūvį gimnazijos tarybos (2018-08-29 protokolas Nr. 5) 

pritarimu žmogaus sauga integruojama į pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų turinį: 

Žmogaus saugos ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams įgyti žmogaus įvairiapusės 

saugos ir asmeninės kompetencijos pagrindus. Siekiama, kad mokiniai būtų atsakingi už savo 

elgesį, rūpintųsi savo ir kitų saugiu gyvenimu. 

Žmogaus saugos ugdymas tiesiogiai siejamas su gyvenimo praktika. Ugdymo procese 

naudojamas aktyvus mokymas bei aktyvūs mokymosi būdai, tai projektiniai darbai, mokomosios 

ekskursijos į saugos specialistų buveines, reikiamos informacijos ieškojimas įvairiuose šaltiniuose 

(internete, periodinėje spaudoje ir kt.), stebimos ir tiriamos situacijos, susijusios su grėsmėmis ir 

pavojais saugumui. Mokiniai skatinami dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose – mokytis jaunųjų 

gamtininkų, fizikų, chemikų ir kt. mokyklose.  

Žmogaus Saugos ugdymo uždaviniai. Mokiniai turėtų: 

1. suvokti žmogaus saugos svarbą ir saugaus elgesio principus; 

2. ugdyti tvirtus savisaugos, situacijos vertinimo bei pagalbos kitam gebėjimus; 

3. psichologiškai pasirengti bei tinkamai elgtis pavojingose situacijose; 

4. gebėti rasti reikalingos ir patikimos informacijos apie žmogaus saugą; 

5. atpažinti ir vertinti svarbiausius pavojus buityje, gamtoje, žinoti kaip jų išvengti arba 

sumažinti; 

6. suvokti kelių eismo aplinką, atpažinti eismo aplinkos grėsmes, žinoti saugaus eismo 

modelius; 

7. tinkamai elgtis ir išvengti pavojaus gyvybei ir sveikatai gresiant ekstremaliajai situacijai; 

8. tinkamai elgtis ir suteikti pirmąją pagalbą ištikus nelaimei. 
 

ŽMOGAUS SAUGOS PROGRAMOS TEMŲ INTEGRAVIMAS 5-8 KLASĖSE 

5 klasė: 

Eil. Nr.  Tema Integruojama 

(dalykas, klasės 

vadovo bei  

specialistų veiklos) 

Val. sk. 

1.  Pavojai  buityje ir gamtoje. Gamta ir žmogus 2 

2.  Atsakomybė už naminius gyvūnus. Naminių gyvūnų 

apsauga esant ekstremalioms situacijoms. 

Gamta ir žmogus 1 

3.  Gaisro pavojai buityje. Veiksmai pavojų atvejais. Technologijos 2 

4.  Pavojai žmogaus sveikatai. Veiksmai pavojų atvejais. Technologijos 2 

5.  Šeimos veiksmų planavimas, jeigu įvyktu nelaimė. Kl. vadovas, 

psichologas, soc. 

pedagogas 

2 

6.  Galimos ekstremalios situacijos. Pavojai. Veiksmai jų 

atvejais. 

Kl. vadovas, 

psichologas, soc. 

pedagogas 

2 

7.  Saugus elgesys  namuose, laike, kelyje, gamtoje. 

Saugus kelias į mokyklą ir namo. Saugus elgesys 

transporte. 

Kl. vadovas, 

psichologas, soc. 

pedagogas 

4 

8.  Pirmoji pagalba nudegus, susižeidus, apsinuodijus. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

2,5 

9.  Manipuliavimo ir grupinio spaudimo atvejai, kaip 

jiems atsispirti. 

Kl. vadovas, 

psicholoogas, soc. 

pedagogas 

1 

Iš viso  18,5 val. 
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6 klasė:  

E

Eil. 

Nr.  

Tema Integruojama 

(dalykas, klasės 

vadovo bei  

specialistų veiklos) 

Val. sk. 

1.  Medžiagų degumas. Buityje naudojamos gaisto ir 

sprogimo atžvilgiu pavojingos medžiagos. Saugus 

elgesys. 

Technologijos 4 

2.  Gaisrai buityje. Kaip jų išvengti. 

 

Technologijos 2 

3.  Traumos buityje. Nudegimai, nušalimai. Atpažinti kaulų 

lūžio, nušalinimo, šilumos smūgio požymius ir suteikti 

pirmąją pagalbą. 

Technologijos  

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

2 

4.  Pirmoji pagalba buitinių nudegimo ir nušalinimo traumų 

atvejais. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

1 

5.  Civilinės saugos signalai, elgesys juos išgirdus. Kl. vadovas, 

psichologas, soc. 

pedagogas 

2 

6.  Saugus elgesys kelyje. Pėstieji eismo dalyviai ir jų saugus 

elgesys. 

Kl. vadovas, 

psichologas, soc. 

pedagogas 

4 

7.  Pirmoji pagalba nukentėjus eismo įvykiuose. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

1 

8.  Kaip įveikti nerimą, stresą, esant nepalankioms 

aplinkybėms. 

Kl. vadovas, 

psichologas, soc. 

pedagogas 

1 

9.   Saugaus elgesio taisyklės sportuojant. Fizinis ugdymas 1,5 

Iš viso 18,5 val. 

7 klasė: 

Eil. 

Nr.  

Tema Integruojama 

(dalykas, klasės 

vadovo bei  

specialistų veiklos) 

Val.sk. 

1.  Gaisrai miškuose ir durpynuose. Pievų, ražienų 

deginimo padariniai. 

Biologija 2 

2.  Gamtiniai pavojai (gaisras, viesulas, žaibas, 

potvynis), veiksmai jiems kilus. 

Biologija 3 

3.  Gaisrai miškuose ir durpynuose. Geografija 2 

4.  Gamtiniai pavojai (gaisras, viesulas, žaibas, 

potvynis), veiksmai jiems kilus 

Geografija 2 

5.  Būtinieji reikmenys, kilus ekstremaliai situacijai. Geografija 2 

6.  Buityje naudojamos cheminės medžiagos ir jų 

keliami pavojai. 

Technologijos, 

chemija 

2 

7.  Paprasčiausios kvėpavimo organų ir odos apsaugos 

priemonės.  

Technologijos 2 

8.  Kaip pasirinkti ir saugiai naudoti kūno priežiūros 

priemones. 

Biologija 1 

9.  Žaizdų tvarstymo būdai, medžiagos. Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

1 

10.   Saugaus elgesio taisyklės sportuojant. Fizinis ugdymas 1 

Iš viso 18 val. 
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8 klasė: 

Eil. Nr. Tema Integruojama 

(dalykas, klasės 

vadovo bei  

specialistų veiklos) 

Val. sk. 

1.  Aplinkos biologinė tarša. Pagrindinės užkrečiamosios 

ligos. 

Biologija 4 

2.  Skubūs veiksmai kilus gaisrui miške ar pievoje. Biologija 1 

3.  Degimas. Gaisro pavojai. Toksinės medžiagos degimo 

proceso metu. 

Chemija 2 

4.  Buityje naudojamų cheminių medžiagų keliami 

pavojai. 

Chemija 2 

5.  Paprasčiausios kvėpavimo organų ir odos apsaugos 

priemonės. 

Chemija 2 

6.  Pirmoji pagalba nukentėjus nuo cheminių medžiagų 

poveikio. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

1 

7.  Maisto produktų apsauga įvairaus pobūdžio taršai. Technologijos 2 

8.  Priešgaisrinio režimo samprata. Priešgaisrinis režimas 

mokykloje. 

Kl. vadovas, 

psichologas, soc. 

pedagogas 

2 

9.  Gaisro gesinimo būdai ir priemonės. Parankinės gaisro 

gesinimo priemonės. Gesintuvai, jų tipai, veikimo 

principas. 

Fizika 3 

Iš viso  19 val 
 

Valandų paskirstymas pagal dalykus ir veiklas: 

Dalykas 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. Iš viso 5-8 kl (val.) 

Gamta ir žmogus 3    3 

Biologija   6 5 11 

Geografija   6  6 

Fizika    3 3 

Chemija   1 6 7 

Technologijos 4 7 3 2 16 

Kūno kultūra  1,5 1  2,5 

Kl. vadovas, psichologas, soc. 

pedagogas 

9 7  2 18 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

2,5 3 1 1 7,5 

  Iš viso (val.) 18,5 18,5 18 19 74 val. 

37 val. 37 val. 
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ŽMOGAUS SAUGOS PROGRAMOS TEMŲ INTEGRAVIMAS IG-IIG KLASĖSE 

IGkl.: 

Eil. 

Nr. 

Tema Integruojama 

(dalykas, klasės 

vadovo bei  specialistų 

veiklos) 

Val. sk. 

1.  Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. Ryšys 

tarp individo, šeimos ir bendruomenės sveikatos ir 

saugumo. 

Kl. vadovas, 

psichologas, soc. 

pedagogas 

1 

2.  Būdai, kurie sumažina susižalojimų  riziką namie, 

mokykloje, bendruomenėje. 

Kl. vadovas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

1 

3.  Traumų ir sužalojimų rizikos sumažinimas užsiimant 

fizine veikla ir aktyviai sportuojant. 

Kūno kultūra 1 

4.  Kaip užtikrinti saugumą kasdien naudojantis elektra ir 

veikiant jos įrenginių aplinkoje. 

Fizika 1 

5.  Saugios ir darnios aplinkos sau, bendruomenei ir 

gyvūnams kūrimas. 

Biologija 1 

6.  Informacijos gyvūnų gerovės klausimais įvairiuose 

informaciniuose  portaluose rinkimas ir sklaida, skatinant 

pilietiškumą ir bendruomeniškumą. 

IT, biologija 1 

7.  Eismo aplinka ir eismo dalyvis. Kūno kultūra 1 

8.  Aplinkos apsauga: tarša išmetamosiomis dujomis, 

poveikis sveikatai. 

Gamtos mokslai 1 

9.  Eismo dalyvių atsakomybė už savo elgesį kalyje, 

nuobaudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus. 

Transporto (sausumos, vandens, oro) sukeltas 

traumatizmas Lietuvoje ir pasaulyje (lyginamoji 

statistika). 

Kl. vadovas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

1 

10.  Atpažinti požymius ir suteikti pirmąją pagalbą 

apsinuodijimo, ištikus šokui, šilumos smūgio,  traumų ir 

sužeidimų atvejais. Praktiniai užsiėmimai. 

Kl. vadovas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

1 

Iš viso  

 

10 val.  

II Gkl.: 

Val. 

skai

čius 

Tema Integruojama 

(dalykas, klasės 

vadovo bei  

specialistų veiklos) 

Val. 

skaiči

us 

1.  Gaisro gesinimas: pirminės gaisro gesinimo priemonės, 

ugnies gesintuvai. 

Chemija 1 

2.  Gamtinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos. Geografija 1 

3.  Ekologinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos. Biologija 1 

4.  Techninio pobūdžio ekstremaliųjų  situacijų priežastys. Fizika 1 

5.  Socialinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos sąvoka. Istorija 1 

6.  Pirmoji pagalba sutrikus kvėpavimui: kada sutrinka 

kvėpavimas, kokia žala, kokių priemonių imtis, kas gali 

suteikti profesionalią pagalbą.  

Kl. vadovas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

1 

7.  Atpažinti požymius ir suteikti pirmąją pagalbą 

apsinuodijimo, ištikus šokui, šilumos smūgio,  traumų ir 

sužeidimų atvejais. Praktiniai užsiėmimai. 

Kl. vadovas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

2,5 

Iš viso  8,5 

val. 

IG-IIG klasėse skiriama 18,5 val. 
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Žmogaus saugos ugdymo programa integruojama į vidurinio ugdymo turinį. 

Dalykas  Turinys Temos  Gebėjimai Žinios ir 

supratimas 

Dorinis 

ugdymas  

(etika, tikyba) 

 

1. 

Psichologinis 

pasirengimas 

grėsmėms ir 

pavojams  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Saugi 

elgsena buityje 

ir gamtoje. 

1.1. Kas yra prekyba 

žmonėmis? (kokios 

galimos priežastys ir kaip 

netapti prekybos 

žmonėmis auka). Kokios 

bendruomenės įstaigos ir 

organizacijos gali 

suteikti pagalbą. 

1.2. Kaip stiprinti savo, 

šeimos, bendruomenės 

sveikatą ir saugumą. 

Mano indelis kuriant 

saugią visuomenę. 

2.1. Kodėl svarbi 

atsakomybė? 

(informavimas apie 

nesaugią situaciją gali 

išgelbėti gyvybę, pateikti 

pvz. iš savo aplinkos). 

 

 

 

2.2. Saugios ir darnios 

aplinkos sau, 

bendruomenei ir 

gyvūnams kūrimas. 

Gyvūnų teisių 

pažeidimai, jų padariniai 

ir problemos. Gyvūnų 

gerovės samprata. 

Organizacijos bei 

įstaigos , kurios suteikia 

reikalingą pagalbą  

gyvūnų gerovei bei 

žmogaus saugai 

užtikrinti.  

1.1. Priimti 

adekvačius su 

saugumu 

susijusius 

sprendimus. 

1.2.Dalintis 

apibendrinta 

informacija su 

sauga 

susijusiomis 

temomis, reikšti 

savo nuomonę ir 

ją pagrįsti. 

2.1. Kurti saugią 

ir darnią aplinką 

sau, šeimai, 

bendruomenei ir 

gyvūnams. 

 

 

 

 

2.2.Rinkti, 

naudotis ir 

skleisti 

informaciją 

saugaus elgesio 

klausimais. 

1.1. Pateikti 

argumentuotų 

pvz. iš mokomųjų 

dalykų, masinio 

informavimo 

priemonių, 

susijusių su 

saugiu elgesiu, 

juos apibendrinti. 

 

 

 

 

2.1. Apibrėžti 

savo ir aplinkinių 

socialinius 

vaidmenis kuriant 

saugią aplinką, 

įsipareigojimus ir 

atsakomybę už 

pareigų 

nevykdymą.  

2.2 Įvardinti 

priemones, kurios 

spręstų 

problemas, 

susijusias su 

saugos 

reikalavimais ir 

jų nesilaikymu. 

2.3. Nurodyti į ką 

kreiptis 

reikalingos 

pagalbos, 

suformuluoti 

kreipimąsi. 

2.4. Pateikti pvz., 

kaip informacijos 

sklaida prisideda 

prie 

bendruomenės 

gerovės ir 

žmogaus saugos 

užtikrinimo. 

Klasės vadovai 

(klasių 

valandėlės); 

Mokytojai-

dalykininkai 

(instruktažai, 

3. Saugi 

elgsena eismo 

aplinkoje. 

3.1. Eismo aplinka ir 

eismo dalyvis. Eismo 

tvarka, tykantys pavojai. 

Pėsčiųjų, dviratininkų, 

keleivių, vairuotojų 

elgesys eismo aplinkoje. 

3.1. Atsakingai 

ir 

kompetentingai 

elgtis eismo 

aplinkoje. 

 

3.1. Apibrėžti 

savo ir aplinkinių 

socialinius 

vaidmenis kuriant 

saugią aplinką, 

įsipareigojimus ir 
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organizuojant 

išvykas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamtos 

mokslai  

(fizika) 

 

 

 

Socialiniai 

mokslai 

(geografija) 

 

 

 

 

Matematika, 

IT 

 

 

Eismo įvykiuose 

patiriamos traumos. 

Eismo dalyvio 

atsakomybė kelyje. 

Eismo dalyvio pareigos 

ir nuobaudos už eismo 

taisyklių pažeidimus.   

Pasyvaus saugumo 

priemonės. ,,Pavojingų 

situacijų „vertinimas, 

teisingų sprendimų 

priėmimas . 

3.2. Kelio, laiko, greičio 

sąvokų plėtojimas / 

gilinimas, fizikinių 

dėsnių įtaka eismo 

saugumui. 

 

 

3.3. Aplinkos apsauga: 

tarša išmetamosiomis 

dujomis, poveikis 

sveikatai, aplinką 

saugančios transporto 

priemonės (pvz. 

elektromobiliai).  

3.4. Laiko (metų, 

savaitės dienų, paros, 

valandų) avaringumo 

statistika ir priežastys  

(analizė). 

Transporto (sausumos, 

vandens, oro) sukeltas 

traumatizmas Lietuvoje 

ir pasaulyje (ar ES)  

(lyginamoji statistika). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Rinkti, 

naudotis ir 

skleisti 

informaciją 

saugaus elgesio 

klausimais. 

atsakomybę už 

pareigų 

nevykdymą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pagrįsti 

vertinimą ir 

sprendimą 

aplinkos ir savo 

elgesio stebėjimo 

apibendrintais 

duomenimis. 

3.3. Įvardinti 

priemones, kurios 

spręstų 

problemas, 

susijusias su 

saugos 

reikalavimais ir 

jų nesilaikymu. 

3.4. Nurodyti į ką 

kreiptis pagalbos 

suformuluoti 

kreipimąsi. 

3.5.Pateikti pvz., 

kaip informacijos 

sklaida prisideda 

prie gerovės ir 

žmogaus saugos 

užtikrinimo. 

Dienos skirtos 

civilinei ir 

priešgaisrinei 

saugai III-IVG 

kl.  

Žmogaus 

sauga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Saugi 

elgsena 

ekstremaliose 

situacijose 

4.1. Civilinės saugos 

sąvoka. Lietuvos 

gyventojų teisės ir 

pareigos civilinės saugos 

srityje. Gyventojų 

apsauga (kolektyvinė, 

asmeninė); evakavimas į 

saugią teritoriją (skubus, 

uždelstas, savo 

transportu, evakavimo 

punktai). Kolektyvinės 

gyventojų apsaugos, 

taikytinos pasaulyje. 

Evakuacinis išėjimas: 

sąvoka bei reikalavimai 

evakuaciniams 

išėjimams. 

4.1. Naudotis 

asmenines ir 

kolektyvines 

gyventojų 

apsaugos būdais 

ir priemonėmis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Apibūdinti 

vietas, tinkamas 

kolektyvinei 

gyventojų 

apsaugai. 

Pasakyti 

artimiausiai 

kolektyvinei 

gyventojų 

apsaugai 

pritaikytą vietą. 
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Gamtos 

mokslai 

(biologija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamtos 

mokslai 

(chemija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialiniai 

mokslai  

(istorija) 

 

4.2. Gaisro gesinimas. 

Gesinimo principai. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Gamtinio pobūdžio 

ekstremalios situacijos; 

Lietuvai būdingi 

geologiniai, 

meteorologiniai, 

hidrologiniai gamtiniai 

reiškiniai, kurie gali kelti 

pavojų žmogaus 

sveikatai ir gyvybei; 

Epidemijos, epizootijos 

sąvokos, pavojingų 

užkrečiamų ligų pvz.; 

Klimato kaitos poveikis. 

Saugaus elgesio principai 

artėjant pavojingam 

gamtiniam reiškiniui. 

Ekologinio pobūdžio 

ekstremalioji situacija. 

Grėsmės ekologiniam 

saugumui: gamtinės, 

techninės, socialinės, 

kriminalinės. Globalinės 

grėsmės ekologiniam 

saugumui. 

4.4. Techninio pobūdžio 

ekstremaliųjų situacijų 

priežastys. Lietuvoje 

vykusios ir galimos 

techninio pobūdžio 

avarijos. Veiksmai 

pasklidus cheminėm 

medžiagoms. Veiksmai, 

evakuacijos atveju bei jei 

nurodyta likti namuose. 

Gyventojų apsaugos nuo 

radiacinės taršos 

veiksmai, jodo 

profilaktika. 

4.5. Terorizmas. masinis 

naikinimo ginklas, 

spūstis minioje, riaušės 

(pavojai ir potencialiai 

pavojingos vietos). 

Teroristinių išpuolių pvz. 

pasaulyje. Bioterorizmo 

galimybės. Įtartinos 

4.2. 

Atsakingai ir 

kompetentingai 

elgtis žmogaus 

ar gamtos 

sukeltose 

ekstremaliose 

situacijose. 

4.2. Iliustruoti 

pvz. skirtumus 

tarp asmeninės ir 

kolektyvinės 

gyventojų 

apsaugos. 

 

 

4.3. Apibūdinti 

žmogaus ar 

gamtos sukeltas 

ekstremalias 

situacijas ir jų 

poveikį 

žmonėms, turtui, 

aplinkai, pateikti 

pvz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Įvardinti 

pirmaeilius 

saugos veiksmus 

įvykus avarijai 

mokyklos, namų 

aplinkoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Paaiškinti 

bendras saugumo 

taisykles vykstant 

į potencialiai 

pavojingas 

teroristinio 

išpuolio atžvilgiu 

vietas. 
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pašto siuntos ( veiksmai). 

Pagrindinės taisyklės 

kaip elgtis tapus įkaitu, 

atsidūrus po 

nuolaužomis. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistės  

(klasės 

valandėlių 

metu). 

5. Pirmoji 

pagalba 

5.1. Pirmoji pagalba. 

Pirmosios pagalbos 

veiksmai esant 

skirtingiems 

sužeidimams, epilepsijai, 

cukraus kiekio 

sumažėjimui kraujyje. 

Kaip elgtis susižalojus 

buityje. Kuo skiriasi 

pagalba avarinėje 

situacijoje ir pirmoji 

pagalba. Gelbėjimo 

įgūdžiai avarinėje 

situacijoje. Gaivinimas 

laukiant gydytojo, 

dirbtinis kvėpavimas. 

5.1. Atpažinti 

grėsmingas 

gyvybei būkles 

ir suteikti 

pirmąją pagalbą. 

5.1. Apibūdinti 

grėsmingų 

gyvybei būklių 

požymius ir 

pirmosios 

pagalbos 

veiksmus joms 

ištikus. 

 

5.2.Pateikti pvz., 

kokius gaivinimo 

veiksmus galima 

atlikti laukiant 

gydytojo. 
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