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ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJA 

MOKINIŲ VYKIMO Į EKSKURSIJAS IR KITUS RENGINIUS 

TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių vykimo į ekskursijas ir kitus renginius tvarka (toliau – Tvarka) parengta 

vadovaujantis Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr.ISAK-330, Lietuvos Respublikos Turizmo Įstatymu 

(1998 m. kovo 19 d., Nr.VIII-667, Vilnius).  

2. Tvarkos tikslas – reglamentuoti ekskursijų, išvykų ir kitų renginių už progimnazijos 

ribų Lietuvos Respublikos teritorijoje organizavimą bei užtikrinti mokinių saugumą.  

3. Ši Tvarka privaloma asmenims (toliau – vadovams), turintiems teisę organizuoti vaikų  

turizmo renginius (ekskursijas, sąskrydžius, varžybas, žygius ir kt.).  

4. Ekskursijos, žygio, išvykos programas ir renginių nuostatus rengia juos organizuojantis 

vadovas ir, suderinęs su progimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymui, teikia tvirtinti direktoriui. 

 

II. TURIZMO RENGINIO VADOVO PAREIGOS 

 

5. Turizmo renginio vadovas ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki renginio progimnazijos 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia:  

5.1. kelionės programą (1 priedas); 

5.2. mokinių sąrašą pagal parengtą formą (2 priedas). Į sąrašą įrašomi mokiniai, pateikę 

tėvų/globėjų sutikimą (3 priedas) bei išklausę saugos instruktažą, kurį renginio dalyviams praveda 

turizmo renginio vadovas ir apie tai fiksuoja formoje  iš  Tamo dienyno, pasirašytinai.  

5.3. Tėvų arba teisėtų mokinio globėjų rašytinius sutikimus (3 priedas), o vykstant su 

nakvyne – tėvų arba teisėtų mokinio globėjų rašytinius sutikimus (4 priedas). 

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui patikrina dokumentus, rengia įsakymą ir teikia 

tvirtinti progimnazijos direktoriui.  

7. Vadovaudamasis įsakymu, progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymo 

aprūpinimui, atsakingas už turizmo renginio vadovo saugą, supažindina grupės vadovą ar vadovus (jei 

į renginį vyksta daugiau kaip 15 mokinių – vyksta du turizmo renginio vadovai arba vienas vadovas ir  

vienas lydintysis) su saugos instruktažu ir pasirašytinai užpildo „Vaikų turizmo renginių vadovų saugos 

instruktavimo žurnalą“. 

8. Prieš išvykdamas į turizmo renginį, turizmo vadovas pasiima iš visuomenės sveikatos 

specialisto pirmosios pagalbos vaistinėlę, po išvykos ją gražina.  

9. Turizmo vadovas privalo laikytis programoje numatyto maršruto ir veiklų. 

10. Užtikrina vaikų saugą kelionėje bei programos veiklose, moka suteikti pirmąją 

medicininę pagalbą. 

11. Susidarius situacijai, gręsiančiai mokinių saugai, turizmo vadovas pakeičia maršrutą,  

sustabdo arba nutraukia turizmo renginio vykdymą, pasirūpina saugiu mokinių grįžimu į progimnaziją.  

12. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar iškilus bet kokiai vaiko saugumo ar sveikatos 

problemai, informuojamas progimnazijos direktorius.  

 

 

 

 



III. TURIZMO RENGINIO DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

13. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti: 

13.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose turizmo  

renginiuose; 

13.2. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose 

nuo 6 metų; 

13.3. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų; 

13.4. žygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų; 

13.5. žygiuose dviračiais nuo 12 metų;  

13.6. sąskrydžiuose, varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka; 

13.7. jaunesni negu aprašo 12.1–12.4 punktuose nurodyti vaikai gali dalyvauti turizmo  

renginiuose tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą. 

14. Vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali dalyvauti 

tik su gydytojo leidimu. 

15. Vaikų grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose, švietimo teikėjas skiria vadovą.  

Rekomenduojama 15 vaikų grupei skirti 1 vadovą. Konkretų vadovų skaičių, atsižvelgiant 

į renginio specifiką, mokinių amžių ir jų specialiuosius poreikius, nustato švietimo teikėjas. 

 

IV. MAUDYMOSI REIKALAVIMAI 

 

16. Turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais. 

17. Vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidžiama 

tik paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi vietose vadovaujantis Lietuvos 

higienos norma HN 2:2004 „Vaikų vasaros poilsio stovyklos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtintais Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-

275 (Žin., 2004, Nr. 44-2956) reikalavimais (su vėlesniais pakeitimais). 

18. Maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji. 

19. Maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint. 

20. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. Maudymosi metu turizmo renginio 

vadovui reikia būti labai atidžiam. 

21. Maudymosi metu draudžiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo 

signalas. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 

 

22. Tvarka įsigalioja nuo direktoriaus įsakymu patvirtinimo dienos. 

23. Tvarka skelbiama progimnazijos internetinėje svetainėje.  

24. Priedai, kuriuos vadovas privalo užpildyti iki išvykstant, pridedami prie Tvarkos.  

25. Su Tvarkos reikalavimais supažindinami visi pedagogai, organizuojantys mokinių 

išvykas, ekskursijas, žygius ir kitus renginius už progimnazijos teritorijos ribų. 

26. Organizuojant vaikų turizmo renginį į užsienį, vadovą (vadovus) ir mokinių sąrašą 

tvirtina progimnazijos steigėjas.  

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alytaus „Volungės“ progimnazijos  

mokinių vykimo į ekskursijas  

ir kitus renginius tvarkos 

2 priedas 

 

ALYATUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJA 

TURIZMO RENGINYJE DALYVAUJANČIŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS, KURIE SUSIPAŽINO 

SU SAUGAUS ELGESIO INSTRUKTAŽU 

 

 

Maršrutas ........................................................................................... 

Data .................................................................................................... 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Adresas Tėvų (globėjų) 

telefono Nr. 

Mokinio 

parašas 

      

      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Ekskursijos vadovas (-ai) .................................................................................................................. 

   (vardas, pavardė, parašas) 



Alytaus „Volungės“ progimnazijos  

mokinių vykimo į ekskursijas  

ir kitus renginius tvarkos 

1 priedas 

                                                                                                                                          

SUDERINTA 

  
(parašas) 

  
(vardas, pavardė) 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

  
(data) 

 

ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJA 

TURIZMO RENGINIO PROGRAMA 

 

Programos pavadinimas 

(maršrutas) 

 

 

 

Programos rengėjas, jo 

kvalifikacija 

 

 

 

Data  

 

Programos trukmė (išvykimo ir 

grįžimo laikas) 

 

Dalyviai, jų skaičius, amžius  

 

Tikslas(-ai)  

 

 

 

 

Uždaviniai  

 

 

 

Turinys (veiklos aprašas, ugdytini 

gebėjimai ir nuostatos). Gali būti 

nurodoma tematika, programos 

dermė su kitomis panašios kryp-

ties bendrojo lavinimo mokyklų 

programomis. 

 

 

 

 

 

 

Priemonės, literatūra  

 

Kita (prireikus programoje gali 

būti nurodyti siektini rezultatai, 

vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimas). 

 

 

 

 

 

 



Alytaus „Volungės“ progimnazijos  

mokinių vykimo į ekskursijas  

ir kitus renginius tvarkos 

3 priedas 

 

 

Alytaus „Volungės“ progimnazijos 

direktoriui 

 

 

 

S U T I K I M A S 

 

20____ m. ___________________ d. 

Alytus 

 

 

 

 Sutinku, kad mano sūnus / dukra / globotinis 

 

 ........................................................................................................................................................... 
(vardas, pavardė) 

 

20__ m. _______________ d. vyktų į ekskursiją (žygį, varžybas, sąskrydį, išvyką, stovyklą ir kt.)  

 

............................................................................................................................................................ 
(nurodyti vietą) 

 

Susipažinau su kelionės tikslais, specifika, maršrutu, trukme. Savo sūnų / dukrą / 

globotinį supažindinau su saugumo taisyklėmis.  

 

 

 

............................................................................... ................................  

(tėvų, globėjų vardas, pavardė)   (parašas) 

 

 



Alytaus „Volungės“ progimnazijos  

mokinių vykimo į ekskursijas  

ir kitus renginius tvarkos 

4 priedas 

 

Gerb. ___________________________ 

 

 

________m. ___________________ d. yra organizuojamas mokomasis – pažintinis 

turistinis žygis (ekskursija)______________________________. Žygio metu bus atliekami tyrimai, 

renkama kraštotyrinė medžiaga ir t.t. 

Išvykstame nuo mokyklos _____________ mėn. ____ d. ___val. Parvykstame prie mokyklos 

_____________ mėn. ____d. ____val. 

Kelionės maršrutas: iš___________________ iki ___________________ 

per_______________________________. 

Iš viso atstumas apie _______ km. Žygio trukmė ________ val. (nakvynė 

____________________). 

Jūsų vaikai yra supažindinti su saugaus elgesio ir eismo žygio metu taisyklėmis ir veiklos 

programa. Prašau Jūsų pakartotinai supažindinti savo vaikus su saugaus elgesio ir eismo taisyklėmis 

žygio metu, ypač prie vandens telkinių ir kelyje. Kviečiame žygio metu būti lydinčiu asmeniu.  

Jei nepatikit mums savo vaiko dėl saugumo užtikrinimo, nesutinkate dėl kelionės tikslo, 

veiklos, maršruto ar kitų dalykų, siūlome nepasirašyti sutikimo akto (4 priedas)  

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į mokytoją _______________________________. 

Skambinti tel.___________________ arba mob. _____________________________ . 

 

Renginio organizatorius ir už moksleivių saugumą žygio metu atsakingas 

asmuo_____________________________________________________________ 

(parašas, vardas pavardė, data) 

 

 

 

Susipažinau_________________ ________________ _______________________  

(tėvų, globėjų vardas, pavardė) (parašas) (data) 

.................................................................................................................... 

 

 

Kontaktinis telefonas žygio metu _____________________________________________________ 

(tėvai/globėjai kontaktinio telefono numerį pasilieka sau) 

       

 

 

 

 

 
 


