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ROKIŠKIO R. JUODPĖS GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ  TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

                     

       1. Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas (toliau – aprašas) nustato Rokiškio r. 

Juodupės gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, 

sąskrydžių, varžybų  - toliau – turizmo renginiai) organizavimo tvarką ir yra parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaikų turizmo renginių organizavimo 

aprašu. 

       2. Aprašo tikslas – reglamentuoti turizmo renginių organizavimą, vykdymą ir laiduoti                 

renginiuose dalyvaujančių mokinių  saugumą. 

3. Mokinių  grupės, naudojamosios  visuomeniniais, vandens keliais, keliaudamos draustiniais ar 

kitomis riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo taisyklėmis,  

    nustatytomis šiems keliams ir teritorijoms. 

4. Apraše vartojamos sąvokos:  

                ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu 

ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas; 

                gidas – asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas,   

gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves; 

                išvyka – organizuotas vaikų grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą panaudojant  

transporto priemones; 

                sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) poilsio ar  

ugdymo tikslais; 

                turizmo renginio vadovas – asmuo, turintis tinkamą pasirengimą, organizuojantis                 

pasiruošimą turizmo renginiui ir jam vadovaujantis;  

                turistinė stovykla – trumpalaikio vaikų poilsio organizavimas rekreacinėje teritorijoje 

įrengtoje stovyklavietėje; 

                vaikų turizmo renginys – trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos (gali būti     

sudedamoji formaliojo ir neformaliojo švietimo programos dalis)  vykdymas keičiant vietą                  

pažintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais; 

                varžybos – organizuotas vaikų (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais; 

        žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu 

pėsčiomis ar naudojant įvairias priemones; 

  

                        II. TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMOS 

 

5. Turizmo renginių programos rengiamos vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių  

biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu.  

6. Žygio, ekskursijos, išvykos programas ir sąskrydžio, varžybų nuostatus rengia turizmo 

renginio vadovas -  gimnazijos mokytojas, tvirtina Gimnazijos gimnazijos direktorius.  

 

                  III. TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

          7. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti: 

           8. Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokinių  grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose, 

gimnazijos direktorius  skiria turizmo renginio vadovą. Penkiolikos mokinių grupei skiriamas vienas 

vadovas.  Didesnėms nei 15 vaikų grupėms skiriami 2 turizmo renginio vadovai, ar daugiau.  

           9. Gimnazijos direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą: 

           9.1. tvirtina turizmo renginio išvykos programą, dalyvių sąrašą, turizmo renginio vadovo(-ų) 

kandidatūrą(-as); 



 

 

2 
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           9.2. saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja turizmo renginių vadovą(-us)       

vadovaudamasis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais 

nuostatais. 

           9.3. nustato turizmo renginių vadovo(-ų)  pareigas; 

           9.4. už gerą programos vykdymą gali paskatinti turizmo renginio vadovą  ir vaikus; 

           9.5. už programos vykdymo pažeidimus turizmo renginio vadovą gali nubausti drausmine  tvarka. 

           10. Turizmo renginio vadovas, užtikrindamas turizmo renginių vaikų saugumą: 

           10.1. rengdamas žygio, ekskursijos, išvykos programą numato detalų maršrutą (atsižvelgia į 

dalyvių amžių, jų pasirengimo lygį ir fizinę būklę, nustato išvykimo, atvykimo vietą ir laiką,                     

nakvynės vietą);  

           10.2. šių nuostatų  nustatyta tvarka apie vykdomą turizmo renginį informuoja vaikų tėvus; 

           10.3. supažindina grupės narius su pirmosios pagalbos teikimu ir naudojimusi pirmosios pagalbos 

vaistinėle, saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei maudymosi                    

reikalavimais. Saugos instruktažus su vaikais registruoja tam skirtame žurnale; 

           10.4. vadovaujantis patvirtinta turizmo renginio programa užtikrina vaikų saugą renginio metu,  

moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą; 

           10.5. susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia 

turizmo renginio vykdymą. 

           11.  Turizmo renginiuose dalyvaujantys mokiniai:    

           11.1. susipažinę su turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais pasirašo  

žurnale; 

           11.2. privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi ir mandagūs, vykdyti turizmo renginio  

vadovo(-ų) nurodymus. 

 

                             IV.  TURIZMO RENGINIŲ DOKUMENTŲ RUOŠIMAS 

 

 12.  Mokytojas, norėdamas organizuoti turizmo renginį ar išvyką  paruošia dokumentų paketą kurio 

sudėtyje turi būti : 

 12.1. Išvykos programą, kurioje nurodyti  maršrutai, renginio programa, tikslas, uždaviniai, laikas  ir 

lankytinos vietos bei kita su išvyka susijusi informacija.  ( Priedas Nr. 1)   

 12.2. Mokinių vardinis sąrašas su nurodytomis mokinių klasėmis,  mokinių ir tėvų (globėjų) 

telefonų numeriais lydinčių mokytojų pavardėmis  ( Priedas Nr. 2). 

 12.3. Saugos instruktavimo programa.  Gimnazijos direktoriaus patvirtinta saugos instruktavimo 

programą pagal turizmo renginio sezono laiką, trukmę ir  išvykos pobūdį. ( Priedas Nr. 3 ) 

 12.4. Renginiuose dalyvaujančių vaikų saugos instruktavimų žurnalas.  Trumpas instruktažo 

turinys su mokinių parašais (Priedas Nr. 4 ).  

 12.5. Pranešimas apie turistinį renginį. Informacijų apsikeitimo lapas patvirtintas tėvų (globėjų) 

parašu,  kuris ruošiamas pagal išvykos pobūdį, nurodant kontaktinius telefonus  ir būtiniausią 

informaciją: išvykos  ir sugrįžimo  laiką, vietą, būtiniausių  daiktų bei  priemonių sąrašą. (Priedas Nr. 5).    

 13. Paruoštų dokumentai pateikiami raštvedei ir registruojami Gimnazijos  nustatyta tvarka.  

 

                                               V. MAUDYMOSI  REIKALAVIMAI  

 

           14. Turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos ir sporto tikslais.  

           15. Vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidžiama tik 

paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi vietose.  

           16. Maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji. 

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

           18. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai.  

           19. Maudymosi metu turizmo renginio vadovui reikia būti labai atidžiam. 

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

signalas. 
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                             VI. ĮVYKUS NELAIMINGAM ATSITIKIMUI  

 

          21. Įvykus nelaimingam įvykiui, turizmo renginio vadovas užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą 

ir įvertinęs įvykio svarbą nedelsiant    informuoja  specialiąsias tarnybas.  Apie esamą padėtį informuoja   

Gimnazijos vadovą bei   turizmo renginio dalyvių tėvus arba globėjus.  

          22. Išnagrinėjus nelaimingo atsitikimo aplinkybes, Gimnazijos direktorius informuoja Rokiškio 

rajono švietimo skyriaus vedėją. 

          23. Įvykus nelaimingam įvykiui, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo                   

ministro patvirtintais Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos  nuostatais  

 

 

VII. RENGINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMAS 

 

           24. Renginiai finansuojami teisės aktų nustatyta tvarka.  

           25. Turistinės išvykos gali būti finansuojamos  mokinių tėvų ( globėjų) iš anksto informuojant  

juos apie reikiamą sumą numatomoms renginio  išlaidoms. Klasės išvyką ugdymo proceso metu galima 

organizuoti, jei joje dalyvauja 70 procentų klasės mokinių.   

          26. Turistinės stovyklos programos gali būti finansuojamos pagal Vaikų vasaros poilsio programų 

finansavimo tvarkos aprašą.  

                                                  _______________________________________ 
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                                                                                             Priedas  Nr. 1 

 

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJA 

 

            PATVIRTINTA 

Rokiškio r. Juodupės  gimnazijos  direktoriaus                                                                                                                                                                             

2017 m.  ........................ d. įsakymu  Nr. M-      
                                                               

 

IŠVYKOS PROGRAMA 

____________________ 

(data) 

Juodupė 

 

 Juodupės gimnazijos ________ klasės mokiniai 20__ m. ______________ mėn. ____ d. 

vyksta į ekskursiją, turistinį žygį, išvyką  ir kt.  maršrutu:________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 TIKSLAI: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 UŽDAVINIAI: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 LANKYTINOS VIETOS: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 Mokiniai išvežami iš __________________________    ___________ val. 

   (vietos pavadinimas) 
 

 Parvežami į _____________________________          ___________ val. 

                (vietos pavadinimas) 

 Nakvynės vieta ____________________________________________________ 
 

Išvykos vadovas (ė) _____________________________ atsakingas (a) už mokinių gyvybę, saugumą  ir 

tvarką. 

 

Išvykos vadovo (ės) pavaduotojas (a) _____________________________ atsakingas (a) už  

   (vardas, pavardė) 

mokinių gyvybę, saugumą ir tvarką. 

 

 

Mokiniai į ekskursiją, žygį, išvyką vyksta___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  ( transportu) 

Už kelionę apmokama _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Parengė: 

Išvykos vadovas (ė) 

 

___________________________________ 

               (parašas) 

 

___________________________________ 

             (vardas, pavardė) 

 

Vadovo (ės) pavaduotoja (as) 

 

_________________________________ 

              (parašas) 

 

_________________________________ 

         (vardas, pavardė) 

 

SUDERINTA: 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                   _________________         Audronė Rekertienė 

                 (parašas) 

 Ūkio dalies vedėja                                              _________________        Gražina Smalskienė    

                  (parašas) 

Vyriausioji buhalterė                                          _________________         Gailutė Vaikutienė 

                                       (parašas) 
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                                         Priedas Nr. 2 

 

PATVIRTINTA                                                                                            

Rokiškio r. Juodupės  gimnazijos  direktoriaus                                                                                                                                                                             

2017 m.  ........................ d. įsakymu  Nr. M-      
 

 

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJA 

 

Renginio data: .................................................. 

       

Mokinių vykstančių į ..................................................................................................... 
                                    ( renginio pavadinimas)  

 

SĄRAŠAS 
 

Nr. Mokinio pavardė vardas  Klasė Mokinio telefonas Tėvų ( globėjų) 

telefonas 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

Renginys vyksta  ............................................................................................................................ 
 ( vieta kur vyksta renginys) 

 

Mokinius lydi mokytojai :  ......................           ..............................................................................      
                                              (parašas)                                                                            ( Vardas Pavardė )  

 

                                                              ......................           ..............................................................................      
                                              (parašas)                                                                            ( Vardas Pavardė ) 
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                                                                                                                                             Priedas Nr. 3                                                                  

                                                                                                           

PAVYZDYS                                                                                              

                                                                                                                                             

                                                                                       PATVIRTINA  

 Rokiškio r. Juodupės  gimnazijos  direktoriaus                                                                                                                                                                      

2017 m.  ........................ d. įsakymu  Nr. M-                                                                                                             

 

                                                                                                                   

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS 

                                                                

MOKINIŲ  IŠVYKOS 2017 - 12 -10 Į  VILNIŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PROGRAMA 

 

 

1. BENDROJI DALIS 

1.1 Patvirtinta instrukcija yra norminis mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams jų veiklos ir 

elgesio reikalavimus išvykos metu, kad nebūtų padaryta žala gamtai ir kitų mokinių saugai ir 

sveikatai. 

1.2 Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, rizikas ir reikalauja griežtai laikytis 

saugos priemonių, mokinio elgesio taisyklių ir etiketo reikalavimų kiekviename išvykos etape. 

1.3 Mokiniui, supažindintam pasirašytinai su šia instrukcija ir pažeidusiam šios instrukcijos 

reikalavimus, taikoma drausminė ir administracinė atsakomybė pagal mokykloje nustatytą 

tvarką. 

2. GALIMI  RIZIKOS VEIKSNIAI RENGINIO METU, SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ 

POVEIKIO. 

2.1 Neatsargus elgesys laukiant traukinio perone ar traukinyje, kuris gali sukelti nelaimingą įvykį. 

Saugos priemonė – laikytis saugaus eismo taisyklių ir etiketo reikalavimų traukinyje: keleiviams 

leidžiama įlipti (išlipti) tik transporto priemonei visiškai sustojus; nesistumdyti įlipant ar išlipant 

iš traukinio;  kuo mažiau vaikščioti po vagonus,  stovėti, triukšmauti. Draudžiama iškišti rankas 

ar persisverti per traukinio langą. 

2.2 Neatsargus elgesys  grupę pasitikusiame autobuse. Saugos priemonė – laikytis saugaus eismo 

taisyklių: išlipti tik autobusui visiškai sustojus; išeiti iš už stovinčio autobuso, trukdančio 

apžvelgti vietą, tik įsitikinus, kad nėra artėjančių transporto priemonių, o geriausiai, kai 

nuvažiuos autobusas. Tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui, prie drabužių prisisegti 

šviesą atspindinčius atšvaitus. 

2.3  Neatsargus elgesys nepažįstamame mieste. Saugos priemonė – neatsilikti nuo grupės ir vadovo. 

Pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais dešine puse, o ten, kur jų nėra – kelkraščiu 

prieš transporto priemonių važiavimo kryptį. 

2.4 Slidus kelias. Saugos priemonė – laikytis  aprangos  reikalavimų: patogi sezoninė žieminė 

avalynė su neslystančiu padu, nesistumdyti būryje.  

2.5 Valdovų Rūmų  ekspozicijos lankymas. Saugos priemonė: laikytis tvarkos ir rimties, neliesti 

eksponatų rankomis.    

3. VEIKSMAI PRIEŠ IŠVYKĄ. 

3.1 Sutvarkoma išvykos dokumentacija, sudaromi grupės sąrašai, gaunamas vadovų leidimas 

išvykai, pasirūpinama traukinio bilietais, suderinami  ekskursijos programa ir laikas.  

3.2 Informuojami tėvai apie išvykos tikslus, laiką ir vietą. 

4. VEIKSMAI IŠVYKOS METU. 

4.1 Visi griežtai laikosi mokytojo nurodymų ir saugos reikalavimų. 

4.2 Stebima, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės, nerūkytų, nevartotų alkoholinių gėrimų. 

5. VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS. 

5.1 Suteikiama pirmoji pagalba. 



 

 

8 

8 

5.2 Kviečiama greitoji medicinos pagalba. 

5.3 Informuojami tėvai arba globėjai. 

5.4 Pranešama mokyklos vadovams apie įvykį. 

6. VEIKSMAI PO IŠVYKOS. 

6.1 Mokiniai po išvykos  pristatomi į  iš anksto praneštą tėvams vietą.  

6.2 Aptariami išvykos rezultatai, ar buvo pasiekti tikslai. 

6.3 Įvertinamas mokinių elgesys išvykos metu ir vykdymas šios instrukcijos reikalavimų bei 

renginio vadovo, mokytojo nurodymų. Informuojami mokyklos vadovai ir tėvai apie rezultatus ir 

pažeidėjus. 

 

 

 

Instrukciją parengė ekskursijos vadovas                                           Vardas Pavardė    

 

 

 

 2 lapas (iš viso 2 lapai) 
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                                                                                                                                                  Priedas Nr. 4                                                                  

. 

                                                                                         PATVIRTINA  

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos direktoriaus                                                                                                                                                                                

2017 m.  ........................ d. įsakymu  Nr. M-   

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS RENGINIUOSE DALYVAUJANČIŲ VAIKŲ 

SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ ŽURNALAS 

 

Įsakymo data ir Nr. .......................................................... 

 

Instruktažo data ............................................................... 

 

Instruktažo turinys ............................................................................................................................ 

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

 

Instruktažo vykdytojo pareigos, v. pavardė, parašas ........................................................................ 

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

 

Instruktuojamojo asmens vardas, 

pavardė 

Klasė Gimimo metai Instruktuojamojo 

asmens parašas 

1 2 3 4 
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       Priedas Nr. 5                                                                  

. 

                                                                                                                       TVIRTINU 

Juodupės gimnazijos direktorė 

                                                                                                                      Diana Guzienė 

                                                                                           

PRANEŠIMAS APIE TURISTINĮ RENGINĮ  

 

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

(data) 

Juodupė 

1. Turistinis renginys ............................................................................................................... 

(renginio pavadinimas) 

    vyks ...........................................vietovė ............................................................................... 

             (renginio vykdymo laikas)  

2. Renginyje dalyvaus .............................................................................................. ............... 

                                               (mokinio (-ės) vardas, pavardė) 

3. Turistinio renginio vadovas ................................................................................................ 

                                                               (mokytojo(-os) parašas, vardas pavardė) 

4. Susipažinau ir leidžiu dalyvauti ......................................................................................... 

                                                                 (vieno iš tėvų (globėjų) parašas, vardas, pavardė) 

P.S. Sutinku, kad esant būtinybei, mano vaikui būtų suteikta medicinos pagalba. 

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

(vieno iš tėvų vardas, pavardė)                     (parašas)                                                 (data) 

 

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

                                                                                                           TVIRTINU 

                                                                                                 Juodupės gimnazijos direktorė 

                                                                                                           Diana Guzienė 

                                                                                                            

PRANEŠIMAS APIE TURISTINĮ RENGINĮ 

 

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

(data) 

Juodupė 

 

1. Turistinis renginys ............................................................................................................... 

(renginio pavadinimas) 

    vyks ...........................................vietovė .................................................................. ............. 

             (renginio vykdymo laikas)  

2. Renginyje dalyvausiu ............................................................................................................. 

                                               (mokinio (-ės) vardas, pavardė) 

3. Turistinio renginio vadovas ................................................................................................ 

                                                               (mokytojo(-os) parašas, vardas pavardė) 

4. Susipažinau ir leidžiu dalyvauti ......................................................................................... 

                                                                 (vieno iš tėvų (globėjų) parašas, vardas, pavardė) 

P.S. Sutinku, kad esant būtinybei, mano vaikui būtų suteikta medicinos pagalba. 

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

(vieno iš tėvų vardas, pavardė)                     (parašas)                                                 (data)                                                                                                                                                          
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