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PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų r. Stakliškių gimnazijos (toliau – gimnazija) mokinių turizmo renginių 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja turizmo renginių, išvykų, ekskursijų, 

žygių organizavimą. 

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-

330. 

3. Aprašo tikslas – reglamentuoti turizmo renginių organizavimą, vykdymą ir užtikrinti 

renginiuose dalyvaujančių mokinių saugumą. 

4. Aprašas taikomas Prienų r. Stakliškių gimnazijos mokytojams, organizuojantiems ir 

vykdantiems mokinių iki 18 metų turizmo renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

5. Apraše naudojamos sąvokos: 

ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu 

ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas; 

išvyka – organizuotas mokinių grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą panaudojant 

transporto priemones; 

turizmo renginys – trumpalaikės neformaliojo mokinių švietimo programos (gali būti 

sudedamoji formaliojo ir neformaliojo švietimo programos dalis) vykdymas keičiant vietą 

pažintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais; 

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

žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu 

pėsčiomis ar naudojant įvairias priemones. 

6. Į turizmo renginį nevykstantys mokiniai privalo dalyvauti pamokose, jiems 

organizuojama ugdomoji veikla pagal numatytą tvarkaraštį.  

7. Išvykusių mokinių, pagal įsakymu patvirtintą sąrašą, nedalyvavimas pamokose 

nežymimas n raidėmis. Turizmo renginio vadovas ir dalykų mokytojai tą dieną el. dienyne pildo 

kultūrinę–pažintinę, edukacinę veiklą (netradicinio ugdymo diena). 

 

II SKYRIUS 

TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 
 

8. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti: 

8.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas 

trunkančiuose turizmo renginiuose; 

8.2. vienos dienos trukmės turistiniuose žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose 

pažintinėse ekskursijose – vaikams nuo 6 metų; 

8.3. dviejų dienų turistiniuose žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų; 

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

8.5. žygiuose dviračiais nuo 14 metų (o jei mokiniai yra išklausę papildomą mokymo kursą 

ir turi išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 12 metų): 

8.5.1. leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. 

Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai arba 

kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų stipinų; 



8.5.2. važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio 

priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o dviračio gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio 

vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę arba būti prie drabužių kitiems eismo 

dalyviams matomoje vietoje prisisegęs šviesą atspindinčius elementus; 

8.5.3. dviračio vairuotojai iki 18 metų, važiuodami keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę 

dviratininko šalmą; 

8.5.4. važiuoti dviračiu leidžiama tik dviračių takais, o kur jų nėra – tam tinkamu (su 

asfalto arba betono danga) kelkraščiu pagal eismo kryptį. Kai dviračių tako nėra, o kelkraštis 

netinkamas, leidžiama važiuoti viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo 

arčiau jos dešiniojo krašto. 

8.6. varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka.  

8.7. jaunesni negu aprašo 8.2 - 8.5 punktuose nurodyti vaikai gali dalyvauti turizmo 

renginiuose tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą. 

9. Mokiniai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose išvykos renginiuose gali 

dalyvauti tik su gydytojo leidimu. 

10. Mokinių grupei, dalyvaujančiai išvykos renginiuose, gimnazijos direktorius skiria 

turizmo renginio vadovą. Didesnėms nei 15 vaikų grupėms skiriamas vadovas ir lydintis asmuo. 

Vežant mokinius mokykliniu autobusu, vairuotojas gali atlikti lydinčio asmens funkcijas. 

11. Gimnazijos direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą, įsakymu 

paskiria turizmo renginio vadovą, lydintį asmenį (jei grupėje daugiau nei 15 vaikų), tvirtina  dalyvių 

sąrašą; 

12. Turizmo renginio vadovas, užtikrindamas mokinių saugumą: 

12.1. apie planuojamą turizmo renginį praneša direktoriaus pavaduotojai ugdymui dėl 

pamokų tvarkaraščio pakeitimų; 

12.2. išvyką suderinus su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ne vėliau kaip likus trims 

dienoms iki numatomos išvykos, raštu informuoja direktorių: pateikia prašymą (2 priedas), kuriame 

numato vykimo datą, detalų maršrutą, tikslą, trukmę (išvykimo – parvykimo laiką), mokinių sąrašą; 

išvykimo dieną, esant reikalui, dar patikslina išvykstančių mokinių sąrašą; 

12.3. apie vykdomą turizmo renginį iš anksto informuoja mokinių/ugdytinių tėvus 

(ikimokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas);  

12.4. jei išvyka arba renginys yra ilgesni nei vienos dienos trukmės, vadovas surenka 

raštiškus tėvų sutikimus (3 priedas); 

12.5. supažindina mokinius su saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės 

saugos bei maudymosi reikalavimais, organizuoja mokinių saugos ir sveikatos instruktažą 

pasirašytinai: mokiniai pasirašo instruktažų lape, kuris suformuojamas el. dienyno manodienynas.lt 

sistemoje; 

12.6. užtikrina vaikų saugumą renginio metu, moka suteikti pirmąją pagalbą;  

12.7. susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai pakeičia maršrutą, sustabdo arba 

nutraukia turizmo renginio vykdymą. 

13. Turizmo renginiuose dalyvaujantys mokiniai: 

13.1. susipažinę su turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais, pasirašo 

instruktažų lape; 

13.2. prieš išvykos renginį pasiskirsto pareigomis, užduotimis ir kt.; 

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

renginio vadovo(-ų) nurodymus. 

14. Turizmo vadovas, vykdamas į renginį, privalo su savimi turėti: 

14.1. direktoriaus įsakymo kopiją; 

14.2. turizmo renginyje dalyvaujančių mokinių sąrašą; 

14.3. pagal gimnazijos nustatytą tvarką (jei reikia) raštiškus tėvų, globėjų (rūpintojų)  

sutikimus.  

 



III SKYRIUS 

KELIAVIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU REIKALAVIMAI 

 

15. Turizmo renginio vadovas, planuojamą turizmo renginį suderinęs su direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, gimnazijos raštinėje rezervuoja mokyklinį autobusą, nurodydamas vykimo 

dieną, maršrutą, vykstančių mokinių klasę (-es) ir išvykimo-parvykimo laiką. 

16. Kelionės metu mokiniai privalo laikytis saugaus elgesio taisyklių bei kelių eismo 

taisyklių:  

16.1. leidžiama įlipti (išlipti) tik transporto priemonei visiškai sustojus; 

16.2. autobuse visada sėdėti tose pačiose vietose, nevaikščioti, neatidarinėti langų;  

16.3. draudžiama blaškyti vairuotojo dėmesį (triukšmauti, rėkauti) ir trukdyti jam vairuoti 

transporto priemonę;  

16.4. autobusui sustojus, savavališkai nelipti iš jo, o laukti vadovo nurodymų;   

16.5. išlipdami iš autobuso mokiniai turi žinoti sustojimo tikslą ir grįžimo į autobusą laiką; 

16.6. šiukšles dėti į maišelius, o išlipant – išmesti į šiukšlių konteinerius;  

17. Už mokinių supažindinimą su elgesio taisyklėmis važiuojant autobusu atsakingi klasių 

auklėtojai. 

 

IV SKYRIUS 

KITI REIKALAVIMAI 

 

18. Kūrenti laužus galima tik specialiai tam įrengtose laužavietėse ir stovyklavietėse. 

19. Draudžiama naikinti priešgaisrinius įrenginius, deginti atliekas, mėtyti degančius 

degtukus, teršti gamtą, naikinti arba žaloti medžius, gyvūnus. 

20. Pastebėjus gaisrą, skubiai pranešti apie jį priešgaisrinei tarnybai. 

21. Vykstant į turizmo renginį reikia: nesivežti greitai gendančių maisto produktų, 

pasirūpinti tinkama sezonui apranga, turėti pirmosios medicinos pagalbos rinkinį, esant rimtiems 

sveikatos sutrikimams, skubiai pranešti greitosios medicinos pagalbos tarnybai.  

22. Turizmo renginiuose laikytis saugaus eismo taisyklių ir žmogaus saugos reikalavimų. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Už šio aprašo vykdymą atsako: 

23.1. turizmo renginio vadovas; 

23.2. mokiniai, dalyvaujantys turizmo renginyje. 

24. Aprašo vykdymą prižiūri mokyklos administracija. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mokinių turizmo renginių  

organizavimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

PRIVALOMAS MOKINIŲ ELGESYS EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, ŽYGIŲ METU 

 

1. Išvykos metu mokiniai privalo griežtai laikytis mokytojo ir lydinčių asmenų nurodymų 

bei saugos, elgesio ir etiketo reikalavimų: 

1.1. neatsiskirti nuo grupės, nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų; 

1.2. nevėluoti, dalyvauti programoje numatytose veiklose; 

1.3. nedelsiant informuoti renginio vadovą, lydinčius asmenis apie sveikatos būklės 

pablogėjimą ar kitus atsiradusius pavojus; 

1.4. muziejuose ir parodose saugoti eksponatus, neliesti jų rankomis, klausyti ekskursijos 

vadovo pasakojimo ir nurodymų; 

1.5. draudžiama garsiai kalbėti, juoktis, blaškyti kitų dėmesį, trukdyti gidui; 

1.6. draudžiama atsilikti, atsiskirti nuo grupės be leidimo; 

1.7. atsiradus būtinybei išeiti, apie tai reikia informuoti grupės vadovą. 

2. Gatvėje, viešajame transporte vengti ėjimo prieš judėjimą, prasilenkti su praeiviais iš 

dešinės pusės, laikytis saugumo, mandagumo taisyklių, nesudaryti avarinės situacijos. 

3. Keliaujant laivais ir lėktuvais būti punktualiems, laikytis etiketo reikalavimų, laukti 

kvietimo skrydžiui ar plaukti laivu tam skirtoje vietoje, išklausyti keleiviams teikiamą informaciją, 

blogai pasijutus, kreiptis į grupės vadovą ar medicinos darbuotoją. 

4. Mokiniams iškylaujant prie vandens telkinių draudžiama: 

4.1. vieniems maudytis ir irstytis valtimi; 

4.2. maudytis nežinomose ir nepatikrintose vietose, esant nepalankioms oro sąlygoms, 

maudymosi plotą turi žinoti visi besimaudantieji; 

4.3. nardyti, šokinėti; 

4.4. maudytis tamsiu paros metu; 

4.5. šūkauti, nes šauksmas vandenyje yra pagalbos prašymo signalas; 

4.6. valtimis plaukti toliau kaip 30 metrų nuo kranto be gelbėjimosi liemenės. 

5. Mokiniams iškylaujant gamtoje, privaloma laikytis nustatytų ir nurodytų saugos 

reikalavimų: 

5.1. be vadovo leidimo nesitraukti nuo grupės; 

5.2. kategoriškai draudžiama lankytis buvusiuose kariniuose poligonuose ir karinių dalinių 

teritorijose, avarinės būklės pastatuose ir prie jų; 

5.3. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų įrengiant, kuriant ir gesinant laužus; 

5.4. palapines statyti tam skirtose vietose ir ne arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio; 

5.5. pastebėjus gaisrą, jį gesinti ir pranešti atitinkamoms tarnyboms; 

5.6. nešiukšlinti: popierių, stiklo tarą ar duženas bei kitas šiukšles palikti šiukšlių dėžėse; 

5.7. saugoti gamtą ir kultūros paminklus. 

6. Keliaujant pėsčiomis privaloma: 

6.1. vietose, kur eismas reguliuojamas, vadovautis šviesoforais su pėsčiųjų simboliu, o kai 

jų nėra, transporto šviesoforų signalais; 

6.2. reguliuotojo signalų paisyti net tuo atveju, jeigu prieštarautų šviesoforo signalams; 

6.3. eiti dešiniąja pėsčiųjų takų, šaligatvių, o kur jų nėra - kelkraščių puse; 

6.4. kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti prieš transporto važiavimo kryptį; 

6.5. organizuotai žmonių grupei eiti važiuojamąja kelio dalimi leidžiama kolona ne 

daugiau kaip 4 eilėmis ir tik dešine važiuojamosios dalies puse; 

6.6. kolonos priekyje ir gale turi eiti lydintys asmenys su ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis; 

6.7. organizuotą vaikų iki 16 metų grupę vesti šaligatviais ir pėsčiųjų takais, jei jų nėra, 

kelkraščiais tik šviesiu paros metu; 

6.8. vaikų grupę iki 16 metų lydėti ne mažiau kaip dviem suaugusiems; 



6.9. į kitą kelio pusę pereiti tik pėsčiųjų perėjomis, o jeigu jų nėra, eiti iki sankryžos ir tik 

joje pereiti kelią gerai pasižvalgius į abi kelio puses ir įsitikinus saugumu; 

6.10. kai perėjos ir sankryžos nematyti, pereiti kelią stačiu kampu prieš tai įsitikinus, kad 

saugu ir nebus trukdoma transporto priemonėms; 

6.11. nespėjus pereiti važiuojamosios dalies reikia stovėti saugumo salelėje arba ant 

paženklintos (įsivaizduojamos) linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus ir baigti eiti 

tik įsitikinus, kad eiti saugu; 

6.12. artėjant specialiai transporto priemonei su įjungtais švyturėliais ir garso signalais, 

pėstieji negali pradėti eiti į kitą kelio pusę, o esantys važiuojamojoje dalyje nedelsdami privalo iš 

jos pasitraukti; 

7. Keliaujant pėsčiomis draudžiama: 

7.1. tamsiu paros metu ar esant blogam matomumui organizuotai žmonių grupei eiti 

važiuojamąja kelio dalimi; 

7.2. važiuojamoje dalyje be reikalo delsti ar stoviniuoti, trikdyti pėsčiųjų eismą, bėgti; 

7.3. eiti per važiuojamąją dalį tose vietose, kur yra transporto ar pėsčiųjų atitvarai; 

7.4. eiti automagistrale ar greitkeliu; 

7.5. išeiti iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios apžvelgti vietą; 

7.6. eiti dviračių takais; 

7.7. pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu pėstieji yra susiję su juo; 

7.8. netinkamu elgesiu blaškyti vairuotojo dėmesį; 

7.9. atsilikti, atsiskirti nuo grupės ir savarankiškai naudotis kitomis transporto 

priemonėmis. 

8. Keliaujant autobusu privaloma: 

8.1. autobuso laukti nurodytoje vietoje, o jam atvykus – nebėgti, įlipant ir išlipant 

nesistumdyti, laikytis eilės; 

8.2. įlipti ir išlipti galima tik tada, kai transporto priemonė visiškai sustoja; 

8.3. iš važiuojamosios dalies pusės įlipti į transporto priemonę ir išlipti iš jos tik tuo atveju, 

jeigu to padaryti neįmanoma iš šaligatvio ar kelkraščio pusės; 

8.4. laikytis saugaus elgesio taisyklių transporto priemonėse: draudžiama šiukšlinti, 

triukšmauti, vaikščioti, iškišti rankas, mojuoti, rodyti gestus kitiems eismo dalyviams, išlipus iš 

transporto priemonės iškart bėgti per gatvę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mokinių turizmo renginių  

organizavimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

________________________________________________________________ 
Išvykos vadovo vardas, pavardė 

 

__________________________________________________________ 
pareigos 

 

Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

direktoriui Vygantui Kornejevui 

 

PRAŠYMAS  

DĖL IŠVYKOS SU MOKINIAIS 

 

20___-___-___ 

Stakliškės 

 

Prašau leisti 20...... m. ........................... mėn. ......... d. vykti į ....................................................... 

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

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

Tikslas: .................................................................................................................................................. 

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

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

Išvykimo laikas: ..................................................................................................................................... 

Vykstančių mokinių sąrašas: 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė 

 

Klasė Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė 

 

Klasė 

1.   10.   

2.   11.   

3.   12.   

4.   13.   

5.   14.   

6.   15.   

7.   16.   

8.   17.   

9.   18.   

 

________________________________________                                              ______________ 
                    Išvykos vadovo vardas, pavardė                                                                                           Parašas 

 

Lydintis asmuo: 

_______________________________________                                              ______________ 
                                  Vardas, pavardė                                                                                                       Parašas 



Mokinių turizmo renginių  

organizavimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

............................................................................................................................................. 
(tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

 

............................................................................................................................................ 
(adresas, telefono nr.) 

 

 

........................................................................... 
                     (turizmo renginio vadovui) 

 

 

SUTIKIMAS 

 

.................................................. 
(data) 

Stakliškės 

 

Sutinku, kad mano sūnus/dukra ............................................................................................................. 
                                                                                                           (vardas, pavardė, klasė) 

 

dalyvautų organizuojamame renginyje .................................................................................................. 
                                                                                                                             (renginio data) 

 

..............................................................................................................................................................., 
                                                                              (renginio pavadinimas) 

o esant būtinybei, mano vaikui būtų suteikta medicinos pagalba. 

Mano vaikas nuolat vartoja vaistus (nurodyti kokius)........................................................................... 

 

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

Atsakau už tinkamą vaiko elgesį. 

 

 

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


