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PATVIRTINTA 

Kulautuvos pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2018 m. lapkričio 5 d. 

įsakymu Nr. V-149 

 

KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato  mokinių 

turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų) (toliau – turizmo renginiai) 

organizavimo tvarką Kauno r. Kulautuvos pagrindinėje mokykloje. 

2. 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 laiduoti 

renginiuose dalyvaujančių mokinių saugumą. 

4. Mokinių grupės, naudodamosi visuomeniniais, vandens keliais, keliaudamos draustiniais ar 

kitomis riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo taisyklėmis, nustatytomis 

šiems keliams ir teritorijoms. 

5. 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. 

6. Kitos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

7. Turizmo renginių programos rengiamos vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybės 

biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija). 

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

renginio vadovas, tvirtina mokyklos direktorius. 

 

II. TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

9. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti: 

9.1. priešmokyklinės ugdymo grupės vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose 

turizmo renginiuose; 
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9.2. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose nuo 6 

metų; 

9.3. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų; 

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

9.5. žygiuose dviračiais nuo 12 metų, o jeigu vaikai yra išklausę papildomą mokymo kursą ir 

turi mokyklos išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 10 metų; 

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

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

tik su gydytojo leidimu. 

11. Mokyklos direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą, įsakymu tvirtina 

turizmo renginio programą, dalyvių sąrašą ir skiria turizmo renginio vadovą(us): 

11.1. didesnėms nei 15 vaikų grupėms skiriami 2 turizmo renginio vadovai;  

11.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų grupei, neatsižvelgiant į vaikų skaičių, skiriami ne mažiau 

kaip 2  vadovai;  

11.3. žygiuose vandens keliais, dviračiais dalyvauti gali ne daugiau kaip 12 mokinių ir skiriami 

2 vadovai;  

11.4. jei vykstama į renginį Kaune ar Kauno rajone, o numatoma rizikos tikimybė yra minimali, 

vienam vadovui gali būti leidžiama vykti su didesne nei 15 mokinių grupe. 

12. Turizmo renginio vadovas, vykdamas su mokiniais į renginį, privalo turėti turizmo vadovo 

pažymėjimą ir užtikrindamas turizmo renginio metu mokinių saugumą:  

12.1. apie organizuojamą renginį raštu (el. dienyne ar SMS žinute mobiliuoju telefonu) 

informuoja mokinių tėvus (globėjus). Jei turizmo renginys vykdomas už Kauno, Kauno rajono ribų  

arba priklauso padidintos rizikos veikloms (laipiojimo centrai, dažasvydis, nuotykių parkai, sporto ir 

kt.), mokiniai gali dalyvauti tik turėdami tėvų (globėjų) pasirašytą sutikimą (priedas Nr. 3). 

12.2. ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikia raštinės vedėjai turizmo renginio programą 

ir dalyvių sąrašą (priedas Nr. 1) ar varžybų (sąskrydžio) nuostatus ir dalyvių sąrašą (priedas Nr. 2) ir 

prašymą dėl renginio vykdymo (jei yra, prie prašymo prideda, jei organizatoriaus parengtus nuostatus, 

darbotvarkę, programą, kvietimą ar kitus dokumentus; 

12.3. konsultuojasi su visuomenės sveikatos priežiūros specialistu ir, jei reikia, gauna leidimą;  

12.4. instruktuoja mokinius:  

12.4.1. aptaria su mokiniais renginio tikslus, uždavinius, programą, dalyvių užduotis, aprangos 

ir higienos reikalavimus, maitinimą, pinigines išlaidas, transportą, užsiėmimų ir poilsio laiką;  

12.4.2. supažindina su pirmosios pagalbos teikimu ir naudojimusi pirmosios pagalbos 

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

reikalavimais, atkreipdamas dėmesį į tas dalis, kurios aktualios renginiui, papildo saugaus elgesio 

reikalavimais, būdingais organizuojamam renginiui (Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos 

mokinių, dalyvaujančių turizmo renginyje, saugaus elgesio instrukcija, patvirtinta direktoriaus 2018 

m. lapkričio 5 d. įsakymu V-149). 

12.4.3. mokinių pasirašytus saugaus elgesio instruktažus registruoja mokinių saugaus elgesio 

instruktavimų registravimo  formoje (atspausdintoje iš el. dienyno arba šiame apraše pateiktoje 

formoje (priedas Nr. 4)); 

12.5. atsako už mokinių saugą ir sveikatą iki renginio pabaigos, moka suteikti ir, esant poreikiui, 

suteikia pirmąją medicininę pagalbą; 

12.6. susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, pakeičia išvykos maršrutą, sustabdo arba 

nutraukia turizmo renginio vykdymą. 

13. Turizmo renginiuose dalyvaujantys mokiniai:  

13.1. susipažinę su turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugaus elgesio reikalavimais, 

pasirašo mokinių saugaus elgesio instruktavimų registravimo  formoje  (išskyrus priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikus); 

13.2. jei reikia, pristato  tėvų sutikimus; 

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

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

renginio vadovo(-ų) nurodymus. 
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III. MAUDYMOSI REIKALAVIMAI 

 

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

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

paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi vietose vadovaujantis Lietuvos 

higienos normos HN 79:2010 „Vaikų vasaros poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai”, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2010 m. rugsėjo 7 d. 

įsakymu Nr. V - 765 reikalavimais.  

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. 

 
__________________ 
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                                              Mokinių turizmo renginių organizavimo 

                                                                                        tvarkos aprašo priedas Nr. 1                                                                                                                           
 

 

KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA    

                                                             

EKSKURSIJOS (išvykos, žygio, sąskrydžio ar kt.) Į  ___________________ 

___________________   PROGRAMA 

 

Dalyviai (mokinių skaičius, klasė): ___________________. 

Renginio tikslas (aiškus, derantis su bendrosiomis ugdymo programomis): ___________________ .        

Kelionės maršrutas: iš___________________į ___________________ per_________________. 

Išvykstame nuo mokyklos (jeigu ne, nurodyti kitą išvykimo vietą):       ___ mėn___d.___val.  

Parvykstame prie mokyklos (jeigu ne, nurodyti kitą parvykimo vietą):  ___ mėn. ___d. ____val. 

Renginio trukmė (dienų skaičius/val.)________ val. Nakvynių skaičius, vieta/os_______.  

Renginio transportas ___________________. 

Detalus renginio turinys (lankytini objektai, renginiai žygio metu – susitikimai, talkos ir kt.)    

______________________________________________________________________ . 

 

Dalyvių sąrašas: 
 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Klasė Mokinio 

telefonas  

Tėvų  (globėjų) 

telefonas 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

Turizmo renginio vadovas    ______________       ______________________ 
         (Vardas, pavardė)                                       (Parašas)   

 

Turizmo renginio vadovas    ______________       ______________________ 
           (Vardas, pavardė)                                      (Parašas)  
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                                             Mokinių turizmo renginių organizavimo 

                                                                                        tvarkos aprašo priedas Nr. 2                                                                                                                           

 

 

KAUO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA  

___________________    VARŽYBŲ (SĄSKRYDŽIO) NUOSTATAI 

 

1. Organizatoriai:       _______________________________________________________. 

2. Tikslas ir uždaviniai: _______________________________________________________. 

3. Dalyviai (mokinių skaičius, klasė): ___________________. 

4. Laikas ir vieta: _______________________________________________________. 

5. Renginio organizavimas, eiga: ______________________________________. 
(nurodomi organizatoriai, vykdytojai ir dokumentai, kuriais vadovaujantis organizuojamas ir vykdomas renginys)  
 

7. Dalyvių priėmimo sąlygos ______________________________________  ________________. 
(jeigu renginys vyksta gamtoje, nurodoma, kokį inventorių turi turėti renginio dalyviai, jeigu renginys su nakvyne - nakvynės sąlygos) 
 

8. Nugalėtojų nustatymas: ________________________________________________________. 

9. Apdovanojimas: _______________________________________________________. 

10. Dalyvių sąrašas (mokinių amžius ar amžiaus grupės, jeigu yra komandos-komandos sudėtis, sveikatingumo grupė, gydytojo 

leidimai pridedami): 

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė vardas Klasė (grupė) 

1.    

2.   

3.   
 

Renginio vadovas    ______________       ______________________ 
                                       (Vardas, pavardė)                             (Parašas)   

 

Renginio vadovas    ______________       ______________________ 
                                             (Vardas, pavardė)                               (Parašas)  
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                                             Mokinių turizmo renginių organizavimo 

                                                                                   tvarkos aprašo priedas Nr. 3                                                                                                                           
 

KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

PRANEŠIMAS - TĖVŲ SUTIKIMAS DĖL MOKINIO DALYVAVIMO RENGINYJE 

 

Pranešame, kad __________m. ________________ mėn. ___ ___ d. yra organizuojamas(a) 

_______________________________________________________________.  
                                                (nurodyti turizmo renginio pavadinimą)  

Renginio tikslas                 ______________________________________________________.  

Išvykstame nuo mokyklos (jeigu ne, nurodyti kitą išvykimo vietą):       ___ mėn___d.___val.  

Parvykstame prie mokyklos (jeigu ne, nurodyti kitą parvykimo vietą):  ___ mėn. ___d. ____val. 

Kelionės maršrutas: iš_______________ į ___________________ per___________________. 

Renginio trukmė ________ val. (Nakvynė____). Renginio transportas ___________________. 

Informuojame, kad Jūsų sūnus/dukra pasirašytinai supažindintas(a) su saugos ir sveikatos 

instrukcija ir saugaus elgesio taisyklėmis renginio metu. 

Jeigu mokinys(ė) grubiai pažeidžia saugos ir sveikatos taisykles, į renginio vietą gali būti 

iškviečiami tėvai (globėjai). 

   

Renginio vadovas________________________________________________ 
                                                      (vardas, pavardė, parašas, tel. Nr.) 

Renginio vadovas________________________________________________ 
                                                     (vardas, pavardė, parašas, tel. Nr.) 

 

      Aš,              __________________________________________________  sutinku, kad mano  
                                                          (vardas, pavardė) 

sūnus/dukra          __________________________________________________ dalyvautų renginyje.  
                                                             (vardas, pavardė, klasė) 

Užtikrinu, kad mano sūnus/dukra viso renginio metu bus drausmingas, saugos savo gyvybę ir 

sveikatą, asmeninius ir draugų daiktus, nevartos alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų ir 

vykdys renginio vadovo(ų) nurodymus.  

Sutinku, kad, reikalui esant, mano sūnui/dukrai būtų suteikta medicininė pagalba.             

 

Kontaktinis mokinio telefono Nr. renginio metu:  ________________ 

Kontaktinis tėvų/globėjų telefono Nr:                 ________________ 

 

                                  ________________                  ______________________________________ 
                                                    (parašas)                                             (tėvų/globėjų vardas, pavardė) 

 

Papildoma informacija, kurią, reikalui esant, pateikia tėvai/globėjai:          

Mano sūnus/dukra vartoja vaistus (nurodyti kokius ir kaip juos vartoja)  ________________ 

Įdedu šiuos vaistus jam/jai išvykstant: ________________________________________________ 

Mano sūnus/dukra yra alergiškas(a) (nurodyti kam ir kaip elgtis pasireiškus alergijai) __________ 
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                                             Mokinių turizmo renginių organizavimo 

                                                                                   tvarkos aprašo priedas Nr. 4                                                                                                                          

 

MOKINIŲ, DALYVAUJANČIŲ TURIZMO RENGINYJE,  

SAUGAUS ELGESIO INSTRUKTAŽAS 

 

Renginio pavadinimas_________________________________________________________ 

Renginio pradžia_____________________________________________________________ 

Renginio pabaiga_____________________________________________________________ 

Instruktažo data______________________________________________________________ 

Su instruktažu susipažinau: 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Parašas 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    
 

 

Trumpas instruktažo turinys:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(Instruktažo vykdytojo pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

 

 

 

 


