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PATVIRTINTA 

Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos 

direktoriaus 2020 m. birželio 09 d.  

įsakymu  Nr. (V)-1.4-67 
 

 

KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos (toliau - Mokyklos) mokinių turizmo renginių 

organizavimo tvarka (toliau - tvarka) nustato mokinių išvykų, ekskursijų, žygių, plenerų, stovyklų, 

sąskrydžių (toliau - turizmo renginiai) organizavimo tvarką Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje ir 

yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaikų turizmo 

renginių organizavimo aprašu (2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK – 330, pakeitimas (suvestinė 

redakcija 2017 m. balandžio 25 d.)). 

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

renginiuose dalyvaujančių mokinių saugumą. 

3. Tvarka taikoma Mokyklos mokiniams ir mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams, 

organizuojantiems ir vykdantiems turizmo renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų. 

4. Mokinių grupės, keliaudamos visuomeniniais, vandens keliais, draustiniais ar kitomis riboto 

lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo taisyklėmis, nustatytomis šiems keliams ir 

teritorijoms. 

5. Tvarkoje vartojamos sąvokos:  

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

sudedamoji formaliojo ir neformaliojo švietimo programos dalis) vykdymas keičiant vietą pažintiniais, 

rekreaciniais tikslais; 

5.2. išvyka – organizuotas mokinių grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą panaudojant 

transporto priemones; 

5.3. ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu 

ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas; 

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

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

5.5. žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu 

pėsčiomis ar naudojant įvairias priemones; 

5.6. pleneras – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje ugdymo tikslais. 
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5.7. sąskrydis – organizuotas ugdytinių susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) 

poilsio ar ugdymo tikslais;  

5.8. turizmo renginio vadovas – asmuo, turintis tinkamą pasirengimą, organizuojantis 

pasiruošimą turizmo renginiui ir jam vadovaujantis; 

5.9. turistinė stovykla – trumpalaikio vaikų poilsio organizavimas rekreacinėje teritorijoje 

įrengtoje stovyklavietėje; 

6. Kitos tvarkoje naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 

1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) vartojamas sąvokas. 

 

II. TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMOS 

 

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

biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio18 d. įsakymu Nr. ISAK – 991 (redakcija 2011 

m. liepos 5 d. 2 įsakymas Nr. V – 1214 ( Žin., 2011, Nr.88 – 4219)), Vaikų vasaros poilsio programų 

finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

vasario 2 d. įsakymu Nr. ISAK-165 (Žin., 2005, Nr. 18-591). 

8. Turizmo renginio programas-planus rengia ir suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui 

turizmo renginio vadovas, tvirtina Mokyklos direktorius.  

9. Rengdamas turizmo renginio programą-planą turizmo renginio vadovas atsižvelgia į dalyvių 

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

galimybes, poilsio ir nakvynės vietą, stovyklavietės vietos atitikimą gamtosaugos reikalavimams, buities 

ir higienos sąlygas, saugos ir sveikatos rizikos veiksnius ir prevencines priemones. 

10. Trumpalaikio turizmo renginio programos sudedamosios dalys (1 priedas): 1) tema, tikslas, 

2) data, išvykimo ir grįžimo laikas, 3) klasė/studija, 4) vykstančių vaikų sąrašas (vardas, pavardė, 

amžius),  5) lankomas objektas, galerijos, parodos, edukacijos ar plenero vieta (pavadinimas, adresas), 

numatomas rezultatas. 

11. Turizmo renginio programos – plano sudedamosios dalys (3 priedas): tema, data, vykstantys 

mokytojai; klasė/studija, vykstančių vaikų sąrašas (vardas, pavardė, amžius),  kelionės tikslas; maršruto 

charakteristika (tikslus išvykimo ir grįžimo laikas ir vieta), detalus maršruto aprašymas (lankytini 

objektai, renginiai, susitikimai, maitinimo ir nakvynės vieta (tik 3 priedas) ir pan.), numatomas 

rezultatas, priedai. 
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III. TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

12. Mokiniams leidžiama dalyvauti tokiuose turizmo renginiuose: 

12.1. vienos dienos trukmės išvykose, mokomosiose ekskursijose ar edukaciniuose 

renginiuose, pleneruose, vykstančiuose pamokų metu muziejuose, parodų salėse ir pan. nuo 6 metų; 

12.2. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų; 

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

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

turi mokyklos išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 10 metų; 

12.5. sąskrydžiuose– šių renginių nuostatuose numatyta tvarka;  

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

renginiuose tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą. 

13. Vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali dalyvauti tik su ir tėvų 

(globėjų, rūpintojų) sutikimu. 

14. Mokiniai nuo 14 metų iš renginių Kauno mieste gali grįžti savarankiškai su tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimu.  

15. Mokinių grupei, dalyvaujančiai turizmo ar edukaciniuose renginiuose už Mokyklos ribų, 

skiriamas vadovas: 

15.1. rengiant 1–3 dienų turistines keliones, žygius, ekskursijas, 15 mokinių grupei skiriamas 

vienas vadovas; 

15.2. rengiant žygius vandens keliais ar dviračiais 12 mokinių grupei skiriami 2 vadovai.  

15.3. jei turizmo renginio Kauno mieste numatoma rizikos tikimybė yra minimali, vienam 

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

16. Turizmo renginio vadovu gali būti skiriamas asmuo, turintis pedagoginio darbo patirtį ir 

atitinkamą kvalifikaciją ir yra atestuotas saugos ir sveikatos klausimais bei turintis Turizmo renginių 

vadovo pažymėjimą. Vadovo padėjėju gali būti skiriamas ir kitas asmuo, turintis dalyvavimo su 

mokiniais turizmo renginiuose patirtį ir atitinkantis reikiamą kvalifikaciją. 

17. Prieš kiekvieną turizmo renginį, įskaitant ir trumpalaikį, renginio vadovas organizuoja 

mokinių, išvykstančių už Mokyklos ribų, saugos ir sveikatos instruktažą pasirašytinai: mokytojas ir 

mokiniai pasirašo instruktažų lape, kuris suformuojamas el. dienyno www.manodienynas.lt sistemoje. 

Rekomenduojamas mokinių instruktažo turinys: 

17.1. aptariami renginio tikslai, uždaviniai, programa, kiekvieno dalyvio užduotys, aprangos ir 

higienos reikalavimai, maitinimas, piniginės išlaidos, transportas, užsiėmimų ir poilsio laikas; 

17.2. nurodomi rizikos veiksniai ir saugos priemonės rizikai išvengti ar sumažinti; 

http://www.manodienynas.lt/


4 
 

17.3. supažindinama su direktoriaus įsakymu patvirtinta instrukcija „Privalomas saugus 

mokinių elgesys turistinių renginių metu“ (5 priedas), atkreipiant dėmesį į tas dalis, kurios aktualios 

konkrečiam renginiui, papildoma saugos reikalavimais, būdingais organizuojamam renginiui, 

instruktuojama apie saugų elgesį atliekant temines užduotis, edukacinių užsiėmimų ir kitų veiklų metu; 

17.4. primenamos pirmosios pagalbos teikimo taisyklės, supažindinama su vaistinėle; 

18. Mokinių pasirašyti saugos instruktažai saugomi kartu su turizmo renginių dokumentais ar 

kitose bylose kaip nurodo dokumentų saugojimo ir archyvavimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai.  

 

IV. TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

19. Reikalavimai trumpalaikiam turizmo renginiui, kuris vykdomas pamokų metu, o 

mokinių grupė vyksta ne didesniu kaip 5 km atstumu nuo Mokyklos ribų ir vykstant iš/į mokyklos 

padalinį: 

19.1. Direktorius einamiesiems mokslo metams įsakymu tvirtina direktoriaus pavaduotoją(-us) 

ugdymui, kuris(-ie) įpareigojamas(-i) suderinti ir prižiūrėti mokytojų organizuojamų trumpalaikių 

turizmo renginių programų vykdymą.  

19.2. Turizmo renginio vadovas (Mokytojas): 

19.2.1. Parengia trumpalaikio turizmo renginio programą (1 priedas), ne vėliau kaip 3 d. 

d. prieš renginį suderina ją su atsakingu direktoriaus pavaduotoju ugdymu. 

19.2.2. Supažindina mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) žodžiu, el. paštu, telefonu ar 

elektroninio dienyno sistemoje ne vėliau kaip 3 d. d. prieš renginį. 

19.2.3. Renginio dieną prieš išvykstant pasirašytinai supažindina mokinius su saugos 

elgesio instruktažais, kurie gali būti suformuojami elektroninio dienyno sistemoje 

www.manodienynas.lt. 

19.2.4. renginio metu privalo turėti dalyvių sąrašą su jų ir jų tėvų mobiliųjų telefonų 

numeriais ir Turizmo renginių vadovo pažymėjimą. 

19.2.5. Atsako už mokinių saugumą renginio metu. 

19.2.6. Grįžus iš renginio informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie išvykos 

rezultatus. 

19.3. Tėvai (globėjai, rūpintojai), nesutinkantys išleisti savo vaiko (globotinio) į suplanuotą 

renginį, turi teisę neleisti savo vaiko (globotinio) į numatytą pamoką arba pasirinkti kito mokytojo 

vedamą pamoką, tą dieną vykdomą Mokyklos patalpose. 

19.4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

19.4.1.  užtikrina konkretaus renginio vadovo (mokytojo) turizmo renginio programos 

vykdymą, saugumą, programų ir saugaus elgesio instruktažų saugojimą. 

http://www.manodienynas.lt/
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19.4.2. Gali neleisti vykdyti konkretaus turizmo renginio, įžvelgus pernelyg didelę riziką 

mokinių saugumui renginio metu. 

20. Šios tvarkos 19 punkto reikalavimai taikomi taip pat ir klasių/studijų turizmo renginiams, 

vykstantiems kitose nei nustatyta mokyklos patalpose, t.y. iš studijos V. Krėvės pr. 54 mokinių grupėms 

vykstant į Šv. Gertrūdos g. 33 patalpas, o iš Šv. Gertrūdos g. 33 mokinių grupėms vykstant į studijos V. 

Krėvės pr. 54 patalpas. 

21. Reikalavimai turizmo renginiui, ilgesniam nei pamokų laikotarpiui, o mokinių grupė 

vyksta  didesniu kaip 5 km atstumu nuo Mokyklos ribų: 

22. Mokyklos direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą: 

22.1. įsakymu tvirtina turizmo renginio programą – planą (3 priedas); 

22.2. jei reikia, skiria vieną ar kelis lydinčius asmenis, atsižvelgdamas į pateiktus prašymus ir 

14 punkto reikalavimus. 

23. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą: 

23.1. suderina su renginio vadovu turizmo renginio programą – planą; 

23.2.  kontroliuoja šios tvarkos nuostatų laikymąsi; 

23.3. rengia įsakymą dėl klasės/studijos užsiėmimo laiko ir vietos keitimo, jei renginys vyksta 

klasės/studijos užsiėmimų metu, registruoja su renginiu susijusius pakitimus Kvalifikacijos tobulinimo 

programų ir renginių registre (KTPRR).  

24. Turizmo renginio vadovas, užtikrindamas turizmo renginių mokinių saugumą: 

24.1. Visą detalią informaciją apie organizuojamą turizmo renginį ne vėliau kaip prieš 7 dienas 

pateikia mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir gauna raštišką vieno iš vaiko tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimą (4 priedas); 

24.2. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio, vyksiančio mieste, miesto rajone ar už 

jo ribų, ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki renginio, vyksiančio už Lietuvos Respublikos ribų, teikia 

Mokyklos direktoriui prašymą (2 priedas), turizmo renginio programą – planą  (3 priedas), suderintą su 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui, pasirašytus tėvų (globėjų) sutikimus (4 priedas); 

24.3. pasirašo direktoriaus patvirtintą įsakymą, pasiima jo antrąjį egzempliorių kaip kelionės 

dokumentą;  

24.4. renginio metu privalo turėti dalyvių sąrašą su jų ir jų tėvų mobiliųjų telefonų numeriais ir 

Turizmo renginių vadovo pažymėjimą. 

24.5. reikalauja, kad ugdytiniai griežtai laikytųsi mokinių turizmo renginio saugos ir sveikatos 

instrukcijos; 

24.6.  jei renginys vyksta gamtoje, užtikrina, kad ugdytiniai laikytųsi visų bendrųjų 

gamtosaugos reikalavimų ir taisyklių, kurios yra nustatytos rezervatuose, draustiniuose ar kitose 

vietovėse; 
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24.7. įgyvendina numatytą renginio programą; 

24.8. pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia turizmo renginį, jeigu susidaro situacija, 

gresianti ugdytinių saugai. 

24.9. Įvykus nelaimingam atsitikimui,  renginio vadovas nedelsdamas: 

24.9.1. suteikia pirmąją pagalbą; 

24.9.2. kviečia greitąją pagalbą; 

24.9.3. kviečia policiją; 

24.9.4. praneša Mokyklos administracijai apie įvykį; 

24.9.5. informuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus). 

24.10. Renginio vadovas atsako už mokinių saugą ir sveikatą iki renginio pabaigos. 

24.11. Po renginio informuoja Mokyklos administraciją apie renginio eigą ir parengia 

informaciją, kuri skelbiama Mokyklos interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose. 

25. Turizmo renginiuose dalyvaujantys mokiniai: 

25.1. prieš turizmo renginį susipažįsta su programa, pasiskirsto pareigomis, užduotimis ir kt.; 

25.2. pasirašo saugos ir sveikatos instruktažą; 

25.3. privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi ir mandagūs, neatsiskirti nuo grupės, 

vykdyti turizmo renginio vadovo(-ų) nurodymus. 

26. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gavę pranešimą apie mokinių išvykimą už Mokyklos 

ribų: 

26.1. susipažįsta su renginio tikslais, uždaviniais, programa, išlaidomis ir kitomis sąlygomis; 

26.2. pasirašo sutikimą dėl vaiko išleidimo į turizmo renginį (4 priedas), kuriame nurodo 

teisingus savo kontaktus. Pasirašytą sutikimą grąžina renginio vadovui. Negavus ar gavus nepasirašytą 

sutikimą dėl vaiko išleidimo į turizmo renginį, konkretus mokinys neįtraukiamas į vykstančiųjų sąrašą; 

26.3. gali būti iškviečiami į renginio vietą, jeigu jų sūnus/dukra renginyje grubiai pažeidžia 

saugos ir sveikatos taisykles;  

26.4. padeda savo sūnui/dukrai pasiruošti turizmo renginiui, pasirūpina būtinomis 

priemonėmis ir kelionpinigiais; 

26.5. aptaria su sūnumi/dukra aplinkybes, dėl kurių gali kilti pavojus gyvybei ir sveikatai, taip 

pat kultūringo bendravimo normas ir keliautojo etiką; 

26.6. prisiima atsakomybę dėl savo sūnaus/dukros elgesio. 

 

V. MAUDYMOSI REIKALAVIMAI 

 

27. Turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais. 
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28. 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 stovyklos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimais“, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-765 

(nauja redakcija 2016-03-03, Nr.V-300) reikalavimais: 

28.1. maudymosi vietų vaikams ribos turi būti pažymėtos; gylis maudymosi vietose turi būti ne 

didesnis kaip 0,7 metro vaikams, nemokantiems plaukti, bei ne didesnis kaip 1,3 metro mokyklinio 

amžiaus mokantiems plaukti vaikams.  

28.2. maudymosi vietose priėjimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus;  

28.3. maudymosi vietose neturi būti šalto gruntinio vandens versmių, verpetų, didelių bangų, 

vandens telkinio dugnas neturi būti akmenuotas, klampus, duobėtas, užterštas, vandens paviršius neturi 

būti apaugęs dumbliais;  

29. Maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji.  

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

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

vadovui reikia būti labai atidžiam.  

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

signalas. 

 

VI. KITI REIKALAVIMAI 

 

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

34. Draudžiama naikinti priešgaisrinius įrenginius, deginti atliekas, mėtyti degančius degtukus, 

teršti gamtą, naikinti arba žaloti medžius, gyvūnus.  

35. Pastebėjus gaisrą, skubiai pranešti apie jį specialiosioms tarnyboms. 

36. Vykstant į turizmo renginį rekomenduojama nesivežti greitai gendančių maisto produktų, 

pasirūpinti tinkama sezonui apranga, turėti pirmosios medicinos pagalbos rinkinį, susirgus iškviesti 

greitąją medicinos pagalbos tarnybą telefonu 112. 

 

VII. RENGINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMAS  

 

37. Renginiai finansuojami teisės aktų nustatyta tvarka 

38. Transporto ir kitas renginių išlaidas dengia ugdytinių tėvai, jei nėra kitų finansavimo šaltinių. 
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39. Mokykla gali dalinai apmokėti išlaidas už transporto nuomos paslaugas tuo atveju, kai 

renginys numatytas Mokyklos veiklos plane ir numatytos transporto nuomos paslaugų lėšos yra  gautos 

iš savivaldybės buidžeto ar kitų finansavimo šaltinių. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

40. Ši tvarka yra Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos dokumentas, kuriuo privalo 

vadovautis turizmo renginių ir išvykų už Mokyklos ribų organizatoriai ir dalyviai. 

41. Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarka gali keistis, atsiradus naujiems dokumentams, 

reglamentuojantiems mokinių saugą ir sveikatą. 

42. Su šia tvarka pasirašytinai supažindinami Mokyklos mokytojai ir kiti pedagoginiai 

darbuotojai. 

43. Tvarka skelbiama Mokyklos interneto svetainėje www.kamdaile.lt.  

 

------------------------------------------------- 

http://www.kamdaile.lt/
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Mokinių turizmo renginių 

organizavimo tvarkos 

1 priedas 

 

KAUNO A.MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOS 

TRUMPALAIKIO TURIZMO RENGINIO PROGRAMA – PLANAS 

 

1. Tema, tikslas:  

 

2. Data išvykimo ir grįžimo laikas:  

 

3. Klasė/ studija:    

 

4. Vykstančių 

vaikų sąrašas 

(vardas, pavardė, 

amžius) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

5. Lankomas objektas, 

galerijos, parodos, 

edukacijos ar plenero vieta 

(pavadinimas, adresas): 

 

 

  

Mokytojas(-ai): 

   
 (Vardas, pavardė)     (Parašas) 

   
 (Vardas, pavardė)     (Parašas) 

 

 

Suderinta: 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  _____________   _______________________________ 

             (Parašas)               (Vardas, pavardė) 
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Mokinių turizmo renginių  

organizavimo tvarkos 

2 priedas 

________________________________ 
(Vardas, pavardė) 

________________________________ 
(pareigos) 

 

 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos  

direktorei Margaritai Ramonienei 

 

PRAŠYMAS  

Dėl leidimo išvykti į turizmo renginį 

 

_____________ 
(data) 

 

 

Prašau leisti ________________________  klasės/studijos ___________________________________  
               (išvykos data(-os))   (klasės/studijos pavadinimas) 

 

vykti į turizmo renginį _______________________________________________________________ 
          (turizmo renginio tema) 

maršrutu:__________________________________________________________________________. 

 

Renginio vadovas (-ai), atsakingas (-i) už programą ir mokinių saugumą: 

 

____________________________________________________________ 

 

PRIDEDAMA: 

1. Turizmo renginio programa-planas, ............... lapas (ai). 

2. Tėvų sutikimai dėl ugdytinio dalyvavimo turizmo renginyje, .............. lapas (ai). 

 

______________ ______________________ 

(parašas)  (Renginio vadovo v.pavardė) 
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Mokinių turizmo renginių  

organizavimo tvarkos 

3 priedas 

 

KAUNO A.MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOS 

TURIZMO RENGINIO PROGRAMA – PLANAS 

 

1. Tema:  

 

2. Data:  

 

3. Vykstantys mokytojai:  

 

4. Klasė/ studija:    

 

5. Vykstančių 

vaikų sąrašas 

(vardas, pavardė, 

amžius) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

6. Tikslas:  

 

7. Maršruto charakteristika: 

išvykimo vieta ir laikas:  

grįžimo vieta ir laikas:  

 

8. Detalus maršruto 

aprašymas (lankytini objek-

tai, renginiai, susitikimai, maitini-

mo ir nakvynės vieta ir pan.): 

 

 

9. Priedai:  

 Tėvų sutikimai dėl ugdytinio dalyvavimo turizmo renginyje (lapų kiekis ... vnt) 

Renginio vadovas(-ai): 

   
 (Vardas, pavardė)     (Parašas) 

   
 (Vardas, pavardė)     (Parašas) 

Lydintis (-ys) asmuo (-ys): 

   
 (Vardas, pavardė)     (Parašas) 

   
 (Vardas, pavardė)     (Parašas) 

 

Suderinta: 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  __________  _______________________________ 
 (Parašas)   (Vardas, pavardė)   
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Mokinių turizmo renginių  

organizavimo tvarkos 

 4 priedas  

KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOS 

PRANEŠIMAS TĖVAMS DĖL TURIZMO RENGINIO ORGANIZAVIMO 

 

 

Gerb. Tėveliai, informuojame, kad Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos klasė/studija  

 

 

organizuoja turizmo renginį:  

 

Išvykstame  

 

Grįžtame  

 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į 

mokytoją telefonu: 

 

Jūsų vaikai yra supažindinti su saugaus elgesio ir eismo taisyklėmis, renginio programa.  

_____________________________________________________________ 

TĖVŲ SUTIKIMAS 

20____ m. ___________________ d. 

Sutinku, kad mano sūnus/dukra/globotinis  

 

vyktų į aukščiau nurodytą turizmo renginį. 

Savo sūnų/dukrą/globotinį supažindinau su saugumo taisyklėmis.  

Sutinku, kad pažeidus saugaus elgesio taisykles ir nesilaikius lydinčių mokytojų nurodymų, kelionė būtų 

nutraukta ir parvykstama į namus. Pinigai už kelionę nebus grąžinami. 

Prašau, esant būtinybei mano sūnui/dukrai/globotiniui būtų suteikta pirmoji pagalba medicinos įstaigoje. 

Prašau nenukrypstant nuo maršruto išleisti mano sūnų/dukrą/globotinį nurodytoje vietoje, iš kurios 

pasiimsiu savo sūnų/dukrą/globotinį asmeniškai. 

Sutinku, kad esant būtinybei mano sūnus/dukra/globotinis būtų patikrinti ar nevartojo psichotropinių 

medžiagų, alkoholio, apie rezultatus prašau informuoti telefonu. Visuomet būsiu pasiekiamas telefonu. 

Mano vaikas nepriskirtas pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei ir/arba turi specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

____________________________________________________________________. 
 (jeigu turi, nurodyti) 

Mano vaikas nuolat vartoja vaistus  __________________________________________________, 
                                 (jei vartoja, išvardyti vaistų pavadinimus) 

todėl pasirūpinsiu, kad jų turėtų su savimi. 

 

     

 (parašas)   (vardas, pavardė)     (telefono Nr.) 
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Mokinių turizmo renginių  

organizavimo tvarkos  

5 priedas 

 

PRIVALOMAS SAUGUS MOKINIŲ ELGESYS TURIZMO RENGINIŲ METU 

 

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

elgesio ir etiketo reikalavimų: 

1.1. neatsiskirti nuo grupės, nevėluoti, dalyvauti programoje numatytose veiklose; 

1.2. nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų; 

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 vengti ėjimo prieš judėjimą, prasilenkti su praeiviais iš dešinės pusės, laikytis saugumo, 

mandagumo taisyklių, nesudaryti avarinės situacijos. 

3. Keliaujant autobusu ar viešuoju transportu privaloma: 

3.1. Autobuso/troleibuso laukti nurodytoje vietoje, o jam atvykus – nebėgti, įlipant ir išlipant 

nesistumdyti, laikytis eilės; 

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

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

padaryti neįmanoma iš šaligatvio ar kelkraščio pusės; 

3.4. 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. 

3.5. Važiuoti užsisegus saugos diržus, jei tokie yra įrengti. 

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 100 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. griežtai 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. 

5.8. Apsirūpinti visomis saugos priemonėmis (kepurėlėmis, kremais nuo saulės, repelentais nuo uodų 

ir erkių ir kt.). 

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; 
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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 ryškiaspalviais skiriamaisiais ženklais 

(vėliavėlėmis, liemenėmis, kepurėlėmis ar kt.); 

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

šviesiu paros metu; 

6.8. 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; 

6.9. kai perėjos ir sankryžos nematyti, pereiti kelią stačiu kampu pieš tai įsitikinus, kad saugu ir nebus 

trukdoma transporto priemonėms; 

6.10. 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; 

6.11. 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 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. 

9. Galimi rizikos veiksmai ir būtinos saugos priemonės: 

9.1. Skendimas. Laikytis maudymosi atviruose telkiniuose plaukimo įvairiomis vandens transporto 

priemonėmis taisyklių, pasirūpinti reikiamomis saugos vandenyje priemonėmis (gelbėjimosi ratais, liemenės); be 

vadovo leidimo nelipti į vandenį, nesimaudyti nepažymėtoje maudymosi vietoje. 

9.2. Terminiai nudegimai. Laikytis priešgaisrinių ir aplinkosaugos reikalavimų. Laužą kurti tik su 

pirštinėmis ir galvos apdangalu ne arčiau kaip 50 m nuo medynų pakraščių. 

9.3. Sužeidimo galimybė. Laikytis saugaus eismo, elgesio gamtoje, viešose vietose taisyklių. 

9.4. Saulės smūgis, nušalimai. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų pasirūpinti tinkama apranga ir 

galvos apdangalu. 

9.5. Vabzdžių įgėlimai, erkės, gyvatės, šuns, laukinio žvėries įkandimas. Pasirūpinti tinkama apranga 

ir apavu (storapadžiai batai ir kt.), repelentais, vengti nuošalių sodybų, kur galima grėsmė sutikti nepririštus šunis. 

___________________ 


