
PATVIRTINTA 

Šiaulių Zoknių progimnazijos direktoriaus 

2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr.1-150  

 

ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJOS VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių Zoknių progimnazijos vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 

(toliau - aprašas) parengtas vadovaujantis Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, patvirtintu 

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

nustato ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių (toliau - renginiai) organizavimo tvarką. 

2. Aprašo tikslas - garantuoti dalyvaujančių renginiuose mokinių saugumą. 

3. Aprašo uždaviniai: 

3.1. reglamentuoti ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo ir vykdymo 

tvarką; 

3.2. nustatyti asmenų, atsakingų už mokinių saugumą, vadovaujantis pareigybės aprašymu, 

funkcijas. 

4. Šiuo aprašu privalo vadovautis jaunimo mokyklos mokytojai, pagalbą mokiniams 

teikiantys specialistai ir kiti asmenys, organizuojantys ir vykdantys mokinių renginius (toliau - 

renginio vadovai). 

5. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

ekskursija - numatytų turistinių objektų lankymas ugdymo tikslais; 

išvyka – organizuota mokinių grupių kelionė pėsčiomis arba transporto priemonėmis į 

numatytą objektą mokslo ir pan. tikslais; 

kelionė - keliavimas kokia nors transporto priemone numatytu maršrutu; 

turistinis žygis - įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuota kelionė nustatytu maršrutu 

pėsčiomis ir (arba) įvairiomis transporto priemonėmis.  

renginio vadovas - asmuo, paskirtas direktoriaus įsakymu organizuoti ir vadovauti mokinių 

ekskursijai, išvykai, kelionei, turistiniam žygiui. 

 

II. EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

6. Renginio vadovo veiksmai: 

6.1. ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki vykimo į olimpiadas, konkursus, konferencijas, 

varžybas (nuostatai yra patvirtinti renginio organizatoriaus) teikia direktoriui tvirtinti vykstančių 

mokinių sąrašą, nurodo maršrutą, renginio datą, laiką; 

6.2. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki vykimo į ekskursiją, kelionę, išvyką ar turistinį 

žygį teikia direktoriui tvirtinti vykstančių mokinių sąrašą su tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimais          

(1 priedas) ir Pažintinės-kultūrinės veiklos programą (2 priedas); 

6.3. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki vykimo į ekskursiją, kelionę, išvyką ar turistinį 

žygį teikia direktoriui tvirtinti vykstančių mokinių sąrašą su tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimais          

(1 priedas) ir Pažintinės-kultūrinės veiklos programą (2 priedas) / Ugdymo karjeriai programą              

(3 priedas) / Steam programą (4 priedas); 

6.4. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki renginio vyksiančio už Lietuvos respublikos 

ribų, įsitikinęs, kad  yra transporto priemonės bei keleivių draudimas, teikia direktoriui tvirtinti 

vykstančių mokinių sąrašą su tėvų sutikimais (1 priedas) ir Pažintinės-kultūrinės veiklos programą 

(2 priedas); 

6.5. prisiima atsakomybę už mokinių saugumą ir pasirašo įsakyme, konsultuojasi apie 

renginyje dalyvaujančių mokinių sveikatos būklę su visuomenės sveikatos priežiūros specialistu; 

6.6. pasirašytinai supažindina mokinius (5 priedas) su atitinkama saugos ir sveikatos 



instrukcija (6-9 priedai), informuoja apie renginio formą ir priemones; 

6.6. paskirsto renginio dalyviams užduotis, o dalyko mokomosios ekskursijos dalyvius 

supažindina su programa; 

6.7. su tiesioginiu vadovu derina renginio programą ir po renginio įvertina bei aptaria 

rezultatus. 

7. Progimnazijos direktoriaus veiksmai: 

7.1. tvirtina vykstančių mokinių sąrašą, maršrutą, renginio datą, laiką ir programą; 

7.2. paskiria renginio vadovą(-us) (15 vaikų grupei skiriamas 1 renginio vadovas). 

8. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiksmai: 

8.1. kontroliuoja mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo 

aprašo tvarkos laikymąsi. 

 

III. EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ VYKDYMAS 

 

9. Renginio vadovas: 

9.1. privalo turėti renginio dalyvių sąrašą su jų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) mobiliųjų 

telefonų numeriais; 

9.2. reikalauja, kad mokiniai griežtai laikytųsi saugos ir sveikatos instrukcijos; 

9.3. jei renginys vyksta gamtoje, užtikrina, kad mokiniai laikytųsi visų bendrųjų 

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

vietovėse; 

9.4. įgyvendina numatytą renginio programą; 

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

gresianti mokinių saugai. 

10. Įvykus nelaimingam atsitikimui renginio vadovas nedelsdamas: 

10.1. suteikia pirmąją pagalbą; 

10.2. kviečia greitąją pagalbą; 

10.3. kviečia policiją; 

10.4. praneša mokyklos vadovybei apie įvykį; 

10.5. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus). 

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

12. Renginiuose dalyvauti leidžiama mokiniams nustatyta tvarka pasitikrinusiems sveikatą, 

turintiems galiojančią sveikatos pažymėjimo formą Nr. 027- 1/a ir pagal sveikatos būklę galintiems 

dalyvauti renginyje. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

13. Aprašas gali keistis atsiradus naujiems dokumentams, reglamentuojantiems mokinių 

saugą ir sveikatą. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Šiaulių Zoknių progimnazijos vaikų turizmo renginių  

                                    organizavimo tvarkos aprašo  

                                                                           1 priedas 

 
 

 

_________________________________________________ 
(Tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 

 

_________________________________________________ 
(adresas, telefonas) 

 
SUTIKIMAS – ĮSIPAREIGOJIMAS 

2019-03-06 
Šiauliai 

 

Aš,............................................................................................... (tėvo(globėjo) vardas ir pavardė), 

leidžiu savo dukrai/sūnui/globotiniui  ................................................................................................. 

(mokinio vardas ir pavardė), Šiaulių Zoknių progimnazijos...........klasės mokiniui (-ei), 201... m. 

........................................d. vykti į .............................................................................................  . 

Kartu įsipareigoju, kad visą  laiką išvykoje dalyvaujantis mokinys: 

1. Bus drausmingas (-a), saugos savo ir kitų išvykos dalyvių sveikatą, vykdys mokytojų 

nurodymus. 

2. Be mokytojų žinios savavališkai nepasišalins iš numatytos veiklos vietos. 

3. Dalyvaus visose numatytose veiklose. 

4. Laikysis sveikos gyvensenos reikalavimų: nevartos energetinių gėrimų, nerūkys. 

 
 

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

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Šiaulių Zoknių progimnazijos vaikų turizmo renginių  

                                    organizavimo tvarkos aprašo  

                                                                           2 priedas 

 

 

ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJOS 

 

PAŽINTINĖS IR KULTŪRINĖS VEIKLOS PROGRAMA 201   - 201    m.m. 

         

                        

Renginio, užsiėmimo, veiklos pavadinimas  

  

Klasė, grupė  

 

Moksleivių skaičius 

  

Vieta  

    

Laikas 

 

Trukmė 

 

Tikslas  

                 

Uždaviniai 

  

Integraciniai  ryšiai  (su mokomaisiais dalykais, prevencinėmis ir karjeros ugdymo  programomis)  

 

Vaiko asmenybės ūgties kompetencijos (savivoka, socialumas, gyvenimo planavimas) 

 

Bendrosios (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo, asmeninės) ir dalykinės kompetencijos  

 

Karjeros   kompetencijos (savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, 

karjeros įgyvendinimo)  

 

Veiklos turinys ir mokinių gebėjimai  

Veikla  Integracija  Gebėjimai 

   

   

 

Vertinimo,  įsivertinimo ir refleksijos metodai 
 

Programą sudarė    _____________________________________________________

  

                             (parašas)     (vardas, pavardė) 

 

   

Data  __________________ 

 



 

 

 

Šiaulių Zoknių progimnazijos vaikų turizmo renginių  

                                    organizavimo tvarkos aprašo  

    3 priedas 

 

 

 

ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJOS 

 

  UGDYMO KARJERAI PROGRAMA 201_- 201_  m.m. 

                                

 

 

Veikla  (profesinis veiklinimas, socialinė pilietinė veikla, savanorystė) 

    

Veiklos  vieta  

                                

Data                                         Laikas                                    Dalyvių skaičius  

 

Veiklos tikslas                  

  

Veiklos uždaviniai  

 

Vaiko asmenybės ūgties kompetencijos (savivoka, socialumas, gyvenimo planavimas) 

 

Ugdymo karjerai kompetencijos 

 (savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo)  

 

Veiklos turinys ir gebėjimai  

  

Vertinimo,  įsivertinimo ir refleksijos metodai   

 

Tęstinumas  

 

Lydintis asmuo  (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Dalyvių sąrašas (pridedamas) 

 

Eil. Nr. Pavardė, vardas Klasė 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Šiaulių Zoknių progimnazijos vaikų turizmo renginių  

                                    organizavimo tvarkos aprašo  

                                                                           4 priedas 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJOS 

 

STEAM PROGRAMA 201_- 201_  m.m. 

                                

 

Programos pavadinimas 

    

Programos vykdymo vieta  

                                

Data                                         Laikas                                    Dalyvių skaičius  

 

Programos tikslas                  

  

Vaiko asmenybės ūgties kompetencijos (savivoka, socialumas, gyvenimo planavimas) 

 

Ugdymo karjerai  kompetencijos 

(savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo)  

 

Vertinimo, įsivertinimo ir refleksijos metodai 

 

Tęstinumas  

 

Lydintis asmuo  (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Dalyvių sąrašas  

 

Eil.Nr. Pavardė, vardas Klasė 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Šiaulių Zoknių progimnazijos vaikų turizmo renginių  

                                    organizavimo tvarkos aprašo  

              6 priedas  

 

                                                               

ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJA 

EKSKURSIJOS, IŠVYKOS, KELIONĖS SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA NR.1 

 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Ekskursijos, išvykos, kelionės (toliau – išvyka) saugos ir sveikatos instrukcija (toliau – 

instrukcija) yra norminis mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams jų veiklos ir elgesio 

reikalavimus ekskursijos, išvykos, kelionės metu, kad nebūtų padaryta žala mokinių saugai, 

sveikatai ir aplinkai. 

2. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus ir reikalauja griežtai laikytis 

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

3. Mokiniui, supažindintam pasirašytinai su instrukcija ir pažeidusiam jos reikalavimus, 

taikoma drausminė atsakomybė pagal mokykloje nustatytą tvarką.  

4. Išvykos organizatorius(-iai) atsako už mokinių gyvybę ir saugumą išvykos metu. 

 

II. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI IŠVYKOS METU.                                                     

SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO 

 

5. Neatsargus elgesys, galintis sukelti eismo įvykį, laukiant autobuso ar autobuse. Saugos 

priemonė – laikytis saugaus eismo taisyklių ir etiketo reikalavimų autobuse. 

6. Traumos ir sužalojimai dėl autoįvykio. Saugos priemonės – instruktažas apie saugų 

elgesį gatvėse, nuolatinis mokinių stebėjimas išvykos metu. 

7. Traumos ir sužalojimai ne dėl autoįvykio. Saugos priemonės – instruktažas apie saugų 

elgesį, nuolatinis mokinių stebėjimas. 

8. Skrandžio negalavimai. Saugos priemonė – išankstinis pokalbis apie taisyklingą maisto 

produktų pasirinkimą išvykai. 

 

III. VEIKSMAI PRIEŠ IŠVYKOS PRADŽIĄ 
 

9. Sutvarkoma išvykos dokumentacija, sudaromas mokinių sąrašas, gaunamas mokyklos 

direktoriaus leidimas išvykai, pasirūpinama būtinomis išvykai priemonėmis, maistu. 

10. Informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai) apie išvykos tikslus, maršrutą, išvykimo ir 

atvykimo laiką ir vietą, vaikų mitybą, saugą, pinigines išlaidas. 

11. Informuojami mokiniai apie išvykos tikslus, maršrutą, išvykimo ir atvykimo laiką ir 

vietą, mitybą, pravedamas instruktažas dėl saugaus elgesio išvykos metu, supažindinimas su 

aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimais. 

12. Užpildoma išvykoje dalyvaujančių vaikų saugos instruktavimo forma. 

 

IV. VEIKSMAI IŠVYKOS METU 

 

13. Visi griežtai laikosi išvykos vadovo(-ų) nurodymų ir saugos reikalavimų. 

14. Nuolat teikiama informacija mokiniams apie atvykimo į punktus laiką, susirinkimo 

vietas. 

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



16. Skiriamas laikas mokinių pietums. 

17. Reikalaujama atlikti paskirtas užduotis, organizuojami laisvalaikio žaidimai.  

 

V. VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS 

 

18. Suteikiama pirmoji pagalba. 

19. Esant reikalui, kviečiama greitoji pagalba, policija. 

20. Apie įvykį informuojami mokyklos direktorius ir tėvai (globėjai, rūpintojai).  

21. Susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, pakeičiamas maršrutas arba išvyka 

nutraukiama. 

 

VI. VEIKSMAI PO IŠVYKOS 

 

22. Mokiniai po išvykos palydimi į mokyklą. 

23. Sutvarkomas mokyklos inventorius, priemonės ar kt. daiktai, kurie buvo paimti išvykos 

metu. 

24. Įvertinamas mokinių elgesys ir instrukcijos laikymasis išvykos metu. 

25. Išvykos rezultatai aptariami su mokiniais. 

26. Apie išvykos rezultatus informuojamas mokyklos direktorius ir tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Šiaulių Zoknių progimnazijos vaikų turizmo renginių  

                                    organizavimo tvarkos aprašo  

                                7 priedas 

 

ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJA 

SPORTINIŲ VARŽYBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA NR.2 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Saugos ir sveikatos instrukcija sportinių varžybų metu (toliau – instrukcija) yra norminis 

mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams jų veiklos ir elgesio reikalavimus sportinių varžybų 

(toliau – varžybų) už mokyklos ribų metu, kad nebūtų padaryta žala mokinių saugai, sveikatai ir 

aplinkai. 

2. Mokiniui, supažindintam pasirašytinai su instrukcija ir pažeidusiam jos reikalavimus, 

taikoma drausminė atsakomybė pagal mokykloje nustatytą tvarką.  

3. Mokiniai vykstantys į sporto varžybas turi būti pasitikrinę sveikatą. 

4. Išvykos organizatorius(-iai) atsako už mokinių gyvybę ir saugumą varžybų metu. 

 

II.  GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI VARŽYBŲ METU.                                                  

SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO 

 

5. Neatsargus elgesys, galintis sukelti eismo įvykį, laukiant autobuso ar autobuse. Saugos 

priemonė – laikytis saugaus eismo taisyklių ir etiketo reikalavimų autobuse. 

6. Traumos ir sužalojimai dėl autoįvykio. Saugos priemonės – instruktažas apie saugų 

elgesį gatvėse, nuolatinis mokinių stebėjimas išvykos metu. 

7. Traumos ir sužalojimai ne dėl autoįvykio. Saugos priemonės – instruktažas apie saugų 

elgesį, nuolatinis mokinių stebėjimas. 

 

III. VEIKSMAI PRIEŠ VARŽYBŲ PRADŽIĄ 
 

8. Sutvarkoma varžybų dokumentacija, sudaromas mokinių sąrašas, gaunamas mokyklos 

direktoriaus leidimas išvykai, pasirūpinama būtinomis išvykai priemonėmis. 

9. Progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė teikia informaciją apie 

mokinių sveikatą. 

10. Informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai) apie varžybų tikslus, maršrutą, išvykimo ir 

atvykimo laiką ir vietą, saugą, pinigines išlaidas. 

11. Informuojami mokiniai apie varžybų tikslus, maršrutą, išvykimo ir atvykimo laiką ir 

vietą, pravedamas instruktažas dėl saugaus elgesio išvykos metu, supažindinimas su aplinkosaugos, 

priešgaisrinės saugos reikalavimais. 

12. Užpildoma varžybose dalyvaujančių vaikų saugos instruktavimo forma. 

 

IV. VEIKSMAI VARŽYBŲ METU 

 

13. Visi griežtai laikosi išvykos vadovo(-ų) nurodymų ir saugos reikalavimų. 

14. Nuolat teikiama informacija mokiniams apie atvykimo į punktus laiką, susirinkimo 

vietas. 

15. Stebima, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės, nerūkytų, nevartotų alkoholinių 

gėrimų. 

16. Jei reikia, skiriamas laikas mokinių pietums. 



 

V. VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS 

17. Suteikiama pirmoji pagalba. 

18. Esant reikalui, kviečiama greitoji pagalba, policija. 

19. Apie įvykį informuojami mokyklos direktorius ir tėvai (globėjai, rūpintojai). 

20. Susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, pakeičiamas maršrutas arba išvyka 

nutraukiama. 

 

VI. VEIKSMAI PO IŠVYKOS Į VARŽYBAS 

 

21. Mokiniai po varžybų palydimi į mokyklą. 

22. Sutvarkomas mokyklos inventorius, priemonės ir kt. daiktai, kurie buvo paimti išvykos 

į varžybas metu. 

23. Įvertinamas mokinių elgesys ir instrukcijos laikymasis varžybų metu. 

24. Varžybų rezultatai aptariami su mokiniais. 

25. Apie varžybų rezultatus informuojamas mokyklos direktorius ir tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Šiaulių Zoknių progimnazijos vaikų turizmo renginių  

                                    organizavimo tvarkos aprašo  

           8 priedas 

 

ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJA 

TURISTINĖS KELIONĖS DVIRAČIAIS SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA NR.3  

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Turistinės kelionės dviračiais saugos ir sveikatos instrukcija (toliau – instrukcija) yra 

norminis mokyklos vidaus dokumentas, nusakantis mokinių elgesio reikalavimus turistinės kelionės 

dviračiais (toliau – kelionės) metu, siekiant užtikrinti mokinių saugą ir sveikatą, nepadaryti žalos 

gamtai. 

2. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, rizikas ir priemonių visumą 

joms išvengti.  

3. Prieš turistinę kelionę dviračiais vaikai supažindinami su instrukcija ir pasirašo 

renginiuose dalyvaujančių mokinių saugos instruktavimo formoje. 

4. Mokiniui, susipažinusiam su šia instrukcija, bet pažeidusiam jos reikalavimus, taikoma 

drausminė atsakomybė pagal mokykloje nustatytą tvarką. 

  

II. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI TURISTINĖS KELIONĖS  

DVIRAČIAIS METU. SAUGOS PRIEMONĖS 

 

5. Eismo įvykis, avarijos grėsmė. Saugos priemonė – laikytis pėsčiųjų saugaus eismo, 

dviračių eismo taisyklių ir reikalavimų gatvėje, transporto priemonėje, kelyje. 

6. Skendimas. Laikytis maudymosi atviruose telkiniuose, plaukimo įvairiomis vandens 

transporto priemonėmis taisyklių, pasirūpinti reikiamomis saugos vandenyje priemonėmis 

(gelbėjimosi ratai, liemenės); be vadovo leidimo nelipti į vandenį, nesimaudyti nepažymėtoje 

maudymosi vietoje. 

7. Terminiai nudegimai. Laikytis priešgaisrinių ir aplinkosaugos reikalavimų. Laužą kurti 

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

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

9. Saulės smūgis, nušalimai. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų pasirūpinti tinkama 

apranga ir galvos apdangalu. 

10. Vabzdžių įgėlimai, erkės, gyvatės, šuns, laukinio žvėries įkandimas. Pasirūpinti  

tinkama apranga ir apavu, vengti nuošalių sodybų, kur galima grėsmė sutikti nepririštus šunis; 

išsiaiškinti, ar vietovė nėra paskelbta pasiutligės zona. 

 

III. VEIKSMAI PRIEŠ TURISTINĘ KELIONĘ DVIRAČIAIS 

 

11. Sutvarkomi kelionės dokumentai, sudaromas dalyvaujančių mokinių, grupių sąrašas, 

gaunamas direktoriaus leidimas vykdyti kelionę, pasirūpinama būtinu inventoriumi, vaikų 

maitinimu, pirmosios pagalbos rinkiniu, gelbėjimosi priemonėmis (priklausomai nuo kelionės 

pobūdžio). 

12. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė teikia informaciją apie sveikatą. 

13. Informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai) apie kelionės tikslus, maršrutą, išvykimo ir 

atvykimo laiką ir vietą, vaikų mitybą, saugą, pinigines išlaidas. 



14. Informuojami mokiniai apie kelionės tikslus, maršrutą, išvykimo ir atvykimo laiką ir 

vietą, mitybą, pravedamas instruktažas dėl saugaus elgesio kelionės metu, supažindinimas su 

aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimais. 

15. Suderinamos nakvynių vietos (jeigu kelionė trunka ilgiau nei parą). 

16. Patikrinamos ir įruošiamos maudymosi vietos. 

17. Patikrinamos pavojingų perėjų vietos. 

IV. VEIKSMAI TURISTINĖS KELIONĖS DVIRAČIAIS METU 

 

18. Užtikrinama, kad būtų laikomasi mokinių instruktavimo reikalavimų. 

19. Stebima, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės, vykdytų pavestas užduotis. 

20. Užtikrinama, kad visi mokiniai laikytųsi kelių eismo taisyklių dviračiais. 

21. Nuolat teikiama informacija mokiniams apie atvykimo į punktus laiką, susirinkimo 

vietas. 

 

V. VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS 

  

21. Suteikiama pirmoji pagalba. 

22. Esant reikalui, kviečiama greitoji pagalba, policija. 

23. Apie įvykį informuojami mokyklos direktorius ir tėvai (globėjai, rūpintojai).  

24. Susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, pakeičiamas maršrutas arba kelionė 

nutraukiama. 

 

VI. VEIKSMAI PO TURISTINĖS KELIONĖS DVIRAČIAIS 

 

25. Mokiniai po kelionės palydimi į mokyklą. 

26. Sutvarkomas mokyklos inventorius, priemonės ir kt. daiktai, kurie buvo paimti 

kelionės metu. 

27. Įvertinamas mokinių elgesys ir instrukcijos laikymasis turistinės kelionės dviračiais 

metu. 

28. Turistinės kelionės dviračiais rezultatai aptariami su mokiniais. 

29. Apie turistinės kelionės dviračiais rezultatus informuojamas mokyklos direktorius ir 

tėvai (globėjai, rūpintojai. 

 

 

_____________________ 
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ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJA 

TURISTINIO ŽYGIO PĖSČIOMIS SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA NR.4  

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Turistinio žygio pėsčiomis saugos ir sveikatos instrukcija (toliau – instrukcija) yra 

norminis mokyklos vidaus dokumentas, nusakantis mokinių elgesio reikalavimus turistinio žygio 

pėsčiomis (toliau – žygio) metu, siekiant užtikrinti mokinių saugą ir sveikatą, nepadaryti žalos 

gamtai. 

2. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, rizikas ir priemonių visumą 

joms išvengti.  

3. Prieš žygį vaikai supažindinami su instrukcija ir pasirašo renginiuose dalyvaujančių 

mokinių saugos instruktavimo formoje. 

4. Mokiniui, susipažinusiam su šia instrukcija, bet pažeidusiam jos reikalavimus, taikoma 

drausminė atsakomybė pagal mokykloje nustatytą tvarką. 

  

II. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI ŽYGIO METU. SAUGOS PRIEMONĖS 

 

5. Eismo įvykis, avarijos grėsmė. Saugos priemonė – laikytis pėsčiųjų saugaus eismo ir 

reikalavimų gatvėje, transporto priemonėje, kelyje. 

6. Skendimas. Laikytis maudymosi atviruose telkiniuose, plaukimo įvairiomis vandens 

transporto priemonėmis taisyklių, pasirūpinti reikiamomis saugos vandenyje priemonėmis 

(gelbėjimosi ratai, liemenės); be vadovo leidimo nelipti į vandenį, nesimaudyti nepažymėtoje 

maudymosi vietoje. 

7. Terminiai nudegimai. Laikytis priešgaisrinių ir aplinkosaugos reikalavimų. Laužą kurti 

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

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

9. Saulės/šiluminis smūgis, nudegimai, nušalimai. Priklausomai nuo meteorologinių 

sąlygų, pasirūpinti tinkama apranga ir galvos apdangalu, nesideginti saulėje po 11 valandos, turėtų 

reikiamą kiekį gėrimų (vandens, sulčių, arbatos). 

10. Vabzdžių įgėlimai, erkės, gyvatės, šuns, laukinio žvėries įkandimas. Pasirūpinti  

tinkama apranga ir apavu, vengti nuošalių sodybų, kur galima grėsmė sutikti nepririštus šunis; 

išsiaiškinti, ar vietovė nėra paskelbta pasiutligės zona. 

 

III. VEIKSMAI PRIEŠ ŽYGĮ 

 

11. Sutvarkomi kelionės dokumentai, sudaromas dalyvaujančių mokinių, grupių sąrašas, 

gaunamas direktoriaus leidimas vykdyti žygį, pasirūpinama būtinu inventoriumi, vaikų maitinimu, 

pirmosios pagalbos rinkiniu, gelbėjimosi priemonėmis (priklausomai nuo kelionės pobūdžio). 

12. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė teikia informaciją apie sveikatą. 

13. Informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai) apie žygio tikslus, maršrutą, išvykimo ir 

atvykimo laiką ir vietą, vaikų mitybą, saugą, pinigines išlaidas. 



14. Informuojami mokiniai apie žygio tikslus, maršrutą, išvykimo ir atvykimo laiką ir 

vietą, mitybą, pravedamas instruktažas dėl saugaus elgesio žygio metu, supažindinimas su 

aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimais. 

15. Suderinamos nakvynių vietos (jeigu kelionė trunka ilgiau nei parą). 

16. Patikrinamos ir įruošiamos maudymosi vietos (jei numatoma leisti vaikams maudytis). 

17. Patikrinamos pavojingų perėjų vietos. 

 

IV. VEIKSMAI ŽYGIO METU 

 

18. Užtikrinama, kad būtų laikomasi mokinių instruktavimo reikalavimų. 

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

vykdytų pavestas užduotis. 

20. Užtikrinama, kad visi mokiniai laikytųsi kelių eismo taisyklių pėstiesiems. 

21. Nuolat teikiama informacija mokiniams apie atvykimo į punktus laiką, susirinkimo 

vietas. 

22. Organizuojami laisvalaikio renginiai, žaidimai. 

 

V. VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS 

  

23. Suteikiama pirmoji pagalba. 

24. Esant reikalui, kviečiama greitoji pagalba, policija. 

25. Apie įvykį informuojami mokyklos direktorius ir tėvai (globėjai, rūpintojai). 

26. Susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, pakeičiamas maršrutas arba žygis 

nutraukiamas. 

 

VI. VEIKSMAI PO ŽYGIO 

 

27. Mokiniai po žygio palydimi į mokyklą. 

28. Sutvarkomas mokyklos inventorius, priemonės ir kt. daiktai, kurie buvo paimti žygio 

metu. 

29. Įvertinamas mokinių elgesys ir instrukcijos laikymasis žygio metu. 

30. Žygio rezultatai aptariami su mokiniais. 

31. Apie žygio rezultatus informuojamas mokyklos direktorius ir tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

 

 

_____________________ 
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ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJA  
 

RENGINIUOSE  DALYVAUJANČIŲ  VAIKŲ  SAUGOS  INSTRUKTAVIMŲ  REGISTRAVIMO  ŽURNALAS 
 

 

Eil. Nr. 

 

Mokinio 

vardas, pavardė 

 

Instruktažo 

data 

Saugos ir 

sveikatos 

instrukcijos 

Nr. 

 

Instruktažo vykdytojo pareigos, vardas, 

pavardė 

Instruktažo 

vykdytojo 

parašas 

Instruktuoto 

mokinio 

parašas 

1.  

 

      

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        



10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        



24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

 


