PATVIRTINTA
Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos
direktoriaus 2016-02-02
įsakymu Nr. V-026.1

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJA
MOKINIŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŢYGIŲ
ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių ţygių
organizavimo tvarkos aprašas (toliau - aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, patvirtintu
2005 m. kovo 1d. įsakymu Nr. ISAK- 330 nustato ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių ţygių
(toliau - renginiai) organizavimo tvarką.
2. Aprašo tikslas – garantuoti dalyvaujančių renginiuose mokinių saugumą.
3. Aprašo uţdaviniai:
3.1. reglamentuoti ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių ţygių organizavimo ir vykdymo
tvarką;
3.2. nustatyti asmenų, atsakingų uţ mokinių saugumą, vadovaujantis pareigybės
aprašymu, funkcijas.
4. Šiuo aprašu privalo vadovautis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokytojai, pedagogai, kiti
asmenys, organizuojantys ir vykdantys mokinių renginius (toliau - renginio vadovai).
5. Apraše vartojamos sąvokos:
ekskursija – numatytų turistinių objektų lankymas ugdymo tikslais;
išvyka – organizuota mokinių grupių kelionė pėsčiomis arba transporto priemonėmis į
numatytą turizmo objektą mokslo ir pan. tikslais;
kelionė – keliavimas kokia nors transporto priemone numatytu maršrutu;
renginio vadovas – asmuo, paskirtas direktoriaus įsakymu organizuoti ir vadovauti
mokinių ekskursijai, išvykai, kelionei, turistiniam ţygiui;
turistinis ţygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuota kelionė nustatytu
maršrutu pėsčiomis ir (arba) įvairiomis transporto priemonėmis;
sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) poilsio
ar ugdymo tikslais;
gidas – asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno
galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves;
varţybos – organizuotas mokinių (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais.
Kitos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Ţin.,
1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) vartojamas sąvokas.

II. EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŢYGIŲ, SĄSKRYDŢIŲ IR
VARŢYBŲ ORGANIZAVIMAS
6. Klasės auklėtojas, mokytojas pateikia prašymą su mokinių sąrašu, nurodo išvykos,
ekskursijos arba ţygio tikslus ir transporto priemonę, kuria bus vykstama (1 priedas). Jeigu
išvyka organizuojama daugiau nei vienai dienai, pateikiama ir išvykos programa (2 priedas).
7. Gimnazijos direktorius instruktuoja grupės vadovą saugos klausimais(pasirašytinai).
8. Klasės auklėtojai, dalykų mokytojai, organizuojantys ekskursijas, išvykas, ţygius, turizmo
renginius, varţybas, susipaţįsta su įsakymu, leidţiančiu vykti į ekskursiją ir kt., pasirašydami.
9. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai tokią dieną dienyne pildo kaip paţintinę ir kultūrinę
veiklą.
10. Jei pamoka vyksta, kai yra išvykę keli mokiniai, tada mokinių nedalyvavimas pamokose
paţymimas n raidėmis, kurias klasės auklėtojas pateisina direktoriaus įsakymu.
11. 1-12 kl. mokytojai vykstantys pamokų metu suderina savo pamokų vadavimą/pamokų
pakeitimus su direktoriaus pavaduotojais ir vaduojančiais mokytojais.
12. Klasės auklėtojas atsako uţ mokinių saugų sugrįţimą į gimnaziją. Jei tėvai pageidauja,
kad mokinys iš renginio vietos savarankiškai grįţtų į namus, apie tai informuoja raštu klasės
vadovą.
III. EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŢYGIŲ, SĄSKRYDŢIŲ IR
VARŢYBŲ RENGIMAS
13. Turizmo renginių, išvykų, ekskursijų programos rengiamos vadovaujantis Bendrųjų iš
valstybės ir savivaldybių biudţetinių finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birţelio 18 d.
įsakymu Nr.ISAK-991 (Ţin., 2004, Nr.98-3663) (2 priedas).
14. Turizmo renginių, išvykų, ekskursijų programas, varţybų nuostatus rengia mokytojas arba
išvykos renginio vadovas.
IV. TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŢTIKRINIMAS
15.iTurizmo renginiuose leidţiama dalyvauti:
15.1. vienos dienos trukmės ţygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose
nuo 6 metų;
15.2. dviejų dienų ţygiuose pėsčiomis nuo 9 metų;
15.3. ţygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų;
15.4. ţygiuose dviračiais nuo 12 metų, o jeigu vaikai yra išklausę papildomą mokymo
kursą ir turi gimnazijos išduotą paţymėjimą – ne jaunesniems kaip 10 metų;
15.5. sąskrydţiuose, varţybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka;

15.6. jaunesni negu aprašo 15.2 - 15.4 punktuose nurodyti vaikai gali dalyvauti turizmo
renginiuose tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą.
16. Didesnėms nei 15 vaikų grupei skiriamas atsakingas grupės vadovas ir lydintis asmuo,
turintis vaikų turizmo organizavimo paţymėjimą.
17. Turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ir ţygio vadovas/klasės auklėtojas apie planuojamą
išvyką ne vėliau kaip likus trims dienoms iki numatomos išvykos raštu informuoja direktoriaus
pavaduotoją: pateikia prašymą, mokinių sąrašą, planą/programą, kur nurodo turizmo renginio,
ekskursijos, išvykos ar ţygio tikslus, išvykimo dieną, esant reikalui, dar patikslina išvykstančių
mokinių sąrašą.
18. Vadovai/klasės auklėtojai, mokytojai, organizuojantys turizmo renginius, ekskursijas,
išvykas ir ţygius pasirašytinai susipaţįsta su įsakymu leidţiančiu vykti.
19. Švietimo teikėjas, uţtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą:
19.1. tvirtina turizmo renginio programą, dalyvių sąrašą, turizmo renginio vadovo(-ų)
kandidatūrą(-as);
19.2. saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja turizmo renginių vadovą(-us)
vadovaudamasis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodţio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792
(Ţin., 2004, Nr.13-395), nustatyta tvarka.
19.3. padeda pasiruošti turizmo renginiui;
19.4. atsako uţ pasirengimą turizmo renginiui, jo eigą ir pedagoginius rezultatus;
19.5. nustato turizmo renginių vadovo(-ų) pareigas;
19.6. uţ gerą programos vykdymą gali paskatinti turizmo renginio vadovą ir vaikus;
19.7. uţ programos vykdymo paţeidimus turizmo renginio vadovą gali nubausti drausmine
tvarka.
20. Turizmo renginio vadovas, uţtikrindamas turizmo renginių vaikų saugumą:
20.1. rengdamas ţygio, ekskursijos, išvykos programą numato detalų maršrutą (atsiţvelgia
į dalyvių amţių, jų pasirengimo lygį ir fizinę būklę, nustato išvykimo, atvykimo vietą ir laiką,
nakvynės vietą);
20.2. švietimo teikėjo nustatyta tvarka apie vykdomą turizmo renginį informuoja vaikų
tėvus;
20.3. supaţindina grupės narius su pirmosios pagalbos teikimu ir naudojimusi pirmosios
pagalbos vaistinėle, saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei
maudymosi reikalavimais. Saugos instruktaţus su vaikais registruoja tam skirtame ţurnale
(priedas);
20.4. vadovaujantis patvirtinta turizmo renginio programa uţtikrina vaikų saugą renginio
metu, moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
20.5. susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai pakeičia maršrutą, sustabdo arba
nutraukia turizmo renginio vykdymą.

21. Turizmo renginiuose dalyvaujantys vaikai nuo 14 metų:
21.1. susipaţinę su turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais pasirašo
ţurnale;
21.2. prieš turizmo renginį pasiskirsto pareigomis, uţduotimis ir kt.;
21.3. privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi ir mandagūs, vykdyti turizmo
renginio vadovo(-ų) nurodymus.
V. MAUDYMOSI REIKALAVIMAI
22. Turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais.
23. Vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidţiama tik
paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi vietose vadovaujantis Lietuvos
higienos normos HN 79:2004 “Vaikų vasaros poilsio stovyklos. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai”, patvirtintais Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandţio
24 d. įsakymu Nr. V - 275 (Ţin., 2004, Nr.44-2956) reikalavimais.
24. Maudymosi plotą privalo ţinoti visi besimaudantieji.
25. Maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint.
26. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. Maudymosi metu turizmo renginio
vadovui reikia būti labai atidţiam.
27. Maudymosi metu draudţiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo
signalas.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių ţygių organizavimo aprašas gali keistis
atsiradus naujiems dokumentams reglamentuojantiems mokinių saugą ir sveikatą.
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Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokinių turizmo renginio registracijos forma

Ugdymo įstaigos pavadinimas: ……………………………………………………………………
Išvykos vieta: ……………………………………………………………………………………….
Išvykos trukmė: ……………………………………………………………………………………
Atsakingas asmuo (-ys): …………………………………………………………………………...

Eil. Nr.

Mokinio pavardė, vardas

Eil. Nr.

Mokinio pavardė, vardas
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VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJA
................................................................................................................................................
(renginio forma ir pavadinimas)

PROGRAMA
Dalyviai: ..........................................................................................................................
Data, laikas: .....................................................................................................................
Trukmė: ...........................................................................................................................
Maršrutas, renginio vieta: .................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Renginio tikslas: ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Renginio uţdavinys (-iai): ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Renginio programos turinys: ...........................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Laukiamas rezultatas: .....................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Renginio vadovas: ………………………………………….....................................................
(v., pavardė, parašas)

___________________________________________________________________________
(Tėvo, mamos, globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė)

SUTIKIMAS DĖL MOKINIO DALYVAVIMO TURIZMO RENGINIUOSE

________________
(data)

Esu informuotas(-a) apie Tuskulėnų gimnazijoje vykdomus turizmo renginius ir sutinku
su visomis turizmo vadovų siūlomomis programomis bei maršrutais, dalyvavimo taisyklėmis ir
galimais pavojais turizmo renginio metu.
Uţtikrinu, kad mano sūnus/dukra globotinis/ė)_______________________________
susipaţinęs/usi su saugaus eismo, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei maudymosi
reikalavimais jų laikysis, turizmo renginio metu nevartos alkoholio bei kitų psichoaktyvių
medţiagų ir vykdys turizmo renginio vadovo nurodymus.
Leidţiu jam/jai dalyvauti visuose gimnazijos turizmo renginių vadovų organizuojamuose
turizmo renginiuose.

______________________________________________________________________________
(Tėvo, mamos, globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė, parašas)
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____________________________________________________________________
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė

SUTIKIMAS
___________
(data)

Vilnius

Sutinku, kad mano dukra (sūnus)..........................................................................................
dalyvautų ekskursijoje, ţygyje, išvykoje, varţybose (pabraukti)
Uţtikrinu kultūringą, drausmingą savo dukros (sūnaus) elgesį.

..............................................
Tėvų (globėjų, rūpintojų) parašas

