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ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ( EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, ŽYGIŲ IR KT.)
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių turizmo renginių, ekskursijų ir žygių organizavimo aprašas (toliau – aprašas)
nustato vaikų turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų)(toliau turizmo
renginiai) organizavimo tvarką ,,Rasos“ progimnazijoje. Aprašas parengtas vadovaujantis 2005
m. kovo 1 d ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-330.
2. Aprašas taikomos visiems mokytojams organizuojantiems ir vykdantiems vaikų iki 18
metų turizmo renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3. Klasei skiriama kultūrinė – pažintinė diena, kai į ekskursiją vyksta ne mažiau kaip 75 %
klasės mokinių, kitu atveju ekskursija turi būti organizuojama ne pamokų metu: savaitgaliais,
atostogų metu.
4. 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.
vykimas į varžybas, konkursus, olimpiadas, konferencijas ir kt. – organizuotas
progimnazijos grupių keliavimas į kitų institucijų ar mokslo įstaigų renginio vykdymo vietą
pėsčiomis, panaudojant viešojo, asmeninio transporto priemones.
II. TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMOS
5. 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. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK –
991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214
redakcija) (Žin., 2004, Nr. 98-3663; 2011, Nr. 88-4219).
6. Žygio, ekskursijos, išvykos, sąskrydžio, varžybų programas (priedas) rengia turizmo
renginio vadovas, suderina su ugdymo skyriaus vedėju.
III. IŠVYKŲ, EKSKURSIJŲ IR KITŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS
IR DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
7.
Turizmo
renginiuose
leidžiama
dalyvauti:

7.1. priešmokyklinio amžiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose
turizmo renginiuose;
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7.2. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose
nuo 6 metų;
7.3. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų;
7.4. žygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų;
7.5. žygiuose dviračiais nuo 14 metų, o jeigu mokiniai yra išklausę papildomą mokymo
kursą ir turi išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 12 metų:
7.5.1. 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;
7.5.2. 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;
7.5.3. dviračio vairuotojai iki 18 metų, važiuodami keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę
dviratininko šalmą;
7.5.4. 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.
7.6. sąskrydžiuose, varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka.
8. Mokiniai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys
specialiųjų ugdymosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali
dalyvauti tik su gydytojo ir tėvų leidimu.
9. Mokinių grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose, mokyklos direktorius skiria
turizmo renginio vadovą. Didesnėms nei 15 vaikų grupėms skiriami 2 turizmo renginio vadovai.
Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupei, neatsižvelgiant į vaikų skaičių, skiriami ne mažiau kaip 2
turizmo renginio vadovai.
10. Turizmo renginio vadovas(-ai):
10.1. parengia turizmo renginio išvykos lapą (1 priedas) ir pateikia ugdymo skyriaus
vedėjui, likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms iki turizmo renginio pradžios;
10.2. numato detalų maršrutą (atsižvelgia į dalyvių amžių, jų pasirengimo lygį ir fizinę
būklę), išvykimo, grįžimo bei išlaipinimo vietą (nakvynės vietą) ir laiką;
10.3. suderina su ugdymo skyriaus vedėju pamokų pavadavimą programos vykdymo
metu ir mokinių galimybes išvykti;
10.4. veda saugaus elgesio instruktažą ir fiksuoja elektroniniame dienyne. Susipažinę su
turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais, dalyviai tik nuo 14 metų pasirašo
išvykos lape.
10.5. informuoja mokinių tėvus apie vykdomą turizmo renginį elektroniniame dienyne;
10.6. vykdydamas turizmo renginį privalo turėti saugos ir sveikatos turizmo renginių
metu žinių atestavimo pažymėjimą, turizmo renginio išvykos lapą;
10.7. vadovaudamasis patvirtintu turizmo renginio aprašu, užtikrina mokinių saugumą
renginio metu, moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
10.8. susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba
nutraukia turizmo renginio vykdymą;
10.9. įvykus nelaimingam atsitikimui skubiai praneša greitosios medicinos pagalbos
tarnybai, informuoja policiją, tėvus.

11. Turizmo renginiuose dalyvaujantys mokiniai privalo laikytis elgesio normų, būti
drausmingi ir mandagūs, vykdyti turizmo renginio vadovo(-ų) nurodymus.
________________________________

Šiaulių „Rasos“ progimnazijos
mokinių turizmo renginių (ekskursijų, išvykų,
žygių ir kt.)organizavimo tvarkos aprašas
1 priedas

Direktoriaus įsakymo Nr.
Maršrutas, pobūdis (ekskursija, išvyka, sąskrydis,
turistinė stovykla, varžybos, žygis), pavadinimas

Programos tikslas(-ai)
Vykdymo data, laikas (išvykimo, parvykimo)
Klasė (-ės)
Instruktažo turinys:
MOKINIŲ, DALYVAUJANČIŲ TURISTINIAME RENGINYJE IR SUSIPAŽINUSIŲ
SU SAUGAUS ELGESIO INSTRUKTAŽU, SĄRAŠAS
Eilės
Pavardė, vardas,
Telefonas
Klasė
Parašas
(vieno iš tėvų/globėjų)
(nuo 14 metų)
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
________________________
Turizmo renginio vadovas

___________
(parašas)

Lydintys pedagogas(ai):
SUDERINTA

___________________
(vardas, pavardė)

__________

____________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjas
_____________
(parašas)
___________________
(vardas, pavardė)
__________________
(data)

