
PATVIRTINTA
Rietavo sav. Tverų gimnazijos
direktoriaus 2015-05-05 
įsakymu Nr. V-122

TVERŲ GIMNAZIJOS IR TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS
MOKINIŲ VYKIMO Į EKSKURSIJAS IR KITUS RENGINIUS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių vykimo į ekskursijas ir kitus renginius Tvarka parengta vadovaujantis 
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330, Lietuvos Respublikos Turizmo Įstatymu (1998
m. kovo 19 d., Nr. VIII-667). 

2. Tvarkos tikslas – reglamentuoti vykimą į ekskursijas ir kitus renginius už gimnazijos
ribų Lietuvos Respublikos teritorijoje bei užtikrinti mokinių saugumą. 

3. Ši Tvarka privaloma asmenims (toliau vadovams), turintiems teisę organizuoti vaikų 
turizmo renginius (ekskursijas, sąskrydžius, varžybas, žygius ir kt.).

II. EKSKURSIJOS AR KITO RENGINIO VADOVO PAREIGOS

4. Ekskursijos ar kito renginio vadovas (toliau renginio vadovas) ne vėliau kaip prieš 2 
dienas iki renginio direktoriui pateikia: 

4.1. renginio dalyvių saugos ir sveikatos instrukciją pagal prie Tvarkos pridėtą schemą;
4.2.  mokinių sąrašą (1 priedas);
4.3.  kelionės programą (2 priedas);
4.4.  kelionės aprašymą (3 priedas);
4.5.  tėvų arba teisėtų mokinio globėjų rašytinius sutikimus (4 priedas).
5. Organizuojant vaikų turizmo renginį su nakvyne, kartu su kitais dokumentais būtina 

pateikti ir Tvarkos 6 priedą.
6. Renginio vadovas praveda saugaus elgesio instruktažą renginio dalyviams ir 

instruktažo  pravedimą  fiksuoja  „Renginiuose  dalyvaujančių  vaikų  saugos  instruktavimų
registravimo žurnale“, surenkant dalyvių parašus (7 priedas). 

7.  Į  turizmo renginyje  dalyvaujančių  mokinių  sąrašą (1 priedas) įtraukiami  mokiniai,
pateikę tėvų/globėjų sutikimą (4 priedas) ir išklausę saugos instruktavimą. 

8. Gavęs reikalingus dokumentus, gimnazijos direktorius parengia įsakymą dėl renginio. 
9. Vadovaudamasis įsakymu, gimnazijos direktorius mokslo metų pradžioje supažindina

galimą grupės vadovą ar vadovus (klasių vadovus, kūno kultūros mokytojus, mokytojus) su saugos
instruktažu ir užpildo „Vaikų turizmo renginių vadovų saugos instruktavimo žurnalą“ (5 priedas).

10.  Prieš  išvykdamas  į  turizmo  renginį,  vadovas  pasirūpina  pirmosios  pagalbos
vaistinėle. 

11. Susidarius situacijai,  gręsiančiai mokinių saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba
nutraukia turizmo renginio vykdymą. 

12. Užtikrina mokinių saugą turizmo renginio metu. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Tvarka įsigalioja nuo direktoriaus įsakymu patvirtinimo dienos. 
14.  Priedai,  kuriuos renginio vadovas privalo užpildyti  iki  išvykstant,  pridedami  prie

Tvarkos. 
15. Organizuojant vaikų turizmo renginį į užsienį, vadovą (vadovus) ir mokinių sąrašą

tvirtina steigėjas. 
                                            



schema

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA

PATVIRTINTA
      Rietavo sav. Tverų gimnazijos 

direktorius 200___ m. ______ d.
įsakymu Nr. _________

__________ KLASĖS MOKINIŲ ___________________________________

_______________________________________________________________
(vaikų turizmo renginio pavadinimas, data)

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA NR. ______

1. BENDROJI DALIS.

2. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI RENGINIO METU. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ 
POVEIKIO.

3. VEIKSMAI PRIEŠ RENGINIO PRADŽIĄ.

4. VEIKSMAI RENGINIO METU.

5. VEIKSMAI YPATINGAIS ATVEJAIS.

6. VEIKSMAI BAIGUS RENGINĮ.

Instrukciją parengė _______________________________________________________________
(mokytojo vardas, pavardė, parašas)
Paaiškinimai:

1. Supažindinama su instrukcija pasirašant nustatytos formos vaikų instruktavimų registravimo
žurnale. 

2. Kontroliniai instrukcijų egzemplioriai segtuve saugomi gimnazijoje. 



1 priedas

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA

TURIZMO RENGINYJE DALYVAUJANČIŲ MOKINIŲ, KURIE SUSIPAŽINO SU
SAUGAUS ELGESIO INSTRUKTAŽU, SĄRAŠAS

Maršrutas ...........................................................................................
Data ....................................................................................................

Eil. 
Nr.

Mokinio vardas, pavardė Klasė Gimimo 
data

Mokinio 
telefono Nr.

Tėvų (globėjų) 
telefono Nr.

Ekskursijos vadovas (-ai) ..................................................................................................................
(vardas, pavardė, parašas)

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



2 priedas

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA

TURIZMO RENGINIO PROGRAMA

Programos pavadinimas 
(maršrutas)

Programos rengėjas, jo 
kvalifikacija

Data

Programos  trukmė  (išvykimo  ir
grįžimo laikas)
Dalyviai, jų skaičius, amžius

Tikslas (-ai)

Uždaviniai

Turinys (veiklos aprašas, ugdytini
gebėjimai ir nuostatos). Gali būti 
nurodoma tematika, programos 
dermė su kitomis panašios kryp-
ties bendrojo lavinimo mokyklų 
programomis.

Priemonės, literatūra

Kita  (prireikus  programoje  gali
būti  nurodyti  siektini  rezultatai,
vaikų  pasiekimų  ir  pažangos
vertinimas).



3 priedas

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA

MOKOMOSIOS PAŽINTINĖS EKSKURSIJOS, ŽYGIO, IŠVYKOS APRAŠYMAS

Maršrutas .......................................................................................................... 
Data ..................................
Tema..................................................................................................................
Pedagogas (-ai), vadovas (-ai)...............................................................................................................

(Vardas, pavardė)

Tikslai ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Klasė .............................
Laikas: išvyko ..............................................., Mokinių skaičius ..........................................
grįžo .............................................................. Įsakymo Nr. .................................................

Ruošimasis ekskursijai, 
žygiui, išvykai

Ruošė tik mokytojas
Mokytojui padėjo ruoštis ir mokiniai

Ruošėsi mokiniai, koordinuojami mokytojo

Lankytini objektai

Veikla  ekskursijos,  žygio,
išvykos metu

Veikla po ekskursijos

Ekskursijos, žygio, išvykos vertinimas po jos:
Mokytojas ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Mokiniai  ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................



4 priedas 

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA

S U T I K I M A S

20____ m. ___________________ d.
Tverai

Sutinku, kad mano sūnus / dukra / globotinis ..................................................................
(vardas, pavardė)

20__ m. _______________ d. vyktų į ekskursiją (žygį, varžybas, sąskrydį, išvyką, stovyklą ir kt.) 

.......................................................................................................................................
(nurodyti vietą)

Susipažinau su kelionės tikslais, specifika, maršrutu, trukme. Savo sūnų / dukrą / globotinį 
supažindinau su saugumo taisyklėmis. 

............................................................................... ................................ 
(tėvų, globėjų vardas, pavardė) (parašas)

4 priedas 

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA

S U T I K I M A S

20____ m. ___________________ d.
Tverai

Sutinku, kad mano sūnus / dukra / globotinis ..................................................................
(vardas, pavardė)

20__ m. _______________ d. vyktų į ekskursiją (žygį, varžybas, sąskrydį, išvyką, stovyklą ir kt.) 

.......................................................................................................................................
(nurodyti vietą)

Susipažinau su kelionės tikslais, specifika, maršrutu, trukme. Savo sūnų / dukrą / globotinį 
supažindinau su saugumo taisyklėmis. 

............................................................................... ................................ 
(tėvų, globėjų vardas, pavardė) (parašas)



5 priedas

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA

RENGINIUOSE DALYVAUJANČIŲ VADOVŲ SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ
REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Įsakymo
data ir 
Nr.

Instruktuojamojo 
asmens vardas, 
pavardė

Profesija, 
pareigos

Data Trumpas 
instruktažo 
turinys

Instruktažo 
vykdytojo 
pareigos, 
vardas, 
pavardė

Instruk-
tažo vyk-
dytojo 
parašas

Instruk-
tuoto 
asmens 
parašas 



6 priedas 

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA

Gerb. ___________________________

________m.  ___________________  d.  yra  organizuojamas  mokomasis–pažintinis
turistinis žygis (ekskursija)______________________________. 

Išvykstame nuo mokyklos _____________                      mėn.  ____  d.  ___val.
Parvykstame prie mokyklos ____________                 mėn. ____d. ____val.

Kelionės  maršrutas:  iš___________________  iki  ___________________
per_______________________________.

Iš  viso  atstumas  apie  _______  km.  Žygio  trukmė  ________  val.  (nakvynė
____________________).

Jūsų  vaikai  yra  supažindinti  su  saugaus  elgesio  ir  eismo  žygio  metu  taisyklėmis  ir
veiklos programa. Prašau Jūsų pakartotinai supažindinti savo vaikus su saugaus elgesio ir eismo
taisyklėmis žygio metu, ypač prie vandens telkinių ir kelyje. Kviečiame žygio metu būti lydinčiu
asmeniu. 

Jei nepatikit mums savo vaiko dėl saugumo užtikrinimo, nesutinkate dėl kelionės tikslo,
veiklos, maršruto ar kitų dalykų, siūlome nepasirašyti sutikimo akto (4 priedas). 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į mokytoją _______________________________. 
Skambinti tel.____________________________________.

Renginio  organizatorius  ir  už  moksleivių  saugumą  žygio  metu  atsakingas
asmuo_____________________________________________________________

(parašas, vardas, pavardė, data)

Susipažinau_________________ ________________ _______________________ 
(tėvų, globėjų vardas, pavardė) (parašas) (data)

....................................................................................................................

Kontaktinis telefonas žygio metu _____________________________________________________
(tėvai/globėjai kontaktinio telefono numerį pasilieka sau)



7 priedas

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA

RENGINIUOSE DALYVAUJANČIŲ VAIKŲ SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ
REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Įsakymo 
data ir Nr.

Instruktuojamojo asmens vardas, 
pavardė

Klasė Trumpas 
instruktažo turinys

Instruktuoto 
asmens parašas

                                                                                                                 ____                 ____
Instruktažo vykdytojo pareigos vardas, pavardė

         (parašas)



4 priedas 

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA

S U T I K I M A S

20____ m. ___________________ d.
Tverai

Sutinku, kad mano sūnus / dukra / globotinis ..................................................................
(vardas, pavardė)

20__ m. _______________ d. vyktų į ekskursiją (žygį, varžybas, sąskrydį, išvyką, stovyklą ir kt.) 

.......................................................................................................................................
(nurodyti vietą)

Susipažinau su kelionės tikslais, specifika, maršrutu, trukme. Savo sūnų / dukrą / globotinį 
supažindinau su saugumo taisyklėmis. 

............................................................................... ................................ 
(tėvų, globėjų vardas, pavardė) (parašas)

4 priedas 

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA

S U T I K I M A S

20____ m. ___________________ d.
Tverai

Sutinku, kad mano sūnus / dukra / globotinis ..................................................................
(vardas, pavardė)

20__ m. _______________ d. vyktų į ekskursiją (žygį, varžybas, sąskrydį, išvyką, stovyklą ir kt.) 

.......................................................................................................................................
(nurodyti vietą)

Susipažinau su kelionės tikslais, specifika, maršrutu, trukme. Savo sūnų / dukrą / globotinį 
supažindinau su saugumo taisyklėmis. 

............................................................................... ................................ 
(tėvų, globėjų vardas, pavardė) (parašas)


