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TVERŲ GIMNAZIJOS IR TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS TURIZMO
RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši tvarka nustato pagrindinius reikalavimus organizuojant pasivaikščiojimus, 
išvykas, turistinius žygius (toliau – turizmo renginiai) – kiekvieną išvykimą iš gimnazijos teritorijos
Tverų gimnazijos ir Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus mokiniams. Tikslas – reglamentuoti 
turizmo renginių organizavimą, vykdymą ir laiduoti renginiuose dalyvaujančių vaikų saugumą.

2. Leidžiama dalyvauti :
2.1. ikimokyklinio  amžiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose 

turizmo renginiuose;
2.2. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose

 nuo 6 metų;
2.3. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų;
2.4. žygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų;
2.5. žygiuose dviračiais nuo 12 metų, o jeigu vaikai yra išklausę papildomą mokymo 

kursą ir turi išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 10 metų sąskrydžiuose, varžybose – šių 
renginių nuostatose numatytą tvarka.

3. Vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininiai fizinio pajėgumo grupei arba turintys 
specialiųjų ugdimosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali 
dalyvauti tik su gydytojo leidimu.

4. Vaikų grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose, gimnazijos direktoriaus 
įsakymu skirimas turizmo renginio vadovas. Didesnėms nei 15 vaikų grupėms skiriami 2 turizmo 
vadovai.

5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupei, neatsižvelgiant į vaikų 
skaičių, skiriami ne mažiau kaip 2 turizmo renginio vadovai.

II. PASIRENGIMAS

6. Turizmo renginio organizatorius parengia smulkią veiklos programą: detalus 
maršrutas, tema, tikslai, eiga, laiko sąnaudos, pasiskirstymas pareigomis, laukiamas rezultatas (2 
priedas) ir ją pateikia gimnazijos direktoriui tvirtinti ne vėliau kaip 2 darbo dienos prieš įvykį kartu 
su raštišku prašymu išvykti, kuriame nurodo apmokėjimo lėšų šaltinį, transporto priemonę.

7. Gimnazijos direktorius įsakymu tvirtina dalyvių sąrašą, vadovo(ų) kandidatūras, 
leidžia vykti.

8. Pasivaikščiojimo, išvykos, turistinio žygio – kiekvieno išvykimo iš gimnazijos
teritorijos organizatorius parengia atmintinę tėvams – informuoja tėvus apie tai raštu:

8.1. kada išvykstama, kiek laiko numatoma keliauti, kada bus ilsimasi, kada tikimasi 
grįžti;

8.2. kuriuo metu ir kur jie privalo pasitikti vaikus;
8.3. kad privalu parūpinti kuprinę, priemones nuo erkių ir kt. vabzdžių, tinkamų 

maisto produktų, kitų su išvyka susijusių daiktų;
8.4. kad privalu informuoti mokytoją apie vaiko negalias ar kitus sveikatos ypatumus;
8.5. apie tai, ar galima vaikui maudytis, ar jis moka plaukti.
9. Pasivaikščiojimo, išvykos, turistinio žygio – kiekvieno išvykimo iš gimnazijos
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teritorijos organizatorius supažindina mokinius su saugaus elgesio instrukcija (kiekvienam 
išvykimui savita) (7 priedas) ir apie tai fiksuoja tam skirtame lape). Instruktažą registruoja 
registracijos žurnale (5 priedas).

10. Pasivaikščiojimo, išvykos, ekskursijos, turistinio žygio – kiekvieno išvykimo iš 
gimnazijos teritorijos – organizatorius suformuoja kelionės vaistinėlę.

III. VYKDYMAS

11. Pasivaikščiojimo, išvykos, turistinio žygio – kiekvieno išvykimo iš gimnazijos
teritorijos metu  – mokytojas atsako už mokinių saugumą, tinkamą medikamentų parinkimą ir 
naudojimą, gamtosaugos etikos laikymąsi.
.

IV. ATSISKAITYMAS

12. Pasivaikščiojimo, išvykos, ekskursijos, turistinio žygio – kiekvieno išvykimo iš 
gimnazijos teritorijos – organizatorius pateikia kelionės analizės lapą (3 priedas). Galimi moksleivių
atsiliepimai, įvertinimai, galutinės išvados.

                                            


