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PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLOS 

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio gamtos mokyklos vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato vaikų turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, užsiėmimų, edukacijų, veiklų (toliau – 

turizmo renginiai) organizavimo tvarką Panevėžio gamtos mokyklos (toliau - Mokykla) mokiniams. 

2. Aprašo tikslas – reglamentuoti turizmo renginių organizavimą bei vykdymą ir užtikrinti 

renginiuose dalyvaujančių vaikų saugumą. 

3. Aprašas taikomas Mokyklos pedagogams (toliau – Pedagogai), organizuojantiems ir 

vykdantiems vaikų iki 18 metų turizmo renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

4. Vaikų grupės, naudodamosi visuomeniniais, vandens keliais, keliaudamos draustiniais ar 

kitomis riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo taisyklėmis, nustatytomis 

šiems keliams ir teritorijoms. 

5. Apraše vartojamos sąvokos: 

5.1. ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu 

ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba Pedagogas; 

5.2. išvyka – organizuotas vaikų grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą, panaudojant 

transporto priemones; 

5.3. turizmo renginys – trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos (ekskursija, 

žygis, išvyka į konkursą, konferenciją, renginį, užsiėmimą ir kt.) vykdymas keičiant nustatytą ugdymo 

vietą pažintiniais, rekreaciniais ir kitais tikslais; 

5.4. žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu 

pėsčiomis ar naudojant transporto priemones. 

6. Kitos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 

švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMOS 

 

7. Turizmo renginių programos (1 priedas) rengiamos organizuojant ilgesnes nei 2 valandų 

trukmės veiklas. Jas rengia veiklas organizuojantis Pedagogas, tvirtina Mokyklos direktorius. 

8. Turizmo renginių programos rengiamos vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių 

biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-4 „Dėl Bendrųjų 

iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo 

patvirtinimo“. 

 

III SKYRIUS 

TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti: 

9.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams – ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose turizmo 

renginiuose; 
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9.2. nuo 6 metų – vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose 

ekskursijose; 

9.3. nuo 12 metų – žygiuose dviračiais (jeigu vaikai yra išklausę papildomą mokymo kursą ir 

turi pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 10 metų); 

9.4. jaunesni nei Aprašo 9.2-9.3 punktuose nurodyti vaikai gali dalyvauti turizmo renginiuose 

tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą (4 priedas). 

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja Mokyklos Pedagogams instruktažą saugos 

ir sveikatos klausimais kasmet mokslo metų pradžioje arba kitu laiku, Pedagogui pradėjus darbą 

Mokykloje. Pedagogas, išklausęs instruktažą, pasirašo Pedagogų instruktavimų registravimo žurnale (2 

priedas). 

11. Pedagogas kiekvienų mokslo metų pradžioje (ar kitu laiku, jei vaikas pradėjo lankyti 

programą ne nuo mokslo metų pradžios) instruktuoja mokinius apie saugų elgesį turizmo renginių metu. 

Pedagogas atsako už tai, kad kiekvienas vaikas išklausytų saugaus elgesio turizmo renginių metu 

instruktažą. 

12. Mokyklos direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą, tvirtina turizmo 

renginio programą (jei ją rengti privalu pagal Aprašo 7 punktą), datą, laiką, vietą, dalyvių sąrašą, už 

turizmo renginį atsakingo(-ų) Pedagogo(-ų) kandidatūrą(-as), nustato Pedagogo(-ų) pareigas, jei reikia, 

padeda pasirengti turizmo renginiui. 

13. Konkretus Pedagogų, lydinčių mokinius turizmo renginyje, skaičius tvirtinamas 

atsižvelgiant į renginio trukmę, specifiką, mokinių amžių ir jų specialiuosius poreikius. 

Rekomenduojamas skaičius vienam Pedagogui – 15 vaikų. 

14. Pedagogo veiksmai organizuojant ugdymo procesą kitu laiku ir/ar kitoje vietoje nei 

numatyta patvirtintame užsiėmimų tvarkaraštyje, bet ne ilgesnį nei 2 valandų trukmės: 

14.1 ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas elektroniniu paštu pateikia Mokyklai prašymą dėl 

turizmo renginio organizavimo (3 priedas); 

14.2. apie planuojamą turizmo renginį informuoja vaikų tėvus elektroninėmis priemonėmis 

arba kitu patogiu būdu: nurodo renginio datą, išvykimo ir grįžimo laiką, maršrutą, pateikia savo 

kontaktinį telefono numerį; 

14.3. prieš išvykstant į renginį primena mokiniams apie saugų elgesį turizmo renginio metu. 

15. Pedagogas, organizuodamas ilgesnį nei 2 valandų trukmės turizmo renginį kitu laiku ir/ar 

kitoje vietoje nei numatyta patvirtintame užsiėmimų tvarkaraštyje: 

15.1. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki turizmo renginio pateikia turizmo renginio 

programą (1 priedas) ir prašymą dėl turizmo renginio organizavimo (3 priedas); 

15.2. apie vykdomą turizmo renginį raštu informuoja vaikų tėvus (elektroninėmis priemonėmis 

arba kitu patogiu būdu): nurodo renginio datą, išvykimo ir grįžimo laiką, maršrutą, pateikia savo 

kontaktinį telefono numerį; 

15.3. gauna tėvų raštiškus sutikimus (4 priedas); 

15.4. vykdo mokinių saugaus elgesio instruktažą, atsižvelgdamas į konkretaus turizmo renginio 

rizikos faktorius; instruktažo vykdymo faktą fiksuoja saugaus elgesio instruktažų lapuose. 

15.5. prieš išvykdamas į turizmo renginį, Mokyklos direktoriaus įsakyme patikslina pateiktą 

dalyvių sąrašą (šį dokumentą turi vykdamas į renginį). 

16. Pedagogas visais atvejais užtikrina vaikų saugumą turizmo renginio metu, geba suteikti 

pirmąją medicininę pagalbą ir reikalui esant ją suteikia. 

17. Pedagogas, susidarius situacijai, keliančiai pavojų vaikų saugai ir (ar) sveikatai, pakeičia 

maršrutą arba nutraukia turizmo renginio vykdymą. 

18. Turizmo renginiuose dalyvaujantys vaikai: 

18.1. mokslo metų pradžioje susipažįsta su saugos reikalavimais turizmo renginių metu, vyresni 

nei 14 metų  pasirašo saugaus elgesio instruktažų lapuose; 

18.2. jei dalyvauja ilgesnės nei 2 valandų trukmės turizmo renginyje ir/ar esant aprašo 9.2-9.3 

punktuose nurodytoms aplinkybėms, iki renginio pradžios Pedagogui pristato nustatytos formos tėvų 

(globėjų, rūpintojų) sutikimus; 
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18.3. turizmo renginio metu privalo laikytis saugaus elgesio normų, būti drausmingi ir 

mandagūs, vykdyti Pedagogo (-ų) nurodymus. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Kiekvienas Pedagogas privalo laikytis Aprašo reikalavimų. 

20. Pasibaigus turizmo renginiui, Pedagogas su mokiniais apibendrina siektus tikslus ir 

uždavinius, įsivertina įgytas bendrąsias ir asmenines kompetencijas. 

21. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas, panaikinamas Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

__________________________ 
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  Panevėžio gamtos mokyklos  

                     Vaikų turizmo renginių         

                organizavimo aprašo  

                                1 priedas  

 

 

TURIZMO RENGINIO PROGRAMA 

 

20...m ……………………. 

Panevėžys 

 

Programos pavadinimas (arba maršrutas):…………………….....………………………………..  

Programos apimtis:...................................... val. 

Išvykimo laikas ir vieta:................................................... 

Grįžimo laikas ir vieta:....................................................... 

Grupės pavadinimas ........................................................................................................................... 

Vaikų skaičius ir amžius...................................................................................................................... 

Tikslas: 

.......................................................................................................................................................………..

................................................................................................................................................................…. 

Uždaviniai: 

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

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

Ugdomos kompetencijos ir jų (įsi)vertinimas 

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

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

Turinys, metodai ir priemonės 

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

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

Programos pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

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

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

 

Rengėjas                              _____________________________________________ 

                                                                   (Vardas, Pavardė, parašas) 
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  Panevėžio gamtos mokyklos  

                     Vaikų turizmo renginių         

                organizavimo aprašo  

                                2 priedas  

 

 

 

PEDAGOGŲ INSTRUKTAVIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS 

 

Data Instruktuojamoj

o asmens 

vardas, pavardė 

Trumpas 

instruktažo 

turinys 

Instruktažo 

vykdytojo 

vardas, 

pavardė 

Instruktažo 

vykdytojo 

parašas 

Instruktuoto 

asmens 

parašas 
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  Panevėžio gamtos mokyklos  

                     Vaikų turizmo renginių         

                organizavimo aprašo  

                                3 priedas  

 

  

 

____________________________________________________________ 
(Pedagogo vardas, pavardė) 

 

 

Panevėžio gamtos mokyklos direktoriui  

 

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKŲ TURIZMO RENGINIO ORGANIZAVIMO 

____________________ 
         (Data) 

               Panevėžys 

 

Prašau leisti ________________________ grupei __________________________________      
(Renginio data)   (Grupės pavadinimas) 

vykti _______________________           į Turizmo renginį __________________________________  

                                             (keliavimo būdas)                                                                                  (Įvardijamas Turizmo renginys)    

maršrutu ________________________________________________________________. 

 

Išvykstame __________val., grįžimo laikas _________________val.  

 

Mokiniai instruktažą apie saugaus elgesio reikalavimus turizmo renginių metu išklausė ___________  
(Data) 

Patvirtinu, kad instruktažo turinys mokiniams bus primintas prieš vykstant į šį renginį.  

 

Turizmo renginyje dalyvaujančių mokinių sąrašas: 

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, pavardė 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, parašas __________________________________ 
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  Panevėžio gamtos mokyklos  

                     Vaikų turizmo renginių         

                organizavimo aprašo  

                                4 priedas  

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, adresas, telefonas) 

 

 

Panevėžio gamtos mokyklos 

direktoriui  

 

 

SUTIKIMAS DĖL VAIKO DALYVAVIMO TURIZMO RENGINYJE 

 

20......m........................................... 

Panevėžys 

  

sutinku, kad mano sūnus/duktė _____________________________________________________ 
(vardas, pavardė, grupė) 

dalyvautų ........................................................................................................................................... 
(renginys, vieta, laikas ) 

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

 

Susipažinau su renginio tikslais, specifika, maršrutu, trukme.  

Savo sūnų/dukrą/globotinį supažindinau su saugaus elgesio taisyklėmis.  

Esant būtinybei leidžiu savo vaikui suteikti pirmąją pagalbą. 

 

 

 

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

 


