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TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. TURIZMO RENGINIŲ SAMPRATA
1. Turizmo renginių rūšys:
1.1. ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu
ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas;
1.2. išvyka – organizuotas vaikų grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą panaudojant
transporto priemones;
1.3. sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) poilsio ar
ugdymo tikslais;
1.4. 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;
1.5. varžybos – organizuotas vaikų (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais;
1.6. žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu
pėsčiomis ar naudojant įvairias priemones.
II. DALYVIAI
2. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti:
2.1. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose (nuo 6
iki 12 metų);
2.2. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis (nuo 12 iki 19 metų);
2.3. žygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis (nuo 12 metų);
2.4. žygiuose dviračiais (nuo 12 metų);
2.5. sąskrydžiuose, varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka;
2.6. Vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei, dviejų dienų ir ilgiau
trunkančiuose turizmo renginiuose gali dalyvauti tik su tėvų sutikimu;
2.7. 15 mokinių grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose, skiriamas vienas lydintis asmuo,
turizmo renginio vadovas. Didesnėms nei 15 vaikų grupėms skiriami 2 lydintys asmenys: vienas
turizmo renginio vadovas ir 1 lydintis asmuo.
III. RENGINIO VADOVŲ, ORGANIZATORIŲ PAREIGOS
3. Reikalavimai turizmo renginio vadovui, organizatoriui (mokytojui):
3.1. turizmo renginio vadovu, organizatoriumi gali būti mokytojas, atestuotas darbuotojų saugos
ir sveikatos klausimais ir įgijęs pažymėjimą, kad gali dirbti vaikų turizmo renginių vadovu;
3.2. turizmo renginio metu privalo turėti pažymėjimą, kad gali dirbti vaikų turizmo renginių
vadovu.
4.Turizmo renginio vadovo (mokytojo) pareigos:
4.1 raštu pranešti mokyklos direktoriui apie planuojamą organizuoti turistinį renginį;
4.2. raštu parengti turizmo renginio programą, pateikti vykstančių mokinių sąrašą, (1 priedas);
4.3 sudarant mokinių, vykstančių į turizmo renginį, sąrašą įtraukti tik tuos mokinius, kurie turi
raštiškus tėvų sutikimus (2 priedas).

4.4. vykstant į sportines varžybas, prieš tris dienas pateikti mokyklos direktoriui su gydančiu
gydytoju suderintą paraišką;
4.5. raštu parengti saugos ir sveikatos instrukciją (3 priedas) ir pasirašytinai supažindinti su ja
dalyvius.
IV. SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
5. Prieš išvykstant į turistinį renginį, jo organizatorius (mokytojas):
5.1. supažindina mokinius su pirmosios pagalbos teikimu ir naudojimusi pirmosios pagalbos
vaistinėle, saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei maudymosi
reikalavimais;
5.2. parengia turizmo renginio programą;
5.3. parengia ir pasirašytinai supažindina dalyvius su saugos ir sveikatos instrukcija. Saugaus
elgesio instruktažus fiksuoja iš elektroninio dienyno išspausdintuose lapuose;
5.4. susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia
turizmo renginio vykdymą;
5.4. užtikrina mokinių saugumą turizmo renginio metu.

V. RENGINIO VADOVO, ORGANIZATORIAUS VEIKSMAI,
ĮVYKUS NELAIMINGAM ATSITIKIMUI
6. Turizmo vadovo veiksmai nelaimingo atsitikimo atveju turizmo renginio metu:
6.1. esant reikalui suteikia pirmąją pagalbą;
6.2. praneša mokyklos vadovybei apie įvykį žodžiu ir raštu;
6.3. informuoja mokinių tėvus (globėjus);
6.4. kviečia greitąją pagalbą.

VI.

MOKYKLOS DIREKTORIAUS VEIKSMAI

7. Mokyklos direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą:
7.1. tvirtina turizmo renginio programą, dalyvių sąrašą, turizmo renginio vadovo(-ų)
kandidatūrą(-as);
7.2. 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. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792 (Žin., 2004, Nr.13395), nustatyta tvarka;
7.3. kontroliuoja pasirengimą turizmo renginiui, jo eigą ir pedagoginius rezultatus;
7.4. nustato turizmo renginių vadovo(-ų) pareigas;
7.5. už gerą programos vykdymą gali paskatinti turizmo renginio vadovą ir vaikus.
VII. REIKALAVIMAI ORGANIZUOJANT MAUDYNES
8. Reikalavimai organizuojant maudynes:
8.1. turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais;
8.2. vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidžiama 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. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V 275 (Žin., 2004, Nr.82-2956) reikalavimais.
8.3. maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji;
8.4. maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint;

8.5. vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. Maudymosi metu turizmo renginio
vadovui reikia būti labai atidžiam;
8.6. maudymosi metu draudžiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo
signalas.
8.7. maudytis leidžiama tik gavus raštišką tėvų sutikimą.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, pavestų pareigų neatlikimą ar netinkamą atlikimą dėl
darbuotojo kaltės skiriamos drausminės nuobaudos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekse
numatyta tvarka;
10. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas pasikeitus dokumentams,
reglamentuojantiems šios veiklos organizavimą.
________________________________________

1 priedas
……………………………………………………..
(Mokytojo vardas, pavardė )
Dūkšto mokyklos
Direktorei

PRAŠYMAS
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Prašau leisti vykti......................................................................................................... .
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Tikslas: ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................
Grupėje .............. mokinių.
Grupės maršrutas:
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Grupė išvyksta 201 - ................ val. iš ...................... mokykliniu autobusu.
Grupė atvyksta ................. val.
Mokiniams pravestas saugaus elgesio instruktažas.
Grupės narių sąrašas pridedamas.
Grupę lydi: ................................................................
................................................................
................................................................
.

.......................
(parašas)

Dūkšto mokyklos

.............................................
( V., pavardė )

............. kl. mokinių, vykstančių .....................................................................................................
SĄRAŠAS

2 priedas

SUTIKIMAS
Aš ___________________________________________________, sutinku, kad mano sūnus/dukra
(Vardas, pavardė)
________________________________________________ eitų į turistinį žygį prie ežero šių metų
(Vardas, pavardė)
____________________ d. ir išvykos metu ___________________________ maudytis. Už vaiko
(leidžiu/neleidžiu)
saugumą maudynių metu atsakau pats.
Garantuoju, kad mano vaikas vykdys atsakingų už turistinio žygio organizavimą asmenų
nurodymus, laikysis instruktaže aptartų elgesio normų. Prisiimu visišką atsakomybę už savo
sūnaus/dukters netinkamą elgesį.

_________________ __________________________
(Parašas)
(Vardas, pavardė)

3 priedas

PAVYZDYS
IGNALINOS R. DŪKŠTO MOKYKLA
MOKINIŲ TURIZMO RENGINIO
SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA
20

m…………………....................... d.
Dūkštas
I. BENDROJI DALIS

1. Patvirtinta instrukcija yra norminis mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams jų veiklos
ir elgesio reikalavimus turizmo renginio metu, kad nebūtų padaryta žala gamtai, savo ir kitų mokinių
saugai ir sveikatai.
2. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, rizikas ir reikalauja griežtai laikytis
saugos priemonių, elgesio taisyklių ir etiketo reikalavimų kiekviename turizmo renginyje. (ar turizmo
renginio etape).
3. Mokiniui supažindintam pasirašytinai su šia instrukcija ir pažeidusiam šios instrukcijos
reikalavimus, taikoma drausminė nuobauda ir administracinė atsakomybė pagal mokykloje numatytą
tvarką.
II. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI TURIZMO RENGINIO
METU. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO
4. Neatsargus elgesys laukiant autobuso ar autobuse, kuris gali sukelti eismo įvykį. Saugos
priemonė – laikytis saugaus eismo taisyklių ir etiketo reikalavimų.
5. Vaiko skendimas. Laikytis maudymosi reikalavimų, be mokytojo neiti į vandenį, nesimaudyti
nepažymėtoje maudymuisi vietoje, turėti gelbėjimo liemenes.
6. Saulės nudegimai. Laikytis deginimosi aprangos nustatytų reikalavimų: dėvėti kepuraitę ar
skarutę, nesideginti saulėje po 11 val.
7. Vabzdžių įgėlimas, erkės. Turėti priemonių nuo erkių, vabzdžių.
III.

VEIKSMAI PRIEŠ TURIZMO RENGINĮ

8. Dalyvauti turizmo renginio organizavimo veikloje.
9. Patikslinti ar į sąrašą taisyklingai įrašyta: vardas, pavardė.
10. Informuoti tėvus pasirašytinai, sutikimo lapą pateikti turizmo renginio vadovui (mokytojui).
11. Pasirašyti vaikų saugos instruktavimų registravimo žurnale.
IV. VEIKSMAI TURIZMO RENGINIO METU
12.
13.
14.
15.

Griežtai laikytis turizmo vadovo (mokytojo) nurodymų ir saugos reikalavimų.
Neatsiskirti nuo grupės.
Vykdyti paskirtas užduotis.
Laiku atvykti į turizmo renginį.
V. VEIKSMAI GRĮŽUS IŠ TURIZMO RENGINIO

16. Padėti sutvarkyti turizmo renginiui naudotas priemones, inventorių.
17. Saugiai grįžti namo.
Instrukciją parengė mokytojas _____________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

