
PATVIRTINTA
Alizavos pagrindines mokyklos
direktoriaus 2023 m. kovo 22 d.

isakymu Nr.V- *l

KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDINES MOKYKLOS

MOKINIU EKSKURSIJU,ISVYKU, KELIONIU IR ZYGIU
ORGANIZAVIMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kupi5kio r. Alizavos pagrindine mokykla (toliau - lstaiga) Sia mokiniq ekskursijq,

i5vykq, kelioniq, Lygitl, s4skrydZiq, turistiniq stovyklq, turistiniq renginiq ir varZybq

organizavimo tvarka (toliau - Tvarka) reglamentuoja fstaigos vaikq, aukletiniq, mokiniq, kurie

yra jaunesni kaip 18 metq, (toliau - Dallviq) ekskursijq, i5vykq, kelioniq, Lygirl, s4skrydZiq,

turistiniq storyklq, turistiniq renginiq var?ybg, (toliau - I5rykq) organizavim4 uZ fstaigos

teritorijos ribq, mokiniq veZimo autobusais ir kitomis transporto priemondmis organizavim4 ir

veZimo s4lygas, kad bltq uZtikrintas tinkamas I5vykq ir veZimo transporto priemonemis jq

metu organizavimas bei mokiniq saugumas.

2. Tvarka nereglamentuoja mokiniq veZimo kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3

kilometrai nuo mokyklos gyvenandiq mokiniq, kurie mokosi pagal prie5mokyklinio ir bendrojo

ugdymo programas, veZimo mokykliniu autobusu i mokykl4 ir i5 jos s4lygq ir reikalavimq.

3. Dalyviq I5vykq organizavimas ir veZimas jq metu organizuojamas, vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, LR Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d.

isakymu Nr. ISAK-330 ,,Del Vaikq turizmo renginiq organizavimo apraSo", Lietuvos

Respublikos saugaus eismo automobiliq keliais istatymu, Lietuvos Respublikos keliq transporto

kodeksu, Keliq eismo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m.

gruodZio 11 d. nutarimu Nr.l950 ,,Del Keliq eismo taisykliq paWirtinimo", Tipine mokyklinio

autobuso vairuotojo darbo instrukcija ir Mokyklinio autobuso vairuotojo instruktavimo tvark4

patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 10 d. isakymu Nr.4

,,Del Tipines mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcijos ir Mokyklinio autobuso

vairuotojo instruktavimo tvarkos tvirtinimo" (toliau - Tipine mokyklinio autobuso vairuotojo

darbo instrukcija), ir atsiZvelgiant i Mokiniq veZiojimo organizavimo metodines

rekomendacijas, kurioms pritarta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2003 m.



gruodZio 11 d. isakymu Nr. ISAK-1778,,DeI Mokiniq veZiojimo organizavimo metodiniq

rekomendacrjtl".

:.Sioje Tvarkoje naudojamos s4vokos:

3.1. Ekskursija - trumpiau kaip par4 trunkantis turistiniq objektq lankymas

nustatytu mar5rutu ugdymo tikslais, kurivykdo gidas arba mokytojas;

3.2. ISvyka - organizuotas Dalyviq grupiq keliavimas i numatyt4 turizmo objektq

panaudoj ant transporto priemones;

3.3. S4skrydis organizuotas Dalyviq susibtirimas gamtineje aplinkoje

(stovyklavieteje) poilsio ar ugdymo tikslais;

3.4. Turistine stovykla - trumpalaikio Dalyviq poilsio organizavimas rekreacineje

teritorij oj e irengtoje stovyklavieteje;

3.5 Turizmo renginys - trumpalaikes neformaliojo Dalyviq Svietimo programos

(gali blti sudedamoji formaliojo ir neformaliojo Svietimo progmmos dalis) rykdymas keidiant

vietq paZintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais;

3.6.YarLybos - organizuotas Dalyvig, jq grupiq rungtyniavimas ugdymo tikslais;

3.7. Zygis - lvairios trukmes ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu

mar5rutu pesdiomis ar naudojant ivairias priemones.

II SKYRIUS

rSwxrT oRGANTzAVTMAS

4. Lygio, ekskursijos, iSvykos, s4skrydZio, varZybq programas, kurios forma

pridedama kaip Priedas Nr.3, rensia Istaisos vadovas arba iq iealiolas !s{r!ro- direktoriaus

pavaduotoj as ugdymui irlarba I5vykos Vadovas.

4.1. [staigos vadovas, uZtikrindamas turizmo renginiq dalyviq saugum4:

a) Priima I5vykos vadovo praSym4 del I5vykos, tvirtina I5vykos programQ, dalyviq s4ra54,

I5vykos vadovo(-q) kandidatlr4 (-as), kurie jam turi blti pateikti ne veliau kaip likus 5

dienoms iki ISvykos pradZios. Programos pavyzdine forma pridedama kaip Tvarkos

Priedas Nr.3. Patvirtings program4 ir dalyvitl s4ra5q, [staigos vadovas priima isakym4

del Dalyviq I5vykos.

b) Saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja I5vykos vadov4 (-us) vadovaudamasis

Mokymo ir Ziniq darbuotojq saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrqjq nuostatq,



patvirtintq Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birZelio

5 d. isakymu Nr. A1-276, nustatyta tvarka;

c) Padeda pasirengti I5vykai;

d) Atsako uZ pasirengim4 I5vykai, jos eig4 ir pedagoginius rezultatus;

e) Nustato I5vykos vadovo (-q) pareigas;

f) UZ ger4programos vykdym4 gali paskatinti l5vykos vadov4 ir Dalyvius;

g) UZ programos vykdymo paZeidimus I5vykos vadovE gali nubausti drausmine tvarka.

5. I5vykos vadovas I5vykos programoje, uZtikrindamas turizmo renginiq vaikq

saugumE:

a) Praveda saugaus eismo instruktaiq (Priedas Nr. 5 ) vykstantiems mokiniams ir

uZpildo Turistiniuose renginiuose dalyvaujandiq vaikq saugos instruktavimq

registravimo Zurnalq. (Priedas Nr. 1 ).

b) Numato detalq marSrut4 (atsiZvelgiant i Dalyviq anlir4,jq pasirengimo lygi ir fizing

b[klg, nustato i5vykimo, atvykimo viet4 ir laik4, nakvynes vietfl;

c) Jei vykstama transporto priemone, numato transporto priemones sustojimo laik4 ir

daZnum4;

d) Paskaidiuoja sedimq vietq skaidiq transporto priemoneje ir uZtikrina, kad bendras

keleiviq transporto priemoneje skaidius nevir5ytq sedimq vietq skaidiaus;

e) Apie I5vyk4 informuoja vaikg t6vus (Priedas Nr. 3) ir gauna jq ra5ytinius sutikimus,

kad Dalyvis vyktq i ISvykE. Tevq sutikimai pateikiami [staigos vador.ui ar jo igaliotam

asmeniui prie5 I5vyk4. Sutikimo pavyzdine forma pridedama prie Tvarkos kaip

(Priedas Nr.4);

0 UZpildo mokiniq sqra5o form4 isakymui del iSvykos (Priedas Nr. 6);

g) Ne veliau kaip likus 2 dienoms iki ISvykos ispeja Dalyvius ir jq tevus apie bfltin4

I5vykai aprangq ir avalyng, at5vaitus, Svies4 atspindindias liemenes, reikaling4

Dalyviams pasiimti maisto kieki ar nurodant, kur bus uZtikrinamas Dalyviq

maitinimas ir kokios le5os maitinimui ir I5vykai reikalingos;

h) SupaZindina Dalyvius su pirmosios pagalbos teikimu, saugaus eismo taisyklemis,

aplinkosaugos, prie5gaisrines saugos bei maudymosi reikalavimais. Saugos

instruktazai registruojami tam skirtame iurnale pasirasytinai;

i) UZtikrina Dallviq saug4 lsvykos metu;

j) Susidarius situacijai, gresiandiai Dalyviq saugai, pakeidia marSrutq, sustabdo arba

nutraukia ISvykos vykdym4.

k) I5vykos/renginiai finansuojami teises aktq nustatyta tvarka.



III SKYRIUS
DALYWU SAUGUMO UZTIKRINIMAS

6. I5vykose leidZiama dalyvauti:

6.1. Ikimokyklinio amZiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkandiuose turizmo

renginiuose;

6.2 Vienos dienos trukmes Zygiuose pesdiomis, i5vykose ir mokomosiose ekskursijose

nuo 6 metq;

6.3 Dviejq dienq Zygiuose pesdiomis nuo 9 metq;

6.4 }ygiuose slidemis, vandens turizmo priemonemis nuo 12 metq;

6.5 Zyginose dviradiais nuo 12 metq, o jeigu vaikai yra i5klausg papildom4 mokymo

kurs4 ir turi mokyklos iSduotq paZymejim4 - ne jaunesniems kaip 10 metq;

6.6 S4skrydZiuose, varZybose - Siq renginiq nuostatuose numat5rta tvarka;

6.7 Jaunesni negu 1.1-1.6 punktuose nurodyti vaikai gali dalyvauti turizmo

renginiuose tik turedami tevq arba teisetq vaiko globejq ra5ytini sutikim4;

6.8 Vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajegumo grupei arba turintys

specialiqjq ugdymosi poreikiq, dviejq dienq ir ilgiau trunkandiuose turizmo renginiuose gali

dalyvauti tik su gydytojo leidimu;

6.9 Vaikq grupei, dalyvaujandiai turizmo renginiuose, Svietimo teikejas skiria turizmo

renginio vadov4. Rekomenduojama 14 vaikq grupei skirti 1 vadov4. Konkretq turizmo renginio

vadovq skaidiq, atsiZvelgiant irenginio specifik4, mokiniq am1i4 ir jq specialiuosius poreikius,

nustato Svietimo teikejas.

7. {staigoje nustatoma, kad:

7)Kai ii5ryka vykstandiq Dalyviq skaidius ne daugiau kaip 14, Dalyviq grupg turi lydeti

I5vykos vadovas (1 mokytojas arba gidas) ir I Dalyviq tevas;

7.2 Kai i iSvyk4 vykstandiq Dalyviq skaidius daugiau kaip 14 (bet ne daugiau kaip 20),

Dalyviq grupQ turi lydeti I5vykos vadovas (ai) ir I mokytojas (-ai) arba gidas ir 2 Dalyviq

tevai;

7.3 Kai i iSvyk4 vykstama su bent viena nakvyne i5lykos metu, Dalyviq grupg turi lydeti

ISvykos vadovas (ai) ir 2 mokytojai arba 1 gidas ir 2Dalyviq tevai.

7.4 I5vykos vadovas turi suorganizuoti Dalyviq tevq dalyvavim4 isvykoje.

7.8 ISvykos vadovas turi uZtikrinti, kad I5vykose ir Turizrno renginiuose dalyvaujantys vaikai

nuo 14 metq: butq susipaZing su turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais

ir pasiraSg Zumale, patvirtindami susipaZinim4; prieS I5vyk4 ar turizmo rengini pasiskirstg



pareigomis, uZduotimis. Mokiniai privalo laikytis elgesio nonntl, b[ti drausmingi ir mandagls,

vykdyti I5vykos vadovo (-q) nurodymus;

8. I5vykos vadovas turi:

8.1 UZtikrinti, kad transporto priemoniq sustojimas ir Dalyviq i5lipimas ir ilipimas i
transporto priemong biitq lykdomas tik patvirtintose transporto priemones sustojimo vietose. I
transporto priemong ilipama ir i5 jos i5lipama, tik jai visi5kai sustojus;

8.2 Patikrinti, ar Dalyviai ir keleiviai yra prisisegg saugos dirZus, transporto

priemonei judant, ispeti juos apie butinybg prisisegti saugos dirZus ir drausti vaik5dioti po

transporto priemong jos judejimo metu;

8.3 Patikrinti, kad Dalyviq bagaLas, kuprines ir kiti daiktai b[tq saugiai patalpinti

transporto priemon6s specialiai bagahti irengtuose skyriuose ir lentynose, kad transporto

priemones salone nebfitq jokiq kroviniq, aStriq ar sunkiq daiktq, kurie sukeltq pavojq transporto

priemones judejimo metu, staigiai stabdant ar eismo ivykio metu;

8.4 [speti i5lipandius Dalyvius, kad iSlipg i5 transporto priemones jie neitq per keliq

pro transporto priemones galq ir prieki, o palauktq, kol jis nuvaZiuos, arba prie5 pereidami

keli4, paeitq toliau nuo transporto priemonds galo, kad matytq keli4.

8.5 Tamsiu paros metu I5vykos vadovas, Dalyviai ir lydintys Dalyviq tevai turi blti
su at5vaitais arba Svies4 atspindindiomis liemendmis, jei I5vyka ar jos dalis vyks tamsiu paros

metu. I5vykos vadovas turi uZtikrinti ir turi teisg reikalauti, kad Dalyviai turetq ir bUtq prisisegg

at5vaitus ar apsirengg Sviesq atspindindias liemenes ir gali drausti dalyvauti I5vykoje liemenes

ar at5vaitq neturintiems asmenims.

9. I5vykos metu draudLiarnaklrenti lauZus.

10. I5vykos metu draudZiama palikti Siuk5les tam nenumatytose vietose, ter5ti

gamt4, naikinti augalus ir gyvunus.

11. Maudymasis ISvykq metu:

1l.1.I5vykq metu draudZiama maudytis sporto tikslais. Maudytis galima tik sveikatingumo,

higienos tikslais;

11.2. Planuojant I5vykas, maudymosi vieta parenkama i5 anksto. Maudytis

leidZiama tik papl[dimiuose ir kitose nustatyta tvarka irengtose maudymosi vietose

vadovaujantis Lietuvos higienos norna HN 79:2010 ,,Vaikq poilsio stovykla. Bendrieji

sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2010 m. rugsejo 7 d. isakymu Nr. V-765 reikalavimais;

I 1.3. Maudymosi plot4 privalo Zinoti visi besimaudantieji;



III SKYRIUS
DALWIU SAUGUMO UZTIKRINIMAS

6. ISvykose leidZiama dalyvauti:

6.1. Ikimokyklinio amZiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkandiuose turizmo

renginiuose;

6.2 Vienos.dienos trukmes Zygiuose pesdiomis, iSvykose ir mokomosiose ekskursijose

nuo 6 metq;

6.3 Dviejq dienq Zygiuose pesdiomis nuo 9 metq;

6.4 Zygilose slidemis, vandens turizmo priemondmis nuo 12 metq;

6.5 Zygilose dviradiais nuo 12 metq, o jeigu vaikai yra i5klausg papildom4 mokymo

kurs4 ir turi mokyklos i5duotq paZymejimq - ne jaunesniems kaip l0 metq;

6.6 S4skrydZiuose, varZybose - Siq renginiq nuostatuose numatyta tvarka;

6.7 Jaunesni negu 1.1-1.6 punktuose nurodyti vaikai gali dalyvauti turizmo

renginiuose tik turedami tevq arba teisetq vaiko globejq ra5ytini sutikim4;

6.8 Vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajegumo grupei arba turintys

specialiqjq ugdymosi poreikiq, dviejq dienq ir ilgiau trunkandiuose turizmo renginiuose gali

dallvauti tik su gydytojo leidimu;

6.9 Vaikq grupei, dalyvaujandiai turizmo renginiuose, Svietimo teikejas skiria turizmo

renginio vadov4. Rekomenduojama 14 vaikq grupei skirti 1 vadov4. Konkretq turizmo renginio

vadovq skaidiq, atsiZvelgiant i renginio specifik4, mokiniq amZiq ir jq specialiuosius poreikius,

nustato Svietimo teikejas.

7. fstaigoje nustatoma, kad:

7.1Kai i i5vyka vykstandiq Dalyviq skaidius ne daugiau kaip 14, Dallviq grupg turi lydeti

I5vykos vadovas (l mokytojas arba gidas) ir 1 Dalyviq tevas;

7.2 Kai i iSvykq vykstandiq Dalyviq skaidius daugiau kaip 14 (bet ne daugiau kaip 20),

Dalyviq grupg turi lydeti I5vykos vadovas (ai) ir 1 mokytojas (-ai) arba gidas ir 2 Dalyviq

tevai;

7.3 Kai i iSvykq vykstama su bent viena nakvyne i5vykos metu, Dalyviq grupg turi lydeti

I5vykos vadovas (-ai) ir 2 mokytojai arba 1 gidas ir 2 Dalyviq tevai.

7.4 I5vykos vadovas turi suorganizuoti Dalyviq tevq dalyvavim4 isvykoje.

7.8 ISvykos vadovas turi uZtikrinti, kad ISvykose ir Turizmo renginiuose dalyvaujantys vaikai

nuo 14 metq: bDtq susipaZing su turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais

ir pasiraSg Zumale, patvirtindami susipaZinim4; prie5 I5vyk4 ar turizmo rengini pasiskirstg



pareigomis, uZduotimis. Mokiniai privalo laikytis elgesio nornq, blti drausmingi ir mandagiis,

vykdyti ISvykos vadovo (-q) nurodymus;

8. I5vykos vadovas turi:

8.1 UZtikrinti, kad transporto priemoniq sustojimas ir Dallviq iSlipimas ir ilipimas !

transporto priemong b[tq vykdomas tik patvirtintose transporto priemones sustojimo vietose. {

transporto priemong ilipama ir i5 jos i5lipama, tik jai visi5kai sustojus;

8.2 Patikrinti, ar Dalyviai ir keleiviai yra prisisegg saugos dirZus, transporto

priemonei judant, ispeti juos apie bttinybg prisisegti saugos dirZus ir drausti vaik5dioti po

transporto priemong jos judejimo metu;

8.3 Patikrinti, kad Dalyviq bagalas, kuprines ir kiti daiktai b[tq saugiai patalpinti

transporto priemones specialiai baga2.i irengtuose skyriuose ir lentynose, kad transporto

priemones salone neb[tq jokiq kroviniq, a5triq ar sunkiq daiktq, kurie sukeltq pavojq transporto

priemones judejimo metu, staigiai stabdant ar eismo ivykio metu;

8.4 fspeti i5lipandius Dalyvius, kad iSlipg i5 transporto priemones jie neitq per keliq

pro transporto priemones gal4 ir prieki, o palauktq, kol jis nuvaZiuos, arba prie5 pereidami

keli4, paeitq toliau nuo transporto priemonds galo, kad matytq keli4.

8.5 Tamsiu paros metu I5vykos vadovas, Dalyviai ir lydintys Dalyviq tevai turi bUti

su at5vaitais arba Sviesq atspindindiomis liemendmis, jei ISvyka ar jos dalis vyks tamsiu paros

metu. I5vykos vadovas turi uZtikrinti ir turi teisg reikalauti, kad Dalyviai turetq ir butq prisisegg

at5vaitus ar apsirengg Svies4 atspindindias liemenes ir gali drausti dalyvauti I5vykoje liemenes

ar at5vaitq neturintiems asmenims.

9. I5vykos metu draudliama ktrenti lauZus.

10. ISvykos metu draudZiama palikti Siuk5les tam nenumatltose vietose, ter5ti

ganfiq, naikinti augalus ir gyvunus.

11. Maudymasis I5vykq metu:

1l.1.I5vykq metu draudLiama maudytis sporto tikslais. Maudytis galima tik sveikatingumo,

higienos tikslais;

11.2. Planuojant I5vykas, maudymosi vieta parenkama i5 anksto. Maudyis

leidZiama tik papludimiuose ir kitose nustatyta tvarka irengtose maudymosi vietose

vadovaujantis Lietuvos higienos norna HN 79:2010 ,,Vaikq poilsio stovykla. Bendrieji

sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2010 m. rugsejo 7 d. isakymu Nr. V-765 reikalavimais;

I 1.3. Maudymosi plotq privalo Zinoti visi besimaudantieji;



11.4. Maudomasi tik l5vykos vadovui leidus ir jam stebint. Vienu metu gali

maudytis ne daugiau kaip 5 Dalyviai, kuriuos stebi ISvykos vadovas ir Dalyviq tevai;

11.5. Atsitikus bet kokiam nenumatytam atvejui ar nelaimingam atsitikimui,

Dalyviq negalima palikti vienq, be prieZiuros. Bltina nedelsiant kviesti greitqq medicininE

pagalb4 ir jei reikia - policij4, jei imanoma, suteikti pirmEi+ pagalb4.



Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos
mokiniq i5vykq, ekskursijq, kelioniq, turistiniq
iygi\ organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5o

Priedas Nr.1
Kupi5kio r. Alizavos pagrindin6s mokyklos

TURISTINIUOSE RENGINIUOSE DALYVAUJANEIU VAIKIJ SAUGOS
INSTRUKTAVIMU REGISTRAVIMO ZUNNALAS

fsakymo
data ir

Nr.

Instruktuojamojo
asmens (vadovo,

pavaduotojo)
vardas, pavarde

Profesija,
pareigos

Data Trumpas
instruktaZo

turinys

InstruktaZo
vykdyojo
pareigos,
vardas,
pavarde

InstruktaZo
vykdyojo

paraSas

Instruktuoto
asmens
paraSas



Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos
mokiniq i5vykq, ekskursijq, kelioniq, turistiniq
ZygiLl organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5o
Priedas Nr.2

Lemiaupasira5g asmenys pasiraSydami patvirtina, kad susipaiino su
MOKINIU EKSKURSIJU,ISVYKU, KELIONIV IR ZYGIU

ORGANIZAVIMO TVARKA:

Pareigos Vardas, pavard6 Data Para5ai

SusipaZinim4 su Tvarka patvirtinu:

Para5as

SusipaZinim4 su Tvarka patvirtinu

Para5as

SusipaZinim4 su Tvarka patvirtinu:

ParaSas

SusipaZinimq su Tvarka patvirtinu:

ParaSas

SusipaZinim4 su Tvarka patvirtinu

Para5as

SusipaZinim4 su Tvarka patvirtinu:

Para5as



Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos
mokiniq i5rykq, ekskursijq, kelioniq, turistiniq
Lygiq organizavimo ir vykdymo tvarkos apraSo

Priedas Nr.3

Kupi5kio r. Alizavos pagrindinOs mokyklos

tSvyxos/TuRrsrrNro ZyGrolEKSKURsrJos pRocRAMA

20..... m. d.,
Alizava

Rengejas / i5vykos renginio vadovas (vardas, pavorde,pareigos)

Mokinius lydintis asmuo (vardas, pavardd,
Programos pavadinimas:

Mar5rutas, renginio vieta:

Transporto priemone, jei ji bus naudojama (duomenys, numeris)

Trukme (i5vykimo - panykimo laikas)
ISvykimo ir parvykimo vieta:

Dalyviq vardai, pavardes, klase

Programos tikslas ir uZdaviniai:
( jei jie nenurodomi atskiru sqraiu)

Turinys (trumpas veiklos apra5as, ugdytini gebejimai ir nuostatos, keliavimo biidas) :

Siektini rezultatai
Saugumo instruktaZo pravedimas (kas praveda ir knda praveda)
ISvykos renginio vadovas:

(vardas, pavarde, mob. tel. Nr., el. paito adresas)
Vykstantys Dalyviq tevai (ei vyksta )

(tevry skaiiius, vardai, pavardes, tuI. nr.)

ISvykos renginio vadovas Vardas, pavarde, para5as

Dalyviai: klas6, skaidius, amZius:



KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos
mokiniq i5vykq, ekskursijq, kelioniq, turistiniq
Zygir4 organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5o

Priedas Nr.4

Kupi5kio r. Alizavos pagrindinds mokyklos
Del sutikimo vykti i ekskursijq/Zygili5vyk4

Vardas, pavarde

Telefonas, adresas

Direktoriui

20.
SUTIKIMAS

.... m. d.

glm

Alizava

Sutinku, kad mano slnus/dukra/globotinis (-e)

Vardas, pavarde

d., kuris (-i) yra klases
Gimimo data Klase

Esu informuotas/-a apie I5vykos program4, marSrut4, laik4, trukmg, dalyvavimo taisykles, man
Zinomos rizikos I5vykos metu.
Mano s[nus/dukra/globotinis(-e) yra susipaZings/-usi su saugaus eismo, aplinkosaugos,
prieSgaisrinds saugos bei maudymosi reikalavimais, jq laikysis, ISvykos metu nevartos alkoholio bei
kitq psichoaktyviq medZiagq ir vykdys I5vykos vadovo nurodymus, turi ir deves at5vait4 ar Svies4
atspindindi4 liemeng I5vykos vadovo nurodymu.

Pasira5ydamas/-a patvirtinu, kad:
I . LeidZiu slnui/dukrai/globotiniu(-ei) dalyvauti I5vykoj e.

2. Man Zinoma vaiko grEZinimo po I5vykos vieta ir preliminarus grqzinimo laikas ir isipareigoju
uZtikrinti vaiko saugq paemim4 i5 vaiko pristatymo vietos vaiko gr4zinimo laiku.
(Pastaba: iei tdvai paqeidauja, kad vaikas butq paleistas qriiti namo pats, apie tai i4formuo.ia
Iiv:tkos vadovq iiame sutikime raitu)

Vardas, pavarde ParaSas

mokinys (-e) vyktq i



Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos
mokiniq iSvykq, ekskursijq, kelioniq, turistiniq
ZygiLL organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5o
5 priedas

KUprSKro R. AlrzAvos PAGRTNDTNES MoKyKLoS MOKINIV rSvyKU
SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Saugos ir sveikatos instrukcija (toliau - Instrukcija) yra Mokyklos dokumentas, nusakantis

mokiniams jq veiklos ir elgesio reikalavimus turizmo renginio (toliau - i5vykos) metu, kad nebDtq

padaryta Zala mokiniq saugai, sveikatai ir gamtai.

2.Instrukcija nusako su mokiniq veikla susijusius pavojus ir reikalauja grieiltai laikytis

saugos priemoniq, elgesio taisykliq, etiketo reikalavimq kiekviename i5vykos etape.

3. Mokiniai supaZindinami su instrukcija, kuri registruojama Saugos ir sveikatos

instruktavimo registravimo Zurnale (5 priedas).

4. Mokiniui, susipaZinusiam su Sia instrukcija, bet paZeidusiam jos reikalavimus, taikoma

drausmine atsakomybe pagal Mokykloje nustatyt4 tvark4.

5.ISvykos vadovas atsako uZ vaikq gyvybg ir saugum4 renginio metu.

II SKYRIUS

GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI ISVYKOS METU IR

SAUGOS PRIEMONES NUO JU POVEIKIO

6. Neatsargus elgesys, galintis sukelti eismo ivyki, laukiant transporto priemones (autobuso ir
pan.) ar joje. Saugos priemond - laikytis saugaus eismo taisykliq ir etiketo reikalavimq transporto

priemoneje (autobuse ir pan.).

7. Traumos ir suZalojimai del autoivykio. Saugos priemones - instruktaZas apie saugq elgesi

gatvese, nuolatinis mokiniq stebejimas i5vykos metu.

8. Traumos ir suZalojimai ne del autoir,ykio. Saugos priemone - instruktaZas apie saugrl

elgesi kitose aplinkose (skendimas, nudegimas, igelimas ir pan.), prevencines priemones, nuolatinis

mokiniq stebejimas.

9. SkrandZio negalavimai. Saugos priemone - i5ankstinis pokalbis apie tinkamq maisto
produktq pasirinkimE i5vykai.



10. Saules smiigis, nu5alimai. Priklausomai nuo meteorologiniq s4lygq pasirupinti atitinkama

apranga ir galvos apdangalu.

III SKYRIUS
VEIKSMAI PRIES TURIZMO RENGINI

1 l. Pra5ymo del iSvykos ir mokiniq s4raSo direktoriui pateikimas.

12. Tevq informavimas apie numatomos i5vykos tikslus, marSrut4, i5vykimo ir atvykimo laik4

ir viet4, vaikq mityb4, saug4, pinigines i5laidas.

13.Mokiniq supaZindinimas su Saugos ir sveikatos instrukcijomis (pasirinktinai aptariamos

Saugos ir sveikatos instrukcijos V-ojo skyriaus dalys). lnstruktaZas del saugaus elgesio,

aplinkosaugos, prie5gaisrines saugos reikalavimq iSvykos metu registruojamas Saugos ir sveikatos

instruktavimo registracij os Zurnale (5 priedas).

14. Direktorius isakymu tvirtina dalyviq s4ra54, i5vykos vadov4, nustato jo atsakomybg.

l5.Mokiniq informavimas apie i5rykimo ir atvykimo viet4, laik4 bei i5vykos vadovo
nurodymq vykdym4.

IV SKYRIUS

VEIKSMAI IS\TYKOS METU

16. Visi grieltai laikosi i5vykos vadovo nurodymq ir saugos reikalavimq.

17.Nuolat teikiama informacija vaikams apie atvykimo ipunktus laikE, susirinkimo vietas

18. Stebima, kad mokiniai neatsiskirtq nuo grupes.

19. Skiriamas laikas mokiniq maitinimuisi.

20. Esant reikalui, suteikiama pirmoji pagalba.

V SI(YRIUS

SAUGAUS ELGESIO INSTRUKCIJOS

MOKINIU VYKIMO AUTOBUSU SAUGAUS ELGESIO INSTRUKCIJA

21. Autobuso reikia laukti Mokyklos kieme, o jam atvykus - nebegti. lipant ir i5lipant

nesistumdyti, laikytis eiles.

22. Laikytis saugaus elgesio taisykliq transporto priemondse: draudZiama triuk5mauti,

vaik5dioti, i5ki5ti rankas, mojuoti, rodyti gestus kitiems eismo dalyviams, persisverti pro

vaZiuojandios transporto priemones lang4, vaZiuojant atidarineti duris, i5lipus i5 transporto

priemones iSkart begti per gatvg.



Z:. SiukSles mesti tik i tam skirtas vietas, nemetlti jr+ pro lang4.

MOKINIU ELGESIO MUZIEJUOSE IR PARODOSE INSTRUKCIJA

24. Muziejuose ir parodose kiekvienas dalyvis privalo saugoti eksponatus, neliesti jq

rankomis, vaik5dioti atsargiai, klausytis ekskursijos vadovo nurodymq ir pasakojimo apie vien4 ar

kit4 eksponat4.

25. Klausytis vadovo pasakojimo visos ekskursijos metu, nors ir atrodytq neidomu.

26. Nebla5kyti kitq demesio garsiomis kalbomis ir pastabomis ir netrukdyti gidui.

27. Be grupes vadovo leidimo draudZiama atsiskirti nuo grupes dalyviq arba atsilikti nuo
grupes.

28. Jeigu ekskursijos metu yra butinybe iSeiti, apie tai butina informuoti grupes vadov4.

MOKINIU ELGESIO PRIE VANDENS TELKINIU INSTRUKCIJA

29. Laikl'tis maudymosi atviruose telkiniuose, plaukimo ivairiomis vandens transporto

priemondmis taisykliq, pasirupinti reikiamomis saugos vandenyje priemonemis (gelbejimosi ratais,

liemenemis).

30. Maudymosi plot4 privalo Linoti visi besimaudantieji.

31. Maudomasi tik i5vykos vadovui leidus ir jam stebint.

32. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. Maudymosi metu iSvykos vadovui

reikia buti labai atidZiam.

33. Maudymosi metu draudZiama be reikalo S[kauti, nes Sauksmas yra pagalbos praSymo

signalas.

34. Papludimio ir maudymosi ribos vaikams turi btti specialiai paZymetos. Gylis maudymosi

vietoje turi b[ti ne didesnis kaip 0,7 metro ikimokyklinio amZiaus vaikams ir vaikams,

nemokantiems plaukti. Nuo 0,7 metro iki 1,3 metro - mokyklinio amZiaus vaikams ir mokantiems

plaukti vaikams.

35. Maudyis rekomenduojama saul6t4, nevejuot4 dien4, esant ne Zemesnei kaip +20C oro

temperatlrai, jei vaikai maudosi pirm4 kart4. Jeigu vaikai jau yra maudgsi, galima leisti maudytis

esant ne Zemesnei kaip +lS C vandens temperatlrai. Maudymosi trukme nuo 7 iki 30 min.

36. Kar5tomis dienomis vaikai gali maudytis 2 kartus per dien4.

37. Jei grupe turi valdiq, jos turi blti parengtos naudoti jas gelbejimui maudymosi metu.

38. Kategori5kai draudZiama renginio dalyviams nardyi, Sokineti iS valties ar nuo stataus

skardZio, kranto, maudytis temstant ar tamsiu paros metu.

39. Kategori5kai draudZiama vieniems dalyviams irstytis valtimi.



40. Suorganizavgs plaukim4 valtimis, grupes vadovas ar plaukimo vadovas (rekomenduojama

abiem kartu) patikrina, ar valtys techni5kai tvarkingos (yra technines apZilros dokumentas), ar yra

gelbejimo priemones (liemenes, gelbejimo ratai, virvds ir pan.). Valties Seimininkas turi btti

suauggs Zmogus, mokantis gerai plaukti ir apmokltas gelbejimo budq, sugebantis techni5kai

irkluoti.

41. Valtimis galima veZti tik leistin4 asmenq skaidiq, kuris nurodytas ant valties borto.

Neleistina plaukti toliau kaip 100 metry nuo kranto. Nemokantys gerai plaukti, prie5 sesdami i valti,

apsivelka liemenes. Kitas gelbejimo inventorius sudedamas i valt!.

42. Laikytis prie5gaisriniq ir aplinkosaugos reikalavimq.

43. LaULE kurti tik su pir5tinemis ir galvos apdangalu ne ardiau kaip 50 metry nuo medynq

pakraBdiq.

44. Nenaudoti degiq skysdiq lauZui ikurti.

45. Laikytis saugaus elgesio taisykliq gamtoje: atsargiai elgtis su a5triais daiktais,

nesistumdyti, nelaipioti i medZius.

46. Priklausomai nuo meteorologiniq s4lygq pasirupinti atitinkama apranga ir galvos

apdangalu. Saules proceduros sveikiausios iki 11 val. ir po 16 val. Saules proced[ry metu vaikai turi

blti su kepuraitemis ar skarelemis.

47. Pasirupinti tinkama apranga ir apavu.

MOKINIV ELGESIO VANDENS PARKUOSE/BASEINUOSE INSTRUKCIJA

48. SusipaZinti ir laikyis maudymosi vandens parkuose, baseinuose vidaus taisykliq,

pasirupinti reikiamomis saugos vandenyje priembnemis (gelbejimosi ratais, liemenemis).

49. Saugumo reikalavimai - laikytis atsargumo priemoniq atrakcijq metu.

MOKINIU ELGESIO MIESTE, DIDMIESTYJE INSTRUKCIJA

50. Neatsilikti nuo grupes ir vadovo.

51. Pasimetus paskambinti vadolui ar grupes nariams, jeigu yra tokia galimybe.

52. Neturint galimybes susisiekti, laukti toje vietoje, kurioje atsiskyre nuo grupes, nebandyi

patiems susirasti grupg.

53. Jeigu i5vykos dalyvis tiksliai Zino grupes buvimo adres4, galima kreiptis i policijos

pareigunus, jei jie yra netoliese, kad padetq pasiekti grupes buvimo viet4. KategoriSkai atsisakyti

nepaZistamq Zmoniq siulomos pagalbos.

54. Eiti per gatvg su visa grupe tik tam skirtose vietose (pesdiqjq perejose, degant Laliatrt

Sviesoforo signalui).



55. Eiti Saligatviais arba pesdiqjq takais deSine puse, o ten, kur jq nera - kelkra5diu, prie5

transporto priemoniq vaZiavimo krypti. Eiti tvarkingai, nesistumdant. Pastebejus, kad kas nors

skuba, pasitraukti i Sali.

56. Buitines atliekas mesti itam skirtas vietas.

MOKINIU ELGESIO LEDO ARENOJE, NUOTYKIU PARKE INSTRUKCIJA

57. [vertinti savo diuoZimo ant ledo gebejimus, laikytis saugaus atstumo nuo kiq diuoZejq.

5 8. Laikytis instruktoriq nurodyq reikalavimq.

MOKINIU ELGESIO VARZYBOSE INSTRUKCIJA

59. Laikytis saugaus eismo, elgesio vie5oje vietoje reikalavimq.

60. Vykdyti varLybq organizatoriq nurodymus.

61. Be vadovo leidimo nepasi5alinti i5 varZybq vykdymo vietos.

62. Vykimo ivarZybas metu blti drausmingiems.

63.YarZybq metu pasijutus blogai, informuoti vadov4.

MOKINIU ELGESIO, KELIAUJANT LAIVAIS IR LEKTUVAIS, INSTRUKCIJA

64. Prie5 keliong laivu, pasirupinti asmenine vaistinele.

65. Plaukiant laivu ar skrendant lektuvu, privaloma laikyis visq keleiviams nustatytq

taisykliq ir laivo igulos ar palydovq reikalavimq

66. Visos keliones metu blti drausmingiems ir mandagiems.

67. Pasijutus blogai, praneSti grupes vadovui.

68. Be vadovo leidimo negalima pasitraukti i5 grupes.

69. Visur ir visada b[ti punktualiems, atidliai klausyti grupes vadovo nurodymq ir juos

vykdyti.

70. Nelipti i lektuv4 ar laivq, kol nepasakys, kad leidZiama lipti

71. Bltina atidZiai iSklausyti keleiviams teikiam4 informacij4, nurodymus keliones metu ir
juos rykdyti.

72. Draudliama lakstyti, bereikalingai vaik5dioti laive ar lektuvo salone, garsiai kalbeti,

garsiai juoktis ar triukSmauti.

73. Reikia buti drausmingiems, kulturingiems, paslaugiems savo grupes nariams,

pagyvenusiems Zmonems, seneliams ir nelgaliesiems, maZiems vaikams, aptarnaujandiam

personalui laukimo salese keliones metu.



MOKINIU ELGESIO KONCERTE, TEATRE INSTRUKCIJA

74.Lalkytis drausmes ir kultUringo elgesio taisykliq renginiq metu.

75. Nesedeti renginyje su striukemis ar paltais, jeigu patalpa yra Silta.

76. Renginio metu nevalgyti, nevaik5dioti, nekalbeti, nekelti kitokio nereikalingo triukSmo.

. 77. Nei5eiti i5 renginio, jam nepasibaigus, o jeigu yra bltinybe i5eiti anksdiau, bltina prie5

rengin! informuoti iSvykos vadov4.

78. Renginio metu privaloma iSjungti mobilqii telefonE.

79. Renginyje neatsiskirti nuo draugq.

80. Po pertraukos neveluoti i antr1lq renginio dali

MOKINIU ELGESIO OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE INSTRUKCIJA

8 1. Vykdyti organizatoriq nurodymus.

82. Netrukdyti kitiems olimpiados, konkurso dalyviams.

MOKINIU ELGESIO GAMTOJE INSTRUKCIJA

83. Saugoti gamt4 irnedaryti Zalos.

84. Ne5iuk5linti: popieriq, stiklo tarq ar duZenas bei kitas Siuk5les palikti Siuk5liq deZese.

85. Jei nera irengtq lauZaviediq, lauZui reikia pasirinkti tinkam4, atvir4 viet4.

86. Nepalikti degandio lauLo, Larijas uZpilti Zememis ar vandeniu, sutvarkyti lauiavietE.

87. Nesilankyti vietose, kur vyksta mi5ko ruo5imo darbai.

88. Atkreipti demesi iprie ivaZiavimo imi5k4 pastatytus informacinius Zenklus.

89. Negalima naikinti ir gadinti poilsiaviediq irangos, informaciniq Zenklq bei stendq,

kvartaliniq stulpq, riboZenkliq ir kt.

VI SKYRIUS
VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS

90. Suteikiama pirmoji pagalba.

91. Esant reikalui, kviediama greitoji pagalba, policija.

92. Apie ivyki informuojami Mokyklos vadovas ir mokiniq tevai.

93. Susidarius situacijai, gresiandiai vaikq saugai, pakeidiamas marSrutas arba turizmo

renginys nutraukiamas.



VII SKYRIUS
VEIKSMAI PO ISVYKOS

94. Mokiniai parveZarni i tq viet4 i5 kurios i5vyko.

95. Vertinamas mokiniq elgesys ir saugos bei sveikatos instrukcijos laikymasis i5vykos metu.

96. I5vykos rezultatai aptariami su mokiniais.

97. Apie paZeidimus (eigu jq buvo) informuojami tevai ir Mokyklos vadovas.



Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos
mokiniq i5vykq, ekskursijq, kelioniq, turistiniq
Lygirl organizavimo ir r,ykdymo tvarkos apra5o

Priedas Nr. 6

PATVIRTINTA

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos
direktorius
2023 m. d. isakymu Nr. V-

MOKINIU, DALYVAUJANCIU ISVYKOJE, SARASAS

Eit.
Nr.

Vardas, pavard6, klas6
Namq

adresas
Telefonas Pastabos ParaSas

2.

4.

5

6.

7

8.

9.

10.

l1

t2.

13.

14.

15

16.

17.

L

3.


