PATVIRTINTA
Vilniaus Balsių progimnazijos
Direktorės Loretos Kačiušytės Skramtai
2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu
Nr. V – 250
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MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ, EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ IR ŽYGIŲ
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų, ir žygių organizavimo tvarka paruošta
vadovaujantis 2005-03-01 ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-330.
2. Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų, ir žygių organizavimo tvarkoje vartojamos
sąvokos:
Vaikų turizmo renginys – trumpalaikė neformaliojo švietimo programa vykdoma keičiant vietą
pažintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais.
Ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu
ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas.
Išvyka – organizuotas vaikų grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą panaudojant transporto
priemones.
Žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu pėsčiomis ar
naudojant įvairias priemones.
Sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) poilsio ar
ugdymo tikslais.
Turistinė stovykla – trumpalaikio vaikų poilsio organizavimas rekreacinėje teritorijoje įrengtoje
stovyklavietėje.
Turizmo renginio vadovas – asmuo, turintis tinkamą pasirengimą, organizuojantis pasiruošimą
turizmo renginiui ir jam vadovaujantis.
Turizmo renginių dalyviai:
 vaikai nuo 6 metų, galintys dalyvauti vienos dienos žygiuose pėsčiomis, išvykose,
mokomosiose ekskursijose;
 vaikai nuo 9 metų, galintys dalyvauti dviejų dienų žygiuose pėsčiomis;
 vaikai nuo 12 metų, galintys dalyvauti žygiuose slidėmis, įvairiomis vandens turizmo
priemonėmis;
 vaikai nuo 14 metų, galintys dalyvauti žygiuose dviračiais;
 jaunesni vaikai nei nurodyta dalyvauti turizmo renginiuose gali tik turėdami raštišką tėvų
ar globėjų sutikimą;
 vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių, dviejų dienų ar ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali
dalyvauti tik su gydytojo ir tėvų leidimu.

1

3. Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų, ir žygių organizavimo tvarka taikoma visiems
mokytojams organizuojantiems ir vykdantiems vaikų iki 18 metų imtinai turizmo renginius,
ekskursijas ir žygius Lietuvos Respublikos teritorijoje.
4. Klasei skiriama kultūrinė–pažintinė, edukacinė diena įskaitoma tada, kai į turizmo renginį,
ekskursiją, išvyką ar žygį vyksta ne mažiau kaip 75 % tos klasės mokinių. Kitu atveju, jei
keli klasės mokiniai išvyksta direktoriaus įsakymu, jų nedalyvavimas pamokose pateisinamas
direktoriaus įsakymu.
5. Į turizmo renginį, ekskursiją, išvyką, ar žygį nevykstantys mokiniai privalo būti pamokose,
jiems organizuojama ugdomoji veikla pagal numatytą tvarkaraštį.
6. Turizmo renginiai, ekskursijos, išvykos ir žygiai organizuojami ta tvarka, kuri numatyta
konkrečių mokslo metų mokyklos ugdymo plane.
7. Turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ir žygio vadovas/klasės vadovas apie planuojamą
išvyką ne vėliau kaip likus trims dienoms iki numatomos išvykos raštu informuoja direktoriaus
pavaduotoją: pateikia prašymą, mokinių sąrašą, planą/programą, kur nurodo turizmo renginio,
ekskursijos, išvykos ar žygio tikslus, išvykimo dieną, esant reikalui, dar patikslina
išvykstančių mokinių sąrašą.
Vadovai/klasės vadovai, mokytojai, organizuojantys turizmo renginius, ekskursijas, išvykas ir
žygius pasirašytinai susipažįsta su įsakymu leidžiančiu vykti.
8. Turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ir žygio vadovai/klasių vadovai ir dalykų mokytojai tą
dieną el. dienyne pildo kultūrinę–pažintinę, edukacinę veiklą (netradicinio ugdymo diena) ir
nežymi lankomumo.
9. Jei pamoka vyksta, kai yra išvykę keli mokiniai, tada mokinių nedalyvavimas pamokose
pažymimas n raidėmis, kurias klasės vadovas pateisina direktoriaus įsakymu.

II. TURIZMO RENGINIŲ, EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ IR ŽYGIŲ DALYVIŲ SAUGUMO
UŽTIKRINIMAS
10. Didesnėms nei 15 vaikų grupei skiriamas atsakingas grupės vadovas ir lydintis asmuo, turintis
vaikų turizmo organizavimo pažymėjimą.
11. Turizmo renginio, ekskursijos, išvykos, žygio vadovas/klasės vadovas direktoriaus
pavaduotojui pateikia prašymą su priedais:
11.1. Išvykstančių mokinių sąrašu ir mokykloje liekančių mokinių sąrašu.
11.2. Turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio programą, joje nurodant išvykos tikslus
ir keliavimo būdą ir /ar transporto rūšį, kuria bus vykstama, taip pat išvykimo ir grįžimo
laikus.
11.3. 1–8 kl. Mokytojai, vykstantys pamokų metu, suderina savo pamokų vadavimą/pamokų
pakeitimus su direktoriaus pavaduotojais ir vaduojančiais mokytojais.
12. Turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio vadovas/klasės vadovas privalo užtikrinti
vaikų saugumą:
13.1. rengdamas turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio programą numato detalų
maršrutą (atsižvelgia į dalyvių amžių jų pasirengimo lygį ir fizinę būklę, nustato išvykimo,
atvykimo vietą ir laiką, nakvynės vietą);
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13.2. supažindina mokinius su saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos
ir maudymosi reikalavimais, primena pirmosios pagalbos telefonus (greitosios pagalbos,
policijos, gaisrinės arba bendrąjį telefoną – 112 );
13.3. jei organizuojamo turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio trukmė ilgesnė kaip
viena diena, informuoja vaikų tėvus ir gauna raštišką jų sutikimą;
13.4. užtikrina vaikų saugumą viso renginio metu, moka suteikti reikalui esant pirmąją
medicininę pagalbą;
13.5. susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia
turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio vykdymą ir informuoja mokyklos vadovus.
14. Mokyklos direktorius, užtikrindamas turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių
dalyvių saugumą, įsakymu tvirtina:
14.1. turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio programą;
14.2. dalyvių sąrašą;
14.3.turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio programą, paskiria atsakingą
vadovą/klasės vadovą;
14.4. organizuoja mokymus saugos ir sveikatos klausimais ir atestuoja turizmo renginių
vadovą vadovaudamasis Mokymo ir atestavimo darbuotojų sąjungos ir sveikatos
klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio
31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792 nustatyta tvarka.
III.

MAUDYMOSI REIKALAVIMAI
16. Turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių metu maudytis galima tik sveikatingumo,
higienos, o ne sporto tikslais.
17. Vykdant turizmo renginius, ekskursijas, išvykas ir žygius maudymosi vieta parenkama iš
anksto. Maudytis leidžiama tik paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose
maudymosi vietose.
18. Maudomasi tik turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio vadovui leidus ir jam
atidžiai stebint.
19. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai.
20. Maudymosi metu draudžiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo
signalas.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Su Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų, ir žygių organizavimo tvarka mokinius
supažindina pasirašytinai vadovas/klasės vadovas.
22. Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų, ir žygių organizavimo tvarka gali būti keičiama,
papildoma keičiantis įstatymams, keičiant mokyklos darbo organizavimą.
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