
                      
                                                                                         PATVIRTINTA 
                                             Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 
                                             direktoriaus 2019 m. spalio 29 d.   
                                                                              įsakymu Nr. V-84 
 

ŠILUTĖS MARTYNO JANKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 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: 
                  2.1. Vaikų turizmo renginys – trumpalaikė neformaliojo švietimo programa, vykdoma 
keičiant vietą kultūriniais, pažintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais; 
                  2.2. Ekskursija - trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu 
maršrutu, ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas; 
                  2.3. Išvyka - organizuotas vaikų grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą panaudojant 
transporto priemones; 
                  2.4. Žygis - įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu 
pėsčiomis ar naudojant įvairias priemones; 
                  2.5. Sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) 
poilsio ar ugdymo tikslais; 
                  2.6. Turistinė stovykla – trumpalaikio vaikų poilsio organizavimas rekreacinėje teritorijoje 
įrengtoje stovyklavietėje; 
                  2.7. Varžybos – organizuotas vaikų (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais. 
                  2.8. Turizmo renginio vadovas – asmuo, turintis tinkamą pasirengimą, organizuojantis 
pasiruošimą turizmo renginiui ir jam vadovaujantis. 
                  3. Žygio, ekskursijos, išvykos programas ir sąskrydžio, varžybų nuostatus rengia turizmo 
renginio vadovas, tvirtina švietimo teikėjas. 
                  4. Kitos tvarkoje naudojamos sąvokos atitinka LT švietimo įstatymo naujoje redakcijoje nuo 
2011-07-01: Nr. XI-1281, 2011-03-17, Žin., 2011, Nr. 38-1804 (2011-03-31) vartojamas sąvokas. 
                  5. Turizmo renginyje leidžiama dalyvauti: 
                  5.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose turizmo 
renginiuose; 
                  5.2. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose nuo 
6 metų; 
                  5.3. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų; 
                  5.4. žygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų; 
                  5.5. žygiuose dviračiais nuo 12 metų, o jeigu vaikai yra išklausę papildomą mokymo kursą 
ir turi mokyklos išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 10 metų; 
                  5.6. sąskrydžiuose, varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka. 
                  6. Vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys 
specialiųjų ugdymosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali dalyvauti 
tik gydytojui leidžiant. 
                    7. Turizmo renginiai, ekskursijos, išvykos ir žygiai organizuojami kultūrinei – pažintinei 
veiklai skirtomis dienomis, kurios numatytos mokslo metų progimnazijos ugdymo plane ir ne daugiau 
kaip vieną kartą per mokslo metus klasės vadovo suplanuotu laiku.  
                    8. Klasei skiriama kultūrinė – pažintinė, edukacinė diena įskaitoma tada, kai į turizmo 
renginį, ekskursiją, išvyką ar žygį vyksta ne mažiau kaip du trečdaliai tos klasės mokinių.  
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                    9. Į turizmo renginį, ekskursiją, išvyką, ar žygį nevykstantys mokiniai privalo būti 
pamokose, jiems organizuojama ugdomoji veikla pagal numatytą tvarkaraštį. 
                   10. Turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ir žygio vadovai/klasių vadovai  tą dieną el. 
dienyne pildo kultūrinę – pažintinę veiklą ir nežymi lankomumo. 
                   11. 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 

 
                   12. Didesnėms nei 15 vaikų grupėms skiriamas atsakingas grupės vadovas ir lydintis 
asmuo, turintis Vaikų turizmo organizavimo pažymėjimą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų grupei, neatsižvelgiant į vaikų skaičių, skiriami ne mažiau kaip 2 turizmo renginio vadovai. 
                   13. Turizmo renginio, ekskursijos, išvykos, žygio vadovas/klasės vadovas apie 
planuojamą išvyką ne vėliau kaip likus penkioms dienoms iki numatomos išvykos direktoriaus 
pavaduotojui pateikia prašymą su priedais: 
                   13.1. išvykstančių mokinių sąrašą ir mokykloje liekančių mokinių sąrašą; 
                   13.2. turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio programą, nurodant išvykos tikslus, 
lankytinus objektus ir keliavimo būdą, transporto rūšį, kuria bus vykstama, programos išlaidas, taip pat 
išvykimo ir grįžimo laiką 
                   14. Vadovai/klasės vadovai, mokytojai, organizuojantys turizmo renginius, ekskursijas, 
išvykas ir žygius, susipažįsta su įsakymu leidžiančiu vykti, pasirašo po juo. 
                   15. 1-10 klasių mokytojai, išvykstantys per pamokas, per e–dienyną įspėja klasėje 
dirbančius mokytojus, suderina savo pamokų vadavimą, pamokų pakeitimus su direktoriaus 
pavaduotoju, apie išvykimą informuoja valgyklos vedėją ir pasiima sausus davinius, mokiniams, kurie 
gauna nemokamą maitinimą. 
                  16. Turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio vadovas/klasės vadovas privalo 
užtikrinti vaikų saugumą: 
                  17.1. Rengdamas turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio programą, nurodo išvykos 
tikslus ir keliavimo būdą, transporto rūšį, numato detalų maršrutą (atsižvelgia į dalyvių amžių jų 
pasirengimo lygį ir fizinę būklę, nustato išvykimo, atvykimo vietą ir laiką, nakvynės vietą, grįžimo 
laiką ir vietą); 
                  17.2. Supažindina mokinius su saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės 
saugos ir maudymosi reikalavimais, primena pirmosios pagalbos telefonus (greitosios pagalbos, 
policijos, gaisrinės arba bendrąjį telefoną – 112 ). 
                  17.3. Apie organizuojamą turizmo renginį, ekskursiją, išvyką ar žygį informuoja vaikų tėvus 
(globėjus) ir gauna jų sutikimą raštu (1 PRIEDAS) 
                  17.4. Turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio vadovas/klasės vadovas veda saugaus 
elgesio instruktažą, mokiniai pasirašo instruktažų lape (2 PRIEDAS). Uždedamas raštinės spaudas. 
                  17.5. Užtikrina vaikų saugumą viso renginio metu. Įvykus nelaimingam atvejui suteikia 
pirmąją pagalbą, apie įvykį nedelsiant informuoja mokyklos vadovybę, mokinių tėvus (globėjus), 
kviečia gelbėjimo tarnybas. 
                   17.6. Jeigu gresia pavojus vaikų saugumui, pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia 
turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio vykdymą ir informuoja mokyklos vadovus. 
                   18. Mokyklos direktorius, užtikrindamas turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių 
dalyvių saugumą, įsakymu tvirtina: 
                   18.1. Turizmo renginio ar žygio programą; 
                   18.2. Dalyvių sąrašą; 
                   18.3. Skiria turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio vadovą, lydinčius asmenis; 
                   18.4. Organizuoja mokymus saugos ir sveikatos klausimais ir atestuoja turizmo renginių 
vadovą vadovaudamasis Mokymo ir atestavimo darbuotojų sąjungos ir sveikatos klausimais bendrųjų  



3 
 
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1 -223/V-792 nustatyta 
tvarka. 
 

III. MAUDYMOSI REIKALAVIMAI 
 

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

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

                    24. Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų, ir žygių organizavimo tvarka taikoma 
visiems mokytojams organizuojantiems ir vykdantiems Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 
ir Traksėdžių progimnazijos skyriaus vaikų turizmo renginius, ekskursijas ir žygius Lietuvos 
Respublikos teritorijoje bei užsienyje. 
                    25. Su Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų, ir žygių organizavimo tvarka 
mokinius supažindina 1-4 klasių mokytojos ir 5-8 klasių vadovai. 
                    26. Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų, ir žygių organizavimo tvarka gali būti 
keičiama, papildoma, keičiantis įstatymams, keičiant mokyklos vidaus tvarkos taisykles. 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 priedas  
 
                                                                 Vieno iš tėvų vardas ir pavardė 
 

_______________________________________________ 
Adresas ir telefonas 

 
 
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 
direktoriui 
A.Astasevičiui 
 

SUTIKIMAS/PRAŠYMAS 
DĖL VYKIMO Į VILNIŲ 
_______________________ 

(data) 
Šilutė 

 
 
        Sutinku / nesutinku, kad mano sūnus/duktė_________________________________________________ 
         (nereikalingą išbraukti)                                                          (vardas ir pavardė, klasė) 
vyktų rugsėjo 20 dieną į Lietuvos tūkstantmečio vaikai filmavimą Vilniuje. Išvykstame rugsėjo 20 
dieną 7.00 val. Grįžtame rugsėjo 20 dieną 13.00 val. Išvykstame nuo ir grįžtame prie mokyklos.  
Su renginio programa esu susipažinęs. 
        Sutinku, kad kelionę organizuotų ir mokinius lydės klasės vadovas Dalia Agintienė. 

 _____________________                                  
                                                                                                                                                                                                   (parašas)  

         Garantuoju, kad sūnus/dukra žino saugaus elgesio taisykles kelionės metu.  
         Patikinu, kad mano sūnus/dukra (įrašyti vaistų pavadinimus):  
         • Vartoja ir į kelionę įsidės 
vaistus:........................................................................................................  
         • Vaiko kelionės metu nepykina, neturi aukščio baimės, alerginių reakcijų ir pan. arba kita. 
............................................................................................................................................................... 
         • Vaiko sveikata leidžia dalyvauti dviejų dienų turistinėje stovykloje. 
         Garantuoju, kad mano sūnus/dukra:  
          • Nepasiims iš namų, kelionėje neįsigis bei nevartos alkoholinių gėrimų, psichotropinių 
medžiagų.  
         Nepasiims iš namų cigarečių ir kelionės metu nerūkys.  
          • Negadins inventoriaus kelionės metu (autobuse, kitose viešose vietose).  
          • Nekonfliktuos su kelionės draugais ir klausys lydinčių mokytojų, ekskursijos gido, vairuotojo  
nurodymų.  
          • Laikysis saugaus elgesio taisyklių.  
          Prašau, kad esant būtinybei mano sūnui/dukrai būtų suteikta pirmoji pagalba medicinos įstaigoje.  
          Užtikrinu, kad sūnų/dukrą  palydėsiu ir pasiimsiu į išvykimo/parvykimo vietą. 
 
............................................................................                                                    ............................ 
          (vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)                                                                                      (parašas) 
 
                                                    _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



2 priedas 

 
 

ŠILUTĖS MARTYNO JANKAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g.7, 99117 Šilutė, tel./faks (8 441)  62 041,  
el. p. mjmok@mjankus.silute.lm.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190696590 
 

MOKINIŲ SAUGAUS ELGESIO INSTRUKTAŽAS EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, ŽYGIŲ METU 
____________ 

Data  
 
                 1. Išvykos metu mokiniai privalo griežtai laikytis mokytojo ir lydinčių asmenų nurodymų bei  
saugos, elgesio ir etiketo reikalavimų:  
                 1.1. neatsiskirti nuo grupės, nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų;  
                 1.2. nevėluoti, dalyvauti programoje numatytose veiklose;  
                 1.3. nedelsiant informuoti renginio vadovą, lydinčius asmenis apie sveikatos būklės 
pablogėjimą ar kitus veiksnius, atsiradusius pavojui;  
                 1.4. muziejuose ir parodose saugoti eksponatus, neliesti jų rankomis, klausyti ekskursijos 
vadovo pasakojimo ir nurodymų;  
                 1.5. draudžiama garsiai kalbėti, juoktis, blaškyti kitų dėmesį, trukdyti gidui;  
                 1.6. draudžiama atsilikti, atsiskirti nuo grupės be leidimo;  
                 1.7. atsiradus būtinybei išeiti, apie tai reikia informuoti grupės vadovą.  
                 2. Gatvėje, viešajame transporte vengti ėjimo prieš judėjimą, prasilenkti su praeiviais iš 
dešinės pusės, laikytis saugumo, mandagumo taisyklių, nesudaryti avarinės situacijos.  
                 3. Keliaujant laivais ir lėktuvais būti punktualiems, laikytis etiketo reikalavimų, laukti 
kvietimo skrydžiui ar plaukti laivu tam skirtoje vietoje, išklausyti keleiviams teikiamą informaciją, 
blogai pasijutus, kreiptis į grupės vadovą ar medicinos darbuotoją.  
                 4. Mokiniams iškylaujant prie vandens telkinių draudžiama:  
                 4.1. vieniems maudytis ir irstytis valtimi;  
                 4.2. maudytis nežinomose ir nepatikrintose vietose, esant nepalankioms oro sąlygoms, 
maudymosi plotą turi žinoti visi besimaudantieji;  
                 4.3. nardyti, šokinėti;  
                 4.4. maudytis tamsiu paros metu;  
                 4.5. šūkauti, nes šauksmas vandenyje yra pagalbos prašymo signalas;  
                 4.6. valtimis plaukti toliau kaip 100 metrų nuo kranto be gelbėjimosi liemenės .  
                 5. Mokiniams iškylaujant gamtoje, privaloma laikytis nustatytų ir nurodytų saugos 
reikalavimų:  
                 5.1. be vadovo leidimo nesitraukti nuo grupės;  
                 5.2. kategoriškai draudžiama lankytis buvusiuose kariniuose poligonuose ir karinių dalinių  
teritorijose, avarinės būklės pastatuose ir prie jų;  
                 5.3. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų įrengiant, kuriant ir gesinant laužus;  
                 5.4. palapines statyti tam skirtose vietose ir ne arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio;  
                 5.5. pastebėjus gaisrą, jį gesinti ir pranešti atitinkamoms tarnyboms;  
                 5.6. nešiukšlinti: popierių, stiklo tarą ar duženas bei kitas šiukšles palikti šiukšlių dėžėse;  
                 5.7. saugoti gamtą ir kultūros paminklus.  
                  6. Keliaujant pėsčiomis privaloma:  
                  6.1. vietose, kur eismas reguliuojamas, vadovautis šviesoforais su pėsčiųjų simboliu, o kai 
jų nėra, transporto šviesoforų signalais;  
                  6.2. reguliuotojo signalų paisyti net tuo atveju, jeigu prieštarautų šviesoforo signalams;  
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                  6.3. eiti dešiniąja pėsčiųjų takų, šaligatvių;  
                  6.4. kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti prieš transporto važiavimo kryptį;  
                  6.5. organizuotai žmonių grupei eiti važiuojamąja kelio dalimi leidžiama kolona ne daugiau 
kaip 4 eilėmis ir tik dešine važiuojamosios dalies puse;  
                  6.6. kolonos priekyje ir gale turi eiti lydintys asmenys su ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis;  
                  6.7. organizuotą vaikų iki 16 metų grupę vesti šaligatviais ir pėsčiųjų takais, jei jų nėra, 
kelkraščiais tik šviesiu paros metu;  
                  6.8. vaikų grupę iki 16 metų lydėti ne mažiau kaip dviem suaugusiems; 
                  6.9. į kitą kelio pusę pereiti tik pėsčiųjų perėjomis, o jeigu jų nėra, eiti iki sankryžos ir tik 
joje pereiti kelią gerai pasižvalgius į abi kelio puses ir įsitikinus saugumu;  
                  6.10. kai perėjos ir sankryžos nematyti, pereiti kelią stačiu kampu pieš tai įsitikinus, kad 
saugu ir  nebus trukdoma transporto priemonėms;  
                  6.11. nespėjus pereiti važiuojamosios dalies reikia stovėti saugumo salelėje arba ant 
paženklintos (įsivaizduojamos) linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus ir baigti eiti tik 
įsitikinus, kad eiti saugu;  
                  6.12. artėjant specialiai transporto priemonei su įjungtais švyturėliais ir garso signalais, 
pėstieji negali pradėti eiti į kitą kelio pusę, o esantys važiuojamojoje dalyje nedelsdami privalo iš jos  
pasitraukti;  
                  7. Keliaujant pėsčiomis draudžiama:  
                  7.1. tamsiu paros metu ar esant blogam matomumui organizuotai žmonių grupei eiti 
važiuojamąja kelio dalimi;  
                  7.2. važiuojamoje dalyje be reikalo delsti ar stoviniuoti, trikdyti pėsčiųjų eismą, bėgti;  
                  7.3. eiti per važiuojamąją dalį tose vietose, kur yra transporto ar pėsčiųjų atitvarai;  
                  7.4. eiti automagistrale ar greitkeliu;  
                  7.5. išeiti iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios apžvelgti vietą,  
                  7.6. eiti dviračių takais,  
                  7.7. pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu pėstieji yra susiję su juo,  
                  7.8. netinkamu elgesiu blaškyti vairuotojo dėmesį;  
                  7.9. atsilikti, atsiskirti nuo grupės ir savarankiškai naudotis kitomis transporto priemonėmis.  
                  8. Keliaujant autobusu privaloma:  
                  8.1. autobuso laukti nurodytoje vietoje, o jam atvykus – nebėgti, įlipant ir išlipant 
nesistumdyti, laikytis eilės;  
                  8.2. įlipti ir išlipti galima tik tada, kai transporto priemonė visiškai sustoja;  
                  8.3. iš važiuojamosios dalies pusės įlipti į transporto priemonę ir išlipti iš jos tik tuo atveju, 
jeigu to  padaryti neįmanoma iš šaligatvio ar kelkraščio pusės;  
                  8.4. laikytis saugaus elgesio taisyklių transporto priemonėse: draudžiama šiukšlinti, 
triukšmauti, vaikščioti, iškišti rankas, mojuoti, rodyti gestus kitiems eismo dalyviams, išlipus iš 
transporto priemonės iškart bėgti per gatvę. 

 
Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas ir pavardė, klasė Instruktažą išklausiau 
( parašas ) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    



10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    

 
Instruktažą pravedė: 
_______________________________________________________________________ 
Vardas, pavardė, pareigos, parašas 
 
                                               ___________________________________________ 


