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ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUMPURĖLIS“
VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ (toliau – Lopšelio-darželio) vaikų turizmo renginių
organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato vaikų turizmo renginių (žygių, išvykų,
ekskursijų, sąskrydžių, varžybų) (toliau – turizmo renginiai) organizavimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m.
kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330 „Dėl vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo“.
3. Aprašo tikslas – reglamentuoti turizmo renginių organizavimą, vykdymą ir laiduoti
renginiuose dalyvaujančių vaikų saugumą.
4. Aprašas taikomas Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ pedagogų organizuojamiems ir
vykdomiems turizmo renginiams.
5. Vaikų grupės, naudodamosi visuomeniniais, vandens keliais, keliaudamos draustiniais ar
kitomis riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo taisyklėmis,
nustatytomis šiems keliams ir teritorijoms.
6. Apraše vartojamos sąvokos:
ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu
ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas;
gidas – asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas,
gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves;
išvyka – organizuotas vaikų grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą panaudojant
transporto priemones;
sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) poilsio ar
ugdymo tikslais;
turizmo renginio vadovas – asmuo, turintis tinkamą pasirengimą, organizuojantis pasiruošimą
turizmo renginiui ir jam vadovaujantis;
turistinė stovykla – trumpalaikio vaikų poilsio organizavimas rekreacinėje teritorijoje įrengtoje
stovyklavietėje;
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;
varžybos – organizuotas vaikų (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais;
žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu pėsčiomis
ar naudojant įvairias priemones.
II. TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMOS
7. Turizmo renginių programos rengiamos vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių
biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1214.
8. Žygio, ekskursijos, išvykos programas ir sąskrydžio, varžybų nuostatus rengia turizmo
renginio vadovas, tvirtina Lopšelio-darželio direktorius.

III. TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
9. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti:
9.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose turizmo
renginiuose;
9.2. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose nuo 6
metų;
9.3. sąskrydžiuose, varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka.
10. Vaikai gali dalyvauti turizmo renginiuose tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų
rašytinį sutikimą.
11. Vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių, turizmo renginiuose gali dalyvauti tik su gydytojo leidimu.
12. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose,
įstaigos direktorius skiria turizmo renginio vadovą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
grupei, neatsižvelgiant į vaikų skaičių, skiriami ne mažiau kaip 2 turizmo renginio vadovai arba 1
turizmo renginio vadovas ir kiti direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi asmenys.
13. Turizmo renginio vadovai ir kiti paskirti atsakingi asmenys, privalo vadovautis Rokiškio
lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ saugaus elgesio reikalavimais, metodinėmis rekomendacijomis (3
priedas) ir mokyti ugdytinius laikytis šių reikalavimų.
14. Lopšelio-darželio direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą:
14.1. tvirtina turizmo renginio programą (1 priedas), dalyvių sąrašą (2 priedas), paskiria turizmo
renginio vadovą(-us), kitus atsakingus asmenis;
14.2. saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja turizmo renginių vadovą(-us)
vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka;
14.3. padeda pasirengti turizmo renginiui;
14.4. atsako už pasirengimą turizmo renginiui, jo eigą ir pedagoginius rezultatus;
14.5. nustato turizmo renginių vadovo(-ų) pareigas;
14.6. už gerą programos vykdymą gali paskatinti turizmo renginio vadovą ir vaikus;
14.7. už programos vykdymo pažeidimus turizmo renginio vadovą gali nubausti drausmine
tvarka.
15. Turizmo renginio vadovas, užtikrindamas turizmo renginių vaikų saugumą:
15.1. rengdamas žygio, ekskursijos, išvykos programą numato detalų maršrutą (atsižvelgia į
dalyvių amžių, jų pasirengimo lygį ir fizinę būklę, nustato išvykimo, atvykimo vietą ir laiką,
nakvynės vietą);
15.2. apie vykdomą turizmo renginį informuoja vaikų tėvus;
15.3. supažindina grupės narius su pirmosios pagalbos teikimu ir naudojimusi pirmosios
pagalbos vaistinėle, saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei
maudymosi reikalavimais;
15.4. vadovaudamasis patvirtinta turizmo renginio programa, užtikrina vaikų saugą renginio
metu, moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
15.5. susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia
turizmo renginio vykdymą.

IV. MAUDYMOSI REIKALAVIMAI
16. Turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais.
17. Vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidžiama tik
paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi vietose vadovaujantis Lietuvos
higienos norma Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-765, reikalavimais.
18. Maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji.
19. Maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint.

20. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. Maudymosi metu turizmo renginio
vadovui reikia būti labai atidžiam.
21. Maudymosi metu draudžiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo
signalas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Renginiai finansuojami teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Šį tvarkos aprašą, suderinęs su Mokytojų taryba, įsakymu tvirtina Lopšelio-darželio
direktorius.

______________

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis”
Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos
aprašo 1 priedas

PATVIRTINTA
Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis”
direktoriaus 20
m.
d.
įsakymu Nr.
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUMPURĖLIS”
TURIZMO RENGINIO PROGRAMA
20___ m. _________________ d.
Rokiškis
Turizmo renginio tipas ir pavadinimas ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Data ____________ Vieta, maršrutas ________________________________________________
Išvykimo laikas _______________________ Parvykimo laikas ____________________________
Grupė __________________________________________________________________________
Vaikų amžius _________________________ Vaikų skaičius ______________________________
Turimo renginio vadovų telefonų numeriai ____________________________________________
Renginio tikslas __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Renginio uždaviniai ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Programos turinys, apibūdinimas ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Turizmo renginio vadovai:
_______________________ __________________ ____________________________________
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

_______________________ __________________ ____________________________________
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Kiti paskirti atsakingi asmenys:
_______________________ __________________ ____________________________________
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis”
Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos
aprašo 2 priedas

PATVIRTINTA
Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis”
direktoriaus 20
m.
d.
įsakymu Nr.
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUMPURĖLIS”
TURIZMO RENGINIO DALYVIŲ SĄRAŠAS
20___ m. _________________ d.
Rokiškis
Turizmo renginio tipas ir pavadinimas ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Data ____________ Vieta, maršrutas ________________________________________________
Išvykimo laikas _______________________ Parvykimo laikas ____________________________
Grupė ____________________________________ Vaikų amžius ______ Vaikų skaičius ______
Turizmo renginio vadovų kontaktai __________________________________________________
Tėvų (globėjų) sutikimas dėl vaiko dalyvavimo turizmo renginyje:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vaiko vardas, pavardė

Vieno iš tėvų (globėjų) vardas,
pavardė

Telefono
numeris

Parašas

Turizmo renginio vadovai:
_______________________ __________________ ____________________________________
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

_______________________ __________________ ____________________________________
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Kiti paskirti atsakingi asmenys:
_______________________ __________________ ____________________________________
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis”
Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos
aprašo 3 priedas

PATVIRTINTA
Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis”
direktoriaus 20
m.
d.
įsakymu Nr.
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“
SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI
SAUGAUS ELGESIO REIALAVIMAI EINANT PĖSČIOMIS
1. Organizuotai pėsčiųjų grupei mieste galima eiti tik šaligatviais arba pėsčiųjų takais, ne
daugiau kaip 2 eilėmis.
2. Organizuotą pėsčiųjų grupę lydi ne mažiau 2 suaugusieji (ne jaunesni kaip 21 metų).
3. Lydintys asmenys (paskirti atsakingais) turi eiti kolonos priekyje ir gale ir vilkėti
ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais.
4. Norint pereiti pėsčiųjų perėją, pėstieji privalo:
4.1.
sustoti dešinėje pėsčiųjų perėjos pusėje;
4.2.
sustoti toliau nuo važiuojamosios dalies;
4.3.
pažiūrėti į kairę pusę;
4.4.
pažiūrėti į dešinę pusę ir įsiklausyti;
4.5.
jei transporto priemonių arti nėra arba jos sustojo praleisti, dar kartą reikia pažiūrėti į
kairę pusę;
4.6. įžengti į važiuojamąją dalį pėsčiųjų perėjose pėstiesiems leidžiama eiti tik po to, kai
įvertina atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį.
4.7.
eiti tiesiai (ne įstrižai) per pėsčiųjų perėją, neperžengti jos ribų, be reikalo nedelsti ar
nestoviniuoti;
4.8.
visą laiką stebėti gatvę, pažiūrint į abi puses;
4.9.
jei transporto priemonė atvažiuoja iš dešinės pusės, reikia nesiblaškyti, bet ramiai
sustoti gatvės viduryje ir palaukti kol transporto priemonė sustos arba kol pravažiuos;
4.10. eiti per gatvę tik įsitikinus, jog eiti saugu.
5. Norint pereiti reguliuojamą šviesoforo sankryžą pėstieji privalo:
5.1. neleidžiama eiti kai dega šviesoforo:
5.1.1. geltona šviesa;
5.1.2. raudona šviesa.
5.2. Leidžiama eiti, kai dega žalia šviesa.
SAUGAUS ELGESIO REIALAVIMAI VYKSTANT TRANSPORTU
1. Maršrutinio transporto leidžiama laukti tik stotelių laipinimo aikštelėse, o kur jų nėra – prie
stotelės ženklo ant šaligatvio ar kelkraščio.
2. Keleiviams leidžiama įlipti (išlipti) tik kai transporto priemonė visiškai sustoja. Jeigu
tikrinantis pareigūnas sustabdo transporto priemonę, keleiviams leidžiama išlipti tik jam leidus.
3. Keleiviams draudžiama blaškyti vairuotojo dėmesį ir trukdyti jam vairuoti transporto
priemonę.
4. Keleiviai privalo sėdėti, nevaikščioti po transporto priemonės saloną.
5. Jeigu autobuse įrengti saugos diržai, keleiviai privalo užsisegti saugos diržą.
6. Jei keleivis vyksta viešuoju transportu, jis privalo įsigyti kelionės bilietą ir jį pažymėti.

SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI RENGINYJE
1. Atvykus į vietą, kur vyks renginys, ugdytiniai turi stengtis neatsilikti nuo grupės, stebėti, kur
yra grupės auklėtoja ir klausytis jos nurodymų.
2. Kabinant rūbus drabužinėje neatsiskirti nuo grupės vaikų ir visą laiką stebėti, kur yra
auklėtoja ir grupės draugai.
3. Nusirengus viršutinius drabužius, pirštines susidėti į kišenes, kepures ir šalikus į rankovę ar
kapišoną.
4. Pasibaigus renginiui, klausytis auklėtojos nurodymų ir iš renginio išeiti kartu su kitais
grupės draugais ir auklėtoja.
5. Jei vaikas nebemato savo auklėtojos, jis turi kreiptis į šalia esantį suaugusįjį.

METODINIŲ REKOMENDACIJŲ SĄRAŠAS
1.

Saugus elgesys https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/saugus-elgesys-

metodines-rekomendacijos-ikimokyklinio-ugdymo-aukletojams-ir-priesmokyklinio-ugdymopedagogams/732

2. Kaip išvengti gaisro https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/kaip-isvengtigaisro/720

3.

Kada skambinti 112? https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/kada-

skambinti-112/721

4.

Vasaros

pavojai

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/vasaros-

pavojai

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/ziemos-

pavojai/735

5.

Žiemos

pavojai/733

6.

Bendrasis pagalbos telefonas 112 https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-

ugdymas/kada-skambinti-o-kada--neskambinti-112/722

7. Atsargus – tai saugus

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/atsargus--

tai-ir-saugus/724

8.

Atsargus

pokalbių

svetainėse

ir

socialiniuose

tinkluose

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/iliustruota-knygele-maziesiems-bituteinternete-kas-nori-bitute-apgauti/23977

9. Saugus elgesys gamtoje

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/saugus-

elgesys-gamtoje/738

10. Saugus elgesys namuose

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/saugus-

elgesys-namuose/737

11.

Saugau

aš

saugokis

ir

pats

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-

ugdymas/saugau-as--saugokis-ir-pats/5892

12.

Lietuvos

policija

vaikams

-

Saugau

aš,

o

tu

pats?

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/lietuvos-policija-vaikams--saugau-as-otu-pats/5894
13.

Lietuvos

policija

vaikams

-

Saugokis

pats

-

atskubėsiu

ir

aš

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/lietuvos-policija-vaikams--saugokis-pats-atskubesiu-ir-as/5893

