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I. BENDROJI DALIS
1. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos išvykų ir ekskursijų ir kitų turizmo renginių organizavimo
tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330 patvirtintu Vaikų turizmo renginių
organizavimo aprašu (Ţin., 2005, Nr. 31-1023);
2. Taisyklėse 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
paţintiniais, 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. PASIRUOŠIMAS
3. Ţygio, ekskursijos, išvykos ir kitų turizmo renginių programas bei sąskrydţio, varţybų nuostatus
rengia turizmo renginio vadovas, jie derinami su gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymui,
kuruojančiu klasę.
4. Prieš kiekvieną išvyką gimnazijos direktorius parašo įsakymą kuriuo patvirtinamas vadovas,
vystančiųjų sąrašas bei išvykos maršrutas ir trukmė.
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5. Prieš kiekvieną išvyką vaikai supaţindinami su saugos taisyklėmis ir uţpildomi saugos
instruktaţus tam skirtame registravimo ţurnale (švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d.
įsakymas Nr. ISAK – 330 “Dėl vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo” (Ţin., 2005, Nr. 311023);
6. Turizmo renginiuose leidţiama dalyvauti:
6.1. vienos dienos trukmės ţygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose nuo 6 metų;
6.2. dviejų dienų ţygiuose pėsčiomis nuo 9 metų;
6.3. ţygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų;
6.4. ţygiuose dviračiais nuo 12 metų, o jeigu vaikai yra išklausę papildomą mokymo kursą ir turi
mokyklos išduotą paţymėjimą – ne jaunesniems kaip 10 metų;
6.5. sąskrydţiuose, varţybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka;
7. Vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali dalyvauti tik su
gydytojo leidimu.
8. Didesnėms nei 15 vaikų grupėms skiriami 2 turizmo renginio vadovai. Ilgesnių išvykų metu
rekomenduojama kviestis mokinių tėvus dalyvauti turizmo renginyje.
III. TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS
9. Turizmo renginio vadovas, uţtikrindamas turizmo renginių vaikų saugumą:
9.1. rengdamas ţygio, ekskursijos, išvykos programą numato detalų maršrutą (atsiţvelgia į dalyvių
amţių, jų pasirengimo lygį ir fizinę būklę, nustato išvykimo, atvykimo vietą ir laiką, nakvynės
vietą);
9.2. apie vykdomą turizmo renginį informuoja vaikų tėvus;
9.3. supaţindina grupės narius su pirmosios pagalbos teikimu ir naudojimusi pirmosios pagalbos
vaistinėle, saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei maudymosi
reikalavimais,
vykstant visuomeniniu transportu – su bendromis
naudojimosi visuomeniniu transportu
taisyklėmis.
9.4. vadovaujantis patvirtinta turizmo renginio programa uţtikrina vaikų saugą renginio metu,
pasirūpina, kad išvykos metu būtų pirmosios medicinos pagalbos priemonės, moka suteikti pirmąją
medicininę pagalbą;
9.5. susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia
turizmo renginio vykdymą.
9.6. laikosi pedagoginės etikos reikalavimų.
10. Išvykos individualiu transportu draudţiamos.
11. maudymosi reikalavimai:
11.1. Turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais.
11.2. Vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidţiama tik
paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi vietose vadovaujantis Lietuvos
higienos
norma HN 79:2004 „Vaikų vasaros poilsio stovyklos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,
patvirtintais Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandţio 26 d. įsakymu Nr.
V-275 (Ţin., 2004,Nr.44-2956) reikalavimais.
11.3. Maudymosi plotą privalo ţinoti visi besimaudantieji.
11.4. Maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint.
11.5. vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. Maudymosi metu turizmo renginio
vadovui reikia
būti labai atidţiam.
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11.6. Maudymosi metu draudţiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo
signalas.
12. Išvykos dalyviai privalo:
12.1. laikytis drausmės, vykdyti visus išvykos vadovo nurodymus;
12.2. laikytis saugaus eismo, mandagaus elgesio taisyklių;
12.3. laikytis asmens higienos taisyklių;
12.4. padėti savo draugams patekus į nelaimę;
12.5. gerbti vietos ţmonių papročius ir tradicijas;
12.6. saugoti gamtą ir kultūros paminklus;
12.7. neatsiskirti nuo grupės bei jos savarankiškai nepalikti;
12.8. draudţiama vartoti svaiginamuosius gėrimus, rūkyti ar vartoti kitokius kvaišalus.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Išvykos vadovas atsakingas uţ išvykos dalyvius nuo išvykimo pradţios iki pabaigos.
14. Apie visus mokinių drausmės paţeidimus ar kitus įvykius išvykos metu vadovas privalo
pranešti gimnazijos direktoriui.. Įvykus nelaimingam atsitikimui išvykos vadovas elgiasi
savarankiškai iki pilno įvykio pasekmių likvidavimo ir uţtikrinimo, kad mokiniams negresia joks
pavojus.
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