
PATVIRTINTA 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. 

įsakymu Nr. D1-BP-236 

 

MAŢEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS  

MOKINIŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, SĄSKRYDŢIŲ, VARŢYBŲ IR ŢYGIŲ 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mažeikių politechnikos mokykla (toliau – Įstaiga) šia mokinių ekskursijų, išvykų, 

sąskrydžių, varžybų ir žygių organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja Įstaigos mokinių, 

kurie yra jaunesni kaip 18 metų (toliau – Dalyvių) ekskursijų, išvykų, sąskrydžių, varžybų ir 

žygių (toliau – Išvykų) organizavimą už Įstaigos teritorijos ribų, mokinių vežimo autobusais ir 

kitomis transporto priemonėmis organizavimą ir vežimo sąlygas, kad būtų užtikrintas tinkamas 

Išvykų ir vežimo transporto priemonėmis jų metu organizavimas bei mokinių saugumas. 

2. Dalyvių Išvykų organizavimas ir vežimas jų metu organizuojamas, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais 

įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo 

taisyklių patvirtinimo". 

3. Šioje Tvarkoje naudojamos sąvokos: 

3.1. Ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu 

maršrutu ugdymo tikslais, kurį vykdo mokytojas; 

3.2. Išvyka – organizuotas Dalyvių grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą 

panaudojant transporto priemones; 

3.3. Sąskrydis – organizuotas Dalyvių susibūrimas gamtinėje aplinkoje 

(stovyklavietėje) poilsio ar ugdymo tikslais; 

3.4. Turizmo renginys – trumpalaikės neformaliojo Dalyvių švietimo programos (gali 

būti sudedamoji formaliojo ir neformaliojo švietimo programos dalis) vykdymas keičiant vietą 

pažintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais; 

3.5. Varţybos – organizuotas Dalyvių, jų grupių rungtyniavimas ugdymo tikslais; 

3.6. Ţygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu 

maršrutu pėsčiomis ar naudojant įvairias priemones. 

 

II SKYRIUS. IŠVYKŲ ORGANIZAVIMAS 

1. Ekskursijos, išvykos, sąskrydžio, varžybų ir žygio programas rengia Išvykos 

vadovas (laisva forma). 

2. Įstaigos vadovas, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą: 

2.1. priima Išvykos vadovo prašymą, programą ir dalyvių sąrašą dėl Išvykos; 

2.2. priima įsakymą dėl Dalyvių Išvykos ir pateikia įsakymą susipažinimui kitiems 

Dalyvių mokytojams; 

2.3. už programos vykdymo pažeidimus Išvykos vadovą gali nubausti drausmine 

tvarka. 

3. Išvykos vadovas Išvykos programoje, užtikrindamas turizmo renginių vaikų 

saugumą: 

3.1. numato detalų maršrutą (atsižvelgiant į Dalyvių amžių, jų pasirengimo lygį ir 

fizinę būklę, nustato išvykimo, atvykimo vietą ir laiką, nakvynės vietą); 

3.2. jei vykstama transporto priemone, numato transporto priemonės sustojimo laiką ir 

dažnumą; 

3.3. paskaičiuoja sėdimų vietų skaičių transporto priemonėje ir užtikrina, kad bendras 

keleivių transporto priemonėje skaičius neviršytų sėdimų vietų skaičiaus; 



3.4. supažindina Dalyvius su pirmosios pagalbos teikimu, saugaus eismo taisyklėmis, 

aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei maudymosi reikalavimais. Saugos instruktažai 

registruojami tam skirtame žurnale pasirašytinai; 

3.5. užtikrina Dalyvių saugą Išvykos metu; 

3.6. susidarius situacijai, gresiančiai Dalyvių saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba 

nutraukia Išvykos vykdymą. 

 

III SKYRIUS. DALYVIŲ SAUGUMO UŢTIKRINIMAS 

1. Išvykos vadovas turi užtikrinti, kad Išvykose ir Turizmo renginiuose dalyvaujantys: 

1.1. būtų susipažinę su turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais 

ir pasirašę žurnale, patvirtindami susipažinimą; 

1.2. privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi ir mandagūs, vykdyti Išvykos 

vadovo (-ų) nurodymus. 

2. Išvykos metu draudžiama palikti šiukšles tam nenumatytose vietose, teršti gamtą, 

naikinti augalus ir gyvūnus. 

3. Maudymasis Išvykų metu: 

3.1. išvykų metu draudžiama maudytis sporto tikslais. Maudytis galima tik 

sveikatingumo, higienos tikslais; 

3.2. planuojant Išvykas, maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidžiama 

tik paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi vietose vadovaujantis Lietuvos 

higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", 

patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 

V-765 reikalavimais; 

3.3. maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji; 

3.4. maudomasi tik Išvykos vadovui leidus ir jam stebint. Vienu metu gali maudytis ne 

daugiau kaip 8 Dalyviai, kuriuos stebi Išvykos vadovas. 

4. Atsitikus bet kokiam nenumatytam atvejui ar nelaimingam atsitikimui, Dalyvių 

negalima palikti vienų, be priežiūros. Būtina nedelsiant kviesti greitąją medicininę pagalbą ir jei 

reikia – policiją, jei įmanoma, suteikti pirmąją pagalbą. 

 

Ţemiau pasirašę asmenys pasirašydami patvirtina, kad susipaţino. 

 

 

Priedas 

 

____________________________________________ 
(kur vyksta, kada vyksta ir kt.) 

 

Eil. 

Nr. 
Grupė Vardas Pavardė Susipažinimą su Tvarka patvirtinu: parašas 

    

    

 

Išvykos vadovas 

___________________________    _______________ 
(pareigos, vardas ir pavardė)     (parašas) 

 

 

 

Kiti dalyviai mokytojai: (vardas, pavardė, parašas) 


