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VILNIAUS VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO
MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ, EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ IR
ŽYGIŲORGANIZAVIMO TVARKA

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų, ir žygių organizavimo tvarka paruošta

vadovaujantis 2005-03-01 d. Švietimo ir mokslo 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, Vilniaus vaikų socializacijos centre vykdantys vidutinę priežiūros priemonę;
 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.
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. Mokiniai vyksta į
išvyką direktoriaus įsakymu.
5. Į turizmo renginį, ekskursiją, išvyką, ar žygį nevykstantys mokiniai privalo būti pamokose,
jiems organizuojama ugdomoji veikla pagal numatytą tvarkaraštį arba jie lieka Centre ir veiklą
jiems organizuoja auklėtojai/mokytojai/pagalbos specialistai.

6. Turizmo renginiai, ekskursijos, išvykos ir žygiai organizuojami ta tvarka, kuri numatyta

konkrečių mokslo metų mokyklos ugdymo plane. Ji gali būti koreguojama ir papildoma rengiant
mėnesio planą, susitarus dėl papildomų išvykų su socialiniais partneriais ir kultūros/ meno
įstaigomis.
7. Turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ir žygio vadovas/klasės vadovas/auklėtojas apie
planuojamą išvyką ne vėliau kaip likus trims dienoms iki numatomos išvykos informuoja
ugdymo skyrių vedėjus - pateikia prašymą, mokinių sąrašą, planą/programą, kur nurodo
turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio tikslus, išvykimo dieną, esant reikalui, dar
patikslina išvykstančių mokinių sąrašą. Ugdymo skyriaus vedėjai teikia direktoriui įsakymo
projektą.
Vadovai/klasės vadovai, mokytojai/ auklėtojai, organizuojantys turizmo renginius,
ekskursijas, išvykas ir žygius pasirašytinai susipažįsta su įsakymu leidžiančiu vykti.
8. Turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ir žygio vadovai/klasių vadovai/auklėtojai ir dalykų
mokytojai tą dieną el. dienyne pildo kultūrinę – pažintinę, edukacinę veiklą/netradicinio
ugdymo dieną ir nežymi lankomumo.
II. TURIZMO RENGINIŲ, EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ IR ŽYGIŲ DALYVIŲ
SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
9. Didesnei nei 4 vaikų grupei skiriamas atsakingas grupės vadovas ir lydintis asmuo, turintis

vaikų turizmo organizavimo pažymėjimą. Didesnėms vaikų grupėms skiriama tiek lydinčių
asmenų, kad vienam pedagogui tektų ne daugiau 4 mokinių.
10. V a d o v a s i r l y d i n t i s a s m u o p a s i r a š o d i r e k t o r i a u s į s a k y m ą
ir įsipareigoja būti atsakingas už vaikų saugumą ir
savalaikį grįžimą į centrą.
11. Turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio vadovas/klasės vadovas/auklėtojas privalo
užtikrinti vaikų saugumą:
Rengdamas turizmo renginio, ekskursijos, išvykos ar žygio programą numato detalų
maršrutą (atsižvelgia į dalyvių pasirengimo lygį ir fizinę būklę, nustato išvykimo, atvykimo
vietą ir laiką, nakvynės vietą, suderina su administracija);
11.2.
Supažindina mokinius su saugos instrukcijomis, saugaus eismo taisyklėmis,
aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos ir maudymosi reikalavimais, primena pirmosios
pagalbos telefonus (greitosios pagalbos, policijos, gaisrinės arba bendrąjį pagalbos telefoną
– 112).
11.1.

