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PAŢINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Paţintinės veiklos organizavimo aprašas (toliau – aprašas) nustato mokinių turizmo renginių (ţygių, 

išvykų, ekskursijų, sąskrydţių, varţybų) (toliau – turizmo renginiai) organizavimo tvarką Vilniaus Petro  

Vileišio progimnazijoje (toliau – Progimnazijoje) ir yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu (2005 m. kovo 1 d. 

įsakymu Nr. ISAK -330) bei kitais susijusiais teisės aktais.  

2. Aprašo tikslas – reglamentuoti mokinių paţintinės veiklos renginių organizavimą, vykdymą ir 

laiduoti renginiuose dalyvaujančių vaikų saugumą.  

3. Aprašas taikomas klasių vadovams ir mokytojams, organizuojantiems ir vykdantiems  mokinių iki 18 

metų imtinai išvykas, ekskursijas ir kitus paţintinės veiklos renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje 

ir uţ jos ribų.  

4. Mokinių grupės, naudodamosi visuomeniniais, vandens keliais, keliaudamos draustiniais ar kitomis 

riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo taisyklėmis, nustatytomis šiems 

keliams ir teritorijoms.  

5. Apraše vartojamos sąvokos:  

paţintinė veikla – viena iš neformaliojo vaikų švietimo formų, skirta skatinti vaikų ir jaunimo tautinį, 

pilietinį ir kultūrinį ugdymą;  

paţintinis objektas – turintis sociokultūrinę ar meninę vertę objektas;  

ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių ir paţintinių 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 mokinių grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą panaudojant transporto 

priemones;  

sąskrydis – organizuotas mokinių 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 mokinių poilsio organizavimas rekreacinėje teritorijoje įrengtoje 

stovyklavietėje;  

varţybos – organizuotas mokinių (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais;  

ţygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu pėsčiomis ar 

naudojant įvairias priemones;  

mokinių turizmo renginys – trumpalaikė neformaliojo švietimo programos (gali būti sudedamoji 

formaliojo ir neformaliojo švietimo programos) dalis (ekskursijos, išvykos, sąskrydţiai, ţygiai, turistinė 

stovykla), įvairūs vykimai (į konkursus, olimpiadas, varţybas, konferencijas ir kt.), vykdoma keičiant 

vietą paţintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais;  

vykimas į varţybas, konkursus, olimpiadas, konferencijas ir kt. – organizuotas mokinių grupių 

keliavimas į kitų institucijų ar mokslo įstaigų renginio vykdymo vietą pėsčiomis, panaudojant viešojo ar 

asmeninio transporto priemones.  

6. Kitos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Ţin., 1991, Nr. 

23-593; 2011, Nr. 38-1804) vartojamas sąvokas.  

 



II. PAŢINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR DALYVIŲ SAUGUMO UŢTIKRINIMAS  

 

7. Paţintinės veiklos renginiuose dalyvaujama šiame apraše nustatyta tvarka (sąskrydţiuose, varţybose 

– šių renginių nuostatuose numatyta tvarka).  

8. Paţintinė veikla organizuojama išnaudojant teritorijos, kurioje yra mokykla, teikiamas galimybes, 

palaipsniui pereinant prie savivaldybės, apskrities ar šalies paţintinių objektų.  

9. Rekomenduojami tokie paţintiniai objektai, kaip muziejai, istorijos, geografijos, gamtos, kultūros 

paminklai ir šios veiklos formos: ekskursijos, išvykos, kraštotyros veikla, vaikų turizmo renginiai 

paţintiniais tikslais ir pan.  

10. Planuojant ir organizuojant mokslo metų paţintinę veiklą klasės vadovui rekomenduojama:  

10.1. atsiţvelgti į paţintinės veiklos aktualumą (veikla atitinka paţintinį objektą lankančių mokinių 

kultūrinę ir socialinę patirtį);  

10.2. atsiţvelgti į paţintinės veiklos prieinamumą (veikla prieinama visiems mokiniams, nepriklausomai 

nuo jų mokymosi galimybių, pasiekimų ir socialinės padėties);  

10.3. veiklą derinti su mokinių tėvais, diskutuoti kaip galima būtų nedidinant atskirties išveţti socialiai 

remtinus mokinius;  

10.4. ieškoti galimybių pirmiausia aplankyti nemokamus objektus.  

11. Paţintinės veiklos renginius Vilniaus mieste rekomenduojama organizuoti mokslo dienomis po 

keturių pamokų, o kelių dienų paţintinę veiklą – organizuoti mokinių atostogų metu.  

12. Paţintinės veiklos renginius rekomenduojama organizuoti mokytojų metodinių dienų metu.  

13. Vykstant į paţintinę veiklą pamokų metu, skirti mokiniams uţduotis, kurios bus atliekamos 

paţintinės veiklos metu.  

14. Didesnes nei 15 mokinių grupes lydi 2 (ir daugiau, atsiţvelgiant į mokinių skaičių) turizmo renginio 

vadovai.  

15. Turizmo renginio vadovas(-ai):  

15.1. numato detalų maršrutą (atsiţvelgia į dalyvių amţių, jų pasirengimo lygį ir fizinę būklę), 

išvykimo, grįţimo bei nakvynės vietą ir laiką;  

15.2. veda saugaus elgesio instruktaţą, supaţindindamas grupės narius su pirmosios pagalbos teikimu ir 

naudojimusi pirmosios pagalbos vaistinėle, sanitarijos-higienos, saugaus eismo taisyklėmis, 

aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei maudymosi reikalavimais (jei reikalinga);  

15.3. fiksuoja instruktaţo vedimą saugaus elgesio instruktaţo lape;  

15.4. teikia prašymą, edukacinės pamokos-išvykos planą  (1 priedas) progimnazijos direktoriui ne 

maţiau kaip prieš 3 darbo dienas iki turizmo renginio pradţios;  

15.5. apie vykdomą paţintinės veiklos renginį informuoja mokinių tėvus;  

15.6. vykdydamas paţintinės veiklos renginį privalo turėti progimnazijos direktoriaus įsakymo kopiją;  

15.7. uţtikrina mokinių saugumą renginio metu, moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą;  

15.8. susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia 

paţintinės veiklos renginio vykdymą;  

15.9. įvykus nelaimingam atsitikimui skubiai praneša greitosios medicinos pagalbos tarnybai, 

informuoja policiją, tėvus, progimnazijos administraciją;  

15.10. Mokytojai, organizuojantys keliones, turi turėti vaikų turizmo renginių vadovo paţymėjimą. 

16. Organizuojamas paţintinės veiklos renginys įforminamas progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

Planuojamos edukacinės paţintinė kelionės įrašomos į  klasės vadovo auklėjamuosius ir dalykininkų 

ugdymo planus.  

 

III. PAŢINTINĖS VEIKLOS DALYVIŲ PAREIGOS 

 

17. Paţintinės veiklos renginiuose dalyvaujantys mokiniai:  

17.1. susipaţįsta su paţintinės veiklos organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais bei pasirašo 

paţintinės veiklos renginiuose dalyvaujančių mokinių saugaus elgesio instruktaţo lape;  

17.2. prieš turizmo renginį pasiskirsto pareigomis, uţduotimis ir kt.;  

17.3. privalo laikytis kultūringo elgesio normų, sanitarijos – higienos, priešgaisrinės saugos, 

aplinkosaugos, kelių eismo taisyklių, maudymosi reikalavimų, vykdyti turizmo renginio vadovo(-ų) 

nurodymus.  

18. Mokiniai, nevykstantys į išvykas, dalyvauja pamokose ir atlieka mokytojų paskirtas uţduotis. 



 

IV. MAUDYMOSI REIKALAVIMAI 

 

19. Turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais.  

20. Vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidţiama tik 

paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi vietose vadovaujantis Lietuvos higienos 

normos HN 79:2010 „Vaikų vasaros poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-765 

(Ţin., 2010, Nr. 108-5567) reikalavimais;  

21. Maudymosi plotą privalo ţinoti visi besimaudantieji;  

22. Maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint;  

23. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 mokiniai;  

24. Maudymosi metu draudţiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo signalas.  

_______________________ 


