
 
 

PATVIRTINTA 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė" 
direktoriaus 2022 m. balandžio 7 d. 
įsakymu Nr. V-2022/21 

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠAITĖ" IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO 
TVARKA 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė" (toliau – Lopšelis-darželis) ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka parengta vadovaujantis 
Lopšelio-darželio metų veiklos planu, Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja 
priešmokyklinio ugdymo programa, Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
neformaliojo vaikų Švietimo sveikos gyvensenos ugdymo, Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų Švietimo dailės ugdymo programomis, Vaikų turizmo 
renginių organizavimo aprašu (patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu 
Nr. ISAK-330 bei LR Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 24 d. Nr. V-267 įsakymu „Dėl 
Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-330 „Dėl Vaikų turizmo renginių 
organizavimo aprašo" pakeitimo). 

2. Lopšelio-darželio „Pušaitė" ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų turizmo 
renginių tvarką (toliau – Tvarka) nustato įstaigos ugdytinių turizmo renginių (išvykų, žygių, ekskursijų, 
sąskrydžių) (toliau – turizmo renginiai) organizavimo tvarka. 

3. Tvarkos tikslas – reglamentuoti turizmo renginių organizavimą, vykdymą ir laiduoti 
renginiuose dalyvaujančių vaikų saugumą. 

4. Tvarka taikoma visoms Lopšelio-darželio grupėms, organizuojančioms ir vykdančioms 
turizmo renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

5. Vaikų grupės, naudodamosi visuomeniniais sausumos ir vandens keliais bei transportu, 
keliaudamos draustiniais ir kitomis riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo 
taisyklėmis, nustatytomis šiems keliams ir teritorijoms. 

6. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 
6.1. Ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu 

maršrutu, ugdymo tikslais, kurią organizuoja ir vykdo mokytojas (auklėtojas); 
6.2. Išvyka – organizuotas vaikų grupės keliavimas į numatytą turizmo objektą, panaudojant 

transporto priemones; 
6.3. Sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) poilsio 

ar ugdymo tikslais; 
6.4. Žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu 

pėsčiomis ar naudojant įvairias priemones; 
6.5. Turistinė stovykla – trumpalaikio vaikų poilsio organizavimas rekreacinėje teritorijoje 

įrengtoje stovyklavietėje; 
6.6. Varžybos – organizuotas vaikų (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais; 
6.7. Vaikų turizmo renginys – apibendrinantis anksčiau išvardintas sąvokas terminas, 

reiškiantis trumpalaikės neformaliojo vaikų ugdymo programos vykdymą, keičiant vietą pažintiniais, 
rekreaciniais ir sportiniais tikslais; 
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6.8. Turizmo renginio vadovas – asmuo, turintis tinkamą pasirengimą, organizuojantis 
pasiruošimą turizmo renginiui ir jam vadovaujantis. 

 
II SKYRIUS 

TURIZMO RENGINIŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų turizmo renginių tikslai ir uždaviniai 
turi būti aiškūs, orientuoti i vertybinių nuostatų ugdymą, patirties įgijimą bei plėtojimą. 

8. Bet kuris turizmo renginys turi ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
pasiekimus ir kompetencijas: 

8.1. socialinę – gebėjimą būti kartu su kitais, bendradarbiauti, draugauti, spręsti kasdienes 
problemas, įveikti sunkumus, padėti sau bei kitiems, gerai jaustis ir gerbti save, ugdytis tautinio 
identiteto jausmą; 

8.2. sveikatos saugojimo – saugiai ir aktyviai judėti ir veikti; 
8.3. komunikavimo – bendrauti išreiškiant, pažįstant save ir pasaulį, bendraujant su kitais, 

kuriant istorijas, pasakas, kalbantis ir išklausant vienas kitą; 
8.4. pažinimo – domėtis viskuo, kas yra aplink, gebėti sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti, 

samprotauti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti; taikyti įvairius pasaulio pažinimo būdus – stebėti, 
klausinėti, eksperimentuoti, prognozuoti, ieškoti informacijos ir ja naudotis; 

8.5. meninę – įsivaizduoti, pajausti, grožėtis ir kurti, išreikšti save meno kalba, tyrinėti 
įvairias meninės raiškos priemones. 

III SKYRIUS 
TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMOS PARENGIMAS 

9. Turizmo renginių programos rengiamos vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ar 
savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1214 (Žin., 2011, 
Nr. 88-4219). 

10. Žygio, ekskursijos, išvykos programas ir sąskrydžio, varžybų nuostatus rengia turizmo 
renginio vadovas, tvirtina įstaigos direktorius. 

11. Vaikų turizmo renginio programa rengiama vadovaujantis šiais principais: 
11.1. prieinamumo – planuojamas turizmo renginys turi būti lengvai suprantamas ir 

suvokiamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams; 
11.2. tikslingumo – turizmo renginio tikslai turi derėti su esminiais ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo tikslais ir uždaviniais. Jie turi būti orientuoti į vaiko socializacijos stiprinimą, 
ugdymo (si) motyvacijos žadinimą, vaiko adaptacijos naujoje aplinkoje palengvinimą; 

11.3. integralumo – turizmo renginys turi papildyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
turinį, sietis su konkrečia tema, turi plėtoti visuminį vaiko pasaulio suvokimą; 

11.4. vertybinių nuostatų – turizmo renginio metu siekiama pozityvių bendražmogiškųjų ir 
asmeninių vertybinių nuostatų, jausmų ir veiksmų dermės; 

11.5. etnokultūrinio – socialinio kryptingumo – turizmo renginys orientuojamas į vaiko 
tautinio tapatumo jausmo žadinimą bei jo gyvenimui ir ugdymui (si) reikalingų socialinių — kultūrinių 
kompetencijų plėtojimą. 

12. Vaikų turizmo renginio programą sudaro: 
12.1. vaikų turizmo renginio organizatoriaus prašymas įstaigos direktoriui dėl leidimo 

vykdyti turizmo renginį; 
12.2. turizmo renginyje dalyvaujančiu vaikų sąrašas; 
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12.3. turizmo renginio planas; 
13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui instruktuoja turizmo renginio vadovus dėl vaikų 

saugumo užtikrinimo ir suderina turizmo renginio planą. 
14. Lopšelio-darželio direktorius: 
14.1.  įsakymu skiria turizmo renginio vadovus; 
14.2. tvirtina turizmo renginio programą; 
14.3. įsakymu tvirtina dalyvių sąrašą, 
14.4. atsako už pasirengimą turizmo renginiui, jo eigą ir pedagoginius rezultatus; 
14.5. už gerą programos vykdymą gali paskatinti turizmo renginio vadovą ir vaikus; 
14.6. už programos vykdymo pažeidimus turizmo renginio vadovą gali nubausti drausmine 

tvarka; 
14.7. turizmo renginį užregistruoja Ugdytinių išvykų, renginių registracijos žurnale. 

IV SKYRIUS 
TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

15. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti: 
15.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose turizmo 

renginiuose; 
15.2. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose nuo 6 

metu•, 
15.3. sąskrydžiuose, varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka; 
15.4. vaikai gali dalyvauti turizmo renginiuose tik turėdami rašytinį tėvų arba globėjų 

sutikimą; 
15.5. vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių, turizmo renginiuose gali dalyvauti tik su gydytojo leidimu. 
16. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupei, neatsižvelgiant į dalyvaujančiu 

turizmo renginyje vaikų skaičių, skiriami ne mažiau kaip 2 turizmo renginio vadovai. Turizmo 
renginyje dalyvaujant vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skiriamas lydintis asmuo. 
Konkretų turizmo renginio vadovų skaičių, atsižvelgiant į renginio specifiką, mokinių amžių ir jų 
specialiuosius poreikius, nustato įstaigos direktorius. (LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl 
Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-330 „Dėl vaikų turizmo renginių 
organizavimo aprašo" pakeitimo). 

17. Lopšelio-daželio direktorius, siekdamas užtikrinti turizmo renginio dalyvių saugumą 
organizuoja turizmo renginio vadovų mokymą ir atestaciją saugos ir sveikatos klausimais 
(Vadovaudamasis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrosiomis 
nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. Al -223/v-792); 

18. Turizmo renginio vadovas, teikia prašymą įstaigos direktoriui dėl leidimo vykdyti 
turizmo renginį ir užtikrina turizmo renginyje dalyvaujančių vaikų saugumą: 

18.1. rengdamas turizmo renginio planą, numato detalų maršrutą (atsižvelgia į vaikų amžių, jų 
pasirengimo lygį ir fizinę būklę, nustato tikslų išvykimo, atvykimo bei sugrįžimo laiką ir vietą); 

18.2. informuoja vaikų tėvus apie turizmo renginį; 
18.3. moka suteikti pirmąją med. pagalbą; 
18.4. supažindina vaikus su saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos bei priešgaisrinės 

saugos reikalavimais; 
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18.5. susidarius situacijai, gręsiančiai vaikų saugumui, pakeičia maršrutą, sustabdo arba 
nutraukia turizmo renginio vykdymą. 

19. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų turizmo renginyje pageidautinas tėvų 
dalyvavimas. 

20. Visuomenės sveikatos specialistė turizmo renginiui privalo paruošti pirmosios pagalbos 
vaistinėlę. 

V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
21. Renginiai finansuojami teisės aktų nustatyta tvarka. 
22. Šią tvarką, suderinęs su Mokytojų taryba, įsakymu tvirtina įstaigos direktorius. 

 

                                             . 

 
SUDERINTA: 
Lopšelio-darželio „Pušaitė” mokytojų tarybos 
2022-02-08 posėdžio protokoliniu nutarimu, protokolo Nr. V3-2022/1 



 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ 
renginiu organizavimo tvarkos 1 priedas 

 
 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠAITĖ" 
TURIZMO RENGINIO PROGRAMA 

 
 
 

                                                                       . 
Grupės pavadinimas, vaikų amžius 

 
 

Data                                                    . 
Vieta                                                                                                                                                            . 
Išvykimo laikas                                             .Parvykimo laikas                                                                 . 
Vaiku skaičius                                                   . 
Turizmo renginio vadovu kontaktai                                                                                                            . 
                                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                                     . 
Turizmo renginio tipas                                                                                                                                . 
Renginio tikslas –                                                                                                                                        . 
                                                                                                                                                                     . 
 
Renginio uždaviniai: 
                                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                                     .                                                                                                                             
                                                                                                                                                                     . 
                                        
Programos apibūdinimas                                                                                                                            
                                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                                     . 
 
Turizmo renginio vadovai: 
 
                                                                                                                                                                     . 
(pareigos)          (parašas)    (vardas, pavardė) 
 
                                                                                                                                                                     . 
(pareigos)         (parašas)    (vardas, pavardė) 
 
 



 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ 
renginiu organizavimo tvarkos 2 priedas 

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠAITĖ" 

TURIZMO RENGINIO DALYVIŲ SĄRAŠAS 
 
 

                                                                       . 
Grupės pavadinimas, vaikų amžius 

 
 

Data                                                    . Vieta                                                                                              . 
Turizmo renginio tipas                                                                                                                                . 
Išvykimo laikas                                             .Parvykimo laikas                                                                 .                                                        
 

Tėvų (globėjų) sutikimas dėl vaiko dalyvavimo turizmo renginyje 
 

Eil. 
Nr. 

Vaiko vardas, pavardė Parašas Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, 
pavardė 

Kontaktai 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Neprieštarauju, kad esant būtinybei, mano vaikui būtų suteikta medicinos pagalba. 

Turizmo renginio vadovai, jų kontaktai bei parašai: 

                                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                                     . 
 

 



 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ 
renginiu organizavimo tvarkos 3 priedas 

 
 

 
 

                                                                              . 
(tėvo vardas, pavardė) 

                                                                              . 
(adresas, telefono nr.) 

Klaipėdos lopšelio-daželio „Pušaitė" 
direktorei  

SUTIKIMAS 

 20 m. d. 
 

Sutinku leisti savo sūnui (dukrai)                                                                                                                . 

Dalyvauti renginyje, kuris vyks 20         m.                                                    d. 

Neprieštarauju, kad esant būtinybei, mano vaikui būtu suteikta medicinos pagalba. 

Mano vaikas pastoviai vartoja vaistus, todėl šiam renginiui įdedu jam reikalingų vaistų (pavadinimai). 

                                                                                                                                                                     . 

                                                                                                                                                                     . 

 

                                                                                                                                                                     . 
 (parašas) (vardas, pavardė) 
 
 
 
 
 
 
 



 

PATVIRTINTA 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“  
direktoriaus 2022 m. balandžio 7 d.  
įsakymu Nr. V-2022/21 

                  
    

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠAITĖ“ 
Įm. k. 190434360 

 
 

                                                                                                     
_______________________ GRUPĖS VAIKŲ, VYKSTANČIŲ                                                     . 

   (grupės pavadinimas)   (                                (išvykos pavadinimas ir data) 
                                                                                                                                                               . 

 
 

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr.             . 
 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Patvirtinta instrukcija yra norminis lopšelio-darželio „Pušaitė“ dokumentas, nusakantis 
vaikams jų veiklos ir elgesio reikalavimus išvykos metu, kad nebūtų padaryta žala aplinkai ir kitų vaikų 
saugai ir sveikatai. 

2. Instrukcija nusako su vaikų veikla susijusius pavojus, rizikas ir reikalauja griežtai laikytis 
saugos priemonių, elgesio taisyklių ir etiketo reikalavimų kiekviename išvykos etape. 

 
II. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI IŠVYKOS METU 

IR SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO 

3. Eismo įvykis, avarijos grėsmė. Neatsargus elgesys laukiant autobuso ar autobuse, gatvėje, 
kuris gali sukelti eismo įvykį. Saugos priemonė – laikytis saugaus eismo taisyklių ir etiketo 
reikalavimų autobuse.  

4. Sužeidimo galimybė (eksponato užkritimas, ar kurios nors kūno dalies prispaudimas, 
susistumdymas, užkliuvimas, atsitrenkimas, lipimas laiptais, ant scenos, stiklo šukės, šakos, kt. aštrūs 
daiktai ir kt.). Laikytis saugaus elgesio taisyklių: vaikščioti, nesistumdyti, lipti atsargiai laiptais, 
klausytis vadovo nurodymų.  

5. Vaiko skendimas. Laikytis maudymosi taisyklių atvirame vandens telkinyje, baseine, be 
vadovo leidimo neiti į vandenį, nesimaudyti nepažymėtoje maudymuisi vietoje. 

6. Saulės nudegimai, nušalimai. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų pasirūpinti atitinkama 
apranga ir galvos apdangalu. 

7. Vabzdžių įgėlimas, erkės. Pasirūpinti priemonėmis nuo erkių ir vabzdžių įgėlimų.      

III. VEIKSMAI PRIEŠ IŠVYKĄ 
 

8. Sutvarkoma išvykos dokumentacija, sudaromi grupės vaikų sąrašai, gaunamas vadovų 
leidimas išvykai, pasirūpinama transportu, maistu, būtinu inventoriumi, pirmosios pagalbos vaistinėle, 
gelbėjimosi priemonėmis. 

9. Informuojami pasirašytinai tėvai apie išvykos tikslus ir laiką. 



 

10. Išvykos dalyviams pravedamas saugos ir sveikatos instruktažas. Aptariami saugaus 
eismo, elgesio viešoje vietoje, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos, maudymosi reikalavimai. 
 
 
 

IV. VEIKSMAI IŠVYKOS METU 
 

8.  Visi griežtai laikosi mokytojo nurodymų ir saugos reikalavimų. 
9.  Stebima, kad vaikai neatsiskirtų nuo grupės. 
10. Organizuojami laisvalaikio užsiėmimai, žaidimai. 
11. Netrukdyti garsiomis kalbomis renginio vadovui ir neblaškyti kitų dėmesio.  

 
V. VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS 

 
12. Esant reikalui suteikiama pirmoji pagalba. 
13.  Pranešama lopšelio-darželio vadovams apie įvykį.  
14.  Informuojami tėvai arba teisėti vaiko atstovai.  
15.  Esant reikalui kviečiama greitoji medicinos pagalba.          

 
VI. VEIKSMAI PO IŠVYKOS 

      
16. Vaikai po išvykos palydimi į grupę.  
17. Sutvarkomas inventorius, priemonės. 
18. Aptariami išvykos rezultatai, ar buvo pasiekti tikslai.                                                                                         
19. Įvertinamas ugdytinių elgesys išvykos ir vykdymas šios instrukcijos reikalavimų 

bei mokytojo nurodymų. 
20. Informuojami tėvai apie rezultatus.  
 

          
 
 
Su instrukcija susipažinau ir sutinku  __________________________________________________ 
                                                                (mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

 
 


