PATVIRTINTA
Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos
direktoriaus 2014 m. lapkričio 26 d.
įsakymu Nr. 104/V

VILNIAUS PRANCIŠKAUS SKORINOS GIMNAZIJOS

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių turizmo
renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų) (toliau – Turizmo renginiai) organizavimo
tvarką Vilniaus pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir yra parengtas vadovaujantis“Vaikų turizmo renginių
organizavimo aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr.ISAK-330.
2. Aprašo tikslas – reglamentuoti turizmo renginių organizavimą, vykdymą ir laiduoti renginiuose
dalyvaujančių mokinių saugumą.
3. Mokinių grupės, naudodamosis visuomeniniais, vandens keliais, keliaudamos draustiniais ar
kitomis riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo taisyklėmis, nustatytomis
šiems keliams ir teritorijoms.
4. Apraše 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 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;
mokinių turizmo renginys – trumpalaikės neformaliojo mokinių švietimo programos (gali būti
sudedamoji formaliojo ir neformaliojo švietimo programos dalis) vykdymas keičiant vietą pažintiniais,
rekreaciniais ir sportiniais tikslais;
varžybos – organizuotas mokinių (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais;
žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu pėsčiomis ar
naudojant įvairias priemones;
II. TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMOS
5. Žygio, ekskursijos, išvykos programas ir sąskrydžio, varžybų nuostatus rengia turizmo renginio
vadovas, tvirtina Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos direktorius.
6. Turistinės stovyklos programos rengiamos pagal Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo
tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. vasario 2 d.
įsakymu Nr. ISAK - 165 (Žin., 2005, Nr. 18-591).
III. TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
7. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti:
7.1. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose nuo 6
metų;
7.2. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų;
7.3. žygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų;
7.4. žygiuose dviračiais nuo 12 metų, o jeigu mokiniai yra išklausę papildomą mokymo kursą ir
turi mokyklos išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 10 metų;
7.5. sąskrydžiuose, varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka;
7.6. jaunesni negu aprašo 10.2 - 10.3 punktuose nurodyti mokiniai gali dalyvauti turizmo
renginiuose tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą (priedas Nr. 8).

8. Mokiniai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali dalyvauti tik su gydytojo
leidimu.
9. Dalyvaujančiai turizmo renginiuose 15-os mokinių grupei skiriamas ne mažiau vienas vadovas,
16-30-ies mokinių grupei - ne mažiau du, 31-45-ių - ne mažiau trijų ir t. t.
10. Gimnazijos direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą:
10.1. tvirtina turizmo renginio programą, dalyvių sąrašą, turizmo renginio vadovo(-ų)
kandidatūrą(-as);
10.2. padeda pasiruošti turizmo renginiui;
10.4. gali paskatinti turizmo renginio vadovą ir mokinius už labai gerą programos vykdymą;
10.5. gali nubausti drausmine tvarka renginio vadovą (-us) už programos vykdymo pažeidimus.
11. Turizmo renginio vadovas, užtikrindamas turizmo renginyje dalyvaujančių mokinių saugumą:
11.1. pateikia gimnazijos direktoriui paraišką dėl renginio vykdymo;
11.2. parengia renginio vykdymui reikiamus dokumentus:
11.2.1. žygiui (priedas Nr. 1), ekskursijai (priedas Nr. 2), išvykai (priedas Nr. 3), renginiui
(priedas Nr. 4), varžybų nuostatus (priedas Nr. 5); atsižvelgia į dalyvių amžių, jų pasirengimo lygį ir
fizinę būklę; nustato išvykimo, atvykimo vietą ir laiką, nakvynės vietą;
11.2.2. mokinių, dalyvaujančių turizmo renginio instruktaže, sąrašą (priedas Nr. 6);
11.3. instruktuoja mokinius saugos klausimais (priedas Nr. 7) (supažindina su saugaus eismo
taisyklėmis, elgesio gamtoje, autobuse ar viešoje vietoje, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei
maudymosi reikalavimais, su pirmosios pagalbos teikimu ir naudojimusi pirmosios pagalbos
priemonėmis.
11.4. supažindina mokinius su renginio tikslais, programa; aptaria renginio vykdymą;
11.5. informuoja mokinių tėvus raštu elektroniniame dienyne ar kitais būdais;
11.6. vadovaujantis patvirtinta turizmo renginio programa, užtikrina mokinių saugą renginio metu,
stebi, kad būtų laikomasi instruktavimo metu išdėstytų reikalavimų, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės;
reikalui esant, suteikia pirmąją medicininę pagalbą, kviečia greitąją medicinos pagalbą; informuoja tėvus
ar globėjus, mokyklos vadovus.
11.7. susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia
turizmo renginio vykdymą; informuoja tėvus ar globėjus, mokyklos vadovus;
11.8. po renginio aptaria rezultatus (refleksija), palydi mokinius į atvykimo vietą;
11.9. apie pažeidimus (jeigu jų buvo) informuoja tėvus ir mokyklos vadovus;
12. Turizmo renginiuose dalyvaujantys mokiniai:
12.1. susipažinę su turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais pasirašo
lentelėje „Renginyje dalyvaujančių mokinių instruktažas“ priedas Nr. 6;
12.2. prieš turizmo renginį pasiskirsto pareigomis, užduotimis ir kt.;
12.3. privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingais ir mandagiais, vykdyti turizmo renginio
vadovo(-ų) nurodymus.
IV. MAUDYMOSI REIKALAVIMAI
13. Turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais.
14. Vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidžiama tik
paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi vietose vadovaujantis Lietuvos higienos
normos HN 79:2004 “Vaikų vasaros poilsio stovyklos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”,
patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V 275 (Žin., 2004, Nr.44-2956) reikalavimais.
15. Maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji.
16. Galima maudytis tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint.
17. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. Maudymosi metu turizmo renginio
vadovas turi būti labai atidus.
18. Maudymosi metu draudžiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo signalas.
__________________________________________________________

SUDERINTA
Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos
tarybos 2014-09-26 posėdyje
Protokolo Nr. 3/MTD
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mokinių turizmo renginių organizavimo aprašo
priedas Nr. 1

VILNIAUS PRANCIŠKAUS SKORINOS GIMNAZIJOS MOKYTOJA(-AS)
___________________________________________
(mokytojo vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

TVIRTINU
Direktorius
(Vardas, pavardė)
PARAIŠKA ŽYGIUI Į __________________________________
_______________
Vilnius

Organizatorius

Dalyviai

Data ir laikas
Tikslai ir uždaviniai

Ekskursijos planas

Refleksija

Žygyje dalyvausiančių mokinių sąrašas:
N
r.

Kla

Pavardė, vardas

Pastabos

sė

1.
2.

Mokytoja (-as)

___________

_____________________________________

parašas

Mokytoja (-as)

vardas, pavardė

__________

_____________________________________

parašas

vardas, pavardė
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Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos
mokinių turizmo renginių organizavimo aprašo
priedas Nr. 2

VILNIAUS PRANCIŠKAUS SKORINOS GIMNAZIJOS MOKYTOJA(-AS)
___________________________________________
(mokytojo vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

TVIRTINU
Direktorius
(vardas, pavardė)
PARAIŠKA EKSKURSIJAI Į ______________________
_______________
Vilnius

Organizatorius

Dalyviai

Data ir laikas
Tikslai ir uždaviniai

Ekskursijos planas

Refleksija

Ekskursijoje dalyvausiančių mokinių sąrašas:
N
r.

Kla

Pavardė, vardas

Pastabos

sė

1.
2.

Mokytoja (-as)

___________

_____________________________________

parašas

Mokytoja (-as)

vardas, pavardė

__________

_____________________________________

parašas

vardas, pavardė
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Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašo
priedas Nr. 3

VILNIAUS PRANCIŠKAUS SKORINOS GIMNAZIJOS MOKYTOJA(-AS)
___________________________________________
(mokytojo vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

TVIRTINU
Direktorius
(Vardas, pavardė)
PARAIŠKA IŠVYKAI Į _________________________
_________________
Vilnius

Organizatorius

Dalyviai

Data ir laikas
Tikslai ir uždaviniai

Ekskursijos planas

Refleksija

Išvykoje dalyvausiančių mokinių sąrašas:
N
r.

Kla

Pavardė, vardas

Pastabos

sė

1.
2.

Mokytoja (-as)

___________

_____________________________________

parašas

Mokytoja (-as)

vardas, pavardė

__________

_____________________________________

parašas

vardas, pavardė
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Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašo
priedas Nr. 4

VILNIAUS PRANCIŠKAUS SKORINOS GIMNAZIJOS MOKYTOJA(-AS)
___________________________________________
(mokytojo vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)
TVIRTINU
Direktorius
(vardas, pavardė)
PARAIŠKA RENGINIUI _____________________________________

_______________
Vilnius

Organizatorius
Dalyviai
Numatoma

renginio

vieta
Data ir laikas
Renginio pavadinimas
Tikslai ir uždaviniai

Renginio planas

Refleksija

Renginyje dalyvausiančių mokinių sąrašas:
Eil. Nr.
1.
2.
Mokytoja (-as)

Pavardė, vardas

Klasė

___________

_____________________________________

parašas

Mokytoja (-as)

Pastabos

vardas, pavardė

__________

_____________________________________

parašas

vardas, pavardė
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Vlniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašo
priedas Nr. 5

VILNIAUS PRANCIŠKAUS SKORINOS GIMNAZIJOS
VARŽYBŲ ..................................................................
(pavadinimas)

NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.
2.

II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS
4.

Nurodoma kas organizuoja ir vykdo.

III. DALYVIAI
5.
6.

Nurodoma kas dalyvauja varžybose.
Komandų sudėtis.

IV. VARŽYBŲ VIETA, DATA, LAIKAS IR REGISTRACIJA
7.
8.
9.

Varžybų laikas ir tiksli vieta.
Nurodoma kam siųsti dalyvių paraiškas jei renginys vyksta miesto mastu (forma pridedama).
Kontaktai informacijai gauti.

V. ESTAFEČIŲ RUNGTYS IR JŲ APRAŠYMAS
10.

VI. VARŽYBŲ NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS
11. ............................................................
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PATVIRTINTA
Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos
direktoriaus 2014 m. lapkričio 26 d.
įsakymu Nr. 104/V

Registracijos forma

.........................................................................................................................
Mokyklos pavadinimas
VARŽYBŲ ............................................................................
(pavadinimas)

PARAIŠKA
0000-00-00
Vilnius

Eil. Nr.
1.

Mokytoja (-as)

Mokinio pavardė, vardas

____________

Klasė

________________________________

parašas

vardas, pavardė
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Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašo
priedas Nr. 6

VILNIAUS PRANCIŠKAUS SKORINOS GIMNAZIJOS ______ KLASĖS MOKINIŲ DALYVAUJANČIŲ ______________ RENGINYJE

...........................................................................................................
(renginio pavadinimas)

INSTRUKTAŽAS

Direktoriaus
įsakymo
data ir Nr.

1

Eil.
Nr.

Mokinio pavardė,
vardas

Klasė

Gimimo data

Trumpas
instruktažo
turinys
(atitinkami
punktai iš
,,Mokinių
turizmo renginio
saugos ir
sveikatos
instrukcijos“)

Instruktažo
vykdytojo
pareigos, vardas,
pavardė

Instruktažo
vykdytojo
parašas

Instruktuoto
asmens parašas

Pastabos
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Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašo
priedas Nr. 7

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA
I. BENDROJI DALIS
1. Išvykos tikslas, uždaviniai.
2. Patvirtinta instrukcija yra Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos vidaus dokumentas,
nusakantis mokinių elgesio reikalavimus turizmo renginio metu siekiant užtikrinti mokinių saugą ir
sveikatą.
3. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, rizikos bei priemonių visumą joms
išvengti.
4. Mokiniai supažindinami su instrukcija ir pasirašo (nuo 14 m.) renginiuose dalyvaujančių
mokinių saugos instruktavimų registravimo žurnale.
5. Mokiniui, susipažinusiam su šia instrukcija, bet pažeidusiam jos reikalavimus, taikoma
drausminė atsakomybė.
II. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI TURIZMO TENGINIO METU.
SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO
6. Eismo įvykis, avarijos grėsmė. Saugos priemonės – laikytis saugaus eismo taisyklių ir
reikalavimų gatvėje, autobuse, kelyje. Neatsilikti nuo grupės.
7. Skendimas. Laikytis maudymosi taisyklių atvirame vandens telkinyje, baseine, be vadovo
leidimo neiti į vandenį, nesimaudyti nepažymėtoje maudymuisi vietoje.
8. Sužeidimo galimybė. Laikytis saugaus elgesio taisyklių gamtoje, viešose vietose (baseinas,
atrakcionų parkas, stadionas, kino teatras, muziejus ir t. t.).
9. Saulės smūgis, nušalimai. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų pasirūpinti atitinkama
apranga ir galvos apdangalu.
10. Galimybė erkių įkandimui. Saugos priemonė – dėvėti tinkamus rūbus, vartoti erkes
nubaidančius preparatus, vaikščioti takais, grįžus apsižiūrėti kūną.
11. Neatsargus elgesys prie vandens telkinio ir kopose (galimybė įkristi į vandenį, sušlapti,
nuskęsti, būti užpiltiems smėliu). Saugos priemonė – neleisti mokiniams vaikščioti prie vandens telkinių
ir kopose be vadovų, nepriartėti prie smėlio šlaitų.
12. Galimybė sušalti, susirgti, pavartoti alergiją sukeliančius vaistus, maisto produktus. Saugos
priemonė – išsiaiškinti mokinių galimus sveikatos sutrikimus, gauti tėvų sutikimus raštu vykti į išvyką,
autobuse vengti skersvėjų.
13. Alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų, tabako vartojimas. Saugos priemonė - perspėti
tėvus, kad patikrintų mokinių daiktus, supažindinti mokinius su išvykos taisyklėmis, nuolat stebėti
mokinius.
14. Neatsargus elgesys laukiant autobuso ir autobuse. Saugos priemonė - laikytis saugaus eismo
taisyklių ir etiketo reikalavimų autobuse.
15. Galimybė pasiklysti. Saugos priemonė – turėti mokinių ir jų tėvų telefonus. Neleisti mokiniams
vaikščioti vieniems.
III. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI
16. Kiekvienas mokinys privalo žinoti priešgaisrinės saugos reikalavimus.
17. Rūkyti draudžiama.
18. Vengti veiksmų, sudarančių sąlygas kilti gaisrui.
19. Draudžiama be mokytojo leidimo įjungti bet kokius elektros prietaisus ar įrenginius, išskyrus
apšvietimą.
20. Draudžiama lempas, šviesos sklaidytuvus uždengti degiomis medžiagomis.
21. Draudžiama naudoti pirotechnines priemones.
22. Pastebėjus gaisrą mokinys privalo nedelsdamas apie jį pranešti bet kuriam mokytojui.

IV. KELIŲ EISMO TAISYKLĖS
23. Pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais dešine puse.
24. Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu einantys pėstieji turi eiti prieš transporto
priemonių važiavimo kryptį.
25. Organizuotą vaikų iki 16 metų grupę kelkraščiu galima vesti tik šviesiu paros metu ir lydint ne
mažiau dviems suaugusiems.
26. Į kitą važiuojamosios dalies pusę pėstieji privalo eiti pėsčiųjų perėjomis. Pėstieji neturi
peržengti perėjos ribų.
27. Įžengti į važiuojamąją dalį pėstiesiems leidžiama tik po to, kai jie įvertina atstumą iki artėjančių
transporto priemonių ir jų greitį, bei įsitikina, kad tai saugu.
28. Pėstiesiems draudžiama:
28.1.Eiti per važiuojamąją dalį tose vietose, kur yra transporto ar pėsčiųjų atitvarai, o gyvenvietėse
ir ten, kur yra skiriamoji juosta;
28.2.Eiti automagistrale ar greitkeliu;
28.3.Eiti skiriamąja juosta ar greta jos važiuojamosios dalies pakraščiu;
28.4.Išeiti iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios apžvelgti vietą,
neįsitikinus, kad nėra artėjančių transporto priemonių;
28.5.Eiti dviračių takais;
28.6.Pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu pėstieji yra su juo susiję.
V. KELEIVIŲ PAREIGOS
29. Keleiviams leidžiama įlipti į transporto priemonę ar išlipti iš jos - tik transporto priemonei
visiškai sustojus.
30. Keleiviams draudžiama blaškyti vairuotojo dėmesį ir trukdyti jam vairuoti transporto priemonę.
31. Išlipus iš autobuso, stovėti šalia jo, toje pačioje gatvės pusėje.
32. Autobuse privaloma sėdėti, atsisukus veidu į priekį.
33. Autobuse draudžiama valgyti.
34. Autobuse draudžiama kaišioti rankas ir galvą pro langą, persisverti pro langą, triukšmauti.
35. Prie autobuso ateiti sutartu laiku, nevėluoti.
36. Šiukšles mesti į tam skirtą vietą (maišelį), prišiukšlintą vietą - sutvarkyti.
37. Į autobuso saloną būtina pasiimti asmens dokumentus, pinigus, vaistus, būtiniausius daiktus.
Autobuso bagažinėje palikti visus kitus daiktus.
38. Jeigu važiuojant pykina, turėti reikiamų vaistų, maišelį.
39. Plaukiant keltu draudžiama persisverti per bortą.
40. Įvažiuojant autobusui į keltą ir išvažiuojant iš jo, sėdėti autobuse.
41. Transporto priemonėse netriukšmauti.
VI. SAUGUS ELGESYS PRIE VANDENS TELKINIŲ IR KOPOSE
42. Ant molų, krantinėse draudžiama stumdytis, pasilenkti prie vandens, sėdėti nuleidus kojas į
vandenį.
43. Draudžiama maudytis, be vadovo leidimo.
44. Itin pavojinga vaikščioti prie stačių marių ar jūros pakrantės kopų – gali įvykti nuošliauža,
galimas užpylimas smėliu.
45. Kopose vaikščioti takais. Nešokinėti nuo skardžio ant smėlio.
46. Saugoti augmeniją, neardyti kopų.
47. Draudžiama, būnant prie marių, jūros ar kopose atsilikti nuo grupės.
48. Draudžiama būti prie vandens telkinio ar kopose be išvykos vadovų, tamsiu paros metu.
VII. SAUGUS ELGESYS IR TAISYKLĖS NAKVYNĖS VIETOJE
49. Naudotis tik tvarkingais elektros prietaisais, nejungti jų į tinklą šlapiomis rankomis.
13

50. Saugoti viešbučio (gyvenamos vietos) turtą. Už sugadintą daiktą kompensuoti pinigais.
Kambarį palikti tvarkingą.
51. Gerbti kitų viešbučio (gyvenamos vietos) svečių miegą ir ramybę.
52. Draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, psichotropines medžiagas, rūkyti, mėtyti daiktus pro
langą, išeiti iš viešbučio be vadovų leidimo, sėdėti ant palangės, persisverti pro langą, kišti į elektros lizdą
metalinius daiktus (išskyrus jungiklį). Triukšmauti po 22.00 val.
53. Vonioje nepamiršti užsukti vandens čiaupo, perspėti vadovą, jeigu jis neužsisuka.
VIII. SAUGUS ELGESYS IR TAISYKLĖS MIŠKE
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Draudžiama: deginti degtukus, stiklo šukes – jie gali sukelti gaisrą.
Vaikščioti tik takais, kad neužmintumėte ant gyvatės ar neprisirinktumėte erkių.
Draudžiama rinkti, dėti į burną ir valgyti nežinomus augalus, grybus.
Saugotis vabzdžių įgėlimo.
Netrikdyti perinčių paukščių.
Neatsilikti nuo grupės.
_______________________________________
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Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašo
priedas Nr. 8

__________________________________________________________________
(tėvų (globėjų) vardas, pavardė didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis)

________________________________________________________________________________
(namų adresas, tėvų ir vaiko telefonai)

VilniausPranciškaus Skorinos gimnazijos
direktoriui

SUTIKIMAS
____-____-____
Vilnius

Sutinku savo sūnų /dukrą ______________________________________________, _____ klasės
(priešmokyklinio ugdymo klasės )
(vardas, pavardė)
mokinį/ę leisti 20____/_________ m. m. vykti į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos
organizuojamas ekskursijas/išvykas ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(maršrutas)

_____________________________________________________________________________________
Kelionės metu mano vaikas gali turėti sveikatos sutrikimų, yra alergiškas, todėl įdedu vaistų
(nurodykite pavadinimą, nuo ko ir kaip vartojamas vaistas)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________
(parašas)
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__________________________________
(tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

