
 
 
 
 

 
2020 m. MB „Mažųjų ugdymas“ organizuojamo edukacijos 

ciklo „Žaliojoje girioje“ dalyvių elgesio taisyklės 
  
 
Edukacijų dalyvio ĮSIPAREIGOJIMAI: 
  

1. Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų; 
2. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės, nevėluoti; 
3. Dalyvauti užsiėmimuose, juose laikytis savisaugos reikalavimų. 
4. Gerbti kitus edukacijos dalyvius ir netrukdyti jiems mokytis; 
5. Grąžinti kiekvieną edukacijos metu paimtą priemonę į jos vietą; 
6. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems, laikytis higienos reikalavimų; 
7. Susirgus ar susižeidus, nedelsiant pranešti vadovui; 
8. Nedaryti moralinės arba fizinės žalos sau ir kitiems dalyviams 

(grasinimai, įžeidinėjimai, patyčios, vagystės, muštynės ir kt.); 
9. Pagarbiai elgtis su edukacijos vadovais, bendraamžiais, ypač mažesniais 

ir silpnesniais 
10. Jeigu dalyvis(-ai) atsiskyrė nuo grupės ir pasiklydo, esant galimybei, 

pirmiausia privalo susisiekti su grupės vadovu (paskambinti telefonu). 
Jei tokios galimybės nėra, dalyvis(-ai) privalo laukti toje vietoje, kur 
atsiskyrė nuo grupės, nebandyti pačiam (-iems) susirasti grupę. 

11. Valgyti tik tą maistą, kurį davė tėvai (globėjai). 
 

Edukacijų metų dalyviams DRAUDŽIAMA: 
 

1. Šiukšlinti; niokioti žalius medelius, raškyti sodo vaisius. 
2. Vartoti energetinius gėrimus ir kitus žalingus gėrimus; 
3. Valgyti traškučius ir saulėgrąžas, kitą nesveiką maista; 
4. Be vadovo leidimo išeiti iš Klimbalės viensėdžio teritorijos be vadovų 

leidimo; 
5. Be vadovo leidimo įeiti į teritorijoje esančias patalpas; 
6. Be vadovo leidimo eiti prie tvenkinio ar kitų vandens telkinių miške. 

Nesimaudyti juose be edukacijos vadovų leidimo ir priežiūros; 
7. Keiktis ar nepagarbiai kalbėti ir nepadoriai elgtis; 
8. Turėti daiktų, keliančių grėsmę gyvybei. 
9. Žaisti azartinius žaidimus. 
10. Laipioti po medžius, mėtytis akmenimis, barstytis smėliu, šokinėti nuo 

paaukštinimų. 
11. Be grupės vadovo leidimo atsiskirti nuo grupės dalyvių arba atsilikti nuo 

grupės. Valgyti kartu su kitais dalyviais. 
 



 
  
Dalyviams į edukacijas atsinešti DRAUDŽIAMA: 
 

1. Vaistų ir kitų medicininių preparatų, apie kuriuos organizatorius nebuvo 
įspėtas tėvų arba globėjų; 

2. Energetinių gėrimų ir kitų žalingų gėrimų; 
3. Traškučių, saulėgrąžų ar kito nesveiko maisto; 
4. Gyvūnų, paukščių; 
5. Brangių daiktų; 
6. Pirotechninių medžiagų. 

 
Tėvų (globėjų) ĮSIPAREIGOJIMAI 
  

1. Atlyginti Organizatoriui ir/ar kitiems dalyviams nuostolius, jei jų vaikas 
edukacijos metu savo veiksmais padarytų žalos Organizatoriui ar 
edukacijos metu naudojamam turtui. 

2. Dalyvis į edukacija privalo atvykti dieną 9.00 ir išvykti 16.00 val.  
3. Vaikui turint specifinių poreikių (sveikatos, kalbos, bendravimo ar pan.), 

būtina informuoti organizatorių iš anksto.  

Organizatoriaus ir dalyvių atsakomybė 

1. Už mobiliųjų telefonų ar kitų brangių daiktų saugumą edukacijos 
organizatorius neatsako.  

2. Už dalyvių padarytą žalą atsako jų tėvai arba globėjai. 
3. Už grubų elgesio taisyklių pažeidimą dalyviai šalinami iš edukacijos, apie tai 

pranešama tėvams, globėjams, pinigai už edukacijas negrąžinami.  

 

Edukacijos vadovas      Edukacijos vadovas  

Rasa Jurevičiūtė-Buikienė     Vilmantas Buika 

     

Parašas _______________    Parašas _______________ 
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