
 

Edukacijų ciklo "Žaliojoje girioje" ir MB"Mažųjų ugdymas" 
edukacijų dalyvių  edukacijų ir turizmo renginių 
organizavimo tvarkos aprašo 9 priedas 
 
 
 

 
MB "MAŽŲJŲ UGDYMAS" SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS 

EDUKACIJŲ IR RENGINIŲ METU 
 

Visi dalyviai visu stovyklos laikotarpiu, būdami stovyklos teritorijoje ir už jos ribų, privalo laikytis 
šių Saugaus elgesio taisyklių taip pat klausyti ir vykdyti žodinius vadovų, auklėtojų, instruktorių  
nurodymus. Už šiurkštų taisyklių nepaisymą ir piktybišką pažeidimą stovyklos dalyviai nedelsiant, 
be atskiro įspėjimo šalinami iš stovyklos, apie tai pranešama tėvams / globėjams.  

1. Saugus elgesys transporte, vykstant į/iš stovyklos:  
1.1. Laukiant autobuso privaloma laikytis saugaus atstumo iki važiuojamosios dalies; 
1.2. Įlipti (išlipti) leidžiama tik autobusui sustojus; 
1.3. Įlipant į autobusą ir išlipant draudžiama stumdytis; 
1.4. Kelionės metu būtina elgtis mandagiai, nesistumdyti, neišdykauti, nešiukšlinti ir netriukšmauti, 
nedaryti žalos autobuse esančiai įrangai. Tyčia sugadinus turtą, privaloma atlyginti padarytą žalą; 
1.5. Kelionės metu privaloma segėti saugos diržą. 
 
2. Saugus elgesys gatvėje, kelyje: 
2.1. Pereiti kelią galima tik vadovų nurodytoje vietoje, kur kelio matomumas geras į abi puses; 
2.2. Apsidairyti į abi puses: pažiūrėti į kairę, į dešinę;  
2.3. Praleisti važiuojančias transporto priemones;  
2.4. Eiti per kelią statmenai, o ne įstrižai; kelyje niekada neskubėti – elgtis ramiai; 
2.5. Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu (nesant šaligatvio) eiti tik prieš transporto 
važiavimo kryptį, t.y. kairiąja kelio puse; 
2.6. Jei kelkraščio nėra arba juo eiti negalima, leidžiama eiti viena eile važiuojamosios dalies 
pakraščiu;  
2.7. Nespėjusieji pereiti važiuojamosios dalies turi stovėti saugumo salelėje arba ant paženklintos 
ar įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus. Baigti eiti per kelią 
galima tik įsitikinus, kad eiti saugu; 
2.8. Laikytis saugaus eismo taisyklių; 
2.9. Neatsilikti nuo grupės. 
 
3. Tvarkos reikalavimai valgio dalinimo, pietų metu: 
3.1. Prieš valgį dalyviai nusiplauna ar dezinfekuoja rankas ir laikosi higienos reikalavimų; 
3.2. Valgio pasiimama tiek, kiek planuojama suvalgyti; 
3.2. Stovyklautojai valgo kartu su savo būriu;   
3.3. Pavalgę stovyklautojai sutvarko savo stalą, vienkartinius indus ir maisto atliekas išmeta į tam 
skirtą vietą.  
 
4. Elgesys renginio, stovyklos metu: 
4.1. Dalyviai turi būti tolerantiški ir elgtis pagarbiai aplinkinių atžvilgiu; 
4.2. Stovyklaujant privaloma laikytis drausmės; 
4.3. Teritorijoje, stovyklavietėje dalyviai privalo palaikyti švarą ir tvarką;  
4.4. Dalyviai įsipareigoja saugoti ir tausoti stovyklos, sodybos ir kitų stovyklautojų turtą;  



4.5. Dalyviai įsipareigoja tausoti savo ir kitų stovyklautojų sveikatą. Nelaimingo atsitikimo atveju 
kuo skubiau informuoti stovyklos vadovus, instruktorius ir/ar šalia esančius suaugusius asmenis;  
4.6. Stovyklautojai atsako už tyčia ir piktybiškai sugadintą inventorių;  
4.7. Privaloma laikytis gaisrinės saugos taisyklių: negalima naudoti degtukų ar kitų priemonių, 
kurios gali sukelti gaisrą. Pastebėjus liepsną ar dūmus, kuo skubiau pasišalinti iš esamos vietos, kur 
kilo gaisras, informuoti visus kitus esančius šalia gaisro. Kuo skubiau informuoti vadovus. Kviesti 
pagalbą, telefonu – 112; 
4.8. Griežtai draudžiama į stovyklos teritoriją atsivežti ir joje vartoti alkoholį, tabako gaminius, ar 
kitokias psichiką veikiančias bei žalojančias medžiagas; 
4.9. Dalyviams griežtai draudžiama be stovyklos vadovo leidimo išvykti už stovyklos teritorijos 
ribų. Tėveliai/ globėjai pasiimdami vaiką už stovyklos ribų, turi iš anksto raštiškai informuoti 
stovyklos vadovą.  
4.10. Dalyviams draudžiama be vadovo leidimo peržengti STOP juostą; 
4.11. Stovykloje draudžiama turėti daiktus, kurie keltų grėsmę sveikatai ar gyvybei. Jei tokie daiktai 
atsinešami į stovyklą, jie paimami ir atiduodami tik stovyklos pabaigoje; 
4.12. Į stovyklą draudžiama atsivežti greitai gendančių maisto produktų;  
4.11. Dalyvis privalo laikytis stovyklos programos, dalyvauti stovyklos veiklose, vykdyti stovyklos 
organizatoriaus, vadovų ir instruktorių nurodymus; 
4.12. Stovyklautojai yra atsakingi už jiems patikėtą treniruočių ar kitų užsiėmimų metu naudojamą 
inventorių. Už sąmoningai sugadintą ar sulaužytą inventorių, turi atsiskaityti prasikaltęs 
stovyklautojas arba jo globėjai;  
4.13. Stovyklos metu dalyviai privalo su savimi turėti ir stovyklos vadovui nurodžius dėvėti 
apsaugines kaukes, su savimi turėti dezinfekcinio skysčio rankoms dezinfekuoti; 
4.14. Stovyklautojas privalo žinoti, kad už mobilųjį telefoną, ar kitų brangių daiktų saugumą 
stovyklos darbuotojai neatsako, jei stovyklautojas daiktų neatidavė pasaugojimui. Iš pasaugojimo 
dėžutės reikalingą daiktą stovyklautojas visada gali paprašyti atiduoti, juo pasinaudoti ir vėl atiduoti 
saugojimui. 
4.15. Todėl, kad stovyklos metu tėveliams gali būti sunku susisiekti su savo vaikais, 
rekomenduojame, esant būtinam reikalui, skambinti stovyklos vadovui. 
 
5. Reikalavimai sporto erdvėje: 
5.1. Stovyklautojas privalo laikytis grupės vadovo žodžiu nurodytų saugos reikalavimų; 
5.2. Dalyvaujant bendruose stovyklos užsiėmimuose draudžiama mėtyti bet kokius daiktus, kuriais 
galima sužeisti kitus stovyklautojus, laipioti neleistinose vietose, šiukšlinti, gadinti stovyklos 
inventorių; 
5.3. Stovyklos sporto erdvėje vilkėti tinkamą aprangą; 
5.4. Ant stovykloje įrengtų batutų leidžiama būti ir šokinėti po vieną asmenį. Atlikti triukus ir kitus 
pavojingus šuolius - draudžiama; 
5.5. Įvykus traumai ar pastebėjus komandos draugo traumą nedelsiant pranešti treneriui ar stovyklos 
vadovui; 
5.6. Pasibaigus sporto užsiėmimams vieta turi būti palikta tvarkinga, inventorius padėtas tam 
skirtoje vietoje. 
 
6. Stovyklautojų elgesys žygio metu, veikla miško erdvėje: 
6.1. Be grupės vadovo leidimo draudžiama atsiskirti nuo grupės dalyvių arba atsilikti nuo grupės; 
6.2. Jeigu stovyklautojas atsiskyrė nuo grupės ir pasiklydo, esant galimybei, pirmiausia privalo 
susisiekti su grupės vadovu (telefonu, švilpuku). Jei tokios galimybės nėra, stovyklautojas privalo 
laukti toje vietoje, kur atsiskyrė nuo grupės, nebandyti pačiam susirasti grupę;  
6.3. Dalyvis turi būti tinkamai apsirengęs pagal oro sąlygas (turėti galvos apdangalą nuo saulės, 
drabužius nuo lietaus, patogų apavą); 
6.4. Prieš išeinant į žygį ar miško erdves - apsaugoti save repelentais; 
6.5. Sugrįžus iš miško apsižiūrėti ar nėra įsisiurbusių vabzdžių; 
6.5. Be vadovo leidimo nerinkti ir nevalgyti uogų, grybų, žolių; 
6.6. Saugoti miško paklotę ir augalus; 
6.7. Laužavietę galima įsirengti tik tam skirtoje vietoje; 
6.8. Dalyviai privalo saugiai elgtis su ugnimi; 



6.9. Išvykstant miško stovyklavietę palikti tvarkingą, susirinkti šiukšles, užgesinti ir užberti smėliu 
ugniavietę. 
 
7. Stovyklautojų elgesys viešose miesto erdvėse išvykos metu: 
7.1. Be grupės vadovo leidimo draudžiama atsiskirti nuo grupės dalyvių arba atsilikti nuo grupės; 
7.2. Grupės dalyviai kartu palieka vieną erdvę ir keliauja link kitos; 
7.3. Grupės dalyviai pagarbiai elgiasi su sutinkamais miesto gyventojais/svečiais; 
7.4. Stovyklautojai saugo ir tinkamai elgiasi su miesto turtu; 
7.5. Stovyklautojai iš miesto erdvės, kurioje leidžiamas laikas, išvykti anksčiau su savo 
tėvais/globėjais gali tik perspėję grupės vadovą ir gavę jo sutikimą. 
 
 
 
MB "Mažųjų ugdymas" vadovė Rasa Jurevičiūtė - Buikienė  tel.: 8 (640) 45248 
 
Parašas 
 

 

 

 

Stovyklos vadovas Vilmantas Buika    tel.: 8 (640) 46248 

Parašas 

 

 

 

 

Galioja be antspaudo 


