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MOKINIŲ IŠVYKOS  
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SAUGAUS ELGESIO INSTRUKCIJA Nr. 2 

 

1. BENDROJI DALIS. 

1.1. Patvirtinta instrukcija yra norminis mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams 

jų veiklos ir elgesio reikalavimus išvykos metu, siekiant užtikrinti mokinių saugą ir sveikatą. 

1.2. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, rizikas ir reikalauja 

griežtai laikytis saugos priemonių, mokinio elgesio taisyklių ir etiketo reikalavimų kiekviename 

išvykos etape.  

1.3. Mokiniui, susipažinusiam pasirašytinai su šia instrukcija, bet pažeidusiam jos 

reikalavimus, taikoma drausminė ir administracinė atsakomybė pagal mokykloje nustatytą 

tvarką. 

2. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI IŠVYKOS METU. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ 

POVEIKIO. 

2. Neatsargus elgesys, laukiant autobuso (autobuse), kuris gali sukelti eismo įvykį, 

keliaujant maršrutu. Saugos priemonė - laikytis saugaus eismo taisyklių, saugos ir etiketo 

reikalavimų autobuse, parodoje, kino ir dramos teatruose, muziejuje, renginyje: 

2.1. Keliauti pėsčiomis būtina tik šaligatviu, kelkraščiu ar pėsčiųjų takais kartu su 

visa grupe, lydint ne mažiau kaip 2 mokytojams (2 suaugę), kai vyksta 15 ir daugiau mokių.. 

2.2. Draudžiama atsiskirti nuo grupės dalyvių ar atsilikti nuo grupės, stumdytis, 

trukdyti eiti kitiems mokiniams. 

2.3. Nesistumdyti, nesiskinti kelio alkūnėmis. Pastebėjus, kad kas nors skuba, 

pasitraukti į šalį. 

2.4. Artėjant transporto priemonei gatvėje, kelyje, būtina laikytis saugaus atstumo iki 

važiuojamosios dalies. 

2.5. Žengti į važiuojamąją kelio dalį galima tik tada, kai įsitikina, kad yra saugu. 

Nedelsti važiuojamoje kelio dalyje. 

2.6. Į kitą važiuojamosios dalies pusę eiti tik pėsčiųjų perėjomis, o kur jų nėra – 

sankryžose pagal šaligatvių arba kelkraščių liniją. Kai perėjos ar sankryžos nėra, eiti per kelią 

stačiu kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, kad eiti saugu. 

2.7. Pereiti gatvę vorele paskui mokytoją Einant atsižvelgti į šaligatvio, kelkraščio, 

pėsčiųjų tako plotį. Siauru šaligatviu,  kelkraščiu, pėsčiųjų taku greta gali eiti tik du asmenys, 

trečias seka iš paskos. 

2.8. Transporto (autobuso) laukti tik stotelių laipinimo aikštelėse. Įlipti (išlipti) tik 

transporto priemonei visiškai sustojus. 

2.9. Įlipę į transporto priemonę (autobusą), nesustoti prie durų, eiti į priekį, netrukdyti 

įlipti kitiems keleiviams. Reikia stengtis nepriekaištingai laikytis transporto priemonių taisyklių.  
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2.10. Negalima ant sėdynės dėti savo daiktų, kai yra stovinčių keleivių. Įlipus 

pagyvenusiam žmogui, moteriai su vaiku į transporto priemonę, užleisti sėdimą vietą. 

2.11. Berniukai, įlipdami į transporto priemonę, priekin praleidžia mergaites, o atvykus 

į vietą, padeda joms išlipti. 

2.12. Dramos, kino teatre, parodoje, muziejuje, viešame renginyje mieste mokiniai 

privalo kalbėti tyliai, netrukdant kitiems. Nelakstyti, vaikščioti ramiai. 

2.13. Spektaklio, kino seanso  metu būtina išjungti mobiliuosius telefonus. 

2.14. Lankantis parodose, muziejuose nemandagu eksponatus peržiūrėti skubotai. 

Nemandagu reikšti nepasitenkinimą meno kūriniais, eksponatais, garsiai reikšti savo nuomonę.  

2.15. Muziejuose ir parodose kiekvienas dalyvis privalo saugoti eksponatus, neliesti jų 

rankomis, vaikščioti atsargiai, nekliudyti eksponatų, klausytis ekskursijos vadovo nurodymų ir 

pasakojimų apie vieną ar kitą eksponatą. 

2.16. Be grupės vadovo, mokytojo leidimo draudžiama atsiskirti nuo grupės dalyvių 

arba atsilikti nuo grupės. Esant būtinybei išeiti. Apie tai  būtina informuoti grupės vadovą. 

2.17. Dramos, kino teatre, parodoje, muziejuje, renginyje būti mandagiems, 

paslaugiems, drausmingiems, nesistumdyti, laikytis saugos taisyklių. Visiems mokiniams būtina 

klausyti mokytojų teikiamą informaciją, nurodymus išvykos metu ir juos vykdyti.  

2.18. Išvykos dieną, prieš išvykstant iš mokyklos, kartu su klasės mokytojais pakartoti 

saugaus elgesio taisykles. 

3.VEIKSMAI PRIEŠ IŠVYKĄ. 

3.1. Sutvarkoma išvykos dokumentacija, klasės vadovas sudaro grupės (mokinių) 

sąrašą, gaunamas progimnazijos direktoriaus leidimas išvykai. 

3.2. Mokiniai išklauso ir pasirašo saugaus elgesio instruktažų lape (atspausdintame iš 

Tamo dienyno arba sudarytame grupės vadovo), kuris segamas į registracijos žurnalą ir   yra 

saugomas pas pavaduotoją ugdymui iki mokslo metų pabaigos. 

3.3. Pasirašytinai informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai) apie išvykos tikslus, 

išvykimo ir atvykimo laiką ir vietą, gaunamas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl mokinių 

dalyvavimo išvykoje, pildant mokyklos parengtą formą. 

3.4. Klasės auklėtojai pasirūpina pirmosios pagalbos teikimo priemonių įsigijimu ir 

naudojimu išvykoje. 

4. VEIKSMAI IŠVYKOS METU. 

4.1. Visi griežtai laikosi mokytojų nurodymų ir saugos reikalavimų. 

4.2. Stebima, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės. 

5. VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS. 

5.1. Suteikiama pirmoji pagalba. 

5.2. Esant reikalui, kviečiama greitoji medicinos pagalba. 

5.3. Informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

5.4. Pranešama apie įvykį progimnazijos direktoriui. 

5.5. Susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, išvyka nutraukiama. 

6. VEIKSMAI PO IŠVYKOS. 

6.1. Mokiniai po išvykos palydimi į mokyklą. 

6.2. Aptariami išvykos rezultatai, ar buvo pasiekti išvykos tikslai. 

6.3. Įvertinamas mokinių elgesys išvykos metu ir vykdymas šios instrukcijos 

reikalavimų bei renginio vadovo, mokytojų nurodymų. 

6.4. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), mokyklos vadovai reikalui esant,  

informuojami apie netinkamą mokinių elgesį išvykos metu ir šios saugaus elgesio instrukcijos 

reikalavimų bei  mokytojų nurodymų nevykdymą. 

 

 

Instrukciją parengė             Asta Labanauskienė, pradinių klasių ir žmogaus saugos  mokytoja  

2013-06-18 


