
 MOKINIŲ ELGESYS EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, ŽYGIŲ METU 

 

1. Išvykos metu mokiniai privalo griežtai laikytis mokytojo ir lydinčių asmenų nurodymų bei saugos, 
elgesio ir etiketo reikalavimų: 

1.1. neatsiskirti nuo grupės, nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų; 

1.2. nevėluoti, dalyvauti programoje numatytose veiklose; 

1.3. nedelsiant informuoti renginio vadovą, lydinčius asmenis apie sveikatos būklės pablogėjimą ar kitus 
atsiradusius pavojus; 

1.4. muziejuose ir parodose saugoti eksponatus, neliesti jų rankomis, klausyti ekskursijos vadovo 
pasakojimo ir nurodymų; 

1.5. draudžiama garsiai kalbėti, juoktis, blaškyti kitų dėmesį, trukdyti gidui; 

1.6. draudžiama atsilikti, atsiskirti nuo grupės be leidimo; 

1.7.esant būtinybei išeiti, reikia informuoti grupės vadovą, 

1.8. gatvėje, viešajame transporte vengti ėjimo prieš judėjimą , prasilenkti su praeiviais iš dešinės pusės, 
laikytis saugumo, mandagumo taisyklių, nesudaryti avarinės situacijos. 

1.9.  saugoti gamtą ir kultūros paminklus; 

1.10. pastebėjus gaisrą, jį gesinti ir pranešti atitinkamoms tarnyboms;  

1.11. keliaujant laivais ir lėktuvais būti punktualiems, laikytis etiketo reikalavimų, laukti kvietimo 
skrydžiui ar plaukti laivu tam skirtoje vietoje, išklausyti keleiviams teikiamą informaciją, blogai 
pasijutus, kreiptis į grupės vadovą ar medicinos darbuotoją. 

2. mokiniams iškylaujant prie vandens telkinių draudžiama: 

2.1. vieniems maudytis ir irstytis valtimi; 

2.2. maudytis nežinomose ir nepatikrintose vietose, esant nepalankioms oro sąlygoms; 

2.3. nardyti, šokinėti; 

2.4. maudytis tamsiu paros metu; 

2.5. šūkauti, nes šauksmas vandenyje yra pagalbos prašymo signalas; 

2.6. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų įrengiant, kuriant ir gesinant laužus; 

2.7. palapines statyti tam skirtose vietose ir ne arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio. 

3. Keliaujant pėsčiomis privaloma: 

3.1. eiti dešiniąja pėsčiųjų takų, šaligatvių, o kur jų nėra - kelkraščių puse; 



3.2. kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti prieš transporto važiavimo kryptį; 

3.3. organizuotai žmonių grupei eiti važiuojamąja kelio dalimi leidžiama kolona ne daugiau kaip 4 
eilėmis ir tik dešine važiuojamosios dalies puse; 

3.4. kolonos priekyje ir gale turi eiti lydintys asmenys su ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis; 

3.5. organizuotą vaikų iki 16 metų grupę vesti šaligatviais ir pėsčiųjų takais, jei jų nėra, kelkraščiais tik 
šviesiu paros metu; 

3.6. vaikų grupę iki 16 metų lydėti ne mažiau kaip dviem suaugusiems, 

3.7. į kitą kelio pusę pereiti tik pėsčiųjų perėjomis, o jeigu jų nėra, eiti iki sankryžos ir tik joje pereiti 
kelią gerai pasižvalgius į abi kelio puses ir įsitikinus saugumu; 

3.8. kai perėjos ir sankryžos nematyti, pereiti kelią stačiu kampu pieš tai įsitikinus, kad saugu ir nebus 
trukdoma transporto priemonėms; 

3.9. nespėjus pereiti važiuojamosios dalies reikia stovėti saugumo salelėje arba ant paženklintos 
(įsivaizduojamos) linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus ir baigti eiti tik įsitikinus, kad 
eiti saugu; 

3.10. artėjant specialiai transporto priemonei su įjungtais švyturėliais ir garso signalais, pėstieji negali 
pradėti eiti į kitą kelio pusę, o esantys važiuojamojoje dalyje nedelsdami privalo iš jos pasitraukti. 


