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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, galintis sukelti eismo įvykį, keliaujant pėsčiomis, gatvėse, 

keliuose. Saugos priemonė - laikytis saugaus eismo taisyklių ir etiketo reikalavimų išvykos 

metu: 

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

visa grupe, lydint mokytojui. 

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

trukdyti eiti kitiems mokiniams.   

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

važiuojamosios dalies. 

2.4. Einant atsižvelgti į šaligatvio, kelkraščio, pėsčiųjų tako plotį. Siauru šaligatviu,  

kelkraščiu, pėsčiųjų taku greta gali eiti tik du asmenys, trečias seka iš paskos. 

2.5. 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. 

2.6. Pereiti gatvę vorele paskui mokytoją. 

2.7. Išvykos metu būti mandagiems, paslaugiems, drausmingiems viešajame 

transporte,varžybų metu. 

2.8. Priklausomai nuo meteorologinių oro sąlygų pasirūpinti tinkama apranga, apavu 

ir galvos apdangalu, pirštinėmis. Žaibuojant laikytis pagrindinių elgesio taisyklių (nepanikuoti, 

nebėgti, eiti lėtai, nelįsti po aukščiausiu medžiu, nelaikyti skėčio ar kitokio metalinio daikto). 

2.9. Sutikus palaidą šunį laikytis pagrindinių saugaus elgesio taisyklių (nesiartinti, 

neliesti, negąsdinti, neerzinti, nemėtyti akmenų, nebėgti ir t.t.). 

2.10. Informuoti mokytoją apie galimus sveikatos sutrikimus (epilepsiją, alergiją ir 

kt.). Sveikatai sutrikus išvykos metu nedelsiant informuoti mokytoją.  

2.11. Išvykos dieną, prieš išvykstant iš mokyklos, su lydinčiu mokytoju pakartoti 

saugaus elgesio taisykles. 



3.VEIKSMAI PRIEŠ IŠVYKĄ. 
3.1. Sutvarkoma išvykos dokumentacija, sudaromas  varžybose  dalyvaujančių 

mokinių sąrašas, užpildomas ir mokinių pasirašomas išklausytas instruktažas saugos 

instruktavimų lape (atspausdintame iš Tamo dienyno arba sudarytame grupės vadovo), kuris 

įsegamas saugos instruktavimų registracijos žurnale. 

4. VEIKSMAI IŠVYKOS METU. 

4.1. Visi griežtai laikosi mokytojo 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. 

6.3. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), reikalui esant,  informuojami apie netinkamą 

mokinių elgesį išvykos metu ir šios saugaus elgesio instrukcijos reikalavimų bei  mokytojų 

nurodymų nevykdymą. 
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