
SAUGAUS ELGESIO 
INSTRUKTAŽAS:

Saugus elgesys prie vandens ir 
gamtoje



Elgesys prie ir ant vandens telkinių

• Kategoriškai draudžiama maudytis nežinomose ir 
nepatikrintose vietose, esant blogam orui, 
prastam matomumui.

• Tik įsitikinus visišku saugumu, leidžiama 
maudytis ne daugiau kaip 8 vaikams vienu metu.

• Maudytis reikia tik vadovo nurodytoje vietoje.

• Vieniems dalyviams maudytis griežtai 
draudžiama. Pažeidusiems maudymosi taisykles, 
taikomos drausmines nuobaudos.



Elgesys prie ir ant vandens telkinių

• Draudžiama maudymosi metu šūkauti, nes 
šauksmas vandenyje yra pagalbos 
prašymo signalas.

• Kategoriškai draudžiama vaikams nardyti, 
šokinėti iš valties ar nuo stataus skardžio, 
kranto.

• Prieš sėsdami į valtį, visi užsideda 
gelbėjimosi liemenes.



Elgesys gamtoje

• Palapines statyti tik tam skirtose atvirose 
vietose.

• Turėti palapinei statyti būtiną įrangą, 
nekirsti medžių, neišmindžioti samanų.

• Palapinę statyti ne arčiau kaip 25 m nuo 
vandens telkinio.



Elgesys gamtoje

• Laužų negalima kurti miško tankumynuose, 
durpynuose, jie turi būti ne arčiau 50 m. nuo 
medžių.

• Kurui naudoti kirtimų atliekas, nulūžusias šakas.

• Laužą kurti tik su pirštinėmis ir galvos 
apdangalu.

• Baigus kūrenti, laužą užgesinti, užpilti žemėmis 
ar vandeniu, sutvarkyti stovyklavietę.



Elgesys gamtoje

• Draudžiama deginti žolę, nendres, palikti 
stiklo tarą ar duženas.

• Gąsdinti ar gaudyti žvėris ir paukščius.

• Draskyti lizdus, skruzdėlynus.

• Skinti retus augalus (vandens lelijas, 
šilauoges, samanas, miškauoges ir kt.).



DRAUDŽIAMA

• Atsilikti nuo grupės.

• Trukdyti kitiems plaukti.

• Specialiai siūbuoti baidares.

• Rūkyti ir vartoti kitas svaiginančias priemones.

• Vartoti necenzūrinius žodžius.

• Atsisakyti vykdyti vadovo paskirtas užduotis, 
nurodymus.

• UŽ SAUGOS TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ IŠVYKA 
BUS STABDOMA, INFORMUOJAMI TĖVAI, 
MOKYKLOS VADOVAS. 



Išvykos metu būtina

• Prieš išvykstant, realiai įvertinti savo 
sveikatos būklę, galimybes.

• Jei nuolat vartojate vaistus, juos turėti su 
savimi.

• Turėti geriamo vandens minimaliai 2 litrus.

• Turėti aprangą, atsižvelgiant į tos dienos 
orus (galvos apdangalai, tinkama avalynė 
ir kt.)



Išvykos metu būtina

• Turėti tėvų sutikimą dalyvauti išvykoje.

• Pasirašyti žurnale ir ant atskiro lapo dėl 
vaikų saugos instruktavimo.

• Su savimi turėti šviežių vaisių, daržovių ir 
kitų užkandžių.

• Elgtis pagarbiai su aplinkiniais ir klasės 
draugais



Pasibaigus išvykai

• Visi mokiniai palydimi iki mokyklos arba kitos vietos 
pagal susitarimą. 

• Išvykos dalyviai sutvarko išvykos inventorių, priemones.

• Aptariami išvykos rezultatai.

• Įvertinamas mokinių elgesys išvykos metu.

• Apdovanojamos grupės geriausiai atlikusios užduotis ir 
įspėjamos tos, kurios nesilaikė numatytų reikalavimų.

• Informuojami mokyklos vadovai ir tėvai apie rezultatus 
ar pažeidėjus.


