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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO VAIKŲ VASAROS DIENOS STOVYKLOS 

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS  
 

1. Kauno technologijos universiteto vaikų vasaros dienos stovyklos saugos ir sveikatos 

instrukcija (toliau – Instrukcija) nustato stovyklautojams jų veiklos ir elgesio reikalavimus 

stovyklos metu, kad nebūtų padaryta žala stovyklautojų saugai, sveikatai ir gamtai. 

2. Instrukcijoje nusakomi su stovyklautojų veikla susiję pavojai ir reikalaujama griežtai 

laikytis saugos priemonių, elgesio taisyklių kiekviename stovyklos etape. 

3. Vaikų vasaros dienos stovyklos grupės vadovas atsako už vaikų gyvybę ir saugumą 

stovyklos metu. 

4. Stovykloje gali dalyvauti vaikai, esantys ne mažiau kaip 6 metų amžiaus, pasitikrinę 

sveikatą, susipažinę su saugaus elgesio taisyklėmis kartu su stovyklautojo atstovu (tėvais/ 

globėjais). Susipažinimą patvirtina stovyklautojo atstovas pasirašytinai.  

5. Stovyklautojai privalo žinoti ir vykdyti saugaus elgesio taisykles, saugoti savo ir kitų 

stovyklautojų sveikatą.  

6. Draudžiama dalyvauti stovykloje susirgus, turint traumą.  

7. Draudžiama dirbti netvarkingame sporto aikštyne, su techniškai netvarkingomis sporto 

priemonėmis, įrankiais, prietaisais.  

8. Draudžiama atsivesti į stovyklą pašalinius asmenis.  

9. Pažeidęs šios instrukcijos reikalavimus, stovyklautojas gali būti šalinamas iš 

stovyklos. 

 

II SKYRIUS 

GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI IŠVYKŲ METU. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ 

POVEIKIO STOVYKLOS GRUPĖS VADOVUI 

 

10. Neatsargus elgesys, galintis sukelti eismo įvykį, laukiant autobuso ar autobuse. Saugos 

priemonė – laikytis saugaus eismo taisyklių autobuse. 

11. Traumos ir sužalojimai dėl autoįvykio. Saugos priemonės – instruktažas apie saugų 

elgesį gatvėse, nuolatinis stovyklautojų stebėjimas išvykos metu. 

12. Traumos ir sužalojimai ne dėl autoįvykio. Saugos priemonė – instruktažas apie saugų 

elgesį užsiėmimų metu. Nuolatinis stovyklautojų stebėjimas. 

13. Skrandžio negalavimai. Saugos priemonė – išankstinis pokalbis apie taisyklingą 

maisto produktų pasirinkimą ir higienos normų laikymąsi. 

 

III SKYRIUS 

VEIKSMAI PRIEŠ IŠVYKŲ PRADŽIĄ STOVYKLOS GRUPĖS VADOVUI 

 

14. Atvykusių stovyklautojų suskaičiavimas. 

15. Tėvų informavimas apie numatomus stovyklos tikslus, maršrutus, išvykimo ir 

atvykimo laiką bei vietą, vaikų mitybą, saugą, pinigines išlaidas. 

16. Stovyklautojų instruktažas dėl saugaus elgesio išvykų metu, supažindinimas su 

aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimais. 

17. Vaikų saugos instruktavimų registracijos žurnalo pildymas. 
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18. Stovyklos vadovas tvirtina programą, dalyvių sąrašą. 

19. Stovyklautojų informavimas apie išvykimo ir atvykimo vietą ir laiką. 

20. Stovyklautojų informavimas apie privalomą stovyklos grupės vadovo nurodymų 

vykdymą. 

 

IV SKYRIUS 

STOVYKLOS GRUPĖS VADOVO VEIKSMAI IŠVYKŲ METU IR STOVYKLAUTOJŲ 

ELGESIO TAISYKLĖS 

 

21. Visi griežtai laikosi stovyklos grupės vadovo nurodymų ir saugos reikalavimų. 

22. Vaikams turi būti nuolat teikiama informacija apie atvykimo į punktus laiką, 

susirinkimo vietas. 

23. Stebima, kad stovyklautojai neatsiskirtų nuo grupės. 

24. Skiriamas laikas stovyklautojų pusryčiams, pietums, pavakariams. 

25. Esant reikalui, suteikiama pirmoji pagalba. 

26. Vaikai, dalyvaujantys dieninėje stovykloje, privalo vykdyti šias taisykles: 

26.1. STOVYKLAUTOJŲ ELGESYS AUTOBUSE: 

26.1.1. autobuse visada sėdėti tose pačiose vietose: nevaikščioti, netriukšmauti; 

26.1.2. klausytis gido pasakojimo, užsirašyti svarbesnę informaciją; 

26.1.3. autobusui sustojus, savavališkai nelipti iš jo, o laukti stovyklos grupės vadovo 

nurodymų;   

26.1.4. išlipant iš autobuso žinoti sustojimo tikslą ir grįžimo į autobusą laiką; 

26.1.5. šiukšles dėti į polietileninius maišelius, o išlipant – išmesti į konteinerius;    

26.2. STOVYKLAUTOJŲ EDUKACINĖ SAUGI ELGSENA: 

26.2.1. tvarkingai susidėti asmeninius daiktus; 

26.2.2. neperstumdyti baldų; 

26.2.3. nesėdėti ant palangių; 

26.2.4. atidarius langus išvėdinimui, saugumo tikslais, prie jų nebūti, nemėtyti šiukšlių, 

nešūkauti; 

26.2.5. negalima pro atidarytą langą iškišti jokios kūno dalies; išeinant langus reikia 

uždaryti; 

26.2.6. atsargiai elgtis su elektros prietaisais – jungikliais, rozetėmis ir kt. Pastebėjus 

menkiausius sutrikimus – pranešti vadovui; 

26.2.7. nesinaudoti degtukais, žiebtuvėliais, nedeginti žvakių ir pan. Pamačius dūmus ar 

pajautus degėsių kvapą, nedelsiant pranešti stovyklos grupės vadovui; 

26.2.8. neatsinešti ir nevartoti greitai gendančių produktų; 

26.2.9. saugoti asmeninius daiktus; 

26.2.10. patalpų duris uždaryti ramiai, jų netrankant; 

26.3. SAUGUS EISMAS: 

26.3.1. gatves pereiti tik per pėsčiųjų perėjas, degant žaliam šviesoforo signalui; 

26.3.2. pereinant gatvę, vadovas turi eiti pirmas, o likusieji grupės nariai ramiai, vorele eiti 

iš paskos vienas paskui kitą; 

26.3.3. pereinant gatvę ar žvyrkelį pavieniui, kur nėra pėsčiųjų perėjų, pirmiausia reikia 

pasižiūrėti į kairę, po to į dešinę – įsitikinti, kad kelyje nėra transporto priemonių; 

26.3.4. keliautojų grupė juda vora – vienas paskui kitą; 

26.3.5. nestabdyti pakeleivingų mašinų, motociklų ir pan.; 

26.3.6. nesėsti į jokią transporto priemonę be stovyklos grupės vadovo nurodymo; 

26.4. KELIAUTOJO ETIKA: 

26.4.1. gerbti vietinius gyventojus ir jų tradicijas; 

26.4.2. kalbinant žmones būti mandagiais, neįkyriais, tolerantiškais; 

26.4.3. nesivelti į jokius konfliktus su vietiniais – iškilus problemai, ją spręskite tik kartu su 

stovyklos grupės vadovu; 
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26.5. STOVYKLAUTOJŲ SAVIKONTROLĖ IR HIGIENA: 

26.5.1. pajutus menkiausius sveikatos sutrikimus, iš karto informuoti stovyklos grupės 

vadovą; 

26.5.2. keliaujant vasarą gamtoje, privalu turėti kepurę nuo saulės, kremą nuo saulės, 

priemones nuo uodų ir erkių, vaistus nuo alergijos; 

26.5.3. jeigu pastoviai vartojate gydytojo išrašytus vaistus – prieš kelionę apie tai 

informuokite stovyklos grupės vadovą; 

26.5.4. užklupus audrai ir perkūnijai – ne bėgti, o ramiai laukti, kol praeis; 

26.6. APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI STOVYKLAUTOJAMS: 

26.6.1. neskinti; nemindžioti; nešiukšlinti; 

26.6.2. nesukelti gaisro; 

26.7. STOVYKLAUTOJŲ MAUDYMASIS: 

26.7.1. be stovyklos grupės vadovo priežiūros maudytis draudžiama; 

26.7.2. nesimaudyti pasijutus blogai, smarkiai įšilus; 

26.7.3. galima maudytis tik įrengtuose paplūdimiuose prižiūrint vadovui, mažomis 

grupelėmis iki 8 vaikų. 

 

V SKYRIUS 

STOVYKLOS GRUPĖS VADOVO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS  

 

27. Suteikiama pirmoji pagalba. 

28. Esant reikalui, kviečiama greitoji pagalba, policija. 

29. Apie įvykį informuojami stovyklos vadovas ir tėvai. 

30. Susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičiamas maršrutas arba išvyka 

nutraukiama. 

 

VI SKYRIUS 

VEIKSMAI PO IŠVYKOS 

 

31. Stovyklautojai po išvykos palydimi į Kauno technologijos universiteto Sporto centrą. 

32. Stovyklos grupės vadovas įvertina stovyklautojų elgesį ir saugos bei sveikatos 

instrukcijos laikymąsi išvykos metu. 

33. Stovyklos grupės vadovas aptaria išvykos rezultatus su stovyklautojais. 

________________________________________ 
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____________________________ 
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