
PATVIRTINTA 

Kauno technologijos universiteto 
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įsakymu Nr. A- 

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO VAIKŲ VASAROS DIENOS STOVYKLOS 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vaikų vasaros dienos stovykla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais 

teisės aktais ir šiais Vaikų vasaros dienos stovyklos nuostatais (toliau – Nuostatai). 

2. Vaikų vasaros dienos stovykla yra trumpalaikė stovykla (toliau – dieninė stovykla), skirta 

6–12 metų Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) darbuotojų, profsąjungos narių 

ir miesto gyventojų vaikams. 

3. Dieninės stovyklos steigėjas yra Universiteto Sporto centras (Studentų g. 48, Kaunas). 

4. Dieninė stovykla išlaikoma iš stovyklos mokesčio. 

5. Dieninės stovyklos bazės: 

5.1. Universiteto Sporto centras (Studentų g. 48, Kaunas);  

5.2. sporto infrastruktūra: Radvilėnų pl. 19, Kaunas. 

6. Dieninės stovyklos veiklos trukmė – nuo 2018 m. birželio 4 d. iki 2018 m. liepos 13 d.  

7. Dieninės stovyklos veikla organizuojama vadovaujantis sudaryta stovyklos programa (1 

priedas), planu (2 priedas) ir šiais Nuostatais. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI 

 

8. Propaguoti sveiką gyvenseną. 

9. Ugdyti ir lavinti vaikų pažintinius, kūrybinius interesus, puoselėti jų saviraišką. 

10. Ugdyti vaikų savitvarką, skatinti bendravimą, toleranciją, teigiamą savęs vertinimą. 

11. Ugdyti vaikų kultūrinį identitetą. 
 

III SKYRIUS 

DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

12. Vaikai registruojami el. paštu laura.daniuseviciute@ktu.lt. 

13. Vaikai priimami į stovyklą sumokėjus rektoriaus įsakymu patvirtintą mokestį. 

14. Vaikai priimami į stovyklą pateikus medicininę pažymą (forma – 079/a). 

15. Stovyklai vadovauja stovyklos vadovas (toliau – vadovas), kuris organizuoja ir  užtikrina 

kokybišką vaikų vasaros dienos stovyklos veiklą ir veikia pagal šiuos Nuostatus. 

16. Stovyklos vadovo funkcijos yra šios: 

16.1. ruošti programas ir atsakyti už jų vykdymą; 

16.2. organizuoti grupės vadovų instruktavimus saugos klausimais; 

16.3. sudaryti sutartį tarp vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) ir stovyklos, įtvirtinančią šalių 

pareigas, teises ir atsakomybę; 

16.4. užtikrinti vaikų priežiūrą, saugą ir sveikatą, užtikrinti žalingų įpročių prevenciją 

stovykloje; 

16.5. užtikrinti, kad stovykloje būtų laikomasi higienos taisyklių; 

16.6. užtikrinti, kad būtų tinkamai organizuotas vaikų maitinimas; 

16.7. atsakyti už stovyklos sąmatos sudarymą, teisėtą ir teisingą lėšų naudojimą; 
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16.8. atsakyti už stovyklos programos, nuostatų, vaikų sąrašų, stovyklos ataskaitų rengimą ir 

vykdymą; 

16.9. užtikrinti ir kontroliuoti vaikų supažindinimą su saugos taisyklėmis ir saugos 

instruktažų pildymą tam skirtame registravimo žurnale (švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 

d. įsakymas Nr. ISAK – 330 „Dėl vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo“). 

17. Su stovyklautojais dirba paskirti stovyklos grupių vadovai, kurių funkcijos yra šios: 

17.1. ruošti programas ir atsakyti už jų vykdymą; 

17.2. organizuoti renginius, išvykas, ekskursijas, laisvalaikį, vesti užsiėmimus pagal 

stovyklos programą; 

17.3. atlikti rytinį patikrinimą suskaičiuojant atvykusius stovyklautojus; 

17.4. prižiūrėti, kad stovyklautojai laikytųsi Nuostatų; 

17.5. įvykus bet kokiam incidentui, ligos, traumos atvejui ar kitam nelaimingam atsitikimui, 

nedelsiant imtis priemonių jo likvidavimui; 

17.6. apie iškilusius materialinių vertybių trūkumus ar kitus nesklandumus, nedelsiant 

informuoti (raštu) stovyklos vadovą; 

17.7. organizuoti stovyklautojų saugos instruktažą ir pildyti saugos instruktažus tam skirtame 

registravimo žurnale (švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. ISAK – 330 ,,Dėl 

vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo“); 

17.8. supažindinti stovyklautojus su Stovyklautojų elgesio taisyklėmis ir gauti jų 

susipažinimo patvirtinimus raštu; 

17.9. atsakyti už vaikų priežiūrą, saugą ir sveikatą; 

17.10. užtikrinti žalingų įpročių prevenciją; 

17.11. užtikrinti higienos taisyklių laikymąsi. 

18. Šeštadieniais, sekmadieniais bei valstybinių švenčių dienomis dieninė stovykla nedirba.  

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

19. Steigėjas įstatymo nustatyta tvarka atsako už poilsiaujančių vaikų saugumą, sveikatos 

priežiūrą, higienos sąlygas ir poilsio organizavimo kokybę, programos vykdymą bei skirtų lėšų 

tinkamą panaudojimą.  

20. Grupių vadovai atsako už stovyklautojų saugumą ir jų gyvybę stovyklavimo metu. 

 

V SKYRIUS 

DIENINĖS STOVYKLOS DARBO GRAFIKAS 

 

21. Darbo grafikas: 

8:00-8:30 Atvykimas į stovyklą 

8:30-9:00 Kūrybinės dirbtuvės 

9:00-10:00  Pusryčiai 

10:00-13:00  Išvyka 

13:00-14:00  Pietūs 

14:30-16:00  Sporto užsiėmimai 

16:00-16:30 Kūrybinės dirbtuvės 

16:30-17:00  Pavakariai 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Nuostatai gali būti keičiami arba pripažįstami netekusiais galios Universiteto rektoriaus 

įsakymu. 

____________________________ 


