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INSTRUKCIJA DEL VAIKU GYVYBES IR SVEIKATOS APSAUGOS

I BENDROJI DALIS

l. Si instrukcija nustato vaikq gyvybes ir sveikatos apsaugos tvark4 ir darbuotojq atsakomybes

del vaikq gyvybes ir sveikatos apsaugos taisykles.

2. Instrukcija parengta vadovaujantis Lietuvos higienos norTna HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo programq vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"; Lietuvos

higienos norna HN l5:2005 ,,Maisto higiena"; Vaikq turizmo renginiq organizavimo apra5u ISUU
2005.03.01 ISAK-330); Moksleiviq nelaimingq atsitikimq tyrimo, registravimo ir apskaitos

nuostatais (suvt 2000-02-11 ISAK-I I 3);

3. DarZelio darbuotojai privalo gi,eltai laikytis ikimokyklines ugdymo istaigos karantino,

sanitariniq ir epidemiologiniq taisykliq

4. Pradedamas dirbti, mokytojas privalo Zinoti, kad saugoti vaikq gyvybe ir sveikat4 yra

nuolatine jo pareiga, todel mokytojui gneLtai draudZiama palikti vaikus be prieZilros. Jei reikia

kuriam laikui iSeiti i5 grupds, mokytojas privalo ispeti aukletojos padejejq, kur ir kiek laiko jo nebus,

papra5yti, kad tam tikrq laikq priZi[retq vaikus.

5. Mokytojas privalo Zinoti kiekvieno vaiko sveikatos bflklg, planuoti savo darb4 atsiZvelgiant i
vaiko individualius gebejimus, galimybes ir sveikatq.

6. Mokytojo elgesys turi b[ti pavyzdliu vaikams ir tevams

T.DraudLiama darZelio teritorijoje lankytis pa5aliniams asmenims, ypad vidaus patalpose,

nepateikus asmens dokumento ar nenurodZius lankymosi prieZasties.

8. Sios instrukcijos yra privalomos visiems istaigos darbuotojams

II. REIKALAVIMAI SKLYPO / TERITORIJOS, PATALPU, IRENGINIU,
TNVENTORTAUS, zarslg PRTEZIURAI

9. DarZelio patalpos, iranga ir inventorius privalo atitikti Lietuvos higienos norrnos HN 75:2016

.,lkimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programq vykdymo bendrieji sveikatos saugos

reikalavimai" reikalavimus.



10. Vaikq Zaidimq aik5teliq lrengimas, Zaidimq jranga, inventorius ir jq prieZinra turi atitikti Lietuvos

higienos norrnos HN 131:2015 ,,Vaikq Zaidimq aik5teles ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"

reikalavimuS.

I l. Ugdymo patalpose varstomi langai turi tureti langq atidarymo ribotuvus.

12. Priemimo-nusirengimo patalpoje / erdveje irengtos individualios spinteles ar kitokie irenginiai vaikq

drabuZiams ir asmeniniams daiktams turi bflti gerai pritvirtinti prie sienos ar kt.

13. Grupese esantys baldai turi nekelti gresmes vaikq sveikatai.

14. Grupiq prausyklose ir kitose patalpose esandios spintos [kio inventoriui laikyti turi biiti taip uZdarytos,

kadjq negaletq atidaryti vaikai.

15. Naudojamos chemines medZiagos turi buti neprieinamos vaikams. Asmenys, dirbantys su valymo,

dezinfekcijos priemonemis, turi vadovautis gamintojq instrukcijomis, gamintojq ar tiekejq saugos duomenq

lapuose nurodytais sveikatos saugos reikalavimais..

16. Nustadius ar itarus uZkrediamosios ligos atveji ar (ir) protriiki, patalpos, jrenginiai, Zaislai, inventorius

valomi, dezinfekuojami pagal specialistq, vykdandiq uZkrediamrjq ligq epidemiologinE prieZi[r4 ir kontro'

nurodymus

17. Asmeniniai grupiq darbuotojq daiklai, ir daiktai, galintys sukelti pavojq vaikq saugumui ir sveikatai

(adatos, smeigtukai, segtukai, degtukai), turi btiti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje,

18. Asmeniniai vaistai laikomi rakinamoje spintoje arba atskirai visuomenes sveikatos specialisto

kabinete.

19. Ant palangiq, baldq, kitq pavir5iq, negalima deti daiklq, kurie krisdami suZalotq vaikE

20. Kiekvieno vaiko lova, rank5luostine, rfibines spintele/kabykla, kitas individualus inventorius

Zenklinamas tuo padiu Zenklu ar numeriu. DraudZiama vieno vaiko naudotas priemones nei5plows perduoti

kitam vaikui.

21. Visose patalpose grindys, sienos turi blti lygios, o jq apdaila tokia, kad biltq galima valyti dregnu

biidu, taip pat dezinfekuoti. Sienos turi bfiti daZomos Sviesiomis spalvomis.

22. Patalpt4 naudojimo metu atsiradg sienq, lubq, grindq, irenginiq ar inventoriaus defektai, galintys tur

itakos vaikq sveikatai ir saugumui, Salinami nedelsiant. Ant patalpq sienq, lubq neturi biiti matomq pelesiq.

23. Grupiq patalpose 0,8-1,2 m aukityje turi b[ti pakabinti termometrai.

24. Grupiq patalpose naudojami vienodai Svies4 iSsklaidantys Sviestuvai.

25. Grupiq patalpose /erdvese ir kitose ugdymo patalpose elektros lizdai vaikams prieinamose vietose turi

biiti uZdengti specialiomis apsaugos priemonemis.

26. Patalpose, kuriose biina vaikai, draudZiama vaikq iigio auk5tyje kalti vinis ar jas neikaltas palikti,

laikyti/palikti a5trius daiktus.

27. Lauko Zaislai turi bUti laikomi atskirai nuo grupeje naudojamq Zaislq.

28. Visi elektros laidai turi biiti izoliuoti, elektros prietaisai - neprieinami vaikams.

29. Dratdliama atlikti dezinfekcij4, daLytipatalpas ir inventoriq bei atlikti kitoki patalpq remont4 vaikams

esant istaigoje.



30. Jei naudojama stacionari kompiuterine technika, ji furi buti lZeminta, IKT priemones grupese yra

skirtos tik darbuotojq darbui ir turi buti nepasiekiamos vaikams

31. Jei organizuojama vaikq veikla, kurios metu naudoj ama grya liepsna (lauZas kieme, Zvakes), turi btiti

paruo5ta vandens talpa gesinimui.

32. Iei grupeje naudojami elektros prietaisai (virdulys, lygintuvas, orkaite, indaplove ir kt.), darbuotojai

privalo blti susipaZing su Siq prietaisq saugaus naudojimo instrukcijomis ir uZtikrinti vaikq saugum4

33. Maistas i5 virtuves turi b[ti ne5amas tik isitikinus, kad koridoriuose ir laiptinese nera vaikq

34. DraudZiama i5 tevq (globejq) priimti ir valgyti sveikatai nepalankq, kenksming4 ir pavojq sveikatai

galinti sukelti maist4 (pyragus, tortus, kreminius pyragaidius, rieiutus ir t.t)

35. Priimant vaikus i darZeli, isitikinti, kad vaikai i5 namq ki5enese neatsinese a5triq, daiktq, degtukq,

vaistq, kitq draudZiamq daiktq

36. Patalpq, kuriose vykdomas ugdymo procesas, prieZi[ra:

36.1. patalpos, jose esantys irenginiai ir kitas inventorius turi buti Svarfis. Patalpos ir jose esantys

irenginiai turi biiti tvarkomi, valomi kiekvien4 dien4 dregnu biidu pagal nustatytqtvarkqir poreik!;

36.2. santechniniai irenginiai (unitazai, praustuves ir pan.) turi buti techni5kai tvarkingi ir Svariis vis4

laikq;

36.3. tualetq-prausyklq valymo inventorius turi bfiti paZenklintas. Svarus ir sausas tualetq-prausyklq

valymo inventorius laikomas atskirai nuo kitq grupes patalpq valymo inventoriaus tam skirtoje vietoje;

36.4. Pastebejus priemoniq, lrengimq, patalpq gedimq, neatitikim4 lfN, nedelsiant informuoti

direktoriaus pavaduotoj4 [kiuiir informacij4 apie gedimq ira5yti i specialq btmal4 (,Reikia sutaisyti")

37. Zaislai, kitos ugdymui naudojamos priemones turi atitikti vaikq amZiq ir nekelti pavojaus vaikq

sveikatai, rizikos juos nurfli, ikvepti ar susiZeisti jais palietus od4, gleiving, akis.

38. Vaikai ugdymo procese dalyvauja tik teises aktq nustatyta tvarka pasitikring sveikat4.

39. Vaikai j darZeli nepriimami, jei turi uZkrediamqjq ligq ar kitq [miq sveikatos sutrikimq poZymiq

(kar5diuoja, dusta, slqmdZiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi neZinomos kilmes berimo elementq), taip pat

turi uteliq ar glindq.

40. Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu informuojami jo tevai (globejai, rtipintojai), o esant

b[tinumui nedelsiant kviediama greitoji medicinos pagalba. Jei vaikui ugdymo proceso metu pasirei5ke

uZlaediamqlq ligq poZymiai, jis izoliuojamas, kol jo tevai (globejai, r[pintojai) atvyks.

III. REIKALAVIMAI ORGANIZUOJANT VEIKLA KIBME

41. Kasdien 2 kartus Sviesiu paros nletu vaikai turi blti i5vedami i lauk4. Vaikq veikla lauke

neorganizuojama, kai oro s4lygos kelia rizik4 vaikq sveikatai (aplinkos oro uZter$tumas vir5ija teises akte

nustatytas nornas; oro temperatura lauke Zemesnd kaip minus 120 C; oro temperatrlra lauke Zemesne kaip

minus 80C, o vejo greitis didesnis kaip 2 m/sek; oro temperatiira lauke 300C ar auk5tesne), esant kitoms

sudetingoms oro s4lygoms (pvz., esant labai smarkiam vejui, labai smarkiam lietui, labai smarkiam snygiui,

pDgai, kruSai ir pan.).



42. Tamsiuoju paros metu vaikq veikl4 lauke galima organizuoti tik apSviestose teritorijose.

43. Darbo dienos pradZioje kiemsargis privalo apZiiireti Zaidimq aik5teles, kit4 teritorijq ir isitikinti, kad

nera vaikams pavojingq daiktq, irenginiai tinkamai pritvirtinti. Radus sugedusias, sulfiZusias priemones,

uZtikrinti, kad vaikai negaletq jomis naudotis, nedelsiant apie gedim4 informuoti direktoriaus pavaduotoj4

[kiui ir informacij4 apie gedim4 ira5yti i specialq Zurnal4 (,Reikia sutaisyti")

44. Teritorijoje negali bfiti pavojingq daiktq (Sukiq, nuolauZq ir pan.). Suliniai turi biiti uZdaryti

45. Negalima sodinti augalq, keliandiq pavojq vaikq sveikatai

46. Lauko iranga turi bUti i5destyta saugiu atstumu, tvirtai pritvirtinta

47. Kai nenaudojamos, smdlio deZes turi blti uZdengiamos, taip apsaugant smeli nuo uZter5imo.

48. Siltuoju metq laiku, vaikai i darLeli gali buti priimami ir lauke.

49. Stebeti, kad vaikai neiSeitq i5 teritorijos. Jei vaikas paklydo, iSejo uZ teritorijos ribq, reikia nedelsiant

informuoti darZelio,,Saltin6lis" direktoriq ar jj pavaduojant! asmeni, vaiko tevus (globejus) ir esant bDtinybei

kreiptis ipolicij4 bendruoju pagalbos Nr.112.

50. Atsitikus kieme nelaimingam atsitikimui irlar itarus esant ugdytinio traumai, apie tai butina pranei''

istaigos direktoriui ar jipavaduojandiam asmeniui, vaiko tevams (globejams) ir kuo greidiau suteikus vaikur

pirmqj+ pagalb4, i5kviesti greitEj4 medicinos pagalb4.

rv. RETKALAVTMAT ORGANTZUOJANT VBTKLA pASrVArKserOnUq m
EKSKURSIJU METU

51. Vaikq pasivaik5diojimq ir ekskursijq organizavimo tvark4 nustato pagal Vaikq turizmo renginiq

organizavimo apraS4 parengtas Kauno Valdorfo darZelio ,,Saltin6lis" ,,Vaikq turizmo renginiq organizavimo

apraSas" (l priedas).

52. I5vykti i pasivaikSdiojimq/ekskursij4 galima turint:

52.1. direktor.iaus ar ji pavaduojandio asmens patvirtint4 i5vykos/ekskursijos vaikq s4ra54;

52.2 tdvtt globejq sutikim4 (2 ir 3 priedai);

52.3. direktoriaus ar ji pavaduojandio asmens vizuot4 mokytojo praSym4, kuriame nurodyta

iSvykos/ekskursijos tikslas, vaikq skaidius, i5vykos/ekskursijos trukme, vadovas ir lydintys asmenys.

53. bendri reikalavimai i5vykoms/ekskursijoms:

53.1.ekskursijos/i5vykos vadovas privalo bflti susipaZings su ,,Vaikq turizmo renginiq organizavimo

apra5u";

53.2.turi gerai Zinoti i5vykos/ekskursijos mar5rut4, i5 anksto ji apZifrreti;

53.3. neorganizuoti pasivaik5diojimq arti gatvirl, kuriose didelis transporto priemoniq judejimas;

53.4. laikytis eismo taisykliq einant per gatvg su vaikais;

53.5.nevaik5dioti Salia geleZinkelio begiq;

53.6. draudZiama su vaikais irstytis laiveliu, valtimi, maudytis;

53.7.stebeti, kad vaikai nevalgytq augalq (uogtl, grybq, Zoliq);

53.8. Siltuoju metq laiku vaikai privalo deveti galvos apdangalus, tureti galimybg atsigerti;



53.9. su grupe vaikq i i5vykq/ekskursij4 turi vykti maZiausiai du suaugusieji. Vienas suaugusysis eina

kolonos priekyje, kitas - gale. Vaikai privalo deveti liemenes su at5vaitais.

V. DARBUOTOJU VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVBJAIS

54. Darbuotojai, pastebejg vandentiekio, kanalizacijos gedimus; langq, baldq, irangos, priemoniq

nepatvarum4, nedelsiant informuoja Valdorfo darZelio ,,Saltin6lis" direktoriaus pavaduotojq [kiui, o jam

nesant, darZelio direktoriq arjj pavaduojanti asmeni.

55. Kiekvienas darbuotojas privalo moketi naudotis gesintuvu, Zinoti evakuacinius kelius, savo

atsakomybg ir veiksmus gaisro atveju.

VI. BAIGIAMOJI DALIS

56. Kiekvieno darbuotojo pareiga, pastebejus instrukcijoje nurodytq reikalavimq nevykdym4,

neatitikti, prane5ti jstaigos direkloriui ar ji pavaduojandiam asmeniui.
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yAIKU TURIZMO RENGINIU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I. BBNDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikq turizmo renginiq organizavimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato Kauno

Valdorfo darZelio ,Saltinelis" (toliau - |staiga) vaikq turizmo renginiq (Lygiq, i5vykq, s4skrydZiq,

ekskursijq, varZybq, konceftq, parodq ar kt.) (oliau - Turizmo renginiai) organizavimo tvarkq.

2. Aprasas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005

m. kovo I d. lsakymu Nr. ISAK-330,,Del vaikq turizmo renginiq organizavimo apra5o" 1Zin.,ZOOS.

Nr.31-1023).

3. ApraSo tikslas - reglamentuoti Turizmo renginiq organizavim4, vykdym4 ir uZtikrinti

renginiuose dalyvaujandiq vaikq saugumq.

4. Apra5o reikalavimai privalomi visiems istaigos darbuotojams, organizuojantiems ir

vykdantiems vaikq Turizmo renginius'

5. Vaikq grupes, naudodamosios visuomeniniais, vandens keliais, keliaudamos draustiniais ir

kitomis riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo taisyklemis, nustatytomis

Siems keliams ir teritorijoms.

6. Apra5e vafiojamos s4vokos:

Ekskursija - trumpiau kaip parq trunkantis turistiniq objektq lankymas nustatytu mar5rutu

ugdymo tikslais, kuri vykdo gidas arba mokytojas;

Gidas - asmuo, kuris suteikia speciali4 informacijq apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos,

kultiiros, mokslo, parodq ar kitus objektus arba vietoves;

I$vyka - organizuotas vaikq grupiq keliavimas i numatyt4 turizmo objektq panaudojant

transporto priemones;

S4skrydis - organizuotas vaikq susibDrimas gamtineje aplinkoje (stovyklavieteje) poilsio ar

ugdymo tikslais;

Turizmo renginio vadovas - asmuo, turintis tinkamq pasirengimq, organizuojantis

pasiruo5im4 Turizmo renginiui ir jam vadovaujantis;

Turistin6 stovykla - trumpalaikio vaikq poilsio organizavimas rekreacineje teritorijoje

irengtoj e stovyklavietej e;

Vaikq turizmo renginys - vaikq ugdymo programos vykdymas keidiant vietE paLintiniais,

rekreaciniais ir sportiniais tikslais;

Variybos - organizuotas vaikq fiq grupiq) rungtyniavimas ugdymo tikslais;

Zygis - lvairios trukmes ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu marSrutu



pesdiomis ar naudojant ivairias priemones;

pasivaikl6iojimas - trumpos trukmes (iki 2 val.) i5kyla, keliavimas artimoje istaigos

aplinkoje

7. Kitos apra5e naudojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme

vartojamas s4vokas.

II. EKSKURSIJU, ISVYKU, KELIONIU, TURISTINIU ZYGIU ORGANIZAVIMAS

8. Turizmo renginiq programos rengiamos vadovaujantis Bendrqiq is valstybes ir

savivaldybiq biudZetq finansuojamq neformaliojo Svietimo programq kriterijq aprasu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos Svietimo ir rnokslo ministro 2011 m. liepos 5 d' lsakymu Nr. ISAK-1214 (Zin',

2011, Nr. 88-4219).

10. Turizmo renginio vadovai:

10.1. ne veliau kaip pries tris darbo dienas iki renginio teikia direktoriui praSym4leisti vykti i

Turizmo rengin! (l priedas), renginio programq (2 priedas), marSrut4 (4 priedas), vaikq s4ra54 (5

priedas).

10.2. Organizuojant pasivaiksdiojim4, t4 padi4 dienE direktoriui arba pavaduotojui ugdymui

teikiamas Vaikq tevq (globejq, riipintojq) informavimas apie organizuojam4 turizmo rengini -
pasivaikSdiojim4 ir sutikimas (Priedas Nr.3)

10.3. istaigos pedagogas apie planuojam4 organizuoti rengin! privalo informuoti direktoriaus

pavaduotoj4 ugdymui iki einamojo menesio 20 dienos'

10.4. prie5 i5vykdami ! Turizmo rengin!jo vadovai turi pasira5yti ant isakymo originalo.

1t. TURIZMO RENGINIU DALYVIU SAUGUMO UZTTXpNIMAS

11. Turizmo renginiuose leidZiama dalyvauti:

ll.l. ikimokyklinio amZiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkandiuose Turizmo

renginiuose;

1 1.2. vienos dienos trukmes Zygiuose pesdiomis, i5vykose ir mokomosiose ekskursijose nuo 6

metq;

I 1.3. s4skrydZiuose, varZybose - Siq renginiq nuostatuose numatyta tvarka;

12. Vaikq grupei, dalyvaujandiaiturizmo renginiuose, istaigos direktorius skiria Turizmo

renginio vadovus. Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikq grupei, neatsiZvelgiant ! vaikq

skaidiq, skiriami ne maZiau kaip 2 Turizmo renginio vadovai. Pasivaik5diojimo organizavimui skiriarni

2 lydintys asmenys. Papildomam vaikq saugumui uZtikrinti gali bfiti skiriami lydintys asmenys'

13. Direktorius, uztikrindamas Turizmo renginiq dalyviq saugum4:

13.1. lsakymu tvirtina Turizmo renginio programq (2 priedas), vaikq s4ra54 (5 priedas),

renginio mar5rut4 (4 priedas), skiria turistinio renginio vadovus;



13.2. nustato Turizmo renginiq vadovq pareigas;

13.3. uZ ger4 programos vykdymq gali paskatinti turizmo renginio vadovus ir vaikus;

13.4. u2 programos vykdymo paZeidimus Turizmo renginio vadovai gali b[ti traukiami

drausminen atsakomyben pagal LR darbo kodekso nuostatas bei Kauno Valdorfo darZelio

,,Saltinelis" vidaus darbo taisykles bei darbuotojq pareigq paZeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojq ispejimo

del ivykdytq paZeidimq tvarkos apraS4.

1 4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

14.1. padeda pasiruo5ti turizmo renginiui;

14.2. kontroliuoja vaikq Turizmo renginiq organizavimo tvarkos ApraSo reikalavimq

laikym4si.

15. Turizmo renginio vadovai, uZtikrindami Turizmo renginiq vaikq saugumq:

15.1. rengdami Zygio, ekskursijos, i5vykos program4 numato detalq mar5rut4 (atsiZvelgia i

dalyviq amLi4,jq pasirengimo lyg! ir fizing b0klg, nustato iSvykimo, atvykimo viet4 ir laikq);

15.2. apie vykdorn4 turizmo rengini infonnuoja vaikq tevus ir gauna raSti5k4 jq sutikim4 (3

priedas);

15.3. privalo su savimi tureti renginio dalyviq s4ra54 su jq tevq (globejq/r[pintojq) mobiliq

telefonq numeriais, pirmos pagalbos rinkini;

15.4. supaZindina grupes narius su saugaus eismo taisyklemis, aplinkosaugos, prieSgaisrines

saugos reikalavimais;.

15.5. vadovaujantis patvirtinta turizmo renginio programa uZtikrina vaikq saugumq renginio

metu, moka suteikti pirmqi4 medicininq pagalbq;

15.6. susidarius situacijai, gresiandiai vaikq saugumui, pakeidia mar5rut4, sustabdo arba

nutraukia turizmo renginio vykdym4;

16. lvykus nelaimingam atsitikimui vadovai privalo:

16.1 . nedelsdami suteikti pirmq pagalb4;

16.2. esant reikalui kviesti greit4i4 pagalb4;

16.3. esant reikalui kviesti policij4,

16.4. prane5ti Istaigos vadovui apie ivyki;

1 6.5. informuoti u gdyti n i q tevus (globej us/r[pintoj us).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Turizmo renginiq vadovais gali b[ti skiriami pedagogai, aukletojq padejejai, atestuoti

turizmo renginiq vadovais vadovaujantis Mokyrno ir atestavimo darbuotojq saugos ir sveikatos

klausimais bendrqiq nuostatq, patvirlintq Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro ir



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 metq gruodZio 31 d. isakymu Nr. A1-2231Y-

792 (2in.,2044, Nr. 13-393, nustatyta tvarka).

18. Vaikq Turizmo renginiq organizavimo tvarkos Apra5as gali biiti keidiamas pasikeitus

dokumentams, reglamentuojantiems vaikq turizmo renginiq organizavim4, saug4 ir sveikat4.

19. du Siuo ApraSu pasiraSytinai supaZindinami [staigos pedagogai ir aukletojq padejejai.

20. Apra5as skelbiamas lstaigos interneto svetaineje.



,ff pr;edo,

Gerb. teveliai, ar sutinkate, kad, atsiZvelgiant i dienos ir savaites veiklq

ritm4, esant tinkamoms oro s4lygoms, j,rs.l s[nus/dukra bltq vedamas/a pasivaik5dioti

uL darLehb ribq lydint grupes mokyojai ir mokytojos padejejai.

Ei1.

Nr.
Vaiko vardas, pavarde Sutinku

Tevq para5as

Nesutinku
Tevq para5as

Mamos Tedio Mamos Tedio



3 6, iezlcl,a
Kauno Valdorlo da rielro,,Saltrnelis'

Vaikq turizmo renginiq organizavimo
apraSo 2 priedas

PATVIRTINTA

Kauno Valdorfo darlelio,,Saltinelis"
Direktoriaus 2012 m. ................d.

lsakymu Nr.

KAUNO VALDORFO DARZELIO,,SALTIN ELIS"

TURTZMO RENGTNTO DALWTU SARASAS

2A m.--------------------------- d.

Kaunas

Turizmo renginio tipas
Data Vieta

l5vykimo laikas,...*------ Parvykimo laikas -.-.--..

Grup6(6s) ...----...Vaikq a

Turizmo renginio vadovq kontaktai

tivu (e Loettu) surmln Rs oEL vRlro oll-vvRvtn o Rer{ctNvtr

Turizmo renginio vadovai:

Pareigos Paraias--..-.- -- ...-.--. Vardas, pavardd

Pareigos Paralas*------ --.-"... Vardas, pavardd

Daraiaac Darrirc \/-'n-. ^a.,.r.lA

Eil. Nr. Vaiko vardas, pavardri Vieno i5

tdvq/globdjq vardas

pavardd

Paralas Kontaktai

1.

2.

3.

4.

5.

5.

7.

8.

9.

L0,

11.

L2.

13.

L4.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2L,

22.


