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PRC ,,RoboLabas“ vadovo  

įsakymu Nr. V1- 38 

 

PANEVĖŽIO ROBOTIKOS CENTRO ,,ROBOLABAS“ 

DIENINĖS VAIKŲ POILSIO STOVYKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio robotikos centro ,,RoboLabas“ (toliau – PRC ,,RoboLabas“) dieninė vaikų 

vasaros poilsio stovykla (toliau – stovykla) organizuojama vadovaujantis: 

1.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 2 d. įsakymu            

Nr. ISAK - 805 „Dėl vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

1.2. Lietuvos higienos normomis HN 79:2004 „Vaikų vasaros poilsio stovyklos. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-275. 

2. Stovyklos tikslas - sudaryti sąlygas PRC ,,RoboLabas“ mokiniams (toliau – mokiniai) 

vasaros atostogų metu turiningai pailsėti, skatinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, plėtoti 

gebėjimus ir patirtį, saugoti ir stiprinti sveikatą. Stovykla skirta mokinių poilsiui, kryptingam 

užimtumui, neformaliajam švietimui ir sveikatai stiprinti dienos metu. 

 

II. STOVYKLOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

3. PRC ,,RoboLabas“ organizuojamos dieninės stovyklos gali būti šios: bendrojo profilio, 

kūrybinės, meninės, mokslinės, ir kitos (pagal poreikį). 

4. Stovyklos (pamainos) trukmė nuo 5 iki 10 darbo dienų. 

5. Stovykloje dalyvaujančių mokinių sąrašas sudaromas vadovaudamasi tėvų/globėjų 

(rūpintojų) prašymais. Grupės sudaromos atsižvelgiant į mokinių amžių ir specialiuosius ugdymosi 

poreikius. 

6. Su mokinių tėvais/globėjais (rūpintojais) pasirašoma ,,Sutartis dėl dieninės vaikų vasaros 

poilsio stovyklos“ (priedas 1). 

7. Stovyklai vadovauja PRC ,,RoboLabas“ vadovo įsakymu paskirtas stovyklos vadovas, 

kuris koordinuoja stovyklos veiklą. 

8. Stovyklos vadovas: 

8.1.  pateikia stovyklos mokinių sąrašą, veiklos programą ir grafikus, stovyklos dienos ritmą, 

mokinių sąrašus PRC ,,RoboLabas“ vadovui, kuris patvirtina juos įsakymu; 

8.2.  užtikrina mokinių priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją; 

8.3.  skiria stovyklos grupių (toliau – grupių) vadovus (toliau – grupių vadovai); 

8.4. organizuoja grupių vadovų ir grupių vadovų padėjėjų (toliau – padėjėjai) instruktavimą 

saugos klausimais; 

8.5. užtikrina, kad stovykloje būtų laikomasi higienos taisyklių; 

8.6. atsako už stovyklos programos, darbo grafikų, mokinių sąrašų, stovyklos ataskaitų 

rengimą ir vykdymą. 

9. Grupės vadovu turi teisę dirbti: 



9.1. asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 m.) 

išsilavinimą ir turintis pedagogo kvalifikaciją; 

9.2. taip pat asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 m.) 

ar vidurinį išsilavinimą, bet neturintis pedagogo kvalifikacijos, išklausęs švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą. 

10. Grupės vaikų skaičius – nuo 5 iki 15. Vienai grupei skiriamas ne mažiau kaip 1 grupės 

vadovas. Esant poreikiui, vienai grupei gali būti skirtas 1 ar daugiau padėjėjų. 

11. Grupės vadovas: 

11.1. ruošia stovyklos grupės veiklos programą ir tvarkaraštį, atsako už jų vykdymą; 

11.2. organizuoja grupės veiklas, renginius, išvykas, ekskursijas, laisvalaikį; 

11.3. pagal Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1d. įsakymu NR.ISAK- 330 

patvirtintą aprašą „Dėl vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo“ supažindina mokinius su 

saugaus elgesio taisyklėmis ir pildo saugos instruktažus tam skirtame registravimo žurnale; 

11.4. atsako už mokinių priežiūrą, saugą ir sveikatą; 

11.5. užtikrina žalingų įpročių prevenciją; 

11.6. užtikrina higienos taisyklių laikymąsi; 

11.7. palaiko ryšį ir bendradarbiauja su vaikų tėvais/globėjais (rūpintojais). 

12. Padėjėjas: 

12.1. atsako už vaikų sanitarines – higienines sąlygas; 

12.2. vykdo stovyklos vadovo ir grupės vadovų nurodymus. 

 

 

III. FINANSINĖ VEIKLA 

 

13.  Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos vadovaujantis Panevėžio 

miesto savivaldybės vaikų vasaros poilsio projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašu, patvirtintu 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-38. 

14. Stovykla gali būti finansuojama ir iš kitų lėšų: rėmėjų, tėvų, kitų fizinių ir juridinių 

asmenų. 

15. Kitų lėšų naudojimas reglamentuojamas stovyklos steigėjo arba kitos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka. 

 

 



PRC ,,RoboLabas“ dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos organizavimo tvarkos aprašo  
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PANEVĖŽIO ROBOTIKOS CENTRAS ,,ROBOLABAS“  

Biudžetinė įstaiga, kodas 195473036, Kniaudiškių g. 40, LT-37119 Panevėžys 

Tel. Nr. 8618 522 44, El. p.: www.robo-labas.lt  

  

DIENINĖS VAIKŲ POILSIO STOVYKLOS SUTARTIS  

  

2020 m. _____________________d. Nr. ________ 

Panevėžys  

  

I. SUTARTIES ŠALYS  

  

1. Panevėžio švietimo centro padalinys Panevėžio robotikos centras ,,RoboLabas“ (toliau – 

Paslaugos teikėjas), atstovaujamas centro vadovės Vaidos Šiaučiūnės, veikiančios pagal Panevėžio 

švietimo centro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įgaliojimą Nr. IS-98(1.11.) (viena šalis) ir tėvai 

(globėjai, rūpintojai) – (kita šalis), 

 
 

 
(Vieno iš tėvų, globėjų, rūpintojų vardas, pavardė, adresas, telefonas) 

atstovaujantys vaiko interesams (toliau – Paslaugos gavėjas),   

 

(Vaiko vardas, pavardė, klasė) 

sudaro šią dieninės vaikų poilsio stovyklos sutartį: 

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

2. Vaiko įtraukimas į Panevėžio robotikos centro ,,RoboLabas“ organizuojamą dieninę vaikų 

vasaros poilsio stovyklą (toliau– Stovykla). 

 

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

3. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:  

3.1.  vykdyti sveikos gyvensenos, sportinės, pažintinės, meninės, socialinės veiklos stovyklos 

programas. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, savarankiškumą, asmenines ir socialines kompetencijas, sudaryti 

sąlygas vaiko saviraiškai; 

3.2.  užtikrinti vaiko priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją; 

3.3. suteikti vaikui būtiną medicininę, pedagoginę pagalbą; 

3.4. informuoti paslaugos gavėją vaikui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui; 

3.5. pateikti susipažinimui stovyklos veiklos programą ir veiklos grafiką. 

4. Paslaugos gavėjas įsipareigoja: 

4.1. užtikrinti, kad vaikas į stovyklą iš namų neatsivežtų rūkalų ir kitokių kvaišalų (alkoholio, 

narkotinių medžiagų); 



4.2. užtikrinti, kad į stovyklos užsiėmimus vaikas atvyktų nustatytu laiku, būtų sveikas, vasaros 

metu turėtų galvos apdangalą; 

4.3.  raštu pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į 

kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugos teikėjas, vykdant sutarties įsipareigojimus. Paslaugos gavėjas 

patvirtina, kad vaikas yra patikrintas bendrosios medicinos gydytojo ir prireikus gali pateikti medicininę 

pažymą apie jo sveikatą;  

4.4. prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius Paslaugos teikėjui, jei jo atstovaujamas vaikas 

stovyklos metu savo veiksmais padarytų turtinę žalą PRC ,,RoboLabas“ ar stovyklos metu naudojamam 

inventoriui; 

4.5. pasiimant vaiką iš stovyklos anksčiau stovyklos veiklos nustatyto laiko perspėti stovyklos 

grupės vadovą. Vaikui būnant su Paslaugos teikėju, atsakomybė už vaiko sveikatą ir saugumą tenka 

Paslaugos gavėjui; 

4.6. leisti stovyklos grupės vadovui, atvykus į stovyklą ir (ar) esant būtinumui patikrinti vaiko 

daiktus. 

 

IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

5. Sutartis įsigalioja nuo 2020 m. ............ mėn.  ... d. ir galioja iki 2020 m. ........... mėn. .... d. 

6. PRC ,,RoboLabas“ turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų vaiko ar 

Paslaugos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) išsiųsti vaiką iš stovyklos jai nepasibaigus, jei vaikas 

nesilaikys stovyklos taisyklių: 

6.1. tinkamo elgesio kitų vaikų atžvilgiu (t. y. nesityčioti, nesimušti, nekelti pavojaus kitų vaikų 

sveikatai ir gyvybei, nevagiliauti ir pan.); 

6.2. nevartoti bei neplatinti rūkalų, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų; 

6.3. saugoti stovyklos Paslaugų teikėjo turtą, inventorių. 

6.4. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti sutartį pagal PRC ,,RoboLabas“ vadovui pateiktą 

motyvuotą prašymą ir sugrąžinti mokestį už neišbūtą laikotarpį (jei stovyklos programa yra mokama), 

(išskyrus šios sutarties 6 punkto atvejus). 

Sutarties šalių parašai 

Paslaugos  teikėjas: 
   Paslaugos gavėjas: 

Panevėžio robotikos centro ,,RoboLabas“ 

vadovė Vaida Šiaučiūnė  

 
 

  (vieno iš tėvų/ globėjo/ rūpintojo vardas, pavardė) 

A.V.                                            (parašas)                   (parašas) 

 

 

SUTINKU / NESUTINKU (reikiamą įrašyti) ___________________, kad mano vaikas būtų 

fotografuojamas stovyklos veiklų metu, o nuotraukos talpinamos ,,RoboLabo” interneto svetainėje 

(www.robo-labas.lt) ir socialiniame tinkle (www.facebook.com ).  

  
  

(vardas, pavardė  parašas) 

http://www.robo-labas.lt/
http://www.facebook.com/


 


