
PATVIRTINTA  

                                                                 2019 m. spalio 25 d.                                                                                  

   PRC,,RoboLabas“ vadovo  

                   įsakymu Nr. V1- 16 

 

 

PANEVĖŽIO ROBOTIKOS CENTRO ,,ROBOLABAS” 

RENGINIŲ, VARŽYBŲ, PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VEIKLŲ 

VIEŠINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Panevėžio švietimo centro padalinio Panevėžio robotikos centro ,,RoboLabas”  

Renginių, varžybų, projektinės veiklos organizavimo ir veiklų viešinimo tvarkos aprašas (toliau 

– Aprašas) reglamentuoja renginių, varžybų, projektinės veiklos (toliau – Renginių) Panevėžio 

robotikos centre ,,RoboLabas“ (toliau – PRC ,,RoboLabas“) organizavimą t.y.: renginio 

planavimą, renginio vykdymą, informacijos apie įvykusį renginį sklaidą PRC ,,RoboLabas“ 

informavimo priemonėmis ir užtikrina (laiduoja) dalyvaujančių renginyje vaikų saugumą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. 

įsakymu Nr. ISAK-330 „Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas“   

3. Atsižvelgiant į PRC ,,RoboLabas“ besiformuojančias tradicijas, renginio organizacinį 

lygį, dalyvaujančių renginyje bendruomenės narių skaičių, renginio organizavimo formas 

organizuojami renginiai skirstomi į : 

• PRC ,,RoboLabas“ tradicinius renginius;  

• išvykstamuosius renginius; 

• renginius bendruomenės daliai; 

• varžybas. 

4.  Apraše vartojamos sąvokos: 

renginys – vieningas, unikalus, laike ir erdvėje apribotas žodžių, veiksmų, vaizdų 

junginys, skirtas tam tikrai temai atskleisti (šventė, atmintinos dienos minėjimas, vakaronė, 

susirinkimas, diskusija, olimpiada, konkursas, konferencija,  spektaklis, mugė, paroda, varžybos, 

ir t.t.), išreikštas atitinkamomis priemonėmis ir metodais bei įprasminantis PRC ,,RoboLabas“ 

vertybes; 

PRC ,,RoboLabas“ tradicinius renginius – renginys, įtrauktas į PRC ,,RoboLabas“ 

renginių sąrašą – PRC ,,RoboLabas“ veiklos programoje bei Ugdymo plane numatytos ugdymo 

proceso dienos, skiriamos kultūrinei, pažintinei, kūrybinei, socialinei, prevencinei veiklai, kuris 

gali būti papildomas PRC ,,RoboLabas“ vadovo įsakymu ir skirtas visai PRC ,,RoboLabas“ 

bendruomenei ar jos daliai;  

išvykstamasis renginys – ne PRC ,,RoboLabas“ ar jos teritorijoje vykstantis renginys: 

žygis, išvyka, ekskursija, varžybos, paroda. Išvykstamuoju renginiu taip pat laikomi 

neformaliojo švietimo užsiėmimai, kurie vyksta ne PRC ,,RoboLabas“ patalpose ar  teritorijoje 

(2 priedas); 

renginys bendruomenės daliai – savivaldos institucijų, neformaliojo švietimo 

mokytojų ir kitų darbuotojų organizuojamas renginys, kuris nėra įtrauktas į PRC ,,RoboLabas“ 

renginių sąrašą; 

renginio planas-paraiška – užpildytas nustatytos formos dokumentas (1 priedas) dėl 



PRC ,,RoboLabas“ tradicinio renginio ar renginio bendruomenės daliai, kuris vyksta PRC 

,,RoboLabas“ patalpose ar teritorijoje, organizavimo; 

renginio aprašymas – trumpas, informatyvus tekstas su renginio nuotraukomis, 

rezultatų suvestine, renginio dalyvių atsiliepimais ir kita informacija, kuris skelbiamas PRC 

,,RoboLabas“ internetinėje svetainėje; 

renginio koordinatorius – PRC ,,RoboLabas“ vadovo įsakymu skiriamas atsakingas už 

renginį darbuotojas, kuris organizuoja darbo grupės pasitarimus ir/ar koordinuoja organizatorių, 

atsakingų už tam tikrą renginio dalį ar darbus, veiksmus Apraše numatyta tvarka; 

renginio organizatorius – atsakingas už renginį darbuotojas (neformaliojo švietimo 

mokytojas, metodininkas ar kitas darbuotojas), kuris bendradarbiaudamas su kolegomis, 

mokiniais, tėvais (rūpintojais, globėjais), vietos bendruomenės atstovais, bendradarbiaujančių 

institucijų atstovais renginį organizuoja vadovaudamasis šia tvarka: nuo idėjos iki renginio 

užbaigimo ir informacijos apie jį paviešinimo; 

išvykstamojo  renginio  organizatorius  –  atsakingas  už  išvykstamąjį  renginį  

pedagoginis darbuotojas; 

organizacinės darbo grupės narys – renginyje dalyvaujantis asmuo (ne žiūrovas), 

kuriam renginio organizatorius (koordinatorius) yra pavedęs atlikti vieną ar kitą funkciją. 

varžybos - organizuotas mokinių (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais. 

 

II. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS  

RENGINIO PLANAVIMAS 

 

5. Renginius organizuoja (planuoja, vykdo, skelbia informaciją apie įvykusį renginį): 

5.1. PRC ,,RoboLabas“ tradicinius renginius - koordinatorius ir organizatorius(-ai), t.y. 

PRC ,,RoboLabas“ Ugdymo plane nurodyti ir/ar PRC ,,RoboLabas“ vadovo įsakymu paskirti 

darbuotojai; 

5.2. renginius bendruomenės daliai – organizatorius(-ai); 

5.3. išvykstamuosius renginius – išvykstamojo renginio organizatorius(-ai). 

6. PRC ,,RoboLabas“ renginių sąrašas sudaromas, atsižvelgiant į Ugdymo planą ir 

metinę veiklos programą (3 priedas). 

7. PRC ,,RoboLabas“ tradicinių renginių sąrašas PRC ,,RoboLabas“ vadovo įsakymu 

gali būti papildomas renginiais, atsižvelgiant į PRC ,,RoboLabas“ nusistovėjusias ir 

besiformuojančias tradicijas, renginio organizacinį lygį, dalyvaujančių renginyje bendruomenės 

narių skaičių, kuriuos vykdo Mokytojų taryba, neformaliojo švietimo mokytojai ir kiti 

darbuotojai. PRC ,,RoboLabas“  renginiams finansavimas skiriamas prioriteto tvarka. 

8. PRC ,,RoboLabas“ organizuojamo renginio planą - paraišką (1 priedas) parengia ir 

pateikia derinimui koordinatorius ir/ar organizatorius ne vėliau kaip prieš dvi savaites (išimties 

atvejais, kai renginio laiko nebuvo galima numatyti iš anksto, paraiška gali būti pateikta ir vėliau 

negu prieš dvi savaites) iki renginio pradžios: 

8.1. metodininkams – metiniame veiklos plane numatytiems, Mokytojų tarybos 

organizuojamiems renginiams, neformaliojo švietimo mokytojų numatytiems renginiams, 

organizuoti ir kitiems 3 Aprašo punkte nenurodytiems renginiams; 

8.2. PRC ,,RoboLabas“ vadovui – varžyboms ir kitiems organizuojamiems renginiams, 

kuriems organizuoti reikalingi finansiniai ištekliai. 

9. Renginio programą (2 priedas),  ne vėliau kaip prieš dvi savaites, tvirtinti PRC 

,,RoboLabas“ vadovui teikia renginio organizatorius. Aptariant išvykstamojo renginio programą 



(2 priedas) PRC ,,RoboLabas“ vadovas priima sprendimą dėl transporto išvykstamajam renginiui 

užsakymo, išvykstamojo renginio finansavimo. 

10. Renginio organizatorius Aprašo 8. ir 9. punktuose nustatyta tvarka, suderinęs planą-

paraišką, renginio programą privalo: 

10.1. per 1-2 darbo dienas paskelbti informaciją apie renginį tėvams per elektroninį 

dienyną, el. paštu ar žinute;  

10.2. suderinti dokumentai (1, 2 priedai) paliekami PRC ,,RoboLabas“ sekretorei. Dėl 

informacijos paskelbimo PRC ,,RoboLabas“ interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose 

renginio koordinatorius ir/ar organizatorius ne vėliau kaip per 1-2 darbo dienas kreipiasi į PRC 

,,RoboLabas“ interneto svetainės ir socialinių tinklų kūrimo ir atnaujinimo darbo grupės 

koordinatorių, kuri(s) vadovaudamasis patvirtinta turimo renginio programa ar renginio planu-

paraiška informaciją skelbia PRC ,,RoboLabas“ internetinėje svetainėje ir socialiniuose 

tinkluose; 

10.3. siekdamas, kad bendruomenės nariai būtų geriau ir iš anksto informuoti, skelbia 

informaciją savo nuožiūra tiesiogiai informuodamas PRC ,,RoboLabas“ bendruomenės narius, 

parengdamas skelbimus į PRC ,,RoboLabas“ informacinius stendus ir per kitas visuomenės 

informavimo priemones; 

10.4. organizuodamas išvykstamąjį renginį vaikams, privalo gauti raštišką kiekvieno 

mokinio tėvų sutikimą dėl jų vaiko dalyvavimo išvykstamajame renginyje (3 priedas). 

 

III. RENGINIO VYKDYMAS 

 

11.  PRC ,,RoboLabas“ renginiai organizuojami po pamokų, jie skirstomi į: 

11.1. PRC ,,RoboLabas“ „uždari“ renginiai. Renginiai, kurių metu dalyvauja tik PRC 

,,RoboLabas“  bendruomenės nariai; 

11.2. PRC ,,RoboLabas“ „atviri“ renginiai. Renginiai, kuriuose gali dalyvauti ne tik 

PRC ,,RoboLabas“ bendruomenės nariai, bet ir kviestinių svečių teisėmis dalyvaujantys 

socialiniai partneriai, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atstovai, Kniaudiškių 

mikrorajono bendruomenės nariai ir kt.  

11.3. pamokų ar iš dalies pamokų metu renginys gali būti organizuojamas, jeigu tam 

pritaria mokinių tėvai ir renginio organizatorius turi raštišką tėvų (globėjų) sutikimą.  

12. Renginio („uždaro“, „atviro“)  organizatorius užtikrina, kad: 

12.1. renginiui būtų ruošiamasi po pamokų; 

12.2. renginys būtų vykdomas pagal patvirtintą planą-paraišką;  

12.3. renginio  dalyviai  būtų  saugūs,  renginyje  dalyvaujantys  mokiniai  laikytųsi 

mokinio elgesio taisyklių, elgtųsi kultūringai; 

12.4. užtikrina tvarką patalpose, kuriose vyksta renginys, tualete, prie įėjimo į PRC 

,,RoboLabas“. Po renginio pasirūpina durų ir langų sandarumu; 

12.5. ,,uždaro“ renginio metu paradinio PRC ,,RoboLabas“ įėjimo durys turi būti 

rakinamos ir atrakinamos tik norintiems išvykti be teisės sugrįžti; 

12.6. pasibaigus renginiui patalpos būtų paliekamos tvarkingos; 

13. Renginiuose renginio organizatoriui užtikrinti drausmę padeda kiti renginio metu 

dirbantys neformaliojo švietimo pedagogai. 

14. Visi PRC ,,RoboLabas“ darbuotojai atsako už mokinių saugumą renginio metu PRC 

,,RoboLabas“ patalpose, o mokinių tėvai ir viešosios tvarkos saugotojai bei patys mokiniai  - už 

PRC ,,RoboLabas“  ribų.  



IV. INFORMACIJOS APIE ĮVYKUSĮ RENGINĮ SKLAIDA 

 

15. Interneto svetainės ir socialinių tinklų kūrimo ir atnaujinimo darbo grupės nariai ir 

renginio organizatorius/koordinatorius yra atsakingi už renginio filmavimą ir fotografavimą. 

16. Pasibaigus renginiui ar jo daliai (jeigu renginys tęstinis; pvz., velykinių, kalėdinių 

renginių mėnuo ir pan.) per 1-2 darbo dienas renginio koordinatorius ir/ar organizatorius 

renginio aprašymą skelbia PRC ,,RoboLabas“ internetinėje svetainėje.  

17. Pagalbą redaguojant renginio aprašymą, jį skelbiant PRC ,,RoboLabas“ interneto 

svetainėje teikia Interneto svetainės ir socialinių tinklų kūrimo ir atnaujinimo darbo grupės 

koordinatorius.  

18. Rekomenduojama informaciją apie įvykusį renginį (renginio aprašymą, straipsnį, 

nuotraukas ar pan.) skelbti ir per kitas visuomenės informavimo priemones. 

 

V. APMOKĖJIMAS UŽ RENGINIŲ ORGANIZAVIMĄ IR VYKDYMĄ 

 

19. Apmokėjimas už keturių ir daugiau valandų trukmės renginius, organizuojamus ne 

neformaliojo švietimo užsiėmimų ir/arba išeiginėmis, švenčių dienomis apmokamas: 

19.1. apmokama už ne mažiau kaip keturių valandų trukmės renginius. Gali būti 

sumuojamos kelių renginių valandos; 

19.2.  suteikiama(-os) poilsio diena(-os) mokinių atostogų metu; 

19.3. suteikiama(-os) papildoma(-os) poilsio diena(-os), pridedant prie kasmetinių 

atostogų. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. PRC ,,RoboLabas“ renginių organizavimo tvarkos aprašas įsigalioja nuo vadovo 

patvirtinimo įsakymu ir gali būti keičiamas PRC ,,RoboLabas“ vadovo įsakymu, atsižvelgiant į 

PRC ,,RoboLabas“ mokytojų, mokinių, tėvų pasiūlymus. 

21. Dokumentai apie įvykusius renginius PRC ,,RoboLabas“ saugojami atskirame 

segtuve sekretoriate. Dokumentų saugojimo laikotarpis – 2 (du) metai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renginių, varžybų, projektinės veiklos organizavimo ir veiklų viešinimo tvarkos aprašo  

1 priedas 

                                       
 

RENGINIO PLANAS-PARAIŠKA 
 

Renginio planą- parašką pildo koordinatorius arba organizatorius(iai) 
 

20........ m. ......................... mėn. ...... d. 
Panevėžys 

 
Prašau leisti 20.......m. ..................... mėn. ...... d. organizuoti renginį/ vykti į renginį (pasirinktą 

pabraukti): 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.... 

(nurodyti renginio formą ir pavadinimą) 
 
 

INFORMACIJA APIE RENGINĮ 
 

1. Renginio pradžia: 20...... m. .......................... mėn. ...... d. .................... val. 

2. Renginio pabaiga: 20..... m. .......................... mėn. ...... d. .................... val. 

3. Renginio vieta: ..................................................................................................................................... 

4. Renginyje dalyvaus: ......................................... grupių mokiniai, .......................................... tėvai 

(globėjai, rūpintojai), ............................................. kviestiniai svečiai. 

5. Renginio tikslas(-ai) ....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

6. Renginio plano struktūrinės dalys (jeigu renginys didelės apimties, kelių dalių, lygiaverčiai dirbama 

keliose sekcijose arba renginio organizatoriaus nuožiūra pateikiami kiekvienos struktūrinės dalies planai-

paraiškos, bendrąjį renginio planą-paraišką pildo renginio koordinatorius, o kiekvienos struktūrinės 

dalies planą-paraišką renginio dalies organizatorius): 

 

6.1. ................................................................................................................................................................

; 

6.2. ................................................................................................................................................................

; 

6.3. ................................................................................................................................................................

; 

6.4. ................................................................................................................................................................

; 

6.5. ............................................................................................................................................................... . 

(renginio organizatorius savo nuožiūra ar renginio planą-paraišką tvirtinančiam darbuotojui 

prašant, prideda detalesnį renginio planą-scenarijų) 

 



 
 
 
 
 
 

RENGINIUI ORGANIZUOTI REIKALINGOS TIKSLINĖS LĖŠOS 
 
 

7. Prašoma skirti lėšų avansu arba apmokėti pagal pateiktas sąskaitas-faktūras 

...........................................................................................................................................................

. 

(nurodyti, kiek prašoma skirti lėšų) 

8. Lėšos bus panaudotos :  

...........................................................................................................................................................

. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

. 

(nurodyti kokioms prekėms/paslaugoms bus naudojamos lėšos) 
 
 

APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ, POILSIO DIENŲ SUTEIKIMAS 
 
 

9. Prašoma: 

9.1.  Apmokėti už papildomai numatomą atlikti darbą: ................................................................ 
                                                                    (nurodoma pinigų suma ir/ar papildomai numatomas darbo laikas) 

  9.2. Suteikti poilsio dieną(-s) mokinių atostogų metu arba pridėti prie kasmetinių atostogų 

................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

(nurodyti, kiek dienų suteikti mokinių atostogų metu arba pridėti prie kasmetinių atostogų) 
 
 

KOORDINATORIAUS IR/AR ORGANIZATORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
 

10. Užtikrinti visų renginio dalyvių saugumą ir PRC ,,RoboLabas“ turto apsaugą. 

11. Skirtas lėšas naudoti tik numatytiems renginiui organizuoti ir vykdyti tikslams. 

12. Per 3 darbo dienas PRC ,,RoboLabas“ vadovui pateikti sąskaitas-faktūras ir viešųjų pirkimų 

dokumentus. 

13. Prieš renginį PRC ,,RoboLabas“ interneto svetainėje ir per elektroninį dienyną paskelbti 

informaciją apie organizuojamą renginį mokiniams ir jų tėvams (globėjams). 

14. Po renginio parengti ir paskelbti: 

14.1. renginio aprašymą PRC ,,RoboLabas“ interneto svetainėje; 

     14.2. pateikti informaciją kitose informacinėse sistemose (išleisti informacinį stendą, miesto ir/ar 

respublikinėje spaudoje ir kt.): 



........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.... 

........................................................................................................................................................................

.. 

(nurodyti) 
 
 

RENGINIO KOORDINATORIUS IR/AR ORGANIZATORIUS(-IAI) 
 
 

15. Renginio koordinatorius ................................................................................................................. 
(vardas, pavardė, parašas) 

16. Renginio organizatorius(-iai): 
 
16.1. 

................................................................................................................................................................ 
(vardas, pavardė, parašas) 

16.2. 
................................................................................................................................................................ 

(vardas, pavardė, parašas) 
16.3. 

................................................................................................................................................................ 
(vardas, pavardė, parašas) 

 
 

SPRENDIMAS DĖL RENGINIO ORGANIZAVIMO 

(18,19 punktus pildo Mokyklos direktorius) 

 

 

17. Pritariu renginio organizavimo planui. 

18. Skiriu .....................eurų renginiui organizuoti ir vykdyti. 

19. Už tinkamai organizuotą renginį pagal planą-paraišką numatoma: 

19.1. 

apmokėti............................................................................................................................................. 

19.2. suteikti poilsio dieną(-s) mokinių atostogų metu ............................................................... 

19.3. skirti poilsio dieną(-s) ją(-s) pridedant prie kasmetinių atostogų 

........................................................................................................................................................... 

 

PRC ,,RoboLabas“ vadovas  

............................................................................................................ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALUS RENGINIO PLANAS-SCENARIJUS IR JO ORGANIZAVIMAS 

(pildomas renginio organizatoriaus nuožiūra arba renginio planą-paraišką tvirtinančiam 

darbuotojui paprašius) 

 

 

1. RENGINIO TIKSLAS: 

..................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... . 

 

2. UŽDAVINIAI: 

 

2.1. 

......................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... ; 

2.2. ............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... ; 

2.3. ............................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... . 

 

3. RENGINIO PLANAS-SCENARIJUS: 

 

3.1. ................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... ; 

3.2. ............................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... ; 

3.3. ............................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... ; 



3.4. ............................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... ; 

3.5. ............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... ; 

3.6. ............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... ; 

3.7. ............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... ; 

3.8. ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... ; 

3.9. ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... ; 

3.10. ............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... . 

 

 

 

4. RENGINIO ORGANIZAVIMAS (inicijavimas, planavimas, vykdymas, stebėjimas ir 

kontrolė, užbaigimas) 

Renginio 

organizacinės 

dalys 

Trumpas renginio organizacinės dalies 

aprašymas 

Darbų 

atlikimo 

terminai 

Atsakingas 

asmuo 

Pastabos 

Renginio 

apimtis. Idėjos, 

tikslo ir 

uždavinių 

formulavimas* 

   *Renginio 

plano-

scenarijaus 

tikslas ir 

uždaviniai 

surašomi 1-

2 punktuose 

 

 

Renginio plano- 

scenarijaus 

aptarimas ir 

patvirtinimas**. 

Renginio 

rizikos ir 

alternatyvų 

numatymas 

   **Renginio 

plano-

scenarijaus 

dalys 

surašomos 3 

punkte 

 

 

Darbų 

tvarkaraščio 

parengimas. 

Atsakomybių ir 

resursų 

    

 

 

 

 



(biudžeto) 

paskirstymas 

 

Pirkimų 

organizavimas 

    

Svečių 

pakvietimas į 

renginį, 

sutikimas ir 

priėmimas. 

    

 

 

 

Renginio 

repeticija. 

Atliktų prieš 

renginį darbų 

aptarimas. 

    

 

 

 

Patalpų 

paruošimas, 

dekoravimas. 

    

 

 

 

Saugos 

užtikrinimas. 

    

 

 

 

Renginio 

vykdymas 

(scenarijaus 

realizavimas) 

    

 

 

 

Renginio 

užbaigimas 

(aptarimas/ 

įsivertinimas/ 

įvertinimas) 

    

Informacijos 

apie įvykūsį 

renginį sklaida 

    

 

 

 

 

 

 

Renginių, varžybų, projektinės veiklos organizavimo ir veiklų viešinimo tvarkos aprašo 2 priedas 

 

IŠVYKSTAMOJO RENGINIO PROGRAMA 

 

20..... m. .................................... mėn. ...... d. 

Panevėžys 

 

Prašau leisti organizuoti išvykstamąjį renginį 

.............................................................................................. maršrutu                                                                                           

(žygį, išvyką, ekskursiją, varžybas) 

       

...........................................................................................................................................................



.................... 

(nurodyti detalų maršrutą) 

DALYVIAI: 

......................................................................................................................................................... 

(nurodyti grupę, mokinių skaičių, sąrašas pridedamas) 

 

NUMATOMA IŠVYKTI:  20...... m. ............................................. mėn. ..... d.          

................ val. 

 

NUMATOMA GRĮŽTI:  20...... m. ............................................. mėn. ..... d.          

................ val. 

 

IŠVYKIMO VIETA  .................................................................................  LAIKAS

           ................ val. 

 

ATVYKIMO VIETA .................................................................................  LAIKAS

           ................ val. 

 

NAKVYNĖS VIETA .................................................................................  LAIKAS

           ................ val. 

 

JUDĖJIMO BŪDAS:

 ...............................................................................................................................................

....................... 

(pėsčiomis, dviračiais, autobusu, kt.) 

 

TRANSPORTO PRIEMONĖ: 

......................................................................................................................................................... 

(autobusas, mikroautobusas ir pan., jo valst. numeris ir licencija arba aptarnaujančios įmonės 

pavadinimas) 

 

...........................................................................................................................................................

........................................................... 

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

......................................................................................................................................................... 

 

...........................................................................................................................................................

........................................................... 

 

KELIONĖ FINANSUOJAMA: 

....................................................................................................................................................... 

(finansavimo šaltinis, sąmata) 

 

IŠVYKSTAMOJO RENGINIO ORGANIZATORIUS  patvirtina, kad: 

1. Rengdamas išvykos, ekskursijos, programą numatė detalų maršrutą, atsižvelgdamas į 



dalyvių amžių, jų pasirengimo lygį ir fizinę būklę; 

2. Vadovaudamasis „Renginių, varžybų, projektinės veiklos organizavimo ir veiklų 

viešinimo tvarkos aprašu“, nustatyta tvarka informavo mokinių tėvus apie vykdomą 

išvykstamąjį renginį ir gavo jų raštišką sutikimą; 

3. Supažindino grupės narius su pirmos pagalbos teikimu, saugaus eismo taisyklėmis, 

aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei maudymosi reikalavimais. Saugos instruktažus 

užregistravo tam skirtame žurnale, kuris saugomas pas sekretorę. 

4. Vadovaudamasis išvykstamojo renginio programa užtikrins vaikų saugumą išvykstamojo 

renginio metu, suteiks pirmąją pagalbą; 

5. Susidarius situacijai, gręsiančiai vaikų saugai, pakeis maršrutą, sustabdys arba nutrauks 

išvykstamojo renginio vykdymą; 

6. Įspėjo vaikus, kad jie privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi ir mandagūs, 

vykdyti išvykstamojo renginio organizatoriaus (-ų) nurodymus; 

7. Po išvykstamojo renginio parengs informaciją: 

7.1. Į PRC ,,RoboLabas“ internetinį puslapį (renginio aprašymą (pageidautina su 

nuotraukomis)); 

7.2. Kitoms informavimo priemonėms; 

 

...........................................................................................................................................................

......................................................................... 

 

 

IŠVYKSTAMOJO RENGINIO ORGANIZATORIAI: 

 

 

1. ..................................................................................................................   

                                                  (vardas, pavardė, parašas)                             

 

2. ..................................................................................................................   

 (vardas, pavardė, parašas)    

3. .................................................................................................................. 

 (vardas, pavardė, parašas)  

 

4. ..................................................................................................................   

                                                  (vardas, pavardė, parašas)    

 

LYDINTYS ASMENYS*(*lydintys asmenys padeda realizuoti išvykstamojo renginio programą, 

tačiau jo neorganizuoja (pvz. tėvai, studentai ir pan):  

 

1. .......................................................................................................................... 

  ............................................................ 

(vardas, pavardė)      

 (parašas) 

 

2. .......................................................................................................................... 

  ............................................................ 



(vardas, pavardė)      

 (parašas) 

 

 

3. .......................................................................................................................... 

  ............................................................ 

(vardas, pavardė)      

 (parašas) 

 

 

 

PRC ,,RoboLabas“ VADOVO SPRENDIMAS DĖL PAPILDOMO DARBO UŽMOKESČIO 

AR KOMPENSACIJŲ SKYRIMO (vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu 

numatoma papildomai apmokėti už atliktą darbą, suteikti poilsio dieną(-as) arba tą dieną(-s) 

pridėti prie kasmetinių atostogų. Pastaba: kai išvykstamasis renginys organizuojama pagal 

Ugdymo planą, neformaliojo švietimo užsiėmimų, numatytų pagal tvarkaraštį, metu – 

apmokėjimas ir kompensacijos nenumatomos): 

 

...........................................................................................................................................................

..................................................................................... 

 

...........................................................................................................................................................

..................................................................................... 

 

...........................................................................................................................................................

..................................................................... 

 

 

PRC ,,RoboLabas“ vadovas  ..................................................................  Vaida 

Šiaučiūnė 

      (parašas) 

 

 

 

Su PRC ,,RoboLabas“ vadovo sprendimu dėl papildomo darbo užmokesčio ar kompensacijų 

susipažinome ir sutinkame: 

 

1. .................................................................. 2. 

..................................................................... 

(parašas, vardas, pavardė)              (parašas, vardas, 

pavardė) 

 

 

3 .................................................................. 4. 

..................................................................... 

(parašas, vardas, pavardė)              (parašas, vardas, 



pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠVYKSTAMOJO  RENGINIO DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

VARDAS, PAVARDĖ 

 

Gimimo metai 

arba amžius 

 

 

Grupė 

Pažymima, kad gautas 

gydytojo leidimas-gydytojo 

ar sveikatos priežiūros 

specialisto leidimas vykti 

(kai išvykstamasis renginys 

trunka dvi ir daugiau dienų ir 

mokinys nepriskirtas 

pagrindinei medicininei 

fizinio pajėgumo grupei arba 

turi specialiųjų ugdymosi 

poreikių) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     



23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginių, varžybų, projektinės veiklos organizavimo ir veiklų viešinimo tvarkos aprašo 3 priedas 

 

S U T I K I M A S 

 

20____ m. ___________________ d. 

Panevėžys   

  

Sutinku, kad mano sūnus / dukra / globotinis ....................................................................................... 

                                                                                                        (vardas, pavardė) 

20......./20....... m. m. dalyvautų PRC „RoboLabo“ organizuojamuose renginiuose, ekskursijose, 

varžybose, išvykose ir kt. 

• Atsitikus nelaimingam įvykiui, leidžiame suteikti pirmąją medicininę pagalbą.  

• Dėl vaiko saugaus elgesio taisyklių nesilaikymo įvykus nelaimingam atsitikimui, pretenzijų išvykos 

vadovui neturime. 

• SUTINKU, kad jei mano sūnus /dukra/globotinis nesilaikys saugaus elgesio taisyklių, išvyka būtų 

nutraukta ir įsipareigoju užtikrinti jos/jo saugų grįžimą į namus. 

• Sutinku, kad apie PRC „RoboLabas“ organizuojamas išvykas, renginius, projektinę veiklą būtų 

siunčiama informacija mano nurodytu el. paštu. 

 

 

Tėvų/ globėjų telefonas ........................................................................................................................ 

 

 

                      ..........................................................................................                 ................................ 

                                    (tėvų, globėjų vardas, pavardė)                                                    (parašas) 

      

 

 

 


