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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ VASAROS POILSIO STOVYKLOS „SAULĖS BLYKSNIAI“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos vaikų vasaros poilsio stovyklos „Saulės blyksniai“ 

nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato stovyklos organizavimo tvarką, tikslą, uždavinius, organizavimo 

tvarką, darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, dokumentų pateikimo tvarką, reikalavimus 

vykdytojams. 

2. Stovyklos tikslas – skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, 

sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui, laikantis SAM patvirtintų saugumo ir higienos 

reikalavimų (2020 m. gegužės 14 d. sprendimas Nr. V-1162). 

3. Uždaviniai: 

3.1. organizuoti vaikų aktyvų laisvalaikį bei užtikrinti jų priežiūrą; 

3.2. vykdyti rizikingo elgesio prevenciją ugdant bendravimo kultūrą per žaidimus; 

3.3. plėtoti vaikų žinias apie kultūrą, meną, sportą. 

4. Stovykla skirta 7-12 metų amžiaus vaikams. 

5. Stovykloje gali dalyvauti visi vaikai, tačiau prioritetas teikiamas socialiai remtiniems, daugiavaikių 

šeimų, socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams. 

6. Stovykla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. 

7. Stovyklos trukmė – 10 dienų. Organizuojamos viena pamaina. Vienos dienos veiklos 

trukmė – 9.00–14.00 val. 

 

II. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

8. Stovyklai vadovauja stovyklos vadovas – gimnazijos socialinis pedagogas.  Stovyklos vadovą 

įsakymu skiria   gimnazijos direktorius. 



8. 1. Stovyklos vadovo pareigos: 

8.1. 1. stovyklos vadovas veikia pagal stovyklos nuostatus ir parengtą stovyklos programą, 

laikosi SAM patvirtintų saugumo ir higienos reikalavimų; 

8.2. padeda ruošti programą ir atsako už jos įgyvendinimą laikantis saugumo reikalavimų; 

8.3. organizuoja stovyklos užsiėmimus; 

8.4. atsako už vaikų priežiūrą, saugą ir sveikatą; 

8.5. prižiūri, kad vaikų maitinimas būtų saugus ir sveikas bei organizuojamas laikantis saugumo 

reikalavimų; 

8.6. užtikrina žalingų įpročių prevenciją; 

8.7. užtikrina higienos normų ir taisyklių laikymąsi; 

8.8. jei vaikui įvyksta sveikatos sutrikimas ar trauma, stovyklos vadovas teikia pirmąją pagalbą, apie 

įvykį telefonu nedelsdamas informuoja teisėtus vaiko atstovus (tėvus / rūpintojus / globėjus) ir kviečia 

greitąją pagalbą. 

9. Stovykloje vaikai skirstomi į grupes vadovaujantis saugumo reikalavimais. Grupę sudaro ne 

daugiau kaip 15 mokinių. Stovykloje dalyvaujančių vaikų sąrašą tvirtina Grigiškių gimnazijos 

direktorius. 

10. Grupėse dirba gimnazijos direktoriaus  paskirti mokytojai. 

11. Stovyklos mokytojų pareigos: 

11.1.vykdo grupės kasdieninę veiklą pagal parengtą stovyklos programą; 

11.2. atsako teisės aktų nustatyta tvarka už vaikų priežiūrą, saugą ir sveikatą ugdymo(si) procesometu, 

įstaigoje ir už jos ribų; 

11.3. prižiūri, kad vaikai gautų jiems numatytą maitinimą; 

11.4. užtikrina žalingų įpročių prevenciją; 

11.5. užtikrina higienos normų ir taisyklių laikymąsi; 

11.6. įvykus nelaimingam atsitikimui ar traumai, nedelsiant teikia pirmąją pagalbą, kviečia greitąją 

pagalbą ir informuoja tiesioginį vadovą. 

12. Stovykloje dirba kvalifikuoti pedagogai, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus 

atitinkantys specialistai. 

13. Stovykloje dirba darbuotojai tik teisės aktų nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir įgiję 

žinių higienos ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais.  



14. Vaikų dienos režimas stovykloje organizuojamas pagal Grigiškių gimnazijos direktoriaus 

patvirtintą programą ir turi atitikti vaikų amžių ir sveikatos būklę laikantis SAM patvirtintų 

saugumo ir higienos reikalavimų. 

15. Stovyklos vadovas, grupių vadovai ir stovykloje dirbantys mokytojai Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka atsako už poilsiaujančių vaikų saugumą, sveikatos priežiūrą, higienos 

sąlygas ir poilsio organizavimo kokybę bei Savivaldybės skirtų lėšų tinkamą naudojimą. 

16. Socialiai remtiniems vaikams, poilsiaujantiems gimnazijos organizuojamoje dieninėje vasaros 

stovykloje, lėšos maitinimui skiriamos vadovaujantis Mokinių nemokamo maitinimo Savivaldybės ir 

nevalstybinėse  mokyklose  tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. 

birželio 19 d. sprendimu Nr. 1-94. 

17. Neatvykus į stovyklą, ar iš stovyklos pašalinus mokinį už netinkamą elgesį ir (ar) praleidus dieną / 

dienas, sumokėti už maitinimą pinigai negrąžinami. 

 

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

 

18. Tėvai globėjai, rūpintojai užpildo ir Grigiškių  gimnazijos raštinei pateikia prašymo 

dalyvauti vaikui dieninėje vasaros stovykloje formą (priedas Nr.1) 

19. Prašymai teikiami iki einamųjų metų birželio 8 d. 

 

IV. ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 

 

20. Pasibaigus ketvirčiui, iki kito mėnesio 5 dienos (liepos 5 d. ir spalio 5 d.) už gautų lėšų 

panaudojimą atsiskaitoma Vilniaus miesto savivaldybei; 

21. Už visos programos įgyvendinimą atsiskaitoma iki spalio 5 dienos pateikiant: 

22. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaitą (forma Nr. 2); 

23. pirminių finansinių dokumentų kopijas; 

24. programos išlaidas pateisinančių dokumentų sąrašą (6 priedas); 

25. programos veiklos ataskaitą (7priedas); 

26. stovyklos dalyvių sąrašą. Sąraše būtina pažymėti socialiai remtinų, socialinės rizikos 



šeimose augančius vaikus. 

27. Nepanaudotos lėšos iki einamųjų metų spalio 5 dienos turi būti grąžintos į Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos sąskaitą. 

28. Už šių Nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jį įgyvendinantiems asmenims gali būti 

taikoma tarnybinė (drausminė) atsakomybė. 

29. Informacija apie stovyklą skelbiama Grigiškių gimnazijos svetainėje bei Vilniaus miesto 

savivaldybės interneto svetainėje. 

30. Su šiais nuostatais stovyklos vadovas bei stovykloje dirbantys mokytojai supažindinami 

elektroniniu būdu. 


