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MOKINIŲ MOKOMOSIOS- PAŽINTINĖS IŠVYKOS Į 

 
 
 

                                     SAUGOS  IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr._____ 

 

      1.BENDROJI DALIS . 
1.1. Instrukcija yra norminis mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams jų veiklos ir elgesio 

reikalavimus išvykos metu, kad nebūtų padaryta žala mokinių saugai, sveikatai ir gamtai. 
1.2. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus ir reikalauja griežtai laikytis saugos 

priemonių, elgesio taisyklių, etiketo reikalavimų kiekviename išvykos etape. 
1.3. Mokiniui, supažindintam pasirašytinai su šia instrukcija ir pažeidusiam šios instrukcijos 

reikalavimus, taikoma drausminė  atsakomybė pagal mokykloje nustatytą tvarką.  
1.4. Renginio organizatorius atsako už vaikų gyvybę ir saugumą renginio metu. 

 
2. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI IŠVYKOS METU. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ 
POVEIKIO. 

2.1. Neatsargus elgesys, galintis sukelti eismo įvykį, laukiant autobuso ar autobuse. Saugos 
priemonė- laikytis saugaus eismo taisyklių ir etiketo reikalavimų autobuse. 
2.2. Traumos ir sužalojimai dėl autoįvykio. Saugos priemonės- instruktažas apie saugų elgesį 
gatvėse, nuolatinis mokinių stebėjimas išvykos metu. 
2.3.   Traumos ir sužalojimai ne dėl autoįvykio. Saugos priemonė-  instruktažas apie saugų. 
Nuolatinis mokinių stebėjimas. 
2.4. Skrandžio negalavimai. Saugos priemonė- išankstinis pokalbis apie taisyklingą maisto 
produktų pasirinkimą išvykai. 
 

3. VEIKSMAI PRIEŠ IŠVYKOS PRADŽIĄ. 
3.1.Turizmo renginio programos parengimas, maršruto aprašymas, mokinių sąrašo parengimas ir 

saugos ir sveikatos instrukcijos parengimas. 
3.2.Tėvų informavimas apie numatomos išvykos tikslus, maršrutą, išvykimo ir atvykimo laiką ir 

vietą, vaikų mitybą, saugą, pinigines išlaidas. 
3.3.Mokinių instruktažas dėl saugaus elgesio išvykos metu, supažindinimas su aplinkosaugos, 

priešgaisrinės saugos reikalavimais. 
      3.4.Vaikų saugos instruktavimų registracijos žurnalo pildymas. 
      3.5. Direktorius tvirtina programą, maršrutą, dalyvių sąrašą, saugos ir sveikatos instrukciją, 
nustato išvykos vadovo pareigas. 
    3.6. Mokinių informavimas apie išvykimo ir atvykimo vietą ir laiką. 
    3.7. Mokinių informavimas, kad jie privalo vykdyti išvykos vadovo nurodymus. 

 
 

TVIRTINU 
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4. VEIKSMAI IŠVYKOS METU. 
4.1.Visi griežtai laikosi mokytojo nurodymų ir saugos reikalavimų. 
4.2.Nuolat teikiama informacija vaikams apie atvykimo į punktus laiką, susirinkimo vietas. 
4.3. Stebima, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės. 
4.4.Skiriamas laikas mokinių pietums. 
4.5.Esant reikalui suteikiama pirmoji pagalba. 

 
 
 5. VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS. 

5.1.Suteikiama pirmoji pagalba. 
5.2. Esant reikalui kviečiama greitoji pagalba, policija. 
5.3.Apie įvykį informuojami mokyklos vadovai ir tėvai. 
5.4. Susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičiamas maršrutas arba 

išvyka nutraukiama. 
 
6.VEIKSMAI PO IŠVYKOS. 

6.1.Mokiniai po išvykos palydimi į mokyklą. 
6.2.Įvertinamas mokinių elgesys ir saugos bei sveikatos instrukcijos laikymasis  išvykos metu. 
6.3.Išvykos rezultatai aptariami su mokiniais. 

 
 
 
 
 
 
   Instrukciją parengė                      ......................                           .................................... 
                                                                         (parašas)                                     (vardas, pavardė) 
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MOKINIŲ TURISTINIO ŽYGIO 

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

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

                                     SAUGOS  IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr._____ 

 
1. BENDROJI DALIS 
1.1. Tikslas, uždaviniai. 
1.1. Patvirtinta instrukcija yra ugdymo įstaigos vidaus dokumentas, nusakantis mokinių elgesio  
reikalavimus žygio metu, siekiant užtikrinti mokinių saugą ir sveikatą, nepadaryti žalos gamtai. 

1.2. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, rizikas ir priemonių visumą joms išvengti.  
1.3. Vaikai supažindinami su instrukcija ir pasirašo. Renginiuose dalyvaujančių vaikų saugos 
instruktavimų registravimo žurnale. 
1.4. Mokiniui, susipažinusiam su šia instrukcija, bet pažeidusiam jos reikalavimus, taikoma drausminė 
atsakomybė pagal ugdymo įstaigoje nustatytą tvarką. 

2. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI ŽYGIO METU. SAUGOS   PRIEMONĖS 
2.1. Eismo įvykis, avarijos grėsmė. Saugos priemonė – laikytis pėsčiųjų saugaus eismo, dviračių eismo 
taisyklių ir reikalavimų gatvėje, transporto priemonėje, kelyje. 
2.2. Skendimas. Laikytis maudymosi atviruose telkiniuose, plaukimo įvairiomis vandens transporto 
priemonėmis taisyklių, pasirūpinti reikiamomis saugos vandenyje priemonėmis (gelbėjimosi ratai, 
liemenės); be vadovo leidimo nelipti į vandenį, nesimaudyti nepažymėtoje maudymosi vietoje. 
2.3. Terminiai nudegimai.Laikytis priešgaisrinių ir aplinkosaugos reikalavimų. Laužą kurti tik su 
pirštinėmis ir galvos apdangalu ne arčiau kaip 50 m. nuo medynų pakraščių. 
2.4. Sužeidimo galimybė. Laikytis saugaus eismo, elgesio gamtoje, viešose vietose taisyklių. 
2.5. Saulės smūgis, nušalimai. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų pasirūpinti tinkama apranga ir 
galvos apdangalu. 
2.6. Vabzdžių įgėlimai, erkės, gyvatės, šuns, laukinio žvėries įkandimas. Pasirūpinti  tinkama apranga ir 
apavu (storapadžiai batai ir kt.), vengti nuošalių sodybų, kur galima grėsmė sutikti nepririštus šunis; 
išsiaiškinti, ar vietovė nėra paskelbta pasiutligės zona. 
3.VEIKSMAI PRIEŠ ŽYGĮ 
3.1. Sutvarkomi žygio dokumentai, sudaromas dalyvaujančių mokinių, grupių sąrašas, gaunamas 
direktoriaus leidimas vykdyti žygį, pasirūpinama būtinu inventoriumi, vaikų maitinimu, pirmosios 
pagalbos rinkiniu, gelbėjimosi priemonėmis (priklausomai nuo žygio pobūdžio). 
3.2. Suderinamos nakvynių vietos (jeigu žygis trunka ilgiau nei parą). 
3.3. Patikrinamos ir įruošiamos maudymosi vietos. 
3.4. Patikrinamos pavojingų perėjų vietos. 
3.5. Informuojami apie žygio vykdymą tėvai ar globėjai. 
3.6. Pravedamas saugaus eismo, maudymosi, elgesio gamtoje ir priešgaisrinės saugos instruktažai.  
4. VEIKSMAI ŽYGIO METU 
4.1. Užtikrinama, kad būtų laikomasi mokinių instruktavimo reikalavimų. 
4.2. Stebima, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės, vykdytų pavestas užduotis. 
5. VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS 
5.1. Suteikiama pirmoji pagalba. 
5.2. Informuojami tėvai ar globėjai. 
5.3. Esant reikalui, kviečiama pirmoji medicinos pagalba. 

TVIRTINU 
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6. VEIKSMAI PO ŽYGIO 
6.1. Aptariami žygio rezultatai. 
6.2. Išsiaiškinamos klaidos bei trūkumai ir numatomos priemonės jiems išvengti ateityje. 
6.3. Mokiniai palydimi į atvykimo vietą. 
 

 
 
 
   Instrukciją parengė                      ......................                  .....................................                                                  
                                                                         (parašas)                                     (vardas, pavardė) 
............................................. 
               (data) 
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MOKINIŲ EKSKURSIJOS 

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

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

                                     SAUGOS  IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr._____ 

 

      1.BENDROJI DALIS . 
1.1.Instrukcija yra norminis mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams jų veiklos ir elgesio 

reikalavimus ekskursijos metu, kad nebūtų padaryta žala mokinių saugai, sveikatai ir gamtai. 
1.2.Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus ir reikalauja griežtai laikytis saugos 

priemonių, elgesio taisyklių, etiketo reikalavimų kiekviename ekskursijos etape. 
1.3.Mokiniui, supažindintam pasirašytinai su šia instrukcija ir pažeidusiam šios instrukcijos 

reikalavimus, taikoma drausminė  atsakomybė pagal mokykloje nustatytą tvarką.  
1.4.Renginio organizatorius atsako už vaikų gyvybę ir saugumą renginio metu. 

 
2. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI IŠVYKOS METU. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ 
POVEIKIO. 

2.1. Neatsargus elgesys, galintis sukelti eismo įvykį, laukiant autobuso ar autobuse. Saugos 
priemonė- laikytis saugaus eismo taisyklių ir etiketo reikalavimų autobuse. 
2.2. Traumos ir sužalojimai dėl autoįvykio. Saugos priemonės- instruktažas apie saugų elgesį 
gatvėse, nuolatinis mokinių stebėjimas išvykos metu. 
2.3.   Traumos ir sužalojimai ne dėl autoįvykio. Saugos priemonė-  instruktažas apie saugų. 
Nuolatinis mokinių stebėjimas. 
2.4. Skrandžio negalavimai. Saugos priemonė- išankstinis pokalbis apie taisyklingą maisto 
produktų pasirinkimą išvykai. 
2.5. Saulės smūgis. Saugos priemonė- aprangos pritaikymas oro sąlygoms, kepurės, skarelės 
dėvėjimas. 
  

3. VEIKSMAI PRIEŠ EKSKURSIJĄ PRADŽIĄ. 
3.1.Turizmo renginio programos parengimas, maršruto aprašymas, mokinių sąrašo parengimas ir 

saugos ir sveikatos instrukcijos parengimas. 
3.2.Tėvų informavimas apie numatomos išvykos tikslus, maršrutą, išvykimo ir atvykimo laiką ir 

vietą, vaikų mitybą, saugą, pinigines išlaidas. 
3.3.Mokinių instruktažas dėl saugaus elgesio išvykos metu, supažindinimas su aplinkosaugos, 

priešgaisrinės saugos reikalavimais. 
      3.4.Vaikų saugos instruktavimų registracijos žurnalo pildymas. 
      3.5. Direktorius tvirtina programą, maršrutą, dalyvių sąrašą. 
    3.6. Mokinių informavimas apie išvykimo ir atvykimo vietą ir laiką. 
    3.7. Mokinių informavimas, kad jie privalo vykdyti išvykos vadovo nurodymus. 
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4. VEIKSMAI IŠVYKOS METU. 
4.1.Visi griežtai laikosi mokytojo nurodymų ir saugos reikalavimų. 
4.2.Nuolat teikiama informacija vaikams apie atvykimo į punktus laiką, susirinkimo vietas. 
4.3. Stebima, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės. 
4.4.Skiriamas laikas mokinių pietums. 
4.5.Esant reikalui suteikiama pirmoji pagalba. 

 
 
 5. VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS. 

5.5.Suteikiama pirmoji pagalba. 
5.6. Esant reikalui kviečiama greitoji pagalba, policija. 
5.7.Apie įvykį informuojami mokyklos vadovai ir tėvai. 
5.8. Susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičiamas maršrutas arba 

išvyka nutraukiama. 
 
6.VEIKSMAI PO IŠVYKOS. 

4.6.Mokiniai po išvykos palydimi į mokyklą. 
4.7.Įvertinamas mokinių elgesys ir saugos bei sveikatos instrukcijos laikymasis  išvykos metu. 
4.8.Išvykos rezultatai aptariami su mokiniais. 

 
 
 
 
 
 
   Instrukciją parengė                      ......................                  .....................................                                                                        
                                                                         (parašas)                                     (vardas, pavardė) 
............................................. 
               (data) 
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MOKINIŲ IŠVYKOS PRIE VANDENS TELKINIŲ, BASEINŲ 

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

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

                                     SAUGOS  IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr._____ 

 

      1.BENDROJI DALIS . 
1.1.Instrukcija yra norminis mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams jų veiklos ir elgesio 

reikalavimus išvykos metu, kad nebūtų padaryta žala mokinių saugai, sveikatai ir gamtai. 
1.2.Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus ir reikalauja griežtai laikytis saugos 

priemonių, elgesio taisyklių, etiketo reikalavimų kiekviename išvykos etape. 
1.3.Mokiniui, supažindintam pasirašytinai su šia instrukcija ir pažeidusiam šios instrukcijos 

reikalavimus, taikoma drausminė  atsakomybė pagal mokykloje nustatytą tvarką.  
1.4.Renginio organizatorius atsako už vaikų gyvybę ir saugumą renginio metu. 

 
2. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI IŠVYKOS METU. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ 
POVEIKIO. 

2.1. Neatsargus elgesys, galintis sukelti eismo įvykį, laukiant autobuso ar autobuse. Saugos 
priemonė- laikytis saugaus eismo taisyklių ir etiketo reikalavimų autobuse. 
2.2. Traumos ir sužalojimai dėl autoįvykio. Saugos priemonės- instruktažas apie saugų elgesį 
gatvėse, nuolatinis mokinių stebėjimas išvykos metu. 
2.3.   Traumos ir sužalojimai ne dėl autoįvykio. Saugos priemonė-  instruktažas apie saugų. 
Nuolatinis mokinių stebėjimas. 
2.4. Skrandžio negalavimai. Saugos priemonė- išankstinis pokalbis apie taisyklingą maisto 
produktų pasirinkimą išvykai. 
2.5. Saulės smūgis. Saugos priemonė- aprangos pritaikymas oro sąlygoms, kepurės, skarelės 
dėvėjimas. 
2.5. Vaiko skendimas. Saugumo priemonė - laikytis maudimosi taisyklių, be mokytojo leidimo 
neiti į vandenį, nesimaudyti nepažįstamoje maudimosi vietoje, turėti gelbėjimosi liemenę.  

  
3. MAUDYMOSI REIKALAVIMAI 

 
3.1. Turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais. 
3.2. Vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto.  
3.3. Maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji. 
3.4. Maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint. 
3.5. Vienu metu maudytis leidžiama ne daugiau kaip 8 vaikams. 
3.6. Paplūdimio ir maudymosi ribos vaikams turi būti specialiai pažymėtos. Gylis maudymosi 
vietose turi būti ne didesnis kaip 0,7 metro ikimokyklinio amžiaus vaikams ir vaikams 

TVIRTINU 
Mokyklos direktorius  
 
Mečislava Petkevič  
20___-____-_____ 



nemokantiems plaukti. Nuo 0,7 metro iki 1,3 metro – mokyklinio amžiaus vaikams ir mokantiems 
plaukti vaikams. 
3.7. Maudytis rekomenduojama saulėtą, nevėjuotą dieną, esant ne žemesnei kaip +20C oro 
temperatūrai (jei vaikai maudosi pirmą kartą. Jeigu vaikai jau yra maudęsi, galima leisti maudytis 
esant ne žemesnei kaip +16 C vandens temperatūrai). Maudymosi trukmė nuo 7 iki 30 min. 
Karštomis dienomis vaikai gali maudytis 2 kartus per dieną. 
Saulės procedūros sveikiausios iki 11 val. ir po 16 val. Saulės procedūrų metu vaikai turi būti su 
kepuraitėmis ar skarutėmis. 
3.8. maudymosi metu draudžiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo signalas. 

 
 

4. VEIKSMAI PRIEŠ IŠVYKOS PRADŽIĄ. 
4.1.Turizmo renginio programos parengimas, maršruto aprašymas, mokinių sąrašo parengimas ir 

saugos ir sveikatos instrukcijos parengimas. 
4.2.Tėvų informavimas apie numatomos išvykos tikslus, maršrutą, išvykimo ir atvykimo laiką ir 

vietą, vaikų mitybą, saugą, pinigines išlaidas. 
4.3.Mokinių instruktažas dėl saugaus elgesio išvykos metu, supažindinimas su aplinkosaugos, 

priešgaisrinės saugos reikalavimais. 
      4.5. .Vaikų saugos instruktavimų registracijos žurnalo pildymas. 
      4.6.  Direktorius tvirtina programą, maršrutą, dalyvių sąrašą, saugos ir sveikatos instrukciją, 
nustato išvykos vadovo pareigas. 
    4.7.  Mokinių informavimas apie išvykimo ir atvykimo vietą ir laiką. 
    4.8.  Mokinių informavimas, kad jie privalo vykdyti išvykos vadovo nurodymus. 

 
 
5. VEIKSMAI IŠVYKOS METU. 
5.1.Visi griežtai laikosi mokytojo nurodymų ir saugos reikalavimų. 

  5.2.Nuolat teikiama informacija vaikams apie atvykimo į punktus laiką, susirinkimo vietas. 
      5.3.Stebima, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės. 
      5.4. Skiriamas laikas mokinių pietums. 
      5.5.Esant reikalui suteikiama pirmoji pagalba. 
 
 
 6. VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS. 

6.1. Suteikiama pirmoji pagalba. 
6.2. Esant reikalui kviečiama greitoji pagalba, policija. 
6.3.Apie įvykį informuojami mokyklos vadovai ir tėvai. 
6.4. Susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičiamas maršrutas arba išvyka 

nutraukiama. 
 
7.VEIKSMAI PO IŠVYKOS. 

7.1.Mokiniai po išvykos palydimi į mokyklą. 
7.2.Įvertinamas mokinių elgesys ir saugos bei sveikatos instrukcijos laikymasis  išvykos metu. 
7.3.Išvykos rezultatai aptariami su mokiniais. 

 
 
 
 
   Instrukciją parengė                      ......................                  .....................................                                                                        
                                                                         (parašas)                                     (vardas, pavardė) 
............................................. 
               (data) 



VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO VIDURINĖ MOKYKLA 
 

   
 
 

 

 

 

MOKINIŲ DALYVAUJANČIŲ VARŽYBOSE 

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

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

                                     SAUGOS  IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr._____ 

 

      1.BENDROJI DALIS . 
1.5. Instrukcija yra norminis mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams jų veiklos ir elgesio 

reikalavimus išvykos metu, kad nebūtų padaryta žala mokinių saugai, sveikatai ir gamtai. 
1.6. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus ir reikalauja griežtai laikytis saugos 

priemonių, elgesio taisyklių, etiketo reikalavimų kiekviename išvykos etape. 
1.7. Mokiniui, supažindintam pasirašytinai su šia instrukcija ir pažeidusiam šios instrukcijos 

reikalavimus, taikoma drausminė  atsakomybė pagal mokykloje nustatytą tvarką.  
1.8. Renginio organizatorius atsako už vaikų gyvybę ir saugumą renginio metu. 

 
2. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI IŠVYKOS METU. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ 
POVEIKIO. 

2.1. Neatsargus elgesys, galintis sukelti eismo įvykį, laukiant autobuso ar autobuse. Saugos 
priemonė- laikytis saugaus eismo taisyklių ir etiketo reikalavimų autobuse. 
2.2. Traumos ir sužalojimai dėl autoįvykio. Saugos priemonės- instruktažas apie saugų elgesį 
gatvėse, nuolatinis mokinių stebėjimas išvykos metu. 
2.3.   Traumos ir sužalojimai ne dėl autoįvykio. Saugos priemonė-  instruktažas apie saugų. 
Nuolatinis mokinių stebėjimas. 
2.4. Skrandžio negalavimai. Saugos priemonė- išankstinis pokalbis apie taisyklingą maisto 
produktų pasirinkimą išvykai. 
 

3. VEIKSMAI PRIEŠ IŠVYKOS PRADŽIĄ. 
3.1.Turizmo renginio programos parengimas, maršruto aprašymas, mokinių sąrašo parengimas ir 

saugos ir sveikatos instrukcijos parengimas. 
3.2.Tėvų informavimas apie numatomos išvykos tikslus, maršrutą, išvykimo ir atvykimo laiką ir 

vietą, vaikų mitybą, saugą, pinigines išlaidas. 
3.3.Mokinių instruktažas dėl saugaus elgesio išvykos metu, supažindinimas su aplinkosaugos, 

priešgaisrinės saugos reikalavimais. 
      3.4.Vaikų saugos instruktavimų registracijos žurnalo pildymas. 
      3.5. Direktorius tvirtina programą, maršrutą, dalyvių sąrašą, saugos ir sveikatos instrukciją, 
nustato išvykos vadovo pareigas. 
    3.6. Mokinių informavimas apie išvykimo ir atvykimo vietą ir laiką. 
    3.7. Mokinių informavimas, kad jie privalo vykdyti išvykos vadovo nurodymus. 

 
 
 

TVIRTINU 
Mokyklos direktorius  
 
Mečislava Petkevič  
20___-____-_____ 



4. VEIKSMAI IŠVYKOS METU. 
4.1.Visi griežtai laikosi mokytojo nurodymų ir saugos reikalavimų. 
4.2.Nuolat teikiama informacija vaikams apie atvykimo į punktus laiką, susirinkimo vietas. 
4.3. Stebima, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės. 
4.4.Skiriamas laikas mokinių pietums. 
4.5.Esant reikalui suteikiama pirmoji pagalba. 

 
 
 5. VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS. 

5.9. Suteikiama pirmoji pagalba. 
5.10. Esant reikalui kviečiama greitoji pagalba, policija. 
5.11. Apie įvykį informuojami mokyklos vadovai ir tėvai. 
5.12.  Susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičiamas maršrutas arba išvyka 

nutraukiama. 
 
6.VEIKSMAI PO IŠVYKOS. 

6.4.Mokiniai po išvykos palydimi į mokyklą. 
6.5.Įvertinamas mokinių elgesys ir saugos bei sveikatos instrukcijos laikymasis  išvykos metu. 
6.6.Išvykos rezultatai aptariami su mokiniais. 

 
 
 
 
 
 
   Instrukciją parengė                      ......................                  .....................................                                                                        
                                                                         (parašas)                                     (vardas, pavardė) 
............................................. 
               (data) 


