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Papildoma informacija norint tapti stovyklos vadovu 

 Dirbant mūsų stovyklose, būtina darbo periodui išsipirkti verslo liudijimą (arba individualios 

veiklos pažymą); 

 Prieš pradedant dirbti su vaikais būtina pasitikrinti sveikatą,  pagal sveikatos knygelėje 

surašytus rizikos faktorius , kuriuos pateiksime prieš stovyklą; 

 Dirbant mūsų stovyklose privalote būti išklausę pirmos pagalbos kursus ir turėti tai liudijantį 

pažymėjimą; 

 Dirbant mūsų stovyklose privalote būti išklausę geros higienos praktikos ir įgūdžių kursus ir 

turėti tai liudijantį pažymėjimą. 

 Dirbant mūsų stovyklose, privaloma būti išklausius pedagoginių-psichologinių žinių kursus, 

jei neturite pedagoginio išsilavinimo. 

 Pradedant dirbti su vaikais, samdomi darbuotojai privalo pristatyti pažymą iš informatikos ir 

ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos – „ Dėl įtariamųjų , kaltinamųjų ir 

nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį. 

 Pedagoginis aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas – privalumas. 

 

Taisyklės stovyklos vadovams 

 Laikytis nustatytos dienotvarkės. Kontroliuoti, kad vaikai jos laikytųsi; 

 Laikytis reikalavimų dėl saugumo – bėgioti ar žaisti aktyvius žaidimus vaikams galima tik su 

sportiniais bateliais. Į vandenį lipti vaikai gali tik su saugos liemenėmis. Einant į žygį, dėvėti 

liemenes su atšvaitais ir kita.  

 Atvykus stovyklautojams, pasirašyti su stovyklautojo atstovais stovyklavimo sutartis.  

 Pravesti vaikams pažintinį susirinkimą, supažindinti su taisyklėmis, saugumo reikalavimais. 

 Prieš prasidedant stovyklai, pasidaryti sąrašą, kurie vaikai kam nors alergiški ar turi sveikatos 

sutrikimų, kad žinotumėte stovyklos metu kaip elgtis nelaimės atveju ir kokius vaistus jam 

būtina vartoti . Vaistus stovyklautojui stovyklos metu galima duoti tik stovyklautojo atstovo 

prašymu. Jei stovyklautojas turi vartoti kokius nors vaistus, stovyklos atstovas, turi Jus 

informuoti ir juos perduoti, ant jų užrašius: vardą, pavardę ir eigą kaip ir kokius vaistus 

vartoti.  

 Atminkite, kad stovyklos metu svarbiausias tikslas - vaikų užimtumas ir jų gerovė; 

 Mokėti suteikti pirmąją pagalbą. Susižalojus vaikui, matant, kad būtina medikų pagalbą, kuo 

skubiau nugabenti į pirmos pagalbos punktą. Nedvejokite ir nespėliokite - "gal pagerės, gal 

nieko čia baisaus". Prieš priimant bet kokius sprendimus dėl vaiko tolimesnio gydymo, būtina 

informuoti stovyklos organizatorių ir vaiko atstovus. Prieš vykstant į medicinos įstaigą, 

nepamirškite pasiimti vaiko asmens dokumento kopijos (jei toks yra) ir stovyklavimo sutartį; 

 Stovyklos metu kiekvienas vakaras vaikams turi būti užimtas aktyvia veikla; 

 Stovyklautojų ramybės metu kontroliuoti ar vaikai jau miega, ar vienas kitam netrukdo 

miegoti, kaip jie jaučiasi ir/ar jiems nieko netrūksta. 

 Stovyklautojų ramybės metu, stovyklautojų telefonai turi būti vadovų žinioje; 

 Planuoti kiekvienos dienos užimtumą ir visada būti pasiruošus vaikų užimtumui pasikeitus 

oro sąlygoms ( užsiėmimai viduje); 

 Laikytis higienos reikalavimų. Palaikyti švarą ir tvarką stovyklavietėje, laiku šalinti atliekas, 

reikalauti, kad vaikai tvarkytųsi kambarius, atlikti kambarių patikrinimą. Nuolatos kartoti, kad 

būtina plautis rankas ir patiems praustis stovyklos metu privaloma.  
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 Pravesti kiekvieną rytą mankštą; 

 Vaikus rytais žadinti be streso, ramiai su džiugesiu pradėti naują dieną; 

 Stebėti, kad vaikai pilnavertiškai maitintųsi ir vartotų pakankamai skysčių, ypatingai karštą 

vasaros dieną. Niekada vaikų neversti valgyti, to ko jie nenori valgyti. Niekada vaikų neversti 

suvalgyti visko, kas yra lėkštėje. Jei yra galimybė, geriau vaikams leisti pasirinkti kiek ir ko 

dėti jiems į lėkštę. 

 Atminkite, kad stovyklos metu griežtai draudžiama vartoti "čipsus", energetinius gėrimus; 

 Jei atsitiktų taip, kad būtina patikrinti stovyklautojų daiktus, privalote tai daryti ne vienas, o 

su kitais stovyklos vadovais ar savanoriais. Jei būtina paimti iš stovyklautojo daiktus, kurių 

negalima stovyklos metu turėti, juos privalote grąžinti stovyklautojo atstovams atvykus jo 

pasiimti; 

 Planuoti veiklą su paslaugų teikėjas ir /ar instruktoriais. Bendradarbiauti su jais: domėtis 

vaikų pasiekimais, padėti jiems esant būtinybei, informuoti vaikus dėl saugumo, juos stebėti 

pamokų metu. Užsiėmimo metu visi vaikai privalo dėvėti saugos priemones, kontroliuoti tai. 

 Stebėti vaikų psichologinę aplinką. Kuo greičiau spręsti konfliktines situacijas. Jokių patyčių, 

diskriminacijos negali būti stovyklos metu. 

 Griežtai draudžiama naudoti jėgą, smurtą prieš vaikus. Visos problemos, nesusipratimai turi 

būti sprendžiami pokalbio forma, ramiai, nepanikuojant, be streso ir blogų emocijų; 

 Bendrauti su vaikų globėjais, teikti jiems informaciją apie vaikų pasiekimus, spręsti 

problemas (jei tokių iškilo); 

 Prieš išvykstant stovyklautojams iš stovyklos, patikrinkite ar nepaliko vaikai savo daiktų. Apie 

paliktus daiktus būtina informuoti stovyklautojo atstovus ir/ar stovyklos organizatorių. Prieš 

išvykstant stovyklautojams privaloma grąžinti visą būtiną inventorių ar saugos priemones 

paslaugų teikėjams, instruktoriams pagal sudarytą sąrašą. 

 Išvykus stovyklautojams, stovyklavietėje būtina palikti švarą ir tvarką. 

 Atminkite: blogų vaikų nėra, viskas priklauso nuo mūsų požiūrio į esamą situaciją, žmones ir 

bendravimą. Vadovai turi būti emociškai stabilūs, kontroliuoti bet kokią situaciją, būti 

lankstūs, draugiški ir perteikti kuo daugiau vaikams žinių, gero energijos, motyvacijos ir 

linksmų akimirkų. 
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