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Žygio iš/į Vilniaus Valdorfo Žaliąją mokyklą Rekomendacijos 
 

 

Žygis į ir iš mokyklos nuo Skirgiškių stotelės iki Malūno g.37 yra Vilniaus Valdorfo 

Žaliosios vertybė, išskirtinė mūsų mokyklos galimybė mokiniams susisieti su gamta, būti gryname ore 

bei judėti. Žygis yra visapusiško žmogaus ugdymo dalis.  

 

Mokyklos žygio maršrutas: Skirgiškių stotelė – Saulės alėja – miškas- tiltas per upelį – mokykla 

Malūno g.37. 

 

Mokyklos žygio maršrutu į ir iš mokyklos keliauja visų klasių mokiniai. 

Jei mokinys į/iš mokyklos vežamas automobiliu, jis išlaipinamas/pasiimamas Skirgiškių stotelėje arba 

SB Parama žiedelyje. 

Dieną po pamokų pirmų ir antrų klasių mokiniai bei visi mokiniai po popiečio grupės nuo 

mokyklos Malūno g.37 iki Žalgirio stotelės keliauja kartu su lydinčiuoju asmeniu. Kiti mokiniai 

keliauja savarankiškai.  

 

Tamsiu paros metu mokiniai apsirūpina žibintuvėliais ir atšvaitais. 

 

Žygio bei elgesio autobuse rekomendacijos: 

 Žygio pradžia dieną po pamokų – Saulės terasa, vakare po popiečio – prie popiečio klasės. 

Iškeliaujame mokytojui davus ženklą. Žygio stoteles, mokytojų lenkimą ir kt. lydintis 

mokytojas pagal poreikį pakoreguoja. 

 Per pietus nelenkiame priekyje einančio mokytojo. Rytais ir po popiečio lenkti galima. 

 Gatve einame kaire kelio puse, arti kelkraščio.   

 Atvažiavus autobusui, leidžiame išlipti keleviams. Stotelėje stovime atsitraukę per metrą nuo 

gatvės, ypač pasirodžius autobusui.  

 Į autobusą lipame tokia tvarka. Dieną pro galines duris lipa 1-3 klasių mokiniai ir sėdasi 

autobuso gale; per vidurines-priekines duris lipa visi mokiniai nuo 4 klasės, praleisdami į priekį 

suaugusius ir senjorus. Vakare po popiečio visi mokiniai lipa į autobuso galą. 

 Autobuse ramiai stovime arba sėdime, kalbame negarsiai, nesinaudojame telefonais, 

nevalgome, geriame iš saugių buteliukų ar gertuvių. Laikomės elgesio viešajame transporte 

taisyklių.  

 Įspėjus lydintį mokytoją, telefonu galima paskambinti, parašyti sms tėvams. 

 Atsižvelgiame į lydinčiojo mokytojo pastabas. 

 Išlipus iš autobuso, einame pro autobuso galą. 

 Išlipus Žalgirio st. tėvų laukiame stotelėje. 

 Pagalius paliekame miške.  

 Žygio metu sodininkų gėrybių (obuoliai ir kt) nerenkame.  

 Lydintis mokytojas apie mokinių netinkamo elgesio atvejus praneša klasės mokytojams ir 

pedagogų kolegijai. 

 

 


