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isakymu Nr.V-frf

MOKINIU VEZIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokiniq veZimo mokykliniu autobusu tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) reglamentuoja
kaimuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenandiq mokiniq, kurie mokosi pagal
prie5mokyklinio ir bendrojo ugdymo programas (toliau - mokiniai), veZimo mokykliniu autobusu
tvark4, mokiniq veLimq mokykliniu autobusu organizuojandiq ir vykdandiq asmenq funkcijas,
pareigas ir atsakomybg.

2. Apra5o paskirtis - reglamentuoti mokiniq veLim1 mokykliniu autobusu, kad b[tq
uZtikrintas tinkamas ir saugus mokiniq veZimas imokykl4 ir atgal.

3. Apra5e vartojamos s4vokos:
3.1. Mokyklinis autobusas - geltonas vaikq veZimo skiriamaisiais Zenklais paZenklintas

autobusas, kuriuo veLani mokiniai.
3.2. Kitos Apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos

Respublikos Svietimo istatyme ir Keliq eismo taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2002 m. gruodZio 11 d. nutarimu Nr. 1950 ,,Del Keliq eismo taisykliq patvirtinimo"
(toliau - Keliq eismo taisykles).

4. Mokiniq veZimqmokykliniu autobusu organizuoja mokyklos vadovas.
5. Mokiniq veZimas mokykliniu autobusu organizuojamas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliq keliais istatymu,
Lietuvos Respublikos keliq transporto kodeksu, Keliq eismo taisyklemis, mokyklinio autobuso
vairuotojo darbo instrukcija ir mokyklinio autobuso vairuotojo instruktavimo tvarka, bei
atsiZvelgiant i Mokiniq veZiojimo orgarizavimo metodines rekomendacijas, kurioms pritarta
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodZio 11 d. isakymu Nr. ISAK-
1778 ,,Del Mokiniq veZiojimo organizavimo metodiniq rekomendacijq" (toliau - Mokiniq
veZioj imo orgarizavimo metodines rekomendacij os).

6. Kvalifikaciniai ir elgesio reikalavimai mokyklinio autobuso vairuotojui nustatyti
mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcijoje, Keliq eismo taisyklese, Cl, ClE, C, CE, Dl,
DlE, D, DE kategorijq motoriniq transporto priemoniq vairuotojq mokymo pradinei profesinei
kvalifikacijai igyti ir vairuotojq periodinio profesinio mokymo tvarkos apra5e, patvirtintame
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 20ll m. vasario 3 d. isakymu Nr. 3-79 ,,Del Cl, ClE,
C, CE, Dl, DlE, D, DE kategorijq motoriniq transporto priemoniq vairuotojq mokymo pradinei
profesinei kvalifikacijai igyti ir vairuotojrl periodinio profesinio mokymo tvarkos apra5o
patvirtinimo", ir kituose 5i4 sriti reglamentuojandiuose Lietuvos Respublikos teises aktuose.

II ftKYNIITft
MOKTNTU VEZTMO MOKYKLTNIU AUTOBUSU ORGANTZAVIMAS

7. Mokyklinio autobuso marSrutai, tvarkara5diai, veZamq mokiniq s4ra5ai rengiami ir
sustojimo vietos nustatomos remiantis Mokiniq veZiojimo organizavimo metodinemis
rekomendacijomis.

8. Kiekvienais mokslo metais mokyklinio autobuso sustojimo vietas nustato, marSrutus,
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tvarkaraSdius ir veZamq mokiniq sqra5us, dalyvaujant mokyklinio autobuso vairuotojui, sudaro uZ
orgarizuot4 mokiniq veLimq atsakingas asmuo, tvirtina mokyklos vadovas.

9. Sustojimo vietos nustatomos, marSrutai, tvarkaraSdiai ir veLarnq mokiniq s4ra5ai
sudaromi ir jei prireikia, koreguojami, ivertinus rnokirritl vaZiavimo poreikius. UZti'krinama, kad i
pavelarr4 mokiniq s4ra5us bDtq itraukiami mokiniai, besimokantys pagal prie5mokyklinio ir
bendrojo ugdymo programas, kurie gyvena kaimuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos. {
mokykliniu autobusu velamqmokiniq s4ra54 iraSomi ikimokyklinio ugdymo grupes vaikai.

10. Vienu metu veZamq mokiniq negali btiti daugiau, negu mokykliniame autobuse yra
sedimq vietq keleiviams.

11. Mokyklinio autobuso sustojimo vietos parenkamos ten, kur yra nuolatines mar5rutiniq
autobusq stoteles, kelio neuZstoja kliltys, yra geras matomumas i abi puses. Sustojimo vietos
neturi b[ti ties kelio vingiu ar i5tisine Zenklinimo linija, ikalneje, nuokalneje, ten, kur del riboto
matomumo sustoti dratdiia Keliq eismo taisykles. Sustojimo vietos nustatomos taip, kad
mokiniams nereiketq kirsti vaZiuojamosios kelio dalies, o jeigu tai neiSvengiana, kad perejimo
vietos b[tq saugios.

12. Nesudaromi marSrutai, kuriq trukme i vien4 pusg yra ilgesne kaip viena valanda.
13. Kelioniq marSrutus, tvarkaraSdius ir veZamq mokiniq s4ra5us turi vairuotojas ir uZ

organizuotq mokiniq veLim4 atsakingas mokyklos darbuotojas. Sie dokumentai turi bDti
mokykliniame autobuse ir pavie5inti mokyklos informavimo priemonese (skelbimq lentose fu / ar
interneto svetaindse, ir I n elektroninio dienyno atitinkamuose skiltyse ir kt.), kelioniq marSrutus
ir tvarkaraSdius turi tureti mokiniai ir jq tevai (globejai). Jeigu mar5rutai ir tvarkaraSdiai keidiami,
su pakeitimais nedelsiant supaZindinami mokiniai ir jq tevai (globejai), apie tai paskelbiama
mokyklos informavimo priemonese.

III SKYRIUS
MOKINIU VEZIMAS MOI(YKLINIU AUTOBUSU

14. Vairuotojas iki mokiniq veZimo nustatytu (-ais) mar5rutu (-ais) pradZios Zino mokiniq
veiimo marSrut4, tvarkara3ti, sustojimo vietas, kitus su veZimu susijusius dokumentus, susipaZista
su veZamais mokiniais. UZ organizuot4 mokiniq veLimq atsakingas asmuo ir vairuotojas su
mokiniais aptaia vaiiavimo tvark4 ir taisykles, klasiq vadovai su jomis mokinius supaZindina
pasira5ytinai.

15. Yelant ikimokyklinio anLiaus vaikus, mokykliniame autobuse vaZiuoja mokinius
lydintis asmuo.

16. Mokiniai ilaipinami ar i5laipinami tik patvirtinto marSruto numatytose nuolatinese
mokyklinio autobuso sustojimo vietose.

17. { sustojimo viet4 mokyklinis autobusas atvaliuoja ir i5vaZioja i5 jos tvarkara5tyje
nustatytu laiku. Mokiniai instruktuojami, kaip elgtis, jeigu autobusas veluoj a ar neatvaiiuoja.

18. Mokiniai mokyklinio autobuso sustojimo vietoje turi biiti ne veliau kaip tvarkaraStyje
nustat5rtu laiku. Jeigu mokiniai nuolat veluoja i mokyklini autobus4, vairuotojas prane5a uZ
organizuot4 mokiniq velim4mokykloje atsakingam asmeniui, kuris i5siai5kina velavimo prieZastis
irias Salina.

19. Mokiniai mokykliniame autobuse turi nusiimti kuprines, sedeti ramiai, uZsisegg saugos
dirZus, nevaik5dioti.

zfi. I ffiokykl4 aruezli r110klfllal lsleldzlnffil tall, kAd jlens r'rnrniknrrl pnrniti knlio
2l.Tikmokykliniam autobusui sustojus mokiniai gali prieiti prie autobuso, norddami ilipti

ar pakilti i5 uZimamq sedimq vietq, noredami i5lipti. Vairuotojas stebi, kad i autobus4 bttq ilipama
ir i5lipama tik jam visiSkai sustojus. { autobus4 pirmieji llipa jaunesni mokiniai, pirmieji iSlipa -
vyresni. Atidaryti autobuso duris ir ileisti arba i5leisti mokinius vairuotojas turi tik autobusui
sustojus ir isitikings, kad yra saugu.

22.IlIipandius mokinius vairuotojas ispeja, kad i5lipg i5 mokyklinio autobuso jie neitq per
keli4 pro autobuso galq ir prieki, o palauktq, kol jis nuvaZiuos, arba prie5 pereidami keli4,
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mokiniai paejetq toliau nuo autobuso galo, kad matytq keli4. Tamsiu paros metu vairuotojas,
mokinius lydintis asmuo ir mokiniai turi buti su at5vaitais.

23. Atsitikus bet kokiam nenumatytam atvejui, mokiniai nepaliekami vieni, be prieZiuros.

fvykus eismo ivykiui, jei yra suZeistq, nedelsiant kviediarna greitoji medicinine pagalba ir policija,
j ei imanoma, suteikiam a pagalba.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJU PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

24.Mokyklos vadovas:
24.1. i5siai5kina mokinil vaLiavimo poreikius, nustato mokiniq instruktavimo tvark4,

tvirtina marSrutus, tvarkara5dius, sustojimo vietas, mokykliniais autobusais veZamq mokiniq
s4ra5us, prireikus juos koreguoja;

24.2. tvirtina mokyklinio autobuso vairuotojo pareigini apraS4, nustato jo instruktavimo
tvark4;

24.3. pireikus skiria mokinius lydinti asmeni, nustato jo funkcijas, teises ir pareigas;
24.4. skiriauL organizuot4 mokiniqveZim4 atsaking4 asmeni, nustato jo funkcijas, teises ir

pareigas;
24.5. uZtikrina mokiniq ir jr+ tevq (globejq ar rupintojq) informavimq apie mokyklinio

autobuso marSrutus, tvarkara5dius, sustojimo vietas, mokiniq elgesi vaZiuojant, sustojus,
neatvykus mokykliniam autobusui, ir informacijos vie5inim4 mokyklos informavimo priemondse
(interneto svetain6se, naudojamo elektroninio dienyno atitinkamose skiltyse, skelbimq lentose ir
kt.);

24.6. uLlil<rina anksti i mokykl4 atveLarnq ir laukiandiq pamokq pradZios mokiniq ir
mokiniq, laukiandiq mokyklinio autobuso po pamokq ar kitq renginiq, uZimtum4, atsako uZ jq
saugum4;

27.7. kontroliuoja mokiniq veZimo kokybg, nedelsdamas reaguoja i mokiniq veZimo
mokykliniu autobusu tr[kumus ir juos Salina.

25.U2 organizuot4 mokiniq veLimE atsakingas asmuo vykdo mokyklos vadovo nustatytas
funkcijas, palaiko nuolatini ry5i tarp vairuotojo, mokiniq, tevq (globejq) ir mokyklos, sprendZia
kasdienius kl arrsimns ir aiikinasi nenrrmatyfas sifiracij as

26.Yairuotojas veZa mokinius vadovaudamasis Keliq eismo taisyklemis ir Siuo Apra5u. Jis
privalo nedelsdamas informuoti mokyklos vadov4 ar tL organizuot4 mokiniq veLim4 atsaking4
asmeni apie visas i5kilusias mokiniq veZimo problemas (marSrutq organizavimo, autobuso
techninio aptarnavimo ir remonto, technines apZiuros, grafiko, mokiniq elgesio, jq punktualumo ir
t.t.).

27.Yairuotojas ir mokinius lydintis asmuo turi:
27 .1. kultiringai ir mandagiai elgtis;
27.2. piLlnreti, kad mokiniai saugiai iliptr+ i transporto priemong ir i5liptq i5 jos, naudotqsi

irengtomis prisegimo sistemomis;
27.3. stebeti, kad mokiniai ne5iuk5lintq, netriuk5mautq, uZkirsti keli4 drausmes

paZeidimams ir patydioms;
27.4. illiparfiiems mokiniams priminti, kad i kit4 kelio (gatves) pusg jie eitq tik nuvaZiavus

autobusui ir tik pesdiqjq perejoje, o jei jos nera, stadiu kampu, isitiking, kad arti nlravaLiuojandiq
transporto priemoniq;

27,5. uitikrinti, kad mok{rklinio autobuso salone rreiant mokinius nebUtq veiema jokiq
kroviniq, a3triq ar sunkiq daiktq, kurie sukeltq pavojq staigiai stabdant ar eismo ivykio metu, bei
kad neb[tq ve1ami pa5aliniai asmenys arba daugiau mokiniq, negu mokykliniame autobuse yra
sedimq vietrtr.

28. Mokyklinio autobuso vairuotojas, vykdydamas pareigas, uZ ivykio keliuose padarinius
atsako Lietuvos Respublikos teises aktq nustat5rta tvarka. Lala, padarya mokinio ar kito keleivio
sveikatai, gyvybei veZimo metu, atlyginama Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
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29. Mokyklinio autobuso vairuotojui ir mokinius lydindiam asmeniui, lL organizuotq
mokiniq veLimq atsakingam asmeniui ir mokyklos vadovui drausmines nuobaudos del jq pareigq
nevykdymo ar netinkamo vykdymo skiriamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises

' ak€q nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Mokykla kasmet analizuoja ir vertina mokiniq veZimo mokykliniu autobusu poreikio
tenkinim4, kokybg, mokiniq saugumo uZtikrinim4, priima sprendimus del mokiniq veZimo
gerinimo.

34. Savivaldybes nustat5rta tvarka laisvu nuo mokiniq veZimo i mokykl4 ir i5 jos metu
mokykliniu autobusu mokiniai gali bfiti velarri !: neformaliojo vaikq Svietimo istaigas; Svietimo
pagalbos ir kitas istaigas su jq ugdymu ar socialinemis problemomis susijusiems klausimams
sprgsti; paZintines ir kulturines i5vykas; savivaldybes, regioninius ir Salies savirai5kos renginius
(dalykq olimpiadas, konkursus, varlybas, sporto, sveikatos ugdymo, menines rai5kos, turizmo,
gamtos, technines ktirybos bei kitus renginius). Taip pat mokyklinis autobusas gali buti
naudojamas ugdymo orgatizavimo procesui aprupinti, mokytojus i kvalifikacijos tobulinimo
renginius vehi, kitai mokyklos nuostatuose numatytai veiklai vykdl'ti.


