PATVIRTINTA
Kelmes rajono Elvyravos pagrindines
mokyklos direktoriaus
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isakymuNr. V-

MOKYKLINIO AUTOBUSO VOLKSWAGEN CRAFTER JHU345
NAUDOJIMO, SAUGOJIMO, APSKAITOS DOKUMENTV PILDYMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos (toliau - Mokykla) mokyklinio
autobuso naudojimo, saugojimo, apskaitos dokumentq pildymo tvarka (toliau Tvarka)
reglamentuoja mokyklinio autobuso naudojim4, saugojim4, apskaitos dokumentq pildym4.

2.

ApraSe vartojamos s4vokos:

savirai5kos renginiai

-

sporto, sveikatos ugdymo, meninds raiSkos, turizmo, gamtos,
technines kurybos, bureliq, klubq, studijq bei kiti neformalieji renginiai, skirti meniniams,
kalbiniams, sportiniams, moksliniams, technologiniams, socialiniams, ekonominiams ir kitokiems
mokiniq gebejimams ugdyti;
2.2. paLintin6 veikla - viena i5 neformaliojo Svietimo formq, skirta vaikq ir jaunimo
tautiniam, patriotiniam ir kulturiniam ugdymui skatinti, lankant sociokulturing ir mening vertg
turindius objektus;
2.3. molcyklinis autobusas - valstybei nuosavybes teise priklausantis ir mokyklai
naudoti perduotas geltonai dalytas, skiriamaisiais Zenklais paZenklintas, mokiniams (vaikams) veLti
skirtas autobusas.
3. Autobusas isigyjamas, parduodamas arba nura5omas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo istatyrnu ar
kitais norminiais teises aktais.
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II

SKYRIUS

MOKYKLINIO AUTOBUSO NAUDOJIMAS

4.

Mokyklinis autobusas naudojamas:

4.1. mokiniq, gyvenandiq toliau kaip

3

kilometrus nuo mokyklos, neatlygintino
paveZejimo i mokykl4 ir i namus organizavimui igyvendinti pagal Kelmes rajono savivaldybes
administracijos Svietimo, kulturos ir sporto skyriaus vedejo suderintus ir mokyklos direktoriaus
patvirtintus marSrutus;
4.2. mol<rniams, kurie turi specialiqjq ugdymosi poreikiq ir nepajegia patys atvykti i
mokykl4 (negali savaranki5kai vaik5dioti, del dideliq sutrikimq yra nesaugiis gatveje ar kelyje)
veLt|'
4.3. mokiniams veZti i Pedagoging psichologing tamyb4 konsultuotis;
4.4. mokiniams veZti dalyvauti rajoniniuose, regioniniuose ir respublikiniuose mokiniq
savirai5kos renginiuose (konkursai, olimpiados, varZybos ir kt.);
4.5. mokiniams l'clti i patintin0s vciklos ir profcsinio oric,ntavimo rcnginius;
4.6. mokytojams (darbuotojams) veZti kvalilikacijos k0limo renginius, vykstandius
rajone ir respublikoje, kai nereikia veZti mokiniq;
4.7. ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupiq vaikams vehi;
4.8. kitai mokyklos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

i

5. Mokyklinis autobusas gali bDti nuomojamas kitoms mokykloms, organizuojandioms
savo mokyklos mokiniq i5vykas i savirai5kos renginius ar mokytojq paZintines ir kvalifikacijos
kelimo i5vykas, kai autobuso nereikia Apra5o 4 punkte nurodytoms funkcijoms v1,kdvti.

III SKYRIUS
NAUDOJIMOSI AUTOBUSU FINANSAVIMAS
6. Apra5o 4.14.8 punktuose nurodytos autobuso naudojimo i5laidos finansuojamos
mokyklos biudZete numatytomis leSomis.
7. Mokyklinis autobusas nuomojamas, vadovaujantis Savivaldybes patvirtintais nuomos
ikainiais.
8. Mokejimas uZ autobuso nuomos paslaug4 vykdomas pavedimu.
9. Nuomininkas pateikia mokyklos vadovui praSym4, kuriame nurodo asmenis,
atsakingus uZ keliong, vykstandiq asmenq skaidiq, iSvykimo laik4 ir viet1, pageidaujam4 keliones
marSrut4 ir tiksl4.
10. Mokyklos direktorius su nuomininku sudaro autobuso nuomos sutarti. Autobuso
skyrim4 iformina isakymu, kurio kopija iteikiama vairuotojui. fsakyme nurodomas asmuo,
atsakingas uZ keliong, keleiviq skaidius, i5vykimo tikslas, laikas, keliones mar5rutas (marSruto
pradiia ir pabaiga - nuomotoj o mokykla).
11. Keliones lape pasiraSo asmuo, atsakingas uZ keliong.
12. Visos leSos, gautos uZ autobuso nuom4, apskaitomos pagal pajamq uZ teikiamas
paslaugas programas ir skiriamos autobusui i5laikyti (einamajam remontui, atsarginems dalims,
transporto draudimui ir kt.).

IV SKYRIUS
MOKYKLINIO AUTOBUSO SAUGOJIMAS

13. Siekiant uZtikrinti saugum4 ir ekonomiSk4 naudojim4, mokyklinis autobusas
VOLKSWAGEN CRAFTER JHU345 saugomas vairuotojo Alfonso Vai5vilo asmeniniame
garuLe Lupikq kaime, Kukediq seniunijoje. Vairuotojas atsako uZ mokyklinio autobuso saugum?.
14. Komandiruotes metu mokyklinis autobusas nakdiai turi bDti pastatomas saugojamoje
aik5teleje arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaie ir pan.).
15. Autobuse draudZiama palikti technini pas4, keliones 1ap4, draudimo liudijim4, radijo
aparatq (ei jis i5imamas). Paliekant automobili privaloma uZrakinti vairq, ijungti apsaugos sistem4
ir uZrakinti automobili.
16. Valstybiniq Svendiq ir nedarbo dienomis, taip pat atostogq, ligos ar komandiruodiq
laikotarpiu vairuotojui priskirtas automobilis laikomas nuolatineje automobilio saugojimo vietoje.

V SKYRIUS
APSKAITOS DOKUMENTU PILDYMAS
17. Autobuso ridos ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis ira5ais keliones
lapuose. Mokyklinio autobuso ridos limitus isakymu nustato mokyklos direktorius.

18. Mokyklinio autobuso naudojimas kontroliuojamas pagal keliones lapus, kuriuos
vairuotojui 15_dg9da, registruoja ir uZ juos atsako mokyklos direktoriarrs jsakymu paskirfas
darbuotojas. Keliones lapai registruojami pagal numerius keliones lapq apskaitos Zurnale.
19. Keliones lapai mokyklos vairuotojui, kuriam patiketas mokyklinis autobusas, i5duodami
savaitei.
20. Vairuotojas keliones lape ira5o savo pavardg ir pasira5o, kad prieme techni5kai tvarking4
automobili, iraSo kiekvieno vaZiavimo marSrut4, kilometry skaitiklio parodymus i5vykstant ir
griZus, iSvykimo ir griZimo laikE, keliones tiksl4, pirktq ir sunaudotq degalq kieki. Baiggs darb1,
Mokyklinio

tvnka20I6

vairuotojas keliones lape pasiraSo. Darbuotojas, pasinaudojgs autobusu su vairuotoju, pasiraSo
iskaitomai atskirai uZ kiekvien4 marSrut4.
21. Keliones lapai paskptrng menesio dien4 perduodami mokyklos buhalterei.

VI SKYRIUS
MOI(YKLINIO AUTOBUSO TECHNINE PRIEZION,q. IR REMONTAS
22.U2 mokyklinio autobuso kasdieng ir perioding pielift1atsakingas mokyklinio autobuso
vairuotojas.

23. Mokyklinio autobuso gedimai Salinami pagal automobilio techninio eksplotavimo
taisykles.

24. Mokyklinio autobuso draudim4 ir privalomqi4 techning prieZiur4 teises aktq nustatyta
tvarka organizuoja mokyklinio autobuso vairuotojas.
25. Mokyklinio autobuso vairuotojas atsako uZ jan patiketo automobilio techning buklg,
5var4 ir saug4 eksplotavimo metu, privalo uZtikrinti, kad automobilis nebltq perduotas naudotis
kitiems asmenims. Kelioneje pastebetus automobilio gedimus vairuotojas Salina pats arba
kreipiasi i specializuotas remonto dirbtuves ir apie tai nedelsdamas pranesa mokyklos direktoriui.
26. UZ mokyklinio autobuso sugadinim4 ar suZalojim4 atsako ji vairavgs asmuo istatymo
nustatyta tvarka.
27. Priei laik4 susidevejusios padangos ir akumuliatoriai gali blti nura5omi pateikiant
defektinius aktus.
28. Susidevejusios atsargines dalys bei atsargines dalys, idetos remonto lmondse, nura5omos
pagal atskir4 nuraSymo akt4.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. UZ mokyklinio autobuso saugojim4, eksploatavimo kontrolg ir naudojim4 atsakingas
mokyklos direktorius.
30. Tvarka gali buti keidiama ir papildoma, pasikeitus teises aktq reikalavimams.
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