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ŠALČININKŲ R. KALESNINKŲ LIUDVIKO NARBUTO GIMNAZIJOS MOKINIŲ 

SAUGAUS ELGESIO MOKYKLINIAME AUTOBUSE TAISYKLĖS 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos mokinių saugaus elgesio 

mokykliniame autobuse taisyklės    (toliau – Taisyklės) nustato mokinių elgesį laukiant autobuso, 

autobuse ir išlipus iš autobuso. Taisyklės paruoštos vadovaujantis „Mokinių vežimo mokykliniu 

autobusu tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 

30 d. įsakymu Nr. V-620. 

2. Su šiomis Taisyklėmis mokinius supažindina klasių vadovai rugsėjo mėn. 1 savaitę arba 

esant poreikiui mokslo metų eigoje. 

 

II.  MOKINIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

 3.   Mokiniai privalo:  

3.1.     laukti mokyklinio autobuso tik tam skirtose vietose; 

3.2.     įlipti į mokyklinį autobusą  tik vairuotojui leidus; 

3.3    išlipti iš mokyklinio autobuso  tik jam sustojus; 

3.4.     autobusui važiuojant sėdėti, elgtis mandagiai: nesistumdyti, neišdykauti, nešiukšlinti ir 

netriukšmauti; nedaryti žalos autobuse esančiai įrangai;                 

3.5.    sugadinus turtą, atlyginti padarytą žalą; 

3.6.   klausyti  vairuotojo pastabų ir nurodymų, nekalbinti vairuotojo be reikalo; 

3.7.    laikytis nustatyto autobuso atvykimo/išvykimo laiko;  

3.8. į autobusą pirmieji įlipa jaunesni mokiniai, pirmieji išlipa –vyresni. 
                    
4.   Mokiniams draudžiama:  

4.1.    pamačius atvažiuojantį autobusą, išbėgti į važiuojamąją kelio dalį;  

4.2. įlipant/išlipant į autobusą draudžiama stumdytis, spraustis pro duris;  

4.3.    stumdyti autobuso duris, kai lipa kiti mokiniai; 

4.4.   keiktis, spjaudyti, šiukšlinti, triukšmauti, išstumti sėdintį mokinį iš vietos, vaikščioti ar 

atlikti  kitus veiksmus, galinčius pakenkti savo ir kitų mokinių sveikatai ir saugumui;   

 4.5. išstumti sėdintį mokinį iš vietos.      

      

 5.  Išlipę iš autobuso mokiniai privalo: 

5.1.    eiti tik pro autobuso galą (griežtai draudžiama eiti pro autobuso priekį); 

5.2.    norėdami pereiti per gatvę/kelią, gerai apsidairyti į abi puses (į kairę ir į dešinę), ar nėra 

atvažiuojančių mašinų; 

5.3.  eiti per gatvę tik tam skirtose vietose: pėsčiųjų perėjose ar sankryžoje; kelią pereiti ten, 

kur jis gerai matomas į abi puses; 
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5.4.   kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti tik prieš transporto važiavimo 

kryptį, t.y. kairiąja kelio puse; 

5.5.  prie drabužių/kuprinės (matomoje vietoje) turėti prisisegus atšvaitą; 

5.6. einant grupelėmis gatve/keliu nesistumdyti, nešūkauti, neišbėgti į važiuojamąją kelio 

dalį. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  6. Mokiniams laukiantiems pavėžėjimo iš gimnazijos namo ilgiau nei 30 min., sudaroma 

galimybė naudotis gimnazijoje esančiomis mokymosi ir laisvalaikio aplinkomis –sporto sale, biblioteka, 

skaitykla. 

7. Kelionių maršrutus, tvarkaraščius ir vežamų mokinių sąrašus turi vairuotojas ir 

gimnazijos direktorės įsakymu paskirtas atsakingas asmuo už organizuotą mokinių vežimą darbuotojas–

ūkvedė. Jeigu maršrutai ir tvarkaraščiai keičiami, su pakeitimais autobuso vairuotojas mokinius 

supažindina atvežant ar parvežant į gimnaziją. 

   8. Mokiniai įlaipinami ir išlaipinami tik patvirtinto maršruto numatytose nuolatinėse 

mokyklinio autobuso sustojimo vietose. Į sustojimo vietą mokyklinis autobusas atvažiuoja ir išvažiuoja 

iš jos numatytu laiku. 

   9. Jeigu autobusas vėluoja ar neatvažiuoja, mokiniai skambina į gimnaziją už organizuotą 

mokinių atsakingam darbuotojui – ūkvedei. 

 

____________________________ 
 


