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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Kupi5kio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazijos (toliau

- Gimnazija)

mokiniq

veZimo mokykliniu autobusu tvarkos apraSas (toliau Apra5as) reglamentuoja kaimuose,
miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo gimnazijos gyvenandiq mokiniq, kurie mokosi pagal
mokiniai), veZimo mokykliniu autobusu tvark4, mokiniq
veLim4 mokykliniu autobusu organizuojandiq ir vykdandiq asmeil+ funkcijas, pareigas ir

bendrojo ugdymo program4 (toliau

-

atsakomybE.

2. Apra$o paskirtis

- reglamentuoti mokiniq

uztikrintas tinkamas ir saugus mokiniq vezimas
3. ApraSe vartojamos s4vokos

3.1,. mokyklinis

l

ir

gimnazijqir atgal.

ir apibreZimai:

autobusas

Gimnazijai patikejimo teise valdyti

veZim4 mokykliniu autobusu, kad b[tq

Savivaldybei nuosavybes teise priklausantis ir

naudoti perduotas geltonas, skiriamaisiais Zenklais

paZenklintas, autobusas, veZantis vaikus (mokinius) specialiaisiais mar5rutais.

4. 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, Tipine mokyklinio
autobuso vairuotojo darbo instrukcija

ir Mokyklinio

autobuso vairuotojo instruktavimo tvarka,

patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 10 d. isakymu Nr. 4 ,,Del

Tipines mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcijos

instruktavimo tvarkos tvirtinimo"

(toliau

ir Mokyklinio autobuso vairuotojo

Tipine mokyklinio autobuso vairuotojo

darbo

instrukcija), ir atsiZvelgiant i Mokiniq veZiojimo organizavimo metodines rekomendacijas, kurioms
pritarta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodZio 1 1 d. isakymu Nr'

ISAK-1778 ,,Ddl Mokiniq veZiojimo organizavimo metodiniq rekomendacijq" (toliau
veZioj

-

Mokiniq

imo organizavimo metodines rekomendacij os).

5. Kvalifikaciniai

ir

elgesio reikalavimai mokyklinio autobuso vairuotojui nustatyti

Tipineje mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcijoje, Keliq eismo taisyklese, C1, C1E, C,

Dl, DlE, D, DE kategorijq motoriniq transporto priemoniq vairuotojq mokymo pradinei
profesinei kvalifikacijai igyti ir vairuotojq periodinio profesinio mokymo tvarkos apra5e,
CE,

2

patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. isakymu Nr, 3-79

,,Del C1, ClE, C, CE,

Dl, DlE, D, DE kategorijq

motoriniq transporto priemoniq vairuotojq

mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai igyti ir vairuotojq periodinio profesinio mokymo tvarkos
apra5o

pafvirtinimo", ir kituose 5i4 sritireglamentuojandiuose Lietuvos Respublikos teises aktuose.

ir Zymejimo reikalavimai turi atitikti reikalavimus,
Mokykliniq autobusq Zenklinimo [spejamosiomis

6. Mokyklinio autobuso techniniar

nustatytus Keliq eismo taisyklese

ir

mirksindiomis oranZinemis Sviesomis reikalavimq apra5e, patvirtintame Valstybines keliq
transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos vir5ininko 2012 m. geguZes 31 d. isakymu Nr.

2B-224 ,,Ddl Mokykliniq autobusq Zenklinimo ispejamosiomis mirksindiomis oranZinemis
Sviesomis reikalavimq apra5o patvirtinimo".

7.

Mokiniq veZimq mokykliniu autobusu Gimnazijoje organizuoja gimnazijos

direktorius, koordinuoja Savivaldybes administracijos Kultfrros, Svietimo ir sporlo skyrius,

II

SKYRIUS
MOKINIU VEZIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU ORGANIZAVIMAS
8, Mokyklinio autobuso marSrut ai, tvarkara5diai, veZamq mokiniq s4ra5ai rengiami ir

sustojimo vietos nustatomos remiantis Mokiniq veZiojimo organizavimo metodinemis
rekomendacdomis.

9.

Kiekvienais mokslo metais mokyklinio autobuso sustojimo vietas

nustato,

mar5rutus, tvarkara5dius ir veZamq mokiniq sara5us, dalyvaujant mokyklinio autobuso vairuotojui,
sudaro uZ organizuotE mokiniq veZimq Gimnazijoje atsakingas asmuo, tvirtina mokyklos vadovas.

10. Keliq mokyklq mokiniq veLimq tuo padiu mokykliniu autobusu sutarties pagrindu

organizuoja ta mokykla, kuriai priklauso autobusas. Mokyklini autobus4 turindios mokyklos ir

mokyklos, kurios mokinius mokyklinis autobusas gali pakeliui paveZti, uZ organizuot4 mokiniq

velimq atsakingi asmenys, dalyvaujant mokyklinio autobuso vairuotojui, nustato mokyklinio
autobuso sustojimo vietas, sudaro mar5rutus, tvarkara5dius pagal veZamq mokiniq s4ra5us, kuriuos

tvirtina mokyklini autobus4 turindios mokyklos vadovas.
11. Sustojimo vietos nustatomos, marSrutai, tvarkara5diai

ir

veZamq mokiniq s4ra5ai

sudaromi ir, jei prireikia, koreguojami, ivertinus mokiniq vaZiavimo poreikius, UZtilainama,kad i
paveZamq mokiniq s4ra5us

b[tq itraukiami mokiniai,

besimokantys pagal prieSmokyklinio ir

bendrojo ugdymo programas, kurie gyvena kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo

mokyklos.

I mokykliniu autobusu veZamq mokiniq s4ra54 gali btiti ira5yti mokiniai, kuriems

ugdymasis pagal ikimokyklinio ugdymo program4 Svietimo
apsaugos

ir

darbo ministro nustatyta tvarka

ir

mokslo ministro

ir socialines

ir atvejais yra privalomas ir mokiniai, gyvenantys
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kaimuose

ir

i

miesteliuose ardiau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos (atsiZvelgiant

atstum4), jeigu

autobuse yra laisvq sedimq vietq.
12.

Vienu metu veZamq mokiniq negali bfiti daugiau, negu mokykliniame autobuse yra

sedimq vietq keleiviams.

13.

Mokyklinio autobuso sustojimo vietos parenkamos ten, kur yra nuolatines

mar5rutiniq autobusq stoteles, kelio neuZstoja kli[tys, yra geras matomumas i abi puses. Sustojimo
vietos neturi bUti ties kelio vingiu ar iStisine Zenklinimo linija, ikalneje, nuokalneje, ten, kur del
riboto matomumo sustoti draudliaKeliq eismo taisykles. Sustojimo vietos turi

b[ti

nustatomos taip,

kad mokiniams nereiketq kirsti vaZiuojamosios kelio dalies, o jeigu tai nei5vengiama, kad perejimo
vietos bfrtq saugios.
14. Nerekomenduojama sudaryti marSrutq, kuriq trukme

i vien4 pusg yra ilgesne kaip

viena valanda,

15.

I

Kelioniq marSrutus, tvarkara5dius

ir

veZamq mokiniq s4ra5us privalo tureti

vairuotojas ir uZ organizuotq mokiniq vehimq atsakingas Gimnazijos darbuotojas. Sie dokumentai

turi brlti mokykliniame autobuse ir viesinami Gimnazijos informavimo priemonese (skelbimq
lentose

ir I ar interneto svetainese, ir I ar elektroninio

mar5rutus ir tvarkara5dius turi tureti mokiniai ir

dienyno atitinkamose skiltyse), kelioniq

jq tevai (globejai ar rfipintojai). Jeigu marSrutai ir

tvarkara5diai keidiami, su pakeitimais nedelsiant supaZindinami mokiniai ir

jq

tevai (globejai ar

rupintojai), apie tai paskelbiama Gimnazijos informavimo priemonese ir oficialiu raStu praneSama
Savivaldybes administracijos Kult[ros, Svietimo ir sporto skyriui.

III

SKYRIUS

MOKINIU VEZIMAS MOI(YKLINIU AUTOBUSU
16, Vairuotojas

\.- /

iki mokiniq veZimo nustatytu (-ais) mar5rutu (-ais)

pradZios turi Zinoti

mokiniq veZimo marSrut4, tvarkara5ti, sustojimo vietas, kitus su veZimu susijusius dokumentus,
susipaZinti su veZamais mokiniais. UZ organizuot4 mokiniq veLimq Gimnazijos atsakingas asmuo ir

vairuotojas su mokiniais turi aptarti vaZiavimo tvark4 ir taisykles.

17.

Jei veZami ikimokyklinio amZiaus

ir I ar neigalfis mokiniai, kurie negali

savaranki5kai vaik5dioti, mokykliniame autobuse v aZitoja mokinius lydintis asmuo.

18. Mokiniai turi bfiti ilaipinami

ir

iSlaipinami

tik patvirtinto marSruto

numatytose

nuolatinese mokyklinio autobuso sustojimo vietose. Ikimokyklinio, prieSmokyklinio amZiaus
mokinius

ir neigalius mokinius,

kurie negali savaranki5kai vaikSdioti,

sustojimo vietos palydi ir juos pasitinka tevai (globejai ar r[pintojai).

iki mokyklinio

autobuso

4

19' I

sustojimo viet4 mokyklinis
autobusas

turi

ir

atvaziroti
isvaZiuoti is jos
tvarkarastyje nustatytu
laiku' Mokiniai turi bDti informuoti,
kaip ergtis, jeigu autobusas
neatvaliuoja,
veluoja ar

20.

Mokiniai mokyklinio

autobuso

tvarkarastvie nustarvru
raiku. Jeigu mokiniai

i ,,";;;l,":;T;:I'rffi,T:il:,

;*ffi:

fflil:u,;i1ffiffiT.mokinit]

veiimqGimnazijoje atsakingam
asmeniui, kuris issiaiskina

11;:Xffi;1.-"u'u'iniame

autobuse turi nusiimri
kuprines, sedeti ramiai,
uZsisegs

sausos

22' Yei'antmokini neigaliojo
veZimelyje, vezimelis
turi blti prifvirtintas speciariomis
prisegimo sistemomis
' Jei vet'ant mokinius naudojamos speciariosios
sedynes, jos turi buti
pritaikytos mokiniq tigiui
ir svoriui pagalKeriq eismo
taisykriq reikalavimus.
23' I mokykl4 atveZtus mokinius

reikia isleisti taip, kad jiems
nereiktq pereiti kerio.
24' Tik mokykliniam autobusui
sustojus mokiniai gari prieiti
prie jo, noredami
pakilti i5 sedimq vietq'
iripti ar
noredami iSlipti' vairuotojas
stebi, kad i autobus4
bfrtq iripama ir isripama
tik visiskai sustojus' autobus4
pirmieji ilipa jaunesni
I
mokiniai, pirmieji isripa
vyresni. Atidaryti
autobuso duris ir
ileisti arba iSleisti mokinius vairuotojas
turi tik autobusui sustojus,
yra saugu.
isitikings, kad

25' Islipandius mokinius
vairuotojas ispeja, kad
isripg is mokykrinio
per keli4 pro autobuso
aurobuso jie neitq
gal4 ir prieki, o palaukt{,
kor jis nuvaziuos, arba
pries pereidami keliq,
paejetq toliau nuo
autobuso galo' kad matytq
keriE. Tamsiu paros
metu vairuotojas, mokinius
Iydintis asmuo ir mokiniai
turi tureti atSvaitus.
26' Atsitikus bet kokiam
nenumafytam atvejui,
mokiniq negalima palikti
prieZifrros'
vienq, be
{vykus eismo ivykiui' jei yra suzeistq,
reikia nedersiant kviesti
greitalEmedicining
pagalbq ir policij4' jei
imanoma' suteikti pagalb4. Nedersiant
informuoti Gimnazijos
direktoriq.
DARB u o r
27

or,

rTffi X'i.

A

rsAK oMyB E

. Gimnazijos direktorius:

27'f

iSsiai.kina mokinit4vaziavimo
poreikius, nustato
mokiniq instruktavimo fvark4,
sustojimo vietas, mokvkriniais
aulobusais veZamq mokiniq

ffi:;ffin":T:[il;''
insrruktavim

l'ij*ulr'*^^
27 '3

'

mokvklinio autobuso vairuotojo
pareigini apras4, nusrato jo

prkeikus' skiria mokinius
lydinti asmeni, nustato jo
funkcijas, teises ir pareigas;
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27,4. skiria uZ
teises ir pareigas;

organizuotE mokiniq velim4
atsaking4 asmeni, nustato

jo

funkcijas,

27.5. uztil<rina mokiniq ir jq
tevq (globejq ar rupintojq)
informavim4 apie mokyklinio
autobuso marstutus' tvarkarasdius,
sustojimo vietas, mokiniq
elgesi vaziuojant,sustojus,
neatvykus
mokykliniam autobusui' ir
informacijos viesinim4 Gimnazijos
informavimo priemonese (interneto
svetainese, naudojamo erektroninio
dienyno skiltyse, skerbimq
rentose ir kt.);
27 '6' uztil<rina anksti
i Gimnazij 4 atveiam,4ir laukiandiq pamokq
pradZios mokiniq ir
mokiniq' laukiandiq mokyklinio
autobuso po pamokq ar
kitq renginiq, uzimtum4, atsako

uz jrl

saugum?;

'

konttoliuoja mokiniq veZimo
kokybg, nedersdamas reaguoja
mokykliniu autobusu tr[kumus
irjuos Salina;
27 '7

27

i

mokiniq vezimo

'8'

parengia Gimnazijos
mokiniq vezimo mokykliniu
autobusu organizavimo
tvarkos apras4, tvirtinaii
ir paskerbia Gimnazijos intemeto
svetaineje;

27'9' patengia mokyklinio
autobuso naudojimo, kontrores,
saugojimo,
keliones lapq pildymo reikalavimus;

atsakomybes,

27

'10' yra atsakingas uz autobuso saugojim4,
eksploatavimo kontrolg
bei naudojim4;
27'11' kiekvienais mokslo
metais iki rugsejo 15 d.
Kupiskio rajono savivardybes
administracijos Kultlros'
Svietimo ir sporto skyriui
pateikia isakymu patvirtintus
veZiojamq
mokiniq s4rasus, mokykliniq
autobusq marSrutus ir grafikus.
28' Uz organizuot4 mokiniq vezim4'atsakingas
asmuo vykdo Gimnazijos
direktoriaus
nustatytas funkcijas' palaiko
nuolatini ryS! tarp vairuotoio,
mokiniq, tevq (grobejq ar
rfipintojq) ir
Gimnazijos, sprendZia
kasdienius klausimus

29'

i. uiStinuri nenumatytas situacij

as.

vairuotojas veZa mokinius
vadovaudamasis Keriq
eismo taisykremis ir siuo
Aprasu' Jis privalo nedelsdamas
informu oti Gimnazijos direktoriq
ir / ar uzorganizuot4 mokiniq
veiimq atsaking4 asmeni apie
visas iskilusias mokiniq
vezimo probremas (marsrutq
organizavimo,
aptamavimo ir remonto,
technines apZiuros,
srafiko, mokiniq ergesio, jq

fi:ffi;:ffi

30. Vairuotojas ir mokinius
lydintis asmuo turi:
30.I . kultfiringai ir mandagiai
elgtis;

30'2' priziureti' kad mokiniai
saugiai iliptq

naudotqsi irengtomis prisegimo
sistemomis;

i transporto priemong ir isliptq is jos,

30'3' stebeti' kad mokiniai
nesiukslintq, netriuksmautq,
uZkirsti keri4
paZeidimams ir patydioms;

drausmes

6

/

30.4. i5lipantiems mokiniams priminti, kad

i kit4 kelio (gatves) pusg jie eitq tik

nuvaZiaws autobusui ir tik per pesdiqjq perej4, o jei jos nera, stadiu kampu,
isitiking, kad arti nera
vaZiuoj andiq transporto priemoniq;

30.5. uZtikrinti, kad velant mokinius mokyklinio

autobuso salone nebltq veLama

jokiq kroviniq, a5triq ar sunkiq daiktq, kurie sukeltq pavojq staigiai stabdant ar eismo
ivykio metu,
bei nebttq veiami pa5aliniai asmenys arba daugiau mokiniq, negu mokykliniame autobuse yra
sedimq vietq.

31' Mokyklinio autobuso vairuotojas, vykdydamas pareigas, uZ ivykio

keliuose

padarinius atsako Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka. Zala, pad,aryta
mokinio ar kito
keleivio sveikatai, gyvybei veZimo metu, atlyginama Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta
tvarka.

32. Mokyklinio autobuso vairuotojui

mokiniq veZimq atsakingam asmeniui

h

ir mokinius lydindiam asmeniui, ui, organizuotE
Gimnazijos direktoriui drausmines nuobaudos del jq

pareigq nevykdymo ar netinkamo vykdymo skiriamos Lietuvos Respublikos darbo
kodekso
teises aktq nustaty ta tv arka.

ir kitq

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33' Laisvu nuo mokiniq veZimo

i

mokykl4

ir i5 jos laiku Savivaldybes

tarybos

nustatyta tvarka mokykliniai autobusai gali bflti naudojami kitoms reikmems.

34. Sis Apra5as gali buti 'keidiamas

ir

papildomas, pasikeitus teises aktq

reikalavimams, atsiradus poreikiui tikslinti tam tikras jo nuostatas.

