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I.

SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Nemokamas pavėžėjimas tėvų prašymu skiriamas tiems klasės mokiniams, kurie gyvena toliau nei
trys kilometrai nuo mokyklos ir mokiniai, gyvenantys kaimuose ir miestelyje arčiau kaip 3
kilometrai nuo mokyklos (atsižvelgiant į atstumą), jeigu autobuse yra laisvų sėdimų vietų.
2. Nemokamas pavėžėjimas įforminamas direktoriaus įsakymu, kuriame nurodytas vežėjas,
mokinių sąrašas, maršrutas, data, nuo kurios bus teikiama paslauga. Nemokamas pavėžėjimas
organizuojamas maršrutiniais autobusais, mokykliniu , geltonuoju autobusu.
3. Mokiniams, atvykstantiems į mokyklą anksčiau nei 30 min. ir laukiantiems autobuso iš mokyklos į
namus ilgiau nei 30 min., sudaroma galimybė naudotis mokykloje esančiomis mokymosi ir
laisvalaikio aplinkomis (biblioteka, skaitykla, dalyvauti neformaliame ugdyme) nuo 14.00 val., iki
16.00 val.

II.

VYKSTANTYS MOKYKLINIU, GELTONUOJU AUTOBUSU

4. Autobusų grafikai paskelbiami mokyklos stende, mokyklos internetinėje svetainėje.
5. Mokiniai autobuso laukia gimnazijos kieme, autobuso sustojimo nustatytoje vietoje.
6. Mokiniai mokyklinio autobuso sustojimo vietoje turi būti ne vėliau kaip tvarkaraštyje nustatytu
laiku.
7. Jei autobusas vėluoja, ar neatvyksta nustatytu laiku mokinys praneša mokyklos administracijai, arba
skambina numeriu 8(427) 60020.
8. Įlipti (išlipti) leidžiama tik autobusui sustojus, pirma sulipa mažesnieji, po to vyresnieji mokiniai.
9. Mokiniai privalo vykdyti vairuotojo nurodymus autobuse.
10. Įlipus į autobusą nesistumdyti, nusiimti kuprines, tvarkingai atsisėsti ir užsisegti saugos diržus.

11. Kelionės metu būtina elgtis mandagiai, sėdėti savo vietose , neišdykauti, nešiukšlinti ir
netriukšmauti, saugoti autobuse esančią įrangą. Sugadinus turtą, privaloma atlyginti padarytą žalą.
12. Apie įvykusius taisyklių pažeidimus autobuse, mokiniai informuoja vairuotoją.
13. Išlipę iš autobuso mokiniai privalo:
13.1.

eiti tik pro autobuso galą įsitikinus ar iš dešinės ir kairės pusės neatvažiuoja transporto

priemonė (griežtai draudžiama eiti pro autobuso priekį);
13.2.

einant per gatvę/kelią, gerai apsidairyti į abi puses (į kairę ir į dešinę), ar nėra

atvažiuojančių mašinų;
13.3.

eiti į kitą kelio pusę, tik tam skirtose vietose: pėsčiųjų perėjoje ar sankryžoje; nesant perėjai

ar sankryžai kelią pereiti ten, kur jis gerai matomas į abi puses.
13.4.

kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti tik prieš transporto važiavimo kryptį,

t.y. kairiąja kelio puse;
13.5.

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

13.6.

eidami grupelėmis gatve/keliu nesistumdyti, nešūkauti, neišbėgti į važiuojamąją kelio

dalį, stebėti važiuojantį transportą.

III.

VYKSTANTYS MARŠRUTINIU AUTOBUSU

14. Maršrutinio autobuso grafikai paskelbiami mokyklos stende ir internetinėje svetainėje, su jais
supažindinami tėvai.
15. Mokinio pavežėjimo pažymėjimai išduodami iki rugsėjo 20 d., keičiami pateikus atskirą prašymą.
16. Pametus mokinio pavežėjimo pažymėjimą, mokinys praneša klasės auklėtojui ir pažymėjimas
išduodamas už papildomą mokestį.
17. Mokiniai autobuso laukia tam skirtose autobuso laukimo stotelėse.
18. Mokiniai laukdami autobuso privalolaikytis saugaus atstumo iki važiuojamosios dalies (saugus
atstumas 3 m.). Lipti į autobusą tik jam sustojus.
19. Įlipus į autobusą, mokinys privalo parodyti vairuotojui pažymėjimą, tvarkingai atsisėsti nusiimti
kuprines ir užsisegti saugos diržus.
20. Išlipę iš autobuso mokiniai privalo:
20.1.

eiti tik pro autobuso galą įsitikinus ar iš dešinės ir kairės pusės neatvažiuoja transporto

priemonė (griežtai draudžiama eiti pro autobuso priekį).
20.2.

einant per gatvę/kelią, gerai apsidairyti į abi puses (į kairę ir į dešinę), ar nėra

atvažiuojančių mašinų;
20.3.

eiti į kitą kelio pusę tik tam skirtose vietose: pėsčiųjų perėjoje ar sankryžoje; nesant perėjai

ar sankryžai kelią pereiti ten, kur jis gerai matomas į abi puses.

20.4. kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti tik prieš transporto važiavimo kryptį,
t.y.
kairiąja kelio puse;
20.5.

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

20.6.

eidami grupelėmis gatve/keliu nesistumdyti, nešūkauti, neišbėgti į važiuojamąją kelio

dalį, stebėti važiuojantį transportą.
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