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MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

   1. Mokinių pavėžėjimo į gimnaziją tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja Kybartų 

Kristijono Donelaičio gimnazijos (toliau – gimnazijos) mokinių pavėžėjimo organizavimą. 

    2. Ši tvarka parengta vadovaujantis: 

2.1. Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių pavėžėjimo 

organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d.  sprendimu Nr. B-TS- 449. 

2.2. Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-620. 

 

II. MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

   3. Mokiniai į Gimnaziją  pavežami maršrutiniu transportu ir mokykliniu geltonuoju 

autobusu. 

4. Į Gimnaziją ir atgal vežami toliau kaip trys kilometrai nuo gimnazijos gyvenantys 

mokiniai. Mokinio kelias nuo namų iki sustojimo vietos ar nuo sustojimo vietos iki namų negali 

būti ilgesnis kaip 3 kilometrai. 

5. Pavėžėjami mokiniai privalo turėti LR švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą 

Mokinio pažymėjimą. 

6. Gimnazijos raštinės vedėja sutvarko mokinių pažymėjimus: pratęsia jų galiojimo 

terminus, patikslina važiavimo keleiviniu transportu maršrutą  ir kt. 

7. Kas dvi savaitės (kas mėnesį Virbalio skyriui) socialinė pedagogė klasių vadovams 

išduoda nemokamo pavėžėjimo bilietus mokiniams, kuriems reikalingas nemokamas pavėžėjimas 

maršrutiniu transportu.  

8. Bilietus maršrutiniu autobusu važiuojantiems mokiniams išduoda klasių vadovai. 

Mokiniai juos užpildo, nurodydami mokyklos pavadinimą, mokinio vardą, pavardę, važiavimo 

maršrutą, datą ir kainą. 

9. Klasių vadovai kas dvi savaitės (kas mėnesį Virbalio skyriui) atsiskaito socialinei 

pedagogei už panaudotus bilietus. 

10. Kiekvienais metais rugsėjo pirmą savaitę klasių vadovai  supažindina mokinius su 

vežiojimo tvarka bei su saugaus elgesio  taisyklėmis laukiant autobuso, autobuse ir išlipus iš jo. 

 

 

III. MOKINIŲ VEŽIMAS MOKYKLINIU AUTOBUSU 
 

11. Vairuotojas iki mokinių vežimo nustatytu (-ais) maršrutu (-ais) pradžios žino mokinių 

vežimo maršrutą, tvarkaraštį, sustojimo vietas, kitus su vežimu susijusius dokumentus, susipažįsta 

su vežamais mokiniais. Už organizuotą mokinių vežimą atsakingas asmuo ir vairuotojas su 

mokiniais aptaria važiavimo tvarką ir taisykles.  
12. Mokiniai įlaipinami ar išlaipinami tik patvirtinto maršruto numatytose nuolatinėse 

mokyklinio autobuso sustojimo vietose.  

13. Į sustojimo vietą mokyklinis autobusas turi atvažiuoti ir išvažiuoti iš jos tvarkaraštyje 

nustatytu laiku. Jei autobusas vėluoja, mokiniai laukia 15 min., po to informuoja už mokinių vežimą 

atsakingą asmenį. Atsakingas asmuo ieško galimybių atvežti mokinius kitu transportu. Jei nepavyksta 



surasti kito transporto, informuojami mokiniai ir jų tėvai. Mokiniai patys atvyksta į gimnaziją arba eina 

namo. 

14. Mokiniai mokyklinio autobuso sustojimo vietoje turi būti ne vėliau kaip tvarkaraštyje 

nustatytu laiku. Jeigu mokiniai nuolat vėluoja į mokyklinį autobusą, vairuotojas turi pranešti už 

organizuotą mokinių vežimą mokykloje atsakingam asmeniui, kuris išsiaiškina vėlavimo priežastis ir jas 

šalina.  

15. Į mokyklą atvežti mokiniai išleidžiami gimnazijos kieme.  

16. Vairuotojas stebi, kad į autobusą būtų įlipama ir išlipama tik jam visiškai sustojus. 

Atidaryti autobuso duris ir įleisti arba išleisti mokinius vairuotojas turi tik autobusui sustojus ir 

įsitikinęs, kad yra saugu.  

17. Išlipančius mokinius vairuotojas įspėja, kad išlipę iš mokyklinio autobuso jie neitų per 

kelią pro autobuso galą ir priekį, o palauktų, kol jis nuvažiuos, arba prieš pereidami kelią, mokiniai 

paėjėtų toliau nuo autobuso galo, kad matytų kelią. Tamsiu paros metu vairuotojas, mokinius lydintis 

asmuo ir mokiniai turi būti su atšvaitais.  

18. Atsitikus bet kokiam nenumatytam atvejui, mokinių negalima palikti vienų, be priežiūros. 

Įvykus eismo įvykiui, jei yra sužeistų, reikia nedelsiant kviesti greitąją medicininę pagalbą ir policiją, jei 

įmanoma, suteikti pagalbą.  

 

 

IV. SAUGAUS ELGESIO  TAISYKLĖMIS LAUKIANT AUTOBUSO, AUTOBUSE 

IR IŠLIPUS IŠ AUTOBUSO. 

 

19. Mokiniai,  laukiantys autobuso privalo:  

19.1.  laukti autobuso tik nustatytose autobuso sustojimo vietose; 

19.2.  pamačius atvažiuojantį autobusą, neišbėgti į važiuojamąją kelio dalį; 

19.3. įlipti/išlipti leidžiama tik autobusui sustojus; 

19.4. įlipant/išlipant į autobusą nesistumdyti, nesisprausti pro duris; 

19.5.  laikytis nustatyto autobuso atvykimo/išvykimo laiko. 

20. Autobuse mokiniai privalo: 

20.1. vykdyti vairuotojo nurodymus autobuse; 
20.2.  nusiimti kuprines, sėdėti ramiai, užsisegę saugos diržus, nevaikščioti.  

20.3. kelionės metu elgtis mandagiai: nesistumdyti, neišdykauti, nešiukšlinti ir 

netriukšmauti, nedaryti žalos autobuse esančiai įrangai; 

20.4. sugadinus turtą atlyginti padarytą žalą; 

20.5. apie įvykusius taisyklių pažeidimus autobuse informuoti vairuotoją; 

20.6.tik autobusui sustojus mokiniai gali pakilti iš užimamų sėdimų vietų ir išlipti. 

21.  Išlipę iš autobuso mokiniai privalo: 

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

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

ar nėra atvažiuojančių mašinų; 

21.3. eiti per gatvę tik tam skirtose vietose: pėsčiųjų perėjoje ar sankryžoje; kelią 

pereiti ten, kur jis gerai matomas į abi puses; 

21.4. kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti tik prieš transporto 

važiavimo kryptį, t.y. kairiąja kelio puse; 

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

21.6. eidami grupelėmis gatve/keliu nesistumdyti, nešūkauti, neišbėgti į važiuojamąją 

kelio dalį. 

 

 

21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Ši tvarka užtikrina mokinių pavėžėjimo organizavimą, mokinių vežimo mokykliniu 

autobusu tvarką. 

23. Tvarka keičiama mokytojų, specialistų ir tėvų iniciatyva. 


