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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus–Kazimieraičio pagrindinės mokyklos mokinių saugaus 

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

laukiant autobuso, autobuse ir išlipus iš autobuso.  

2. Su šiomis Taisyklėmis mokinius pasirašytinai supažindina klasių auklėtojai rugsėjo mėn. 1-2 

savaitę arba socialinis pedagogas esant poreikiui mokslo metų eigoje.  

 

II. MOKINIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

3. Mokiniai privalo:  
3.1. laikytis KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ - Pėsčiųjų pareigų;  

3.2. laukti autobuso prie mokyklos arba nustatytose autobuso sustojimo vietose;  

3.3. laikytis nustatyto autobuso/mokyklinio autobuso atvykimo/išvykimo grafiko, išskyrus atvejus, 

kai laikas, dėl nenumatytų priežasčių, keičiamas. Nevėluoti. Laukti autobuso/mokyklinio autobuso 

sustojimo vietoje, jei šis vėluoja;  

3.4. įlipti/išlipti leidžiama tik autobusui sustojus;  

3.5. klausyti autobuso vairuotojų, lydinčių mokytojų nurodymų;  

3.6. kelionės metu elgtis etiškai, mandagiai;  

3.7. sugadinus turtą atlyginti padarytą žalą;  

3.8. pastebėjus sugadintą įrangą, įvykus taisyklių pažeidimams autobuse, nedelsiant informuoti 

vairuotoją, socialinį pedagogą.  

4. Mokiniams draudţiama:  
4.1. pamačius atvažiuojantį autobusą/mokyklinį autobusą bėgti į važiuojamąją kelio dalį;  

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

4.3. važiuojant autobusui išeiti iš savo sėdimo vietos, vaikščioti, triukšmauti;  

4.4. žodžiais ir veiksmais trukdyti vairuotojui;  

4.6. naudoti fizinį, emocinį, psichologinį smurtą prieš kitus vaikus;  

4.7. šiukšlinti;  

4.8. gadinti autobuso inventorių.  

5. Išlipę iš autobuso mokiniai privalo:  
5.1. išlipti tik pro autobuso skirtas keleivių įlipimui ir išlipimui skirtas duris;  

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 perėjoje ar sankryžoje; kelią pereiti ten, kur jis 

gerai matomas į abi puses;  

5.4. kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti tik prieš transporto važiavimo kryptį, t. y. 

kairiąja;  

5.5. prie drabužių/kuprinės (matomoje vietoje) privalo segėti atšvaitą;  

6. Kelionės metu, mokiniams paţeidus anksčiau išvardintas taisykles, vairuotojas turi teisę:  



6.1. sudrausminti mokinius žodžiu, informuoti klasės auklėtoją, soc. pedagogę;  

6.2. įvykus konfliktui, sustoti kelkraštyje, dar kartą įspėti mokinius, pranešti mokyklos soc. 

pedagogei;  

6.3. Jei konfliktas tebesitęsia, apie įvykį pranešti gimnazijos soc. pedagogei, administracijai, 

informuoti tėvus;  

7. Mokinys, paţeidęs vaţiavimo autobusu tvarką gali būti baudţiamas:  
7.1. pastaba;  

7.3. įspėjimu;  

7.2. teisės nemokamai važiuoti į gimnaziją autobusu apribojimu. Sprendimą priima VGK, kurios 

posėdyje dalyvauja mokinys ir jo tėvai.  
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