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KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ  

SAUGAUS ELGESIO MOKYKLINIAME AUTOBUSE TAISYKLĖS 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos mokinių saugaus elgesio mokykliniame 

autobuse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokinių elgesį laukiant autobuso, autobuse ir išlipus iš 

autobuso.  

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1086 redakcija), Mokinių vežimo mokykliniu autobusu 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. 

įsakymu Nr. V-620, Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos mokinių pavėžėjimo organizavimo ir 

važiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-80 bei 

Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos atmintine.  

3. Su šiomis Taisyklėmis, autobuso laukimo vietomis bei pavežėjimo galimybėmis mokinius 

pasirašytinai supažindina klasių vadovai mokslo metų pradžioje arba esant poreikiui mokslo metų 

eigoje. 

II.  MOKINIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

4.  Mokiniai privalo: 

4.1.   Laukti autobuso tik nustatytose autobuso sustojimo vietose; 

4.2.   Laukiant autobuso, laikytis saugaus atstumo iki važiuojamosios dalies; 

4.3.   Įlipti/išlipti leidžiama tik autobusui sustojus; 

4.4.   Į autobusą pirmieji turi įlipti jaunesni mokiniai, pirmieji išlipti – vyresni; 

4.5.  Mokykliniame autobuse nusiimti kuprines, sėdėti ramiai, užsisegus saugos diržus,                 

nevaikščioti;     

4.6.   Vykdyti vairuotojo nurodymus; 

 4.7.   Kelionės metu elgtis mandagiai: nesistumdyti, neišdykauti, nešiukšlinti ir 

netriukšmauti, nedaryti žalos autobuse esančiai įrangai; 

4.8.   Sugadinus turtą, atlyginti padarytą žalą; 

4.9.   Apie įvykusius taisyklių pažeidimus autobuse informuoti vairuotoją; 

4.10. Laikytis nustatyto autobuso atvykimo/išvykimo laiko. 

 

5.  Mokiniams draudžiama:             

5.1.  Pamačius atvažiuojantį autobusą, išbėgti į važiuojamąją kelio dalį; 

5.2.  Įlipant/išlipant į autobusą draudžiama stumdytis, spraustis pro duris;            

5.3.  Stumdyti autobuso duris, kai lipa kiti mokiniai;              

5.4.  Keiktis, spjaudyti, šiukšlinti, triukšmauti, vaikščioti ar atlikti kt. veiksmus galinčius 

pakenkti savo ir kitų mokinių sveikatai ir saugumui. 



 

6. Išlipę iš autobuso mokiniai privalo: 

6.1.  Palaukti, kol autobusas nuvažiuos, arba prieš pereinant kelią, paeiti tolėliau nuo autobuso 

galo, kad matytųsi kelias  (griežtai draudžiama eiti pro autobuso priekį); 

6.2.  Eiti per gatvę tik tam skirtose vietose: pėsčiųjų perėjoje ar sankryžoje;  

6.3.  Kelią pereiti ten, kur jis gerai matomas į abi puses;                

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

atvažiuojančių mašinų; 

6.5.  Praleisti važiuojančias transporto priemones; 

6.6.  Jei transporto priemonės nevažiuoja, dar kartą pasižiūrėti į kairę ir eiti per kelią; 

6.7.  Eiti per kelią statmenai, o ne įstrižai; 

6.8.  Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti tik prieš transporto važiavimo 

kryptį, t. y. kairiąja kelio puse;          

6.9.  Einant grupelėmis gatve/keliu, nesistumdyti, nešūkauti, neišbėgti į važiuojamąją kelio 

dalį; 

6.10. Einant neapšviestu kelkraščiu tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui, 

privaloma neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, 

arba būti prie drabužių prisisegus kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą. 
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