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SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ VEŽIMO Į MOKYKLĄ IR 

IŠ JOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenančių mokinių, kurie mokosi pagal 

bendrojo ugdymo programas, vežimo tvarką, vežimą organizuojančių ir vykdančių asmenų funkcijas, 

pareigas ir atsakomybę. 

2. Aprašo paskirtis – reglamentuoti mokinių vežimą mokykliniais autobusais, kad būtų užtikrintas 

tinkamas ir saugus mokinių vežimas į mokyklą ir atgal. 

3. Mokinių vežimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-620 “:Dėl Mokinių vežimo mokykliniu autobusu 

tvarkos aprašu” ( nauja redakcija 2021 m. balandžio 12 d., Nr. V-537; 2021 m. balandžio 26 d. Nr. V-616; 

2021 m. gegužės 4 d. NR. V-716), kitais galiojančiais teisės aktais. 

 

 

II. MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Vežimas organizuojamas priešmokyklinės grupės, 1-4 kl., 5-8 kl. ir I-IV gimn. kl. mokiniams, 

gyvenantiems toliau negu 3 km nuo mokyklos. 

5. Mokinių vežimą mokykliniais autobusais koordinuoja gimnazijos socialinis pedagogas: 

5.1. per pirmas dvi rugsėjo savaites sudaro mokyklinių autobusų vykimo grafiką (esant būtinybei 

grafikas mokslo metų eigoje koreguojamas) ir talpina jį gimnazijos skelbimų lentoje bei skelbia gimnazijos 

interneto svetainėje ir kt.; 

5.2. iki rugsėjo 15 d. sudaro mokinių, važiuojančių mokykliniais autobusais, sąrašus, prireikus 

juos koreguoja. 

5.3. iki rugsėjo 15 d. sudaro mokinių, važiuojančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais, 

sąrašus ir teikia UAB  “Skuodo autobusai” direktoriui. 

6. Vežamų mokykliniais autobusais ir vietinio reguliaraus susisiekimo transportu mokinių sąrašus 

tvirtina mokyklos vadovas. 

7. Mokyklinio autobuso maršrutai, tvarkaraščiai, vežamų mokinių sąrašai rengiami ir sustojimo 

vietos nustatomos remiantis Lietuvos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 

Isak-1778 patvirtintomis Mokinių vežiojimo organizavimo metodinėmis rekomendacijomis. 

8. Socialinis pedagogas reaguoja į pagrįstus mokinių, jų tėvų (globėjų) pastabas dėl mokinių 

vežimo ir sprendžia susidariusias problemas. 

9. Laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos metu mokykliniu autobusu mokiniai gali būti 

vežami į: neformaliojo vaikų švietimo įstaigas; brandos egzaminų centrus; švietimo pagalbos ir kitas 

įstaigas su jų ugdymu ar socialinėmis problemomis susijusiems klausimams spręsti; pažintines ir 



kultūrines išvykas; savivaldybės, regioninius ir šalies saviraiškos renginius (dalykų olimpiadas, konkursus, 

varžybas, sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos bei kitus 

renginius). Taip pat mokyklinis autobusas gali būti naudojamas ugdymo organizavimo procesui aprūpinti 

ir mokytojus į kvalifikacijos tobulinimo renginius vežti. 

9.1. Išvyką organizuojantis gimnazijos darbuotojas parengia mokinių sąrašą ir suderina dėl 

mokyklinio autobuso skyrimo su direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams; 

9.2. gimnazijos vadovas įsakymu tvirtina mokinių sąrašą; 

9.3.gimnazijos socialinių partnerių ir gimnazijos administracijos sutarimu mokykliniais 

autobusais laisvu nuo mokinių vežimo į gimnaziją ir iš jos metu gali būti vežami ne tik gimnazijos mokiniai. 

10. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu Skuodo rajono 

savivaldybės administracijos sprendimu mokykliniai autobusai gali būti naudojami kitų asmenų vežimui 

laisvu laiku nuo mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos. 

 

III. SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

11 Klasės vadovas Mokslo metų pirmą savaitę mokiniams praveda instruktažus apie saugų elgesį 

važiuojant mokykliniais ir vietinio reguliaraus susisiekimo transportu. 

12. Važiuojantys mokykliniais ir vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais mokiniai privalo: 

12.1. laukti autobuso tik tam skirtose vietose; 

12.2. įlipti į autobusą tik vairuotojui leidus; 

12.3. išlipti iš autobuso tik jam sustojus; 

12.4. klausyti vairuotojo pastabų ir nurodymų, nekalbinti vairuotojo be reikalo; 

12.5. elgtis kultūringai, nesikeikti, nesistumdyti, neskriausti kitų, netriukšmauti, nešiukšlinti, 

negadinti inventoriaus, neturėti su savimi, neperduoti ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; 

12.6. draudžiama vežtis aštrius ir kitus pavojingus daiktus; 

13. Mokinių, nesilaikančių saugumo užtikrinimo reikalavimų važiuojant autobusu, tėvus 

(globėjus) apie vaiko elgesį informuoja socialinis pedagogas, ieškoma sprendimo būdų. 

 14. Mokyklinio autobuso vairuotojas vežantis mokinius vadovaujasi Kelių eismo taisyklėmis, 

šiuo Aprašu. Jis privalo nedelsdamas informuoti socialinį pedagogą apie visas iškilusias mokinių vežimo 

problemas. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Aprašu viešinamas Gimnazijos internetinėje svetainėje. 

 

__________________________________ 


