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KALVARIJOS GIMNAZIJOS
MOKYKLINIO AUTOBUSO NAUDOJIMO IR MOKINIIJ PAVEZEJIMO TYA]RKOS

APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalvarijos gimnazijos mokyklinio autobuso naudojimo ir mokiniq paveZejimo tvarkos

apra5as reglamentuoja mokyklinio autobuso naudojimo, kontrolds, atsakomybes, saugojimo ir

remonto tvark4.

2. Kalvarijos gimnazijos reikmems naudojamas mokykllinis autobusas, paZenklintas

skiriamaisiais Zenklais ir uZra5ais, sedimq vietq skaidius - 19, spalva - geltona.

3. Tvarkos apra5e naudojamos s4vokos ir apibreZimai:

3.l.mokyktinis autobusas - Valstybei nuosavybes teise priklausantis ir Siuo metu

Kalvarijos savivaldybes administracijos patikejimo teise valdomar; ilgalaikis materialusis turtas

autobusas, kuris perduotas Kalvarijos gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal panaudos

sutarti;

3.2. mokykla - istaiga, kurios pagrindine veikla - formalusis arba (ir) neformalusis

Svietimas;

3.3. mokinys - asmuo, kuris mokosi;

3.4. savirai$kos renginiai - sporto, sveikatos ugdymo, merLinds rai5kos, turizmo, gamtos,

ktino kult[ros, technines klrybos, bureliq, studijq, klubq bei uZklasiniai ir neformalieji renginiai,

skirti meniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, te,chnologiniams, socialiniams,

ekonominiams ir kitokiems mokiniq gebejimams bei tautiniam tapatumui ugdyti;

3.5. paZintin$ veikla - viena i5 neformaliojo Svietimo formq., skirta skatinti mokiniq tautini,

pilietini, dvasini ir kultnrini ugdym4;

3.6. mokyklinio autobuso vairuotojas - direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas, turintis

galiojanti vairuotojo paZymejim4 suteikianti teisg vairuoti atitirrkamos kategorijos transporto

priemones ir su kuriuo yra sudaryta ra5ytine darbo sutartis.

4. Mokyklinis autobusas priskiriamas vairuoti gimnazijos vairuotojui, su kuriuo sudaroma

ra5ytine darbo sutartis ir autobuso perdavimo - priemimo aktas (l priedas).

II. MOKYKLINIO AUTOBUSO NAUDOJIMO TVAR]KA

5. Kalvarij os gimnazij os mokyklinis autobusas naudoj amas :

5.1. pagal direktoriaus isakymu patvirtintus veZiojimo mar5rutus neatlygintinai veZioti

mokinius, gyvenandius kaimo gyvenamosiose vietovese toliau kaip 3 kilometrai nuo gimnazijos i
gimnazijE ir namus;

5.2. mokyklinis autobusas laisvu nuo mokiniq veZimo i gimnazij4 ir i5 jos metu gali blti
naudoj ami mokiniams v elti:

5.2.1 . i savivaldybes, regioninius, respublikinius saviraiSkos renginius;

5.2.2.i paskirtus centrus laikyti brandos egzaminq ir i pagrindinio ugdymo pasiekimq

patikrinim4;

5.2.3. i paZintines veiklos, profesinio orientavimo renginius;



5.2.4.

s.2.5.

z

pedagogines psichologines tarnybos ir kitas konsultacijas;

Svietimo pagalbos ir kitas istaigas su jq ugdymu ar sociallinemis problemomis

susijusiems klausimams sprgsti;

5.2.6. i kitus gimnazijai reikalingus renginius;

5 .2.7 . gimnazij os nuostatuose numatytai veiklai vykdyti ;

5.2.8. socialiniams pedagogams, klases aukletojams, kitiems Svietimo pagalbos

darbuotojams lanky,ti mokinius Seimose socialinems problemoms sprgsti;

5 .2.9 . ugdymo organizavimo procesui aprflpinti;

5.2.10. vadoveliq, mokymo priemoniq, ivairiq prekiq atsiveZimui ir kitoms ukio reikmems;

5.2.11. kitiems direktoriaus isakymu nurody.tiems gimnazijos bendruomenes poreikiams;

5.2.12. mokyklinis autobusas gali blti naudojamas veZti grupg naokyojq, gimnazijos

darbuotojq i kvalifikacinius renginius, vykstandius savivaldybeje, reg;ione, resprublikoje.

6. Mokyklinio autobuso marSrutai parenkami tarp, kad sudaLrytq galirnybg mokiniams kuo

greidiau ir saugiau atvykti i mokykl4 ir ugdymo procesui pasibaigus s;ugriZti i5 jos i namus.

7. Mokyklinio autobuso mar5rutus rengia darbuotojas, atsakingas uZ mokiniq paveZejim4.

Kelioniq mar5rutus, tvarkaraSdius ir veZamq mokiniq s4ra5us isakymu tvirtina gimnazijos

direktorius. Juos privalo tureti vairuotojas ir uZ mokiniq veZim4 atsakingas gimnazijos darbuotojas,

Sie dokumentai skelbiami gimnazijos interneto svetaineje. Jeigu mar5rutili ir t,,rarkara5diai keidiami,

su pakeitimais nedelsiant supaZindinami mokiniai ir jq tevai (globe.iai).

8. Edukaciniq i5vykq programas, nurodant mar5rut4, rengia klar;es valdovas arba mokinius

lydintis mokytojas, isakymu tvirtina gimnazijos direktorius. Prirg5 li darbo dien4 gimnazijos

direktoriui pateikiamas pra5ymas, nurodant keliones mar5rut4 ir tiksl4, asmenis atsakingus uZ

keliong, vykstandiq asmenl+ s4ra54, i5vykimo laik4 ir viet4.

9. Apra5o 5 punkte nurodytos mokyklinio autobuso nauclojimo i5laidos finansuojamos i5

Kalvarijos savivaldybes tarybos sprendimu gimnazijai patvirtintq m.okymo leSq ir savarankiSkoms

funkcijoms vykdyti skirtq savivaldybes biudZeto asignavimq, pararnc)s, rdmejq ar kt. leSq.

III. MOKINIU VEZIMAS MOKYKLINIU AIJTOBUSU

10. Vairuotojas iki mokiniq veZimo nustatytu (-ais) mar5rutu (-ais) pradZios turi Zinoti

mokiniq veZimo mar5rut4, tvarkara5ti, sustojimo vietas, kitus su veZimu su.sijusius dokumentus,

susipaZinti su veZamais mokiniais. UZ mokiniq veZim4 atsakingas asrnuo ir vairuotojas su mokiniais

turi aptarti vaZiavimo tvark4 ir taisykles (2 priedas).

I 1. Jei veLami ikimokyklinio amZiaus irlar neigalfis mokiniai, kurie negali savaranki5kai

vaikSdioti, mokykliniame autobuse vaZiuoja mokinius lydintis &SntrLto.

12. Ikimokyklinio, prie5mokyklinio amZiaus mokinius ir neigaliuosius mokinius, kurie

negali savaranki5kai vaikSdioti, iki mokyklinio autobuso sustojimo vietos palydi ir juos pasitinka

tevai (globejai ar rfipintojai) (3 priedas).

13. UZ prie5mokyklinio amZiaus mokiniq saugum4 keliones metu atsakingas autobuso

vairuotojas.

14. { sustojimo viet4 mokyklinis autobusas turi atvaZiuoti ir i5vaZiuoti tvarkara5tyje

nustatytu laiku. Mokiniai turi bDti instruktuoti, kaip elgtis, jeigu autobusas veluoj a ar neatvaLiuoja.

15. Mokiniai turi bDti ilaipinami ar i5laipinami tik patvirtinto mar5ruto numatytose

nuolatinese mokyklinio autobuso sustojimo vietose.
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16. Mokiniai mokyklinio autobuso sustojimo vietoje turi bDti ne v6lirau kaip tvarkara5tyje

nustatytu laiku. Jeigu mokiniai nuolat veluoja i mokyklini autobus4, vairuotojas turi praneSti uZ

mokiniq veilimqmokykloje atsakingam asmeniui, kuris i5siai5kina 
"zelavimo 

prieZastis ir jas Salina.

17. { gimnazijq atveLtus mokinius reikia iSleisti taip, kad jiernr; nereiketq pereiti kelio.

18. Tik mokykliniam autobusui sustojus mokiniai gali prieiti prie autobuso, noredami ilipti
ar pakilti i5 uZimamq sedimq vietq, noredami iSlipti. Vairuotojas stebi, kad i a.utobus4 bUtq ilipama
ir i5lipama tik jam visi5kai sustojus. { autobus4 pirmieji ilipa jaune,sni mokirriai, pirmieji i5lipa -
vyresni. Atidary.ti autobuso duris ir ileisti arba i5leisti mokinius vairuotojas turi tik autobusui

sustojus ir isitikings, kad yra saugu.

19. I5lipandius mokinius vairuotojas ispeja, kad i5lipg i5 mLolcyklinio autobuso jie neitq per

keli4 pro autobuso galqir prieki, o palauktq, kol jis nuvaZiuos, arba prie5 pereidami keli4, mokiniai

paejetq toliau nuo autobuso galo, kad matytq keli4. Tamsiu parc,s metu vairuotojas, mokinius

lydintis asmuo ir mokiniai turi bflti su at5vaitais.

20. Atsitikus bet kokiam nenumatytam atvejui, mokiniq negalima palikti vienq, be

prieZiuros. fvykus eismo fvykiui, jei yra suZeistq, reikia nedelsiant kviesti greit4lE medicining

pagalbE ir policij4, jei imanoma, suteikti pagalb4.

IV. KELIONES LAPU PILDYMAS

21. Mokyklinio autobuso ridos ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma, vadovaujantis ira5ais

keliones lapuose. Sunaudoti degalai nuraSomi pagal keliones lapu.ose nurodyt4 rid4, nevir5ijant

direktoriaus isakymu patvirtintq degalq sunaudoj imo norrnq.

22. Degah4 sunaudojimo norrnoms nustatl.ti gimnazijos djrektoriaus isakymu sudaroma

komisij a, kuri atlieka kontrolini v aLiavim4 mokykliniu autobusu:

22.1. komisija, atlikdama kontrolini vaLiavimq, pildo protokol4 ir fiksuoja mar5ruto

pradZioje isigytrl degalq kieki ir spidometro parodymus;

22.2. kontrolinio vaZiavimo pabaigoje fiksuojamas nuvaZiuotas atstumas ir isigytq degalg

kiekis;

223. i3 turimq duomenq, nuvaZiuoto atstumo ir sunaudotq degalq kiekio, apskaidiuojama

degalq norma mokykliniam autobusui;

22.4. komisija teikia gimnazijos direktoriui sillym4 patvirtirrti kontrolinio vaZiavimo metu

nustatyt4 degalq sunaudoj imo norrnq mokykliniam autobusui ;

22.5. degalq normaZiemos sezono metu, nuo gruodZio 1 d iki vasario 28 d., didinama 10

procentq;

22.6. esant nepalankioms oro s4lygoms, kurios itakoja kuro sunaudojim4, anksdiau ar veliau

nei nustatytas Ziemos sezonas, kuro norma gali bDti keidiama atskiru gimnazijos direktoriaus

isakymu.
23. Keliones lapq iSdavim4 tvarko direktoriaus pavaduotojas ilkiui ir bendriesiems

klausimams, jam nesant darbe kitas ji vaduojantis darbuotojas.

24. ISduodami keliones lapai registruojami Zurnale. Mokytrdinio autobuso vairuotojas uL

gautus keliones lapus pasira5o keliones lapq registravimo Zurnale ir keliones lape.

25. Pasibaigus menesiui direktoriaus pavaduotojas [kiui ir bendriesiems klausimams

patikrina pateiktq keliones lapq uZpildymus bei degalq isigijim4 patvirtinandius dokumentus, faktini

degalq sunaudojim4, parengia atsargq uZpajamavimo, nura5ymo ir likvidavimo komisijar paLym4

del kuro nura5ymo ir per 5 darbo dienas pateikia dokumentus buhalterijai.
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26. Keliones lapai naujam menesiui vairuotojui i5duodami paskuting menesio darbo dien4,

prie5 tai gr4Zinus ankstesnio menesio paskutini keliones lap4 ir degalq uZpylimo kvitus.

27. Mokyklinio autobuso vairuotojas kelionds lapus pildo kiekvien4 dien4 paZymedamas

dat4, v aLiavimo marSrut4 ir nuvaZiuotus ki I ometrus.

28. Degalq normq ir automobiliq ridos limitq vir5ijimo i5laidas, nustadius nepagristo

pereikvoj imo prieZastis, apmoka mokyklinio autobuso vairuotoj as.

V. AUTOBUSO TECHNINIS APTARNAVIMAS I]R REMONTAS

29. Autobuso techninis aptaranavimas ir remontas:

29.I. uL autobuso techning blklg, kasdiening prieliur1 ir periodinius techninius

aptarnavimus atsakingas mokyklinio autobuso vairuotoj as;

29.2. uL Sios bflkles kontrolg atsakingas direktoriaus pavacluotojas tikiui ir bendriesiems

klausimams;

29.3.mokyklinio autobuso remonto, draudimo ir kt. klausimus sprendZia direktoriaus

pavaduotojas [kiui ir bendriesiems klausimams.

30. Mokyklinis autobusas draudZiamas transporto priemoniq valdytojq civilines

atsakomybes privalomuoj u draudimu tei ses aktq nustatyra tv atka.

31. Degalq pylimui kolonelese naudojamos prekiaujandiq imoniq i5duotos korteles. UZ

isigyte kur4 apmokama banko pavedimu i nurodyt4 s4skait4.

32. Degalai ir kitos autobuso eksploatacines medZiagos, prekes bei paslaugos perkamos,

laikantis Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo ir kitq teises aktq nustalytos tvarkos.

VI. AUTOBUSO NAUDOJIMO KONTROLE IR A,TSAKO]\4IYBE

33. Autobuso naudojimui kontroliuoti gimnazijos direktorius skiria direktoriaus

pavaduotoj4 fikiui ir bendriesiems klausimams.

34. Jis atsako uZ:

34.1 . gimnazijos autobuso pasiuntim4 atlikti privalom4j4 planing techning apllirq;
3 4.2. transporto priemones draudim4;

34.3. gesintuvq patikr4 ar keitim4;

34.4. atsiradusiq ar jam Zinomq gedimq Salinim4;

34.5. keliones lapq pildymo kontrolg ir apskait4.

35. Mokyklinio autobuso naudojimo kontrole atliekama pagal vairuotojo pateiktus

keliones lapus. UZ finansing kuro naudojimo kontrolg atsakingas gimnazijos buhalteris.

36. UZ autobuso technini stovi, saugrl ir kokybi5k4 keleiviq veZim4, jam patiketq

magnetiniq kuro korteliq naudojim4, teising4 keliones lapq pildymq, patiketq dokumentq saugumq

atsako mokyklinio autobuso vairuotojas.

37. Mokyklinio autobuso vairuotojas, pastebejgs autobuso 'variklio, pavan+ deZes, stabdZiq

sistemos, vairo mechanizmo ar kitus gedimus, kurie gali kelti gresmg eismr: saugumui, praradus

automobilio dokumentus arba raktus, privalo nedelsdamas apie tai praneSti direktoriaus

pavaduotojui Ukio ir bendriesiems klausimams arba direktoriui ne veliau kaip kit4 darbo dien4.

38. fvykus mokyklinio autobuso vagystei ar vagystei i5 jo, eismo ivykiui ar kitaip

apgadinus mokyklini autobus4, vairuotojas nedelsdamas apie tai turi pranesti policijos istaigai ir
direktoriaus pavaduotojui [kio ir bendriesiems klausimams arba direktoriui.



39. Mokyklinio autobuso vairuotojas, priemgs naudoti mokyklini autobusq, yra atsakingas

uZ jinuo priemimo iki perdavimo momento.

40. Mokyklinio autobuso vairuotojas savo darbe privalo vadcrvautis Keliq eismo

taisyklemis, pareigybes apra5ymu, darbuotojq saugos ir sveikatos inr;trukcija, Lietuvos Respublikos

vyriausybes nutarimais, darbo tvarkos taisyklemis, direktoriaus isakymais ir kitais teises aktais.

VII. AUTOBUSO SAUGOJIMAS

41. Mokykliniai autobusai saugomi Kalvarijos gimnazijos teritorijoje irlarba garuLe,

i3skyrus autobus4 Iveco Daily, valstybinis Nr. LNK257, kuris saugomas (Llevq g. 69, Mockai,

sangrrdos t?;-ffffi?";Jrilrrai 
valstybiniq svendiq dienomis, nedarbo ir atostogq dienomis,

vairuotojo ligos ar komandiruotes laikotarpiu saugomi Kalvarijos gimnazijos teritorijoje fularba

garaLe'43. 

Esant butinybei kit4 jo saugojimo viet4 gali nustatyti gimnazijos direktorius arba jo

tt"tt"tT;.tTli,.o"r, 
mokyktini autobus4 privaloma uLdarytiLangus ir uZrakinti duris.

..45. 
Vairuotojas kasmetiniq atostogq metq, pastatgs mokyklini arutobus4 i nuolating

saugoJlmo viet4, grqLina keliones lap4, autobuso technini pasq, technines aplZi[ros lap4, draudimo

liudijim4, autobuso uZvedimo raktelius ir garalo raktus direkloriaus pavaduotojui Dkio ir
bendriesiems klausimams ar gimnazij os direktoriui.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46, UZ mokyklinio autobuso eksploatavima, bei teising4 naudojim4 iltsakingas gimnazijos

direktorius.

47. Apra5as gali buti keidiamas ir papildomas pasikeitus; teisds alktq reikalavimams ar

atsiradus poreikiui tikslinti kai kuriuos Sio apra5o punktus.



Kalvarij os gimnazij os mokyklinio
autobuso naudojimo tvarkos

apra5o priedas Nr.1

AUTOBUSO PERDAVIMO-PRIEMIMO
AKTAS

20 m. d. Nr.
Kalvarija

Siuo aktu:

1. Kalvarijos gimnazijos
(pareigos, vardas, pavarde)

perduoda
(pareigos, vardas, pavarde)

eksploatuoti rnokyklin! autobus4, spidometro rodmenys perdavimo metu

2. Mokyklinis autobusas perduodamas su Sia papildoma iranga: vaistinele, 2 gesintuvais, avariniu
Zenklu, raktq komplektu, magnetola, kita

3. Automobilio perdavimo data: 20-m._._ d.

Perdavd:

(pareigos) (paralas) (vardas ir pavarde)

Pri6m6:

(pareigos) (parasas) (vardas ir pavardd)



Kalvarij os gimnazij os mokyklinio
autobuso naudoj imo tvarkos

apraS,o priedas Nr. 2

KALVARIJOS GIMNAZIJOS
MOKINIV VAZIAVIMO MOKYKLTNTU AUTOBUSU INSTRUKTAV'rMO ZUnNar,aS

SAUGAUS ELGESIO AUTOBUSE TAISYKLES
Mokiniai privalo:

o Mokiniai imokyklini autobusiuk4 ilipti ir i5lipti gali tik nustatytose storteldse.

o flipti ir i5lipti leidliama tik autobusui sustojus.

o Laikytis nustatyto autobuso atvykimo ir iSvykimo laiko, neveluoti.

o Mokiniai mokykliniame autobuse turi nusiimti kuprines, i;edeti ramiai, uZsisegg saugos

dirZus, nevaikSdioti.

. Keliones metu elgtis mandagiai: nesistumdyti, ne5iuk5linti ir netriuki;mauti, nedaryti Zalos

autobuse esandiai irangai.
o Apie ivykusius taisykliq paZeidimus autobuse informuoti vairuotoi4.

o Sugadinus turt4 atlyginti padaryt4 Lalq.

Mokiniams draudZiama:
o Pamadius atvaZiuojanti autobus4 iSbegti i vaZiuojam4i? kelio dali.

o {lipant/ iSlipant i autobus4 draudZiama stumdytis.

. Stumdyti autobuso duris, kai lipa kiti mokiniai.
o l5stumti sedinti mokini i5 vietos.

. Siuk5linti, triukSmauti, keiktis, vaik5dioti ar atlikti kitus veiksmus galindius pakenkti savo ar

kitq mokiniq, vairuotojo sveikatai ir saugumui.

I5lipg i5 autobuso mokiniai privalo:
o Neiti per keli4 pro autobuso prieki ar ga14, palauktq kol jis nuvaZiuos.

o Noredami pereiti per gatvg/keli4, gerai apsidairyti i abi purses (i kairg, i de5ing) ar nera

atvaZiuoj andiq maSinq.

o Eiti per gatvg tam skirtose vietose: pesdiqiq perejose ar sankryZose.

o Keliq pereiti ten, kur jis gerai matomas i abi puses.

o Kelkra5diu arba vaZiuojamosios dalies pakra5diu eiti tik pri<15 transporto vaZiavimo krypti,
t.y. kairiqja kelio puse.

o Prie drabuZiq ar kuprines tureti prisisegus at5vait4.

o Eidami grupelemis gatve/keliu nesistumdyti, neSfikauti, nei5begti i vaZiuojam4i4 kelio dali.

Mokinio pavard6,
vardas

Klas6 Instruktavimo data Instruktuojaniio
asmens para5as

Instruktuojamo
asmens para5as



Kalvarij os gimnazij os mokyklinio

autobuso naudojimo tvarkos

apraSo priedas Nr. 3

(vardas, pavarde)

(adresas, tel. nr.)

Kalvarijos gimnazij os direktorei

Dij anai Kavaliauskienei

SUTIKIMAS

DEL PRrESnnOrvxr,INIo UGDYMO GRUPES UGDYTINIU SAUGUMO

(data)

Sutinku savo stinr/ dukr4
(vardas, pavarde)

besimokanti/-di4 priesmokyklinio ugdymo grupeje, atlydeti ryte iki autobuso sustojimo vietos ir po

pamokq pasitikti griltant i5 mokyklos.

(Para5as) (Vardas, pavarde)


