VAŽIAVIMO KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS VAŽIAVIMO MOKYKLINIAIS
AUTOBUSAIS
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokyklos vaţiavimo mokykliniais autobusais taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vaţiavimo
Kuršėnų Pavenčių mokyklos autobusais tvarką. Šios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos
Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių ir bagaţo veţimą.
2. Mokinių pavėţėjimą mokykliniais autobusais organizuoja Kuršėnų Pavenčių mokykla.
II. VAIRUOTOJO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
3. Mokyklinio autobuso vairuotojai (toliau – vairuotojai) privalo:
3.1. uţtikrinti saugų vaikų įlipimą (išlipimą) į (iš) transporto priemonę (ės);
3.2. pagal galimybes vaikus įlaipinti ir išlaipinti stotelėse;
3.3. palydėti į kitą kelio pusę jaunesnius kaip 10 metų vaikus (jei nėra lydinčio asmens);
3.4. būdamas kelyje vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais;
3.5. veţti mokinius su nuolat įjungtomis artimosiomis ţibintų šviesomis;
3.6. įjungti šias ţibintų šviesas bei avarinę šviesos signalizaciją ir sustojus, kai mokiniai
įlaipinami (išlaipinami), tamsoje arba esant blogam matomumui;
3.7. ţodţiu informuoti keleivius apie reikalavimą naudotis saugos dirţais;
3.8. uţtikrinti transporto priemonių švarą;
3.9. laikytis mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintų maršrutų ir laiko grafiko;
3.10. pranešti mokiniams apie maršruto pakeitimą.
5. Vairuotojams draudţiama:
5.1. rūkyti autobuse;
5.2. garsiai leisti muziką;
5.3. veţti daugiau mokinių negu įrengta sėdimųjų vietų;
5.4.veţti stovinčius mokinius;
5.5. veţti mokinius taip, kad trukdytų vairuoti ir ribotų vairuotojui matomumą.
6. Veţėjas uţ šių taisyklių paţeidimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
III. KELEIVIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
7. Keleiviai (toliau – mokiniai) privalo:
7.1. laukti autobuso sutartose vietose;
7.2. įlipti arba išlipti tik autobusui sustojus;
7.3. uţsisegti saugos dirţus (saugos dirţas privalo būti uţsegtas juosiant jį per petį ir per juosmenį
arba kaip numatė transporto priemonės gamintojas);
7.4. autobuse sėdėti tose pačiose vietose;
7.5. šiukšles dėti į polietileninius maišelius arba šiukšliadėţę, išlipus išmesti į konteinerius
buitinėms atliekoms.
8. Mokiniams draudţiama:

8.1.autobusui vaţiuojant kalbinti vairuotoją ar kitaip jam trukdyti;
8.2. vaţiuoti neblaiviems (girtiems) ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medţiagų
(narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medţiagų);
8.3. vaţiuoti skleidţiant aitrų kvapą, apsirengusiems nešvariais drabuţiais;
8.4. tepti ir gadinti autobuso išorę ir vidų;
8.5. stovėti ant sėdynių;
8.6. rūkyti, valgyti, gerti, šiukšlinti, triukšmauti ir kitokiais veiksmais paţeisti viešąją tvarką ir
trukdyti kitiems keleiviams;
8.7. vaţiuoti stovint;
8.8. vaţiuoti neprisisegus saugos dirţu.
9. Veţėjui padarytą ţalą (apgadinta autobuso išorė ar vidus, išdauţtas ar subraiţytas langas ir kt.)
kaltininkas turi atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.
IV. ATSISKAITYMAS UŢ VAŢIAVIMĄ
10. Mokykliniais autobusais į mokyklą ir iš jos nemokamai paveţami mokykloje besimokantys
specialiųjų poreikių turintys mokiniai, gyvenantys Šiaulių rajone.
11. Mokinių tėvai dėl pavėţėjimo į mokyklą ir iš jos rašo prašymus mokyklos direktorei.
12. Kiti mokiniai paveţami mokykliniu autobusu į mokyklą ir iš jos tik esant laisvoms vietoms.
13. Mokykliniais autobusais gali būti veţami:
13.1. mokiniai į (iš) respublikinius, regioninius, rajoninius saviraiškos renginius, į (iš) profesinio
orientavimo, sporto ir paţintinės veiklos renginius ;
13.2. pedagogai į (iš) kvalifikacinius renginius, vykstančius rajone ir uţ jo ribų.
V. BAGAŢO VEŢIMAS
14. Mokinys turi teisę nemokamai veţti rankinį bagaţą, neuţimantį papildomos keleivio vietos.
15. Uţ veţamo bagaţo saugumą atsako pats keleivis.
16. Autobusais draudţiama veţti degiąsias, sprogstamąsias, dvokiančias, radioaktyvias
medţiagas, suspaustas ir suskystintas dujas (išskyrus dujas nešiojamuose balionuose), smailius,
aštrius, griozdiškus, trukdančius keleiviams daiktus, ginklus, daiktus, kurie gali sutepti transporto
priemonės sėdynes arba keleivių drabuţius.
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