
______________________ 

 

PATVIRTINTA 

                                                   Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos 

                                direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. 

                                                                   įsakymu Nr. Į-196  

 

ŠILALĖS R. LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ 

PAVEŽĖJIMO SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS LAUKIANT AUTOBUSO, KELYJE IR 

AUTOBUSE 

       

Saugaus elgesio taisyklės (toliau  –  Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002-12-11 nutarimu Nr. 1950, 2009-09-30 nutarimu Nr. 1222 bei Lietuvos 

policijos eismo priežiūros tarnybos atmintine, Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių 

vežimo mokykliniais autobusais tvarkos aprašu, patvirtintu  2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. 

T1-219.  

1. Mokiniams, laukiantiems pavėžėjimo iš mokyklos namo, sudaroma galimybė 

naudotis gimnazijoje esančiomis ugdymosi ir laisvalaikio aplinkomis  –  sporto sale, biblioteka, 

skaitykla, aikštynu ir žaidimų aikštele (kai geras oras), įrengtuose poilsio kampeliuose ir kt. 

2. Taisyklės ir autobuso laukimo vietos bei galimybės aptariamos klasių vadovų su 

mokiniais mokslo metų pradžioje, aptarimą užfiksuojant klasių dienynuose saugaus elgesio  

instruktažų skyriuje.  

3. Laukiant autobuso privaloma laikytis saugaus atstumo (apie 2 metrus) iki 

važiuojamosios dalies.  

4.  Įlipti (išlipti) leidžiama tik autobusui sustojus.  

5.  Įlipant į autobusą ir išlipant draudžiama stumdytis.  

6. Kelionės  metu būtina elgtis mandagiai, nesistumdyti, neišdykauti, nešiukšlinti ir 

netriukšmauti, autobuse turi nusiimti kuprines, sėdėti ramiai, nevaikščioti, nedaryti žalos autobuse 

esančiai įrangai. Tyčia sugadinus turtą, privaloma atlyginti padarytą žalą.  

7. Laukti autobuso tik sustojimui skirtose vietose. 

8. Į autobusą pirmi įlipa jaunesni mokiniai, vėliau lipa vyresnieji. Mokiniai privalo 

klausyti vairuotojų nurodymų, pagarbiai bendrauti su suaugusiais. 

9. Nesulaukus laiku atvažiuojančio autobuso, kreiptis į direktoriaus pavaduotojus, 

atsakingus už mokinių pavežėjimą. 

10.  Norint pereiti kelią (gatvę) būtina:  

10.1. susirasti perėjimui skirtą vietą  –  pėsčiųjų perėją ar sankryžą. Kelią pereiti ten, kur 

jis gerai matomas į abi puses. Neiti ten, kur kelią užstoja kliūtys; 

10.2. apsidairyti į abi puses: pažiūrėti į kairę, į dešinę; 

10.3. praleisti važiuojančias transporto priemones; 

10.4. jei transporto priemonės nevažiuoja, dar kartą pasižiūrėti į kairę ir eiti per kelią; 

10.5. eiti per kelią statmenai, o ne įstrižai; 

10.6. einant stebėti kelią ir klausytis; 

10.7. kelyje niekada neskubėti – elgtis ramiai; 

10.8. kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti tik prieš transporto važiavimo 

kryptį, t. y. kairiąja kelio puse.  

11. Einant neapšviestu kelkraščiu (važiuojamosios dalies kraštu) tamsiuoju paros metu 

arba 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. 


