PATVIRTINTA:
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
Direktorės 2018-03-30 įsakymu Nr. V-38/1
ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ VEŽIOJIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokinių vežiojimo tvarkos aprašas (toliau –
Tvarkos aprašas) parengtas pagal 2018 02 23 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T22 „Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos
patvirtinimo“.
2. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:
Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto
priemonės, vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais priemiestiniais
maršrutais ne daugiau kaip per dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių)
teritorijas.
Mokyklinis autobusas – geltonas vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais paženklintas
autobusas, kuriuo vežami vaikai (švietimo įstaigų mokiniai).
Stotelė – tai nustatyto pavyzdžio sustojimo ženklais pažymėta autobusų sustojimo
vieta, arba kita vieta, kurioje mokiniai gali būti saugiai įlaipinami ir išlaipinami.
Mokinių vežimas – tai procesas, kurio metu mokiniai iš atitinkamos stotelės arba
kitos sutartos laukimo vietos atvežami į mokyklą ir/arba parvežami atgal.
Pažymėjimas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos
formos mokinio pažymėjimas, išduotas konkrečiam mokiniui. Pažymėjime turi būti mokinio
nuotrauka, įrašytas važiavimo maršrutas.
II SKYRIUS
MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMAS
3. Kaimuose ir miesteliuose gyvenantys progimnazijos mokiniai nemokamai vežami į
progimnaziją iki 40 km ir iš jos mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) ir
tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais ir mokykliniais autobusais, progimnazijos darbo
dienomis.
4. Progimnazijos mokiniai, važiuojantys visų vežėjų autobusais, privalo turėti mokinio
pažymėjimą, kuriame turi būti nurodytas mokinio važiavimo maršrutas.
5. Mokinys, norėdamas nemokamai vykti vietinio (priemiestinio) reguliaraus
susisiekimo autobusu ar mokykliniu autobusu rugsėjo 1-2 d. praneša klasės auklėtojui savo vykimo
maršrutą (pagal gyvenamąją vietą).
6. Klasės auklėtojas vykstančių mokinių į progimnaziją sąrašus (nurodomas maršrutas,
stotelė) pateikia progimnazijos socialinei pedagogei.
7. Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos soc. pedagogė pateikia Zarasų rajono
savivaldybės administracijos direktoriui patvirtintus vežamų mokinių sąrašus.
8. Mokiniams vykstantiems vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo
autobusais ar kitų rajonų vežėjų autobusais soc. pedagogė išduoda nemokamo važiavimo bilietus
savaitei, kuriuos antspauduoja progimnazijos antspaudu.
9. Mokinys, gaudamas bilietus kitai savaitei, grąžina soc. pedagogei panaudotus
bilietus (be šaknelių).

10. Mokinys išvykdamas mokytis į kitą mokyklą, mokslo metams pasibaigus, grąžina
soc. pedagogei nepanaudotus bilietus su šaknelėmis.
11. Mokinys, įlipęs į autobusą, vairuotojui pateikia mokinio pažymėjimą, kuriam
nurodytas važiavimo maršrutas ir užpildytą bilieto šaknelę (maršrutas, data, kelionės vertė,
pavardė), užpildytą bilietą pasilieka.
12. Bilietus progimnazija saugo vienerius metus.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Ši tvarka gali būti keičiama pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems
transporto lengvatas, mokinio vežiojimo procesą.
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