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PATVIRTTNTA
Zelsvos pagrindines mokyklos
direktoriaus 20 I 6 m. rugpj Udiolld.
isakymu Nr.y- 6g

MOKINIV VELII.{O MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

. I Zelsvos pagrindines mokyklos mokiniq veZimo mokykliniu autobusu tvarkos aprasas (toliau- Aprasas) reglamentuoja toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyu"nunii-,f ,,onriq, kurie mokosipagal priesmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas (toliau - mokiniai), vezimomokykliniu autobusutva*q, pavaLejim4 organizuojaidiq asmenq funkcijas, pareigas ir atsakomybg.
2' Apraso paskirtis - reglamentuoti mokiniq veZima mokykliniu urioburu, kad bDtq uztikrintastinkamas ir saugus mokiniq veZimas ! mokykl4 ir atgal.
3. Apra5e vartojamos s4vokos:
3'l' Mokyklinis autobusas - geltonas vaikq veZimo skiriamaisiais Zenklais paZenklintas

autobusas, kuriuo velami vaikai (vw CRAFTER valst. Nr. EDLS37).
3'2' Kitos Apraie vartojamos 

_s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos LietuvosRespublikos Svietimo istatyme ir Keliq .eismo taisyklese, patvirtirtos. Li.iruo, Respublikosvyriausybes 2002 m. gruodZio I I d. nutarimu Nr. 1qi0 ,,Del Keliq eismo taisykliq patvirtinimo..
(toliau - Keliq eismo taisykles).

4. Mokiniq veLim4mokykliniu autobusu organizuoja mokyklos vadovas.
5' Mokiniq veZimas mokykliniu.autobusu organizuojamai vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikor ruuguur= eismo automobiliq keliais istatymu, Lietuvos
Respublikos keliq transporto kodeksu, Keliq eismo taisyklemis, Tipine mokyklinio artobuso'rai.uotolo
darbo instrukcija ir Mokyklinio autobuso vairuotojo- instruktavimo trarka, futui.tirtomis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio l0 d. isakymu Nr. 4 .riJr ripires mokyklinio
aulobuso vairuotojo {gF instrukcijos ir Mokyklinio auiobuso vairuotojo instruktavimo tvarkos
tvirtinimo" (toliau - Tipine mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukci;a;, ir atsiZvelgiant iMokiniq veZiojimo organizavimo metodines rekomendaciias, kurioms pritarta Lietuvos Respriblikos
Svietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodZio I I d. isakymu Nr. ISAK -hlA,,Del Mokiniq ve2iolimo
organizavimo metodiniq rekomendacijq" (toliau - Mokinirl veZiojim o iganizavimo metodines
rekomendacijos), Mokiniq veZimo mokykliniu autobusu tvarkos apra5u, patvi.tiitu I-n SUrur ioi;-6;-
30 isakymu Nr. V-620.

6. Kvalifikaciniai ir elgesio reikalavimai mokyklinio autobuso vairuotojui nustatyti Tipineje
mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcijoje, Keliq eismo taisyklese, Cl, ilE, C, CL,ot, otL,
D, DE kategorijq motorin_iq transporto priemoniq vairuotojq mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai
igyti ir vairuotojq periodinio profesinio mokymo tvarkoJapraSe, patvirtintam. Li.tuuo, Respublilios
susisiekimo ministro 20ll m. vasario 3 d. isakymu Nr. 3-7-9,,Deicl, clE, c, cE, Dl, DIE', D, DE
kategorijq motoriniq transporto priernoniq vairuotojq mokymo pradinei profesinei kvalifitacij ai igyti trvairuotojq periodinio profesinio mokymo tvarkos apraSo patvirtinimo", ir kituose 

- 
Sif"sriti

reglamentuojandiuose Lietuvos Respublikos teises aktuose.
7. Mokyklinio autobuso techniniai ir Zymejimo reikalavimai turi atitikti reikalavimus,

nustatytus Keliq eismo taisyklese ir Mokykliniq autobusq Zenklinimo lspejamosiomis mirksindiomis
oranZinemis Sviesomis reikalavimq apra5e, patvirtintame Valstybines ketiq iransporto inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos virSininko 2012 geguLds 31 d. lsakymu Nr. 2B-2i4 ,,Del Moliykliniq
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autobusq Zenklinimo !spejamosiomis mirksindiomis oranzinemis sviesomis reikalavimq aprasopatvirtinimo".

MoKrNrvvEzrMoMoKyKLrrTfrSlT'ISrrsuoRGANrzAVrMAS

8' Mokyklinio autobuso marsrutai, tvarkarasdiai, veZamq mokiniq s4rasai rengiami ir sustojimovietos nustatomos remiantis- Mokiniq veZiojimo 
".g*i;;;o metodinemis iekomendacijomis.9' Kiekvienais mokslo meiais mokyklinlo autobuso sustojimo vietas nustato, marsrutus,tvarkarasdius ir veZamq mokiniq s4raSus, aatyuuuluri mokykrinio uutourro vairuotojui, sudaro uZorganizuotq mokiniq veZim4 atsakingas asmuo, tvirtina mokyklos vadovas.l0' sustojimo vietos nustatomos, marsrutai, tvarkarasdiai ir vezamq mokiniq sqrasai sudaromi irjei prireikia, koreguojami, lvertinus mokiniq vaziavimo poreikius. uziit<rinama, kad ! pavezamqmokiniq s4rasus butq itraukiami mokiniai, besimokanryr pugul priesmokykrinio, praoinio ir pagrindiniougdymo programas, kurie gyvena toliau kaip 3 titometrainuo mokyklos ir ardiau kaip 3 kilometrai nuomokyklos (atsizvergiant ! dstum4), jeigu auiobuse yra raisvq sedimq vietq.

I l ' Vienu metu veZamq mokiniq negali buii daugiau, negu mokylliniame autobuse yra sedimqvietq keleiviams.
12' Mokyklinio autobuso sustojimo vietos parenkamos t9n, kur yra nuolatines marsrutiniqautobusq stoteles, kelio neuZstoja kliiitys, yra geras matomumas i abi puses. Sustojimo vietos netuributi ties.kelio vingiu ar i5tisine Zenklinimo'liniia, ir.ul,";", nuokalneje, ten, kur del riboto matomumosustoti draudzia Keliq eismo taisykles- Sustojimo vietJs'turi bfiti nustatomos taip, kad mokiniamsnereiketq kirsti vaZiuojamosios kelio dalies, oiiigu tai neilvengiama, kad p.re;iro vietos b'tq saugios.13' Nerekomenduojama sudaryti ,utitut-q, kuriq trukme i vien4 pusg yra ilgesne kaip vienavalanda.
14' Kelioniq marsrutus, tvarkarasdius ir veZamq mokiniq sqrasus privalo tureti vairuotojas ir uzorganizuot4 mokiniq veLiml atsakingas mokyklos darbuotojas. Sie'dokumentai turi b[ti mokykliniameautobuse ir paviesinti mokyklos informavimt priemonese (skelbimq lentose irlar interneto svetain6se(zelsvosmokykla'lt), irlar elektroninio dienyno.iMuno dienynas) atitinkamuose skiltyse ir kt.), kelioniqmarsrutus ir tvarkaraSdius turi tureti mokiniai-ir jq tevai (gtouelai ur rufinto;ai). Jeigu marsrutai irtvarkarasdiai keidiami, su pakeitimais nedelsiant" supJinainu*i mokiniai # ;q tevai (globejai arrDpintojai), apie tai paskelbiama mokyklos informavimf priemonese.

III SKYRIUS
MOKINIU VEZIMAS MOKYKLINIU AUTOBUSU

l5' vairuotojas iki mokiniq veZimo nustatytu (-ais) mar5rutu (-ais) pradzios turi zinoti mokiniqvezimo marsrut4, tvarkarasti, sustojimo vietas, titus su u.zi-u srsijusiusioturrntur, susipaZinti suveZamais mokiniais' lJi otganizuot4 mokiniq veZim4 atsakingas armlo ir vairuotojas su mokiniais turiaptarti vaZiavimo tvark4 ir taisykles.
l6' Jei veLami ikimokyklinio amZiaus rlar nelgal[s mokiniai, kurie negali savarankiskaivaiksdioti, mokykliniame autobuse vaziuoja mokinius tyain'tis asmuo.
l7' Mokiniai turi buti ilaipinami ar iSlaipinami tit< patvirtinto marsruto numatytose nuolatinesernokyklinio autobuso sustojimo vietose..Rekomenduojama, kad ikimokyklinio, priesmokyklinio

amZiaus mokinius ir neigaliuosius mokinius, kurie ,.guti savarankiSkai vaikSeioti, iki mokyklinioautobuso sustojimo vietos-palydetq ir juos_pasitiktq te;ai (globejai ur.upiffii), o !mokykl4 ir iSmokyklos iki autobuso palydetq mokinius tyaintis urrnuo arua kitas direftoriaus paskirtas mokyklos
darbuotojas.
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18. I sustojimo viet4 mokyklinis autobusas turi atvaZiuoti ir i5vaZiuoti iS jos tvarkara5tyje
nustatytu laiku. Mokiniai turi biiti instruktuoti, kaip elgtis, jeigu autobusas veluoja ar niatvaZiuoja.

19. Mokiniai mokyklinio autobuso sustojimo vietoje turi biiti n. r.iiuu kaip tvarkaraStyje
nustatytu laiku. Jeigu mokiniai nuolat veluoja j mokyklin! autobus4, vairuotojas turi prane5ti uZ
organizuotq mokiniq veZimq mokykloje atsakingam asmeniui, kuris iSsiai5kina vElavimo prieZastis ir
jas Salina.

20. Mokiniai mokykliniame autobuse turi nusiimti kuprines, sedeti ramiai, uZsisegg saugos
dirZus, nevaikSdioti. VeZant mokin! nelgaliojo veZimelyje, veZimelis turi blti pritvirtintas tam skirtomis
prisegimo sistemomis. Jei veLant mokinius naudojamos specialios sedynes, jos turi b[ti pritaikytos
mokiniq iigiui ir svoriui pagal Keliq eismo taisykliq reikalavimus. Rei<omenduojama, kad mokiniai
turetq nuolatines sedej imo vietas.

21. I mokykl4 atveZtus mokinius reikia i5leisti taip, kad jiems nereiketq pereiti kelio.
22. Tik mokykliniam autobusui sustojus mokiniai gali prieiti prie auiobuso, norddami llipti ar

pakilti i5 uZimamq sedimq vietq, noredami iSlipti. Vairuotojas stebi; kad i autobus4 butq ilipama ir
iSlipama tik jam visi5kai sustojus. I autobus4 pirmieji ilipa jaunesni mokiniai, pirmieji i5lipa - vyresni.
Atidaryti autobuso duris ir lleisti arba iSleisti mokinius vairuotojas turi tik autobusui sustojus ir
isitikings, kad yra saugu.

23. ISlipandius mokinius vairuotojas ispeja, kad i5lipg i5 mokyklinio autobuso jie neitq per keli4
pro autobuso gal4 ir priek!, o palauktq, koljis nuvaZiuos, arba prie5 pereidami kelia, mokiniai paejetq
toliau nuo autobuso galo, kad matytq keli4. Tamsiu paros metu vairuotojas, mokinius lydintis asmuo ir
mokiniai turi btiti su at5vaitais.

24. Atsitikus bet kokiam nenumatytam atvejui, mokiniq negalima palikti vienq, be prieZi[ros.
fvykus eismo ivykiui, jei yra suZeistq, reikia nedelsiant kviesti greitqq medicining pagalbqir policij4,
jei imanoma, suteikti pagalb4.

25. Mokiniai privalo:
25.1. laukti autobuso tik nustatytose autobuso sustojimo vietose;
25 .2. vykdyti vairuotoj o nurodym us autobuse;
25.3. iliptili3lipti leidZiama tik autobusui sustojus;
25.4. vaLiuojant autobusui sedeti savo vietose, prisisegti saugos dirZus;
25.5. kelion6s metu elgtis mandagiai: nesistumdyti, neiSdykauti, nesiuk5linti ir netriuk$mauti,

nedaryti Zalos autobuse esandiai irangai;
2 5 . 6. sugad inu s turt4 atl yg inti padaryt1 Lal4
25.7 . apie ivykusius taisykliq paZeidimus autobuse informuoti vairuotoj4;
25.8. laikytis nustatyto autobuso atvykimo/i5vykimo laiko. Atvykimo/i5vykimo laikas tarp

tarpiniq sustojimq gali skirtis +/- 5 minutemis.
26. Mokykliniame autobuse draudZiama:
26.1. pamadius atvaZiuojanti autobus4, i5begti i vaZiuojamqi4 kelio dali;
26.2. ilipanViSlipant i autobus4 draudZiama stumdytis, spraustis pro duris;
26.3. stumdyti autobuso duris, kai lipa kiti mokiniai;
26.4. keiktis, spj audyti, 5i uk5l inti, triuk5m auti, vaik5dioti ;
26.5. i5stumti sedinti mokini i5 vietos;
26.6. vaLiuoti pa5aliniams asmenims.
27. ISlipg i5 autobuso mokiniai privalo:
27.1. eiti tik pro autobuso galq(grieLtai draudLiama eiti pro autobuso prieki);
27.2. noredami pereiti per gatvg/keli4, gerai apsidairyti i abi puses (i kairg ir i de5ing), ar ndra

atvaZiuojandiq maSinq;
27.2. eiti per gatvg tik tam skirtose vietose: pesdiqjq perejoje ar sankryZoje; keli4 pereiti ten, kur

jis gerai matomas i abipuses;
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t.y k^iil:-5:l[1":i arba vaZiuojamosios dalies pakrasdiu eiti rik pries transporro vaziavimo krypt!,
27 '4. prie drabuziq/kuprines (matomoje vietoje) tureti prisisegus atsvait4;27'5' eidami grupelemit gutr.rt.tir rl,rrrirr'aJti,"n.sur.uuti,ilG;';vaZiuojamqjE 

kerio dar!.

DARB U o T,,,,,^HTJHJ,i A T SAK, MY BE
28. Mokyklos direktorius:
28' l' issiaiskina mokiniq vaZiavimo poreikius, nustato mokiniq instruktavimo tvark4, tvirtinamarsrutus' tvarkarasdius, sustojimo ui",ur, ,i,"ty[iirir'Jr,ourru 

".r;;';;liriq ,4.asus, prireikusjuos koreguoja;
28'2' tvirtina mokyklinio autobuso. vairuotojo pareigin! aplasQ,.nustato jo instruktavimo tvarkq;28'3' prireikus skiria mokinius rydint! ur.n.;i,;;;;o jo funkcijas, teisls ir pareigas;28'4' skiria uL organizuotq mokini.t u"ziri;;;gQ asmeni, nustato jo funkcijas, teises ir y'pareigas;

28.5. uZtikrina mokiniq iriq tevq lgloleju. ar rDpintoj-q) informavim4 apie mokyklinio autobusomarsrutus' tvarkarasdius, sustolim"o'vietas, mokin;,} .rd;i-;;Ziuojant, sustojus, neatvykus mokykriniamautobusui' ir informacijot ui.5irir4 mokyklo. iiro.,nuri.o priemonese (interneto svetainese(zelsvosmokykla'lt), naudojamo elektroninio ii.nyno Grauno ai.rynag atitintamose skiltyse, skelbimqlentose ir kt.);
28'6' uhtiktina anksti i mokykl4 atveLamt4ir laukiandiq pamokq pradzios mokiniq ir mokiniq,Iaukiandiq mokvklinio autobuso po pu#oq i. \i,.{."d;i;, uZimtum4, utrut-uz;q saugum*;

uu,oourlu*ilofiTf:iiff H,li:'] 'Lzi'no 
kokvbs,'neaEtsJimas reaguoja i mokiniq vezilio,iokykriniu

29' uz organizuot4 mokiniq veil.imq atsakingas asm.uo lyfdo mokyklos vadovo nustatytas !/funkcijas' palaiko nuolatini rys! tarp vairuotojo, ."?lrr.t, tevq (globejq ar rupintojq) ir mokyklos,sprendZia kasdienius krausimus ir aislinasi nenimatytar riiuu.ilur.
30' vairuotojas veZa mokinius vadovaudamasis Keliq eismo taisyklemis ir siuo Aprasu. Jisprivalo nedelsdama:. 

ilfo.*uoti mokyklos direktoriq iitur-uz *ganizuotiroLiniq veLimqatsaking4asmeni apie visas iSkilusias mokiniq veZimo probl.rnu, lru.srutq organizavimo, autobuso techninioaptarnavimo ir remonto, technines apzi[ros, g.ufiko, mokiniq elgesio, jq punktualumo ir t.t.).31. Vairuotojas ir mokinius lydintis aimuo turi:
31.1 . kulturingai ir mandagiai elgtis;
31'2' prizinreti, kad mokiniai saugiai lliptq i transporto priemong ir isliptq is jos, naudotqsi

irengtomis prisegimo sistemom is;
31'3' stebeti, kad mokiniai ne5iukSlintq, netriuk5mautq, uZkirsti keliq drausm6s paZeidimams irpatydioms;

31'4' i5lipa'li."Tt mokiniams priminti, kad i kit4 kelio (gatves) pusg jie eitq tik nuvaziavusautobusui ir tik pesdiqiq perejoje, o jii jos nera, stadiu kurnpr, lsitiking, kad"arti nera vaZiuojandiqtransporto priemoniq;
3l'5' uztikrinti, kad mokyklinio autobuso salone veZant mokinius neb[tq veZama jokiq

kroviniq, aStriq ar sunkiq daiktq, kurie sukeltq pavojq staigiai stabdant ar eismo lvykio metu, bei kadnebtitq veLami pasaliniai asmenys arba daugiau *otinlq,"negu mokykliniame autobuse yra sedimqvietq.
32' Mokyklinio autobuso vairuotojas, vykdydamas pareigas, uZ ivykio keliuose padarinius

atsako Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka. Zala,-padaryta mokinio ar kito keleivio
sveikatai, gyvybei veZimo metu, atlyginama Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
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33' Mokyklinio autobuso vairuotojui ir mokinius lydindiam asmeniui, uZ organizuot4 mokiniqveZim4 atsakingam asm.eniui ir-mokyklos vadovui drausmires 
11oba.u{gs deljq pareigq nevykdymo arnetinkamo vykdymo skiriamos Lietuvos Respublikor Ju.uo iloaekso ir kitq teiies aktq nustatyt atvarka.

MoKyKLrNr o A u r oB {y$KJff HorrMo A pM oKE JrMA s
34' Mafiiampoles savivaldybes administracijos direktorius, atsiZvelgdamas i savivaldybesadministracijos direktorius lsakymu patvirtintr, ,nu.i*rr,'tul.tinunt biudZet* skiria lesas mokyklaimokiniq vezimui, transporto eksploatacijui, utrizulril;il'transporto priemones pagaminimo metus,keliq buklg.
35' Rimtesniems transporto gedimams Salinti mokyklos direktorius kreipiasi i mokyklossteigej4 del papildomq le5q skyiimo.
36' Mokyklinio autobuso naudojimui mokykla skiria lesas is savo aplinkos finansavimoasignavimq nevir5ijant skirtq le5q.

PIN kodu iSduodama autobuso vairuotojui pasirasytinai korteres
37. Kuro isigijimo kortele su

i Sdavimo Ziniara5tyj e.
38' Praradus kuro isigijimo kortelg turi nebeleist pranesti mokyklos direktoriui kuris privalotuoj pat prane5ti kuro kortelg i5davusiai organizacijai del korteles blokavimo.
39' vairuotojas praradgs kuro lsigijimo korielg, ddt;; susijusias islaidas atlygina savo lesomis.40' uL kuro isigij.imo korteles apikait4, kontroig blokavimi atsako r;k ki", direktorius.
{]' U-fvedrs atsako uZ mdnesio'nuvaZiuotq kilometnl, keliones lapq apskaitas.42' Ukvedys, nustatgs vir5ytq autobuso menesio vaLiavimo limit4, pateikia motyvuot4paaiSkinim4 raStu mokyklos direktoriui.'

VI SKYRIUS
MOKYKLINIO AUTOBUSO SAUGOJIMAS

43. Mokyklinis autobusas saugomas vairuotojo namq kieme.
44' Mokykliniame autobuse draudZiama palikti technin! pas?, keliones lupq, draudimoliudijim4' Paliekant mokyklin! autobus4, privalbma uzdaryti'langus, uZrakinti duris, [jungtisignalizacijq.
45' Darbo dienomis ir nedarbo dienomis, taip pat atostogq, ligos ar komandiruotes laikotarpiu

autobusas laikomas transporto priemones nuolatineje saugojimo vietoje. Kit4 jo saugojimo viet4 galinusakyti mokyklos direktorius. Autobusas darbo meiu laiklmas mokykios kiem!.

VII SKYRIUS
KELIONES LAPU PILDYMAS

46' Mokyklinio autobuso marSrutus ekskursijq, kitq iSvykq atveju, rengia mokinius lydintis
mokytojas, tvirtina mokyklos direktorius.

47 ' Vyresnysis buhalteris mokyklos vairuotojui i5duoda keliones lapus, kuriuos tvirtina
mokyklos direktorius.

48. vairuotojas, uZpildgs keliones lapus, juos atiduoda mokyklos iikvedZiui kiekvien4 -penktadieni.
49. Mokyklos [kvedys, gavgs keliones lapus, juos patikrings, perduoda vyresniajai buhalterei. y
50. Mokyklinio autobuso ridos ir kuro sunaudojimo apskaitq tvarko vyresnysis buhalteris,

vadovaudamasis iraSais keliones lapuose.
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51. Vairuotojas, kuriam priskirtas mokyklinis autobusas, uZ gautus keliones lapus pasiraSo
Lumale.

52. Keliones lapai vairuotojui i5duodami buhalterijoje. Vyresnysis buhalteris patikrina keliones
lapo uZpildymo teisingum4 bei degalq sunaudojim4 (pagal norrnq ir fakti5kai).

53. Degalq normq ir automobiliq ridos limitq virSijimo i5laidas, nustadius pereikvojimo
prieZastis, atsiradusias del vairuotojo kaltes, apmoka mokyklinio autobuso vairuotojas

54. Keliones lapai pildomi kiekvien4 diena, nurodant tikslq mar5rut4.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. UL mokyklinio autobuso techning bUklg ir Sios bUkles kontrolg atsakingas mokyklos
[kvedys.

56. Ui, mokyklinio autobuso kasdiening prieZi[r4 ir periodinius techninius aptarnavimus
atsakingas autobuso vairuotoj as.

57. Transporto priemonds techninis aptarnavimas atliekamas pagal gamyklos - gamintojos
nurodyt4 periodiSkum4.

58. Transporto priemones remonto klausimus sprendZia mokyklos fikvedys, suderings su
mokyklos direktoriumi ir vyresniqja buhaltere le5q klausim4.

59. Prie5 laik4 susidevejg padangos arba sugedg akumuliatoriai irlar kitos susidevejusios
atsargines dalys, bei atsargines dalys idetos remonto imonese nura5omos pateikus defektinius aktus ir
pateikus mokyklos [ikvedZiui i5vad4 del nuraSymo prieZasdiq.

60. Mokyklos direktorius kasmet analizuoja ir vertina mokiniq veZimo mokykliniais autobusais
poreikio tenkinimq, kokybg, mokiniq saugumo uZtikrinim4, priima sprendimus del mokiniq veZimo
gerinimo.

61. Mokyklos direktoriaus nustatytatvarka laisvu nuo mokiniq veZimo imokykl4 ir i5 jos metu
mokykliniu autobusu mokiniai gali bfti veLami i: neformaliojo vaikq Svietimo istaigas; Svietimo
pagalbos ir kitas istaigas su jq ugdymu ar socialinemis problemomis susijusiems klausimams sprgsti;
paZintines ir kulturines i5vykas; savivaldybes, regioninius ir Salies savirai5kos renginius (dalykq
olimpiadas, konkursus, varZybas, sporto, sveikatos ugdymo, menines rai5kos, turizmo, gamtos,
technines k[rybos bei kitus renginius). Taip pat mokyklinis autobusas gali buti naudojamas ugdymo
organizavimo procesui aprDpinti ir mokytojus i kvalifikacijos tobulinimo renginius veZti. I5imties
tvarka mokyklinis autobusas gali vaZiuoti ir kitais mokyklos direktoriaus isakymu nurodytais
mar5rutais. Mokyklos direktoriaus isakymu mokyklinis autobusas gali bUti nuomojamas
kompensuoj ant kuro ir eksploatacij os i5laidas.


