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JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PROGIMNAZIJOS SAUGAUS ELGESIO 

TAISYKLĖS LAUKIANT MOKYKLINIO AUTOBUSO, AUTOBUSE IR KELYJE  

 

 

 1. Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos saugaus elgesio taisyklės (toliau – taisyklės) 

mokykliniame autobuse ir kelyje parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 

m. gruodžio 11 nutarimu Nr. 1950 (nauja nutarimo redakcija 2014 m. spalio 3 d. Nr. 1086) bei 

Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos atmintine.  

 2. Mokiniams, laukiantiems pavėžėjimo iš mokyklos namo sudaroma galimybė naudotis 

mokykloje esančiomis mokymosi ir laisvalaikio aplinkomis – sporto sale, biblioteka, lankyti 

pailgintos darbo dienos grupę ir neformaliojo švietimo užsiėmimus. 

 2. Šios taisyklės ir autobuso laukimo vietos bei galimybės aptariamos klasių auklėtojų su 

mokiniais kiekvienų mokslo metų pradžioje ir esant poreikiui. Aptarimas fiksuojamas saugaus 

elgesio instruktažų apskaitos lapuose.  

 3. Laukiant autobuso privaloma: 

3.1. laikytis saugaus atstumo iki važiuojamosios dalies; 

3.2. elgtis mandagiai, nesistumdyti, neišdykauti, nešiukšlinti ir netriukšmauti; 

3.3. klausyti lydinčių mokytojų ir mokyklinio autobuso vairuotojo nurodymų; 

4. Įlipti (išlipti) leidžiama tik autobusui sustojus.  

 5. Įlipant į autobusą ir išlipant draudžiama stumdytis ir išdykauti.  

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

netriukšmauti, nedaryti žalos autobuse esančiai įrangai. Tyčia sugadinus turtą, privaloma atlyginti 

padarytą žalą.  

 7. Norint pereiti kelią (gatvę) būtina: 

 7.1. susirasti perėjimui skirtą vietą – pėsčiųjų perėją ar sankryžą. Kelią pereiti ten kur jis 

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

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

 7.3. praleisti važiuojančias transporto priemones; 

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

 7.5. eiti per kelią statmenai, o ne įstrižai; 

 7.6. einant stebėti kelią ir klausytis; 

 7.7. kelyje niekada neskubėti – elgtis ramiai; 

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

kryptį, t.y. kairiąja kelio puse.  

 8. 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.  

 9. Apie netinkamą mokinių elgesį nedelsiant informuoti klasės auklėtoją arba socialinį 

pedagogą. 

10. Taisykles skelbti mokyklos internato  svetainėje www.sveicarija.jonava.lm.    
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