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KELMĖS ,,KŪLVERSTUKO” LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKŲ SAUGAUS ELGESIO 
MOKYKLINIAME AUTOBUSE TAISYKLĖS IR INSTRUKTAVIMO TVARKA 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.  Kelmės ,,Kūlverstuko” lopšelio-darželio vaikų saugaus elgesio mokykliniame autobuse 

taisyklės (toliau – Taisyklės) ir instruktavimo tvarka nustato vaikų elgesį laukiant autobuso, autobuse 
ir išlipus iš autobuso bei jų instruktavimo tvarką.  
 

II. VAIKŲ SUPAŽINDINIMAS SU TAISYKLĖMIS 
 

2. Vaikus su Taisyklėmis ir pavėžėjimo organizavimo tvarka supažindina IUG ir PUG 
mokytojai arba socialinis pedagogas/vairuotojas iki rugsėjo 5 dienos.  

2.1. pakartotinai vaikai su Taisyklėmis supažindinami prieš įvairias išvykas, ekskursijas ir/ar 
kilus poreikiui;  

2.2. Taisykles kartą per mėnesį primena autobuso vairuotojas; 
2.3. atskirų ekskursijų, išvykų atveju vaikus instruktuoja atsakingas mokytojas. 

 
III. VAIKŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 
3. Vaikai turi:  
3.1. laukti autobuso lopšelio-darželio kieme arba tik nustatytose autobuso sustojimo vietose 

- stotelėse;  
3.2. nuolat sėdėti toje pačioje vietoje;  
3.3. klausyti vairuotojo/lydinčių mokytojų nurodymų;  
3.4. įlipti/išlipti tik autobusui sustojus ir vairuotojui leidus;  
3.5. autobuse nusiimti kuprines, segėti saugos diržus;  
3.6. kelionės metu elgtis mandagiai;  
3.7. jei prireikia pereiti gatvę/kelią įsitikinti, kad tikrai nėra atvažiuojančių mašinų ir eiti tik 

tam skirtose vietose;  
3.8. prie drabužių/kuprinės prisisegti atšvaitą;  
3.9. laikytis nustatyto autobuso atvykimo/išvykimo laiko; 
3.10.apie taisyklių pažeidimus autobuse informuoti vairuotoją ir socialinį pedagogą; 
3.12. esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai ir/ar karantinui, laikytis atskirų nurodymų 

- dėvėti kaukes, sėsti į tam tikras vietas ir/ar pan.  
4. Neleistinas elgesys. Vaikams negalima:  
4.1. pamačius atvažiuojantį autobusą, išbėgti į važiuojamąją kelio dalį;  
4.2. įlipant/išlipant stumdytis, spraustis pro duris;  
4.3. stumdyti autobuso duris, kai įlipa ir išlipa kiti vaikai;  
4.4. keiktis, įžeidinėti, spjaudytis, šiukšlinti, triukšmauti ir t. t.;  
4.5. kelionės metu vaikščioti, stumdytis ar atlikti kitus veiksmus, galinčius pakenkti savo ir 

kitų vaikų sveikatai ir saugumui, daryti žalą autobuse esančiai įrangai;  
4.6. einant gatve/keliu stumdytis, šūkauti, bėgti į važiuojamąją kelio dalį. 
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IV. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS 

 
5. Suteikiama pirmoji pagalba.  
6. Kviečiama greitoji medicinos pagalba tel. 112 
7. Informuojami tėvai arba globėjai (rūpintojai). 
8. Pranešama lopšelio-darželio vadovams apie įvykį ir t. t. 
9. Susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičiamas maršrutas arba išvyka 

nutraukiama. 
__________________________ 


