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Mokiniai Geltonuoju autobusu į gimnaziją ir iš jos pavežami remiantis 2011 m. kovo 17 d. Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymu (Nr. XI-1281 ) bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

2021-04-26 įsakymu Nr. V-616 ” Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-

620 „Dėl mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (aktuali 

redakcija). 

1. Mokiniai Geltonuoju autobusu pavežami į gimnaziją ir iš jos, jeigu gyvena toliau kaip 3 

kilometrai nuo mokyklos, ir jei trijų kilometrų atstumų nuo Geltonojo autobuso sustojimo vietos  bei 

maršrutinių ar priemiestinių autobusų stotelės. 

2. Kasmet rugsėjo mėnesį sudaromas važiuojančių Geltonuoju autobusu mokinių sąrašas, 

tvirtinamas gimnazijos direktoriaus. Tėvai dėl mokinių pavėžėjimo naujiems mokslo metams Geltonuoju 

autobusu raštu pateikia prašymą gimnazijos direktoriui. 

3. Laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos metu mokykliniu autobusu mokiniai gali būti 

pavežami į: brandos egzaminų centrus; švietimo pagalbos ir kitas įstaigas su jų ugdymu ar socialinėmis 

problemomis susijusiems klausimams spręsti; pažintines ir  kultūrines išvykas; savivaldybės, regioninius 

ir šalies saviraiškos renginius (dalykų olimpiadas, konkursus, varžybas, sporto, sveikatos ugdymo, 

meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kultūros bei kitus renginius). 

4. Pirmumo teisę važiuoti Geltonuoju autobusu turi: 

4.1. mokiniai, turintys sveikatos problemų; 

4.2. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai (esant lydinčiam vyresniam broliui/seseriai); 

4.3. 1-4 klasių mokiniai; 

4.4. socialiai remtini mokiniai; 

5. Jei Geltonas autobusas nenaudojamas šios tvarkos 1, 2, 3 punktuose nustatyta tvarka, jis gali būti 

naudojamas gimnazijos mokinių (ugdytinių) išvykoms organizuoti, apmokant faktines išlaidas. 

Mokytojas, organizuojantis išvyką, suderina Geltonojo autobuso naudojimo laiką ir apmokėjimą su 

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams (ne daugiau 50 km į vieną pusę). 

6. Važiuojant į gimnaziją ir iš jos mokiniams draudžiama: 

6.1. naudoti fizinį, emocinį, psichologinį smurtą prieš kitus važiuojančius vaikus; 



6.2. važiuojant Geltonajam autobusui išeiti iš savo sėdėjimo vietos; 

6.3. žodžiais ar veiksmais trukdyti vairuotojui; 

6.4. gadinti Geltonojo autobuso inventorių; 

6.5. šiukšlinti autobuse. 

7. Kelionės metu įvykus konfliktui tarp vaikų ar tarp vaikų ir vairuotojo, vairuotojas turi: 

7.1. sudrausminti mokinius žodžiu; 

7.2. jei konflikto sustabdyti nepavyksta, sustoti kelkraštyje ir dar kartą perspėti mokinius; 

7.3. jeigu konfliktas tebesitęsia, apie įvykį telefonu pranešti gimnazijos administracija. 

8. Mokinys, pažeidęs važiavimo Geltonuoju mokykliniu autobusu tvarką, baudžiamas: 

8.1. pastaba; 

8.2. įspėjimu; 

8.3. teisės važiuoti į gimnaziją ir iš jos Geltonuoju autobusu atėmimu; 

8.4. dėl teisės važiuoti mokyklos Geltonuoju autobusu atėmimo trukmės sprendžiama direkcijos 

posėdžio metu, kuriame dalyvauja ir mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 

9. Dėl važiavimo Geltonuoju autobusu tvarkos pažeidimo iš važiuojančių sąrašo išbraukus mokinį 

įrašomas kitas turintis teisę važiuoti į gimnaziją ir iš jos mokinys. 

10. Su mokinių važiavimo Geltonuoju mokykliniu autobusu tvarka supažindinami važiuojančių į 

gimnaziją ir iš jos mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 



 


