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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO 2021–2025 METAIS UŽTIKRINIMO PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
pavėžėjimo 2021–2025 metais užtikrinimo plano tikslas – užtikrinti, kad Savivaldybės
reorganizuojamų mokyklų mokiniai laiku ir saugiai atvyktų į artimiausias mokyklas,
įgyvendinančias atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
2. Mokinių pavėžėjimo 2021–2025 metais užtikrinimo planas parengtas atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų,
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 35.2 papunktyje
įtvirtinta nuostata, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano vienas iš priedų turi būti
Mokinių vežiojimo užtikrinimo planas.
3. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodyta: „Mokiniai į
atitinkamą ugdymo programą vykdančią mokyklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto
lengvatų įstatymu (toliau – Transporto lengvatų įstatymas) vežami visuomeniniu transportu
mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, mokykliniu autobusu arba kitu transportu. Į mokyklą ir
atgal privalo būti vežami kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys
mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas.“
II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
4. Pagal esamą mokinių pavėžėjimo situacijos analizę vykdoma mokyklų tinklo pertvarka
didesnių papildomų problemų dėl mokinių pavėžėjimo nesukeltų, nes visose didžiosiose
savivaldybės seniūnijose sudarytos sąlygos mokytis arčiau gyvenamosios vietos esančioje
mokykloje pagal pradinio ugdymo programą, kaip numatyta Mokyklų, vykdančių formaliojo
švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011
m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, 7 punkte.
5. Vadovaujantis klasių komplektavimo nuostata, besimokantieji pagal pradinio ir
pagrindinio ugdymo programas priimami į mokyklas pagal savivaldybės tarybos priskirtą teritoriją.
Tai užtikrina mokinių mokymąsi arčiau gyvenamosios vietos esančioje mokykloje. Besimokančių
mokinių pagal vidurinio ugdymo programą srautai nereguliuojami.
6. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, kurie dėl negalios negeba savarankiškai atvykti
į mokyklas, atvežami. Šiems vaikams užtikrinamas nenutrūkstamas ir nuolatinis atvežimas į
mokyklą ir pasibaigus pamokoms parvežimas į namus. Pavėžėjimą organizuoja pačios mokyklos
mokykliniais autobusais.
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7. Principinės mokinių pavėžėjimo nuostatos:
7.1. Į mokyklą ir iš mokyklos pavežami visi toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenantys
mokiniai.
7.2. Derinant autobusų vykimo laiką, sudaroma galimybė mokiniams lankyti neformaliojo
vaikų švietimo užsiėmimus.
7.3. Vežant mokinius mokykliniais autobusais keliais reisais siekiama 1–5 klasių mokinius į
mokyklą atvežti vėliau ir į namus parvežti anksčiau.
7.4. Siekiant racionaliau panaudoti transportą ir lėšas derinami visuomeninio transporto ir
mokyklinių autobusų vykimo grafikai ir maršrutai.
III SKYRIUS
MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO PLANAS
8. Siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą mokinių pavėžėjimo organizavimą, numatytos šios
konkrečios priemonės, vykdymo terminai ir atsakingi vykdytojai:
Eil.
Nr.
8.1.

Veikla

Mokyklų interneto svetainėse teikiama
informacija apie galimybes saugiai pasiekti
mokyklą (mokinių vežimo maršrutai, autobusų
išvykimo tvarkaraščiai)
8.2. Kiekvienais mokslo metais sudaromi
visuomeniniu transportu Vežiojamų mokinių
sąrašai, derinami su Švietimo, kultūros ir sporto
skyriumi bei Joniškio autobusų parku
8.3. Kiekvienais mokslo metais sudaromi mokyklinių
autobusų maršrutų, tvarkaraščių ir mokinių
sąrašai, suderinami su savivaldybės administracija
ir tvirtinami mokyklos vadovo
8.4. Autobusų maršrutai, tvarkaraščiai ir vežamų
mokinių sąrašai koreguojami pagal poreikį
8.5. Švietimo, kultūros ir sporto skyriui teikiama
informacija apie mokinių pavėžėjimo problemas
ir jos operatyviai sprendžiamos
8.6. Pamokų pradžia ir pabaiga koreguojama
atsižvelgiant į mokinių atvežimo ir parvežimo
galimybes
8.7. Vykdomas nuolatinis mokyklinių (geltonųjų)
autobusų poreikio monitoringas

Vykdymo
terminas
Kasmet

Vykdytojas
Mokyklų
vadovai

Kasmet iki rugsėjo
10 d.

Mokyklų
vadovai

Kasmet iki rugsėjo
20 d.

Mokyklų
vadovai

Nuolat

Mokyklų
vadovai
Mokyklų
vadovai

Nuolat

Kasmet pagal
aplinkybes

Mokyklų
vadovai

Nuolat

Švietimo,
kultūros ir
sporto skyrius
Švietimo,
kultūros ir
sporto skyrius
Mokyklų
vadovai

8.8.

Rengiamos ir teikiamos paraiškos geltoniesiems
(mokykliniams) autobusams gauti

Kasmet iki
nustatyto termino

8.9.

Prižiūrima mokyklinių (geltonųjų) autobusų
techninė būklė

Nuolat

____________________

