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UZVEDĪBAS NOTEIKUMI SKOLĒNU AUTOBUSĀ 

 

1. Skolēnu drošības nodrošināšana 

1.1. Skolas autobuss kursē saskaņā ar apstiprināto autobusa maršrutu un grafiku.   

1.2. Nodarbībām beidzoties, skolēni gaida autobusu skolas pagalmā. Par skolēnu 

drošību un kārtību rūpējas pagarinātās dienas grupas pedagogs.  

1.3. Pagarinātās dienas grupas skolotājs pavada skolēnus maršrutā Līvbērze –Bērze. 

1.4. Sagaidot autobusu pieturā un izkāpjot no tā, jāievēro satiksmes drošības 

noteikumi: 

1.4.1. pieturā skolēniem jāatrodas gājējiem paredzētajās vietās;  

1.4.2. netuvoties autobusam pirms tas nav pilnībā apstājies; 

1.4.3. izkāpjot no autobusa, neiet pāri ceļam, pirms tas nav aizbraucis no 

pieturvietas; 

1.4.4. pirms šķērsot ceļu, jāpārliecinās, vai tuvumā nav braucošs 

transportlīdzeklis. 

2. Uzvedība autobusā 

2.1.  Autobusā jāievēro pedagoga ierādītās vietas. 

2.2. Brauciena laikā jāievēro kārtības un drošības noteikumi: 

2.2.1. iekāpjot autobusā jāsasveicinās; 

2.2.2. brauciena laikā visi sēž ierādītajās vietās; 

2.2.3. aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, uzvesties vardarbīgi 

(fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot skolēnus, 

skolotājus), huligāniski uzvesties; 

2.2.4. aizliegts novērst autobusa šofera uzmanību ar klaigāšanu, trokšņošanu; 
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2.2.5. aizliegts lietot pārtikas produktus, bojāt un piegružot autobusa salonu; 

2.2.6. aizliegts ienest un lietot asus, bīstamus un ugunsnedrošus priekšmetus. 

2.3.  Autobusa šofera rīkojumi un aizrādījumi ir saistoši visiem pasažieriem.  

2.4. Autobusa vadītājs ir tiesīgs, izvērtējot situāciju autobusā, nepieciešamības 

gadījumā apturēt autobusu, ziņot skolas vadībai par notikušo. Autobuss turpina 

maršrutu pēc apstākļu noskaidrošanas. 

3. Atbildība par uzvedības noteikumu pārkāpšanu 

3.1. Uzvedības noteikumu pārkāpšanas gadījumā skolēniem un viņu vecākiem tiek 

izteikts brīdinājums. 

3.2. Ja uzvedības noteikumi tiek pārkāpti atkārtoti, skolas administrācija uz laiku 

(vienojoties par to ar vecākiem) noteikumu pārkāpējam liedz izmantot skolēna 

autobusa pakalpojumus. Šādā gadījumā skolēna ierašanos skolā nodrošina 

vecāki ar personīgo vai sabiedrisko transportu. 

3.3. Uzvedības noteikumi ir saistoši visiem skolēnu autobusa lietotājiem. 

3.4. Uzvedības noteikumu pārkāpumus reģistrē e- klasē.  

3.5. Klases audzinātājs divas reizes mācību gadā  iepazīstina skolēnus ar uzvedības  

noteikumiem skolēnu autobusā. Skolēns to apliecina ar ierakstu "iepazinos" un 

parakstu, norādot datumu. 

 

 

 

 

 

 


