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LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 

 BUDĖJIMO  TVARKOS   APRAŠAS 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Budėjimo  aprašas reglamentuoja  Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje (toliau tekste – gimnazija) 

      budėjimo organizavimą, vykdymą ir priežiūrą. 

2. Budėjimo gimnazijoje paskirtis: 

        2.1. fizinės ir moralinės prievartos prieš mokinius prevencija;  

        2.2. mokinių kultūringo elgesio, drausmės, švaros ir tvarkos palaikymas patalpose ir teritori-  

               joje.  

 

II. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

3. Budėjimas gimnazijoje organizuojamas pagal  sudarytą grafiką. 

4. Budėjime dalyvauja 5 -8 ir 1g - 3g klasių mokiniai  ir mokytojai pagal grafiką. 

5. Mokytojų budėjimo grafiką tvirtina gimnazijos direktorius. 

6. Budėjimui skiriami: 

        6.1.  mokytojai; 

        6.2. budinti klasė. 

7. Budintieji mokytojai ir mokiniai privalo nešioti skiriamuosius ženklus.  

8. Budėjimas vyksta postuose, kurie  išdėstomi taip: 

        8.1. Pirmas postas - I aukštas ir vestibiulis – 3 mokiniai; 

        8.2. Antras postas - II aukštas - 3 mokiniai; 

        8.3. Trečias postas - III aukštas - 3 mokiniai;          

        8.4. Ketvirtas postas – pradinė mokykla – budintis mokytojas; 

9.  Budėjimas gimnazijoje prasideda 7.50 val., baigiasi – 15.35 val. 

        9.1. koridoriuose  klasės budi savaitėmis;         

        9.3. kiekvieno aukšto budinti klasė penktadienį  į budinčiųjų lapą klasėje surašo budinčiųjų    

               mokinių pavardes.  

 

III BUDĖJIMO VYKDYMAS 

10. Klasės vadovas: 

       10.1. paskiria atsakingą už budėjimą klasės mokinį; 

       10.2. kartu su juo paskirsto budėjimo postuose budinčius mokinius ; 

       10.3. tikrina, kaip vyksta budėjimas; 

       10.4. atsižvelgia į pastabų sąsiuvinyje įrašytas pastabas ir nedelsiant sprendžia atsiradusias prob-   

         lemas. Jei budintieji mokiniai tą dieną gerai atliko pareigas (apie tai įrašo mokytojas  

         budėtojas) klasės vadovas mokiniui gali užrašyti 1 socialinės veiklos valandą; 

 10.5. įvertina ir aptaria su klase budėjimą. 

11. Budintis mokytojas: 

        11.1. budi gimnazijos valgykloje ir visuose trijuose gimnazijos aukštuose; 

        11.2. kontroliuoja budinčių mokinių veiklą; 

  11.3. reikalauja budinčiųjų nešioti skiriamuosius ženklus; 

  11.4  reikalauja, kad mokiniai laikytųsi  vidaus  tvarkos taisyklių; 

  11.5. informuoja pavaduotoą  ugdymui apie savo budėjimo veiklą; 

  11.6. atsako už mokinių saugumą  ir  tvarką savo budėjimo teritorijoje;     

  11.7. kiekvieną dieną,  pasibaigus budėjimui, parašo pastabas ir pasirašo budėjimo  

          sąsiuvinyje, kuris laikomas mokytojų  kambaryje.  

  11.8.pradinių klasių mokytojai budi pirmame ir antrame pradinės mokyklos aukšte vieną 

          dieną savaitėje 



12. Budintys mokiniai: 

       12.1  pradėjus  budėjimą, prisistato budinčiajam mokytojui; 

       12.2. vykdo budinčio mokytojo  nurodymus; 

       12.3. informuoja  budintį mokytoją, klasės vadovą  apie pastebėtus tvarkos pažeidimus; 

       12.4. palaiko tvarką, švarą ir drausmę budėjimo postuose, neleidžia mokiniams lakstyti po gimna-  

               ziją, laiptinėse; 

       12.5. budėjimo vietas palieka švarias ir tvarkingas; 

       12.6. įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant praneša budinčiam mokytojui ar gimnazijos ad- 

                ministracijai. 

13. Budėjimo priežiūrą vykdo gimnazijos pavaduotoja ugdymui. 

IV. BUDĖJIMAS RENGINIŲ METU 

14. Renginiai organizuojami pagal poreikį ir gimnazijos veiklos planą; 

15. Tvarkai renginių metu palaikyti organizuojamas budėjimas pagal atskirą grafiką, patvirtintą gimna –  

       zijos  direktoriaus įsakymu; 

16. Į renginius įleidžiami  tvarkingai apsirengę mokiniai. 

17. Budėjimui šventiniuose renginiuose gali būti pasitelkiami tėvai, globėjai, išorės partneriai. 

18. Kilus rimtam konfliktui ir neišsprendus problemos vietoje, kviesti policiją. 

V.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

19. Neatvykus į gimnaziją budinčiam mokiniui, kitą budintį mokinį paskiria mokinys, kuris klasėje atsa-   

      kingas už budėjimo koordinavimą. 

20. Jeigu budinčiam mokytojui būtina kuriuo nors metu išeiti iš budėjimo vietos, jis privalo susitarti su  

      kitu mokytoju, kuris jį pavaduos ir apie tai informuoti pavaduotoją ugdymui. 

21. Už kasdienę tvarką ir švarą gimnazijoje atsako tą dieną budinti klasė. 

22. Pastebėję tvarkos ar švaros pažeidimus, budintieji pareikalauja pažeidėjų sutvarkyti, o jei ne – tvarko  

      patys. 

23. Jei budinčioji klasė nepareigingai atlieka savo pareigas, pavaduotoja ugdymui gali skirti jai budėti  

      papildomai vieną savaitę. 

                                     ______________________________________ 

 


