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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ BUDĖJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Progimnazijos (toliau – Mokyklos) mokytojų ir mokinių budėjimo tvarkos aprašas nustato 

budėjimo mokykloje organizavimo tvarką, mokytojų ir mokinių teises ir pareigas, vykdymą bei 

priežiūrą. 

2. Budėjimo tikslas – užtikrinti progimnazijos mokinių ir mokytojų psichologinį, fizinį 

saugumą. 

3. Budėjimo uždaviniai: 

3.1. stebėti ir kontroliuoti, kaip progimnazijos mokiniai laikosi mokinio elgesio taisyklių; 

3.2. padėti mokiniams išvengti nelaimingų atsitikimų, traumų, patyčių ir smurto; 

3.3. tausoti mokyklos patalpas ir jose esantį inventorių; palaikyti švarą ir tvarką. 

 

II. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Mokytojų ir klasių budėjimą organizuoja, budėjimo grafiką pusmečiams rengia direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, tvirtina mokyklos direktorius. 

5. Mokykloje budi mokytojai ir 7–8 klasių mokiniai. 

6. Mokytojai ir mokiniai budi pertraukų metu, mokytojai – renginių metu. 

7. Mokytojai budi I–II–III aukšte, valgykloje (ilgųjų pertraukų metu): 

7.1. mokytojas dažniausiai budi tame aukšte, kuriame yra nuolatinė jo darbo vieta, 

prireikus/pareiškus norą, budėjimo vieta keičiama; 

7.2. jei budintis mokytojas išvyksta į seminarą ar kitą renginį, jis informuoja mokyklos 

administraciją, kitą budėtoją skiria direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

8. Mokinius budėtojus paskiria klasės vadovas: 

8.1. II aukšto koridoriuje budi 2 mokiniai, 4 – valgykloje (ilgųjų pertraukų metu). 

9. Poilsio vakarai ar šokiai organizuojami 4–8 klasių mokiniams nuo 17.00 iki 21.00 val. 

(priklausomai nuo vasaros ir žiemos laiko): 

9.1. tvarkai palaikyti budi 1 administracijos atstovas, 2 mokytojai; 

9.2. svetimi asmenys į poilsio vakarus neįleidžiami, išskyrus buvusius mokyklos mokinius, 

kurie dar mokosi bendrojo lavinimo mokykloje; 

9.3. budėti mokytojams padeda mokinių savivalda, prireikus – tėvai. 

 

III. BUDINČIŲ MOKYTOJŲ PAREIGOS 

 

10. Budinčio mokytojo funkcija – stebėti, prižiūrėti mokinių elgesį, drausmę pertraukų bei 

renginių metu.  

11. Budintis mokytojas: 

11.1. privalo turėti kortelę su užrašu „Budintis mokytojas“; 

11.2. budi tvarkaraštyje numatytoje vietoje, reikalauja, kad mokiniai laikytųsi elgesio 

taisyklių;  

11.3. pedagogų pasitarimų metu (kiekvieno antradienio pirmąją ilgąją pertrauką) tvarką 

koridoriuose ir valgykloje prižiūri aptarnaujančio personalo darbuotojai. 

12. Budintis valgykloje mokytojas reguliuoja mokinių eilę, prižiūri, kad valgydami mokiniai 

kultūringai elgtųsi, netriukšmautų, pavalgę nusineštų indus. 



13. Budintis mokytojas kasdien fiksuoja netinkamą mokinių, budėtojų elgesį, tvarkos 

pažeidimus įrašo į „Budėjimo fiksavimo aplankas“, tvirtina parašu (žr. 1 priedą). 

14. Mokinių šokių metu neleidžia būti klasėse ar kabinetuose, išskyrus klasės auklėtojo 

organizuojamas popietes. 

15. Po renginių ar šokių mokytojas patikrina patalpas, įsitikina, kad jos tvarkingos.  

16. Budinčios klasės vadovas koordinuoja klasės mokinių budėjimą. 

17. Pastebėjęs netinkamą elgesį, konfliktinę situaciją, patyčių ar smurto atvejus, turto niokojimą ar 

kitus vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, taiko mokyklos drausminimo tvarkoje numatytas priemones. 

18. Įvykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant informuoja mokyklos administraciją ar socialinį 

pedagogą. 

 

IV. BUDINČIŲ MOKINIŲ PAREIGOS 

 

19. Budintys mokiniai privalo būti prisisegę budėtojo ženklą – kortelę ,, Budėtojas“.  

20. Laikosi vidaus tvarkos ir mokinio elgesio taisyklių pertraukų metu. 

21. Budintys mokiniai atsako už tvarką, švarą ir drausmę budėjimo vietoje, o nepastebėję 

pažeidėjų, viską sutvarko patys.  

22. Pietų pertraukų metu valgykloje budintys mokiniai iš pamokos išleidžiami, tik nuskambėjus 

skambučiui.  

23. Budintis mokinys kasdien fiksuoja netinkamą mokinių elgesį, tvarkos pažeidimus pertraukų 

metu specialiame „Budėjimo fiksavimo aplankas“.  

24. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant informuoja budintį mokytoją, mokyklos 

administraciją ar socialinį pedagogą. 
25. Budėjimas mokykloje mokiniams gali būti įskaitomas kaip socialinės veiklos atlikimas, jei 

mokinys atsakingai vykdo savo pareigas.  

 

V. BUDĖTOJŲ TEISĖS 

 

26. Esant svarbiai priežasčiai, suderinus su administracija, pasikeisti budėjimo datą.  

27. Drausminti mokinius, pastebėjus elgesio pažeidimus, imtis poveikio priemonių, reikalui esant 

informuoti socialinį pedagogą, mokyklos administraciją.  

28. Mokytojas budėtojas, pastebėję mokinio elgesio taisyklių pažeidimus renginių, šokių metu 

(vartojant alkoholį, rūkant ir kt.), turi teisę pašalinti pažeidėjus arba, išskirtiniais atvejais, nutraukti 

renginį ar šokių vakarą. 

 

VI. MOKINIŲ BUDĖJIMO KOKYBĖS ĮVERTINIMAS 

 
29. Pasibaigus budėjimo savaitei penktadienį budėjimo rezultatai aptariami su klasės auklėtoju ir 

socialiniu pedagogu, prireikus, su administracijos atstovu. 

30. Kiekviename poste budėjusius mokinius budintis mokytojas įvertina 3 balų sistema ir, 

patvirtinęs parašu, įvertinimą įrašo į „Budėjimo fiksavimo aplanką“ . 

31. Geriausiai budėjusi klasė mokslo metų pabaigoje skatinama, vadovaujantis Vilkaviškio 

„Ąžuolo“ progimnazijos mokinių skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu progimnazijos direktoriaus 2014 

m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-55.  

32. Mokytojai skatinami, vadovaujantis progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 20 d. įsakymu V-93.  

33. Budintiems mokytojams ir progimnazijos administracijai nustačius, kad mokiniai budėjo 

nepatenkinamai, skiriamas dar vienos savaitės budėjimas. 

 

__________________________ 

 


