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PATVIRTINTA:   

M.Mažvydo progimnazijos 

direktoriaus įsakymu Nr.V-22, 

2016-02-12 d. 

 

 

 

TAURAGĖS  MARTYNO  MAŽVYDO  PROGIMNAZIJOS  

 BUDĖJIMO  TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Budėjimo mokykloje aprašas reglamentuoja Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos 

budėjimo organizavimą, vykdymą ir priežiūrą pertraukų metu. 

2. Budėjimo mokykloje paskirtis: 

        2.1. fizinės ir moralinės prievartos prieš mokinius prevencija;  

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

teritorijoje. 

 

II. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Budėjimas mokykloje organizuojamas pagal mokyklos administracijos sudarytą grafiką. 

4. Budėjime dalyvauja 7 – 8 klasių mokiniai (nuo pusmečio - 6 klasių mokiniai) eilės tvarka ir 

mokytojai pagal grafiką. 

5. Mokytojų budėjimo grafiką tvirtina mokyklos direktorius. 

6. Budėjimui skiriami: 

        6.1. administracijos atstovas dienos budėjimui; 

        6.2. mokytojai; 

        6.3. budinti klasė. 

7. Budėjimo postai išdėstomi taip: 

        7.1. Pagr. korpuso I aukštas 

        7.2. I aukštas, prie administracijos kabinetų; 

        7.3. Pagr. korpuso II aukštas; 

        7.4. II aukštas, prie fizikos/chemijos kabinetų; 

        7.5. Pagr. korpuso III aukštas 

        7.6. Valgykloje 

        7.7. Prie sporto salės 

        7.8. Priestato pusrūsis 

        7.9. Rūbinės 5 - 8 klasių 

        7.10. Priestato I, II, III aukštai. 

8. Budėjimas mokykloje prasideda 7.45 val., baigiasi – 14.40 val. 

9. Palikti mokinius be priežiūros klasėje (kabinete) draudžiama. 

10. Mokytojas, leidęs pertraukų metu būti mokiniams klasėje (kabinete): 

        10.1. atsako už mokinių saugumą ir tvarką klasėje (kabinete); 

        10.2. mokytojui išėjus iš klasės, kabinetas užrakinamas. 

11. Popamokinių renginių, teminių poilsio vakarų metu budėjimas organizuojamas pagal atskirą 

grafiką. 
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III. BUDĖJIMO VYKDYMAS 

 

12. Administracijos atstovas: 

       12.1. Vykdo budėjimo progimnazijoje priežiūrą. 

       12.2. Neatvykus budinčiajam mokytojui į darbą, skiria kitą mokytoją. 

       12.3. Esant reikalui, savo pastebėjimus įrašo į budėjimo lapą. 

       12.4. Jei budinčioji klasė nepareigingai atlieka savo pareigas, administracijos atstovas gali skirti 

jai budėti dar vieną savaitę. 

       12.5. Kilus nesusipratimams, siekia atstatyti normalią tvarką, atlieka situacijos patikrą. 

 

13. Budinčios klasės auklėtojas: 

         13.1. paskiria vyresnįjį budintį mokinį; 

         13.2. kartu su vyresniuoju budinčiu mokiniu paskirsto budėjimo postuose po du budinčius 

mokinius (nesant galimybei – po vieną mokinį); 

         13.3. tikrina, kaip vyksta budėjimas; 

         13.4. atsižvelgia į budėjimo lentelėje įrašytas pastabas ir nedelsiant sprendžia atsiradusias 

problemas; 

         13.5. įvertina ir aptaria su klase budėjimą. 

 

14. Budintysis mokytojas: 

         14.1. budi grafike nurodytoje vietoje; 

         14.2. kontroliuoja budinčių mokinių veiklą; 

         14.3. reikalauja, kad mokiniai laikytųsi mokinio taisyklių, darbo tvarkos taisyklių; 

         14.4. informuoja administracijos atstovą apie savo budėjimo veiklą; 

         14.5. atsako už tvarką, mokinių drausmę ir saugumą savo budėjimo teritorijoje. 

         14.6. Jeigu budinčiam mokytojui būtina kuriuo nors metu išeiti iš budėjimo vietos, jis privalo 

susitarti su kitu mokytoju, kuris jį pavaduos, arba įspėti budintį administracijos atstovą. 

         14.7. budintieji mokytojai privalo nešioti skiriamuosius ženklus. 

 

15. Vyresnysis budintis mokinys: 

         15.1. dalyvauja budėjimo priėmime ir perdavime; 

         15.2. pateikia administracijos atstovui budėjimo priėmimo – perdavimo metu budėjimo 

postuose grafiką; 

         15.3. tikrina, kaip budėjimo postuose budi mokiniai; 

         15.4. reikalauja budinčiųjų nešioti skiriamuosius ženklus; 

         15.5. pildo budėjimo lentelę, priima budinčių mokinių ir mokytojų pastabas (apie jas 

informuoja klasės auklėtoją); 

         15.6. Vyresnysis budintis mokinys, neatvykus į mokyklą budinčiam mokiniui, paskiria kitą 

budintį mokinį. 

         15.7. Už kasdienę tvarką ir švarą mokykloje atsako tą savaitę budinti klasė. 

         15.8. atsako už tinkamą budėjimą, jei pertraukos metu budintys mokytojai dalyvauja mokytojų 

pasitarime (kilus neaiškumams pakviečia budintį mokytoją arba budintį administracijos atstovą). 

         15.9. Budinčios klasės vyresnysis budintis mokinys perduoda budėjimą, įvertinimų lentelę ir 

ženkliukus direktoriaus pavaduotojai, atsakingai už budėjimą. 

 

16. Budintys mokiniai: 
         16.1. palaiko tvarką, švarą ir drausmę budėjimo postuose, neleidžia mokiniams lakstyti po 

mokyklą, o ypač laiptais; 

         16.2. vykdo vyresniojo budinčio administracijos atstovo, budinčio mokytojo ir vyresniojo 

budinčio mokinio nurodymus; 
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         16.3. informuoja vyresnįjį budintį mokinį ar budintį mokytoją apie pastebėtus tvarkos 

pažeidimus; 

         16.4. įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant praneša budinčiam mokytojui ar mokyklos 

administracijai. 

         16.5. Pastebėjęs tvarkos ar švaros pažeidimus, budintieji pareikalauja pažeidėjų sutvarkyti, o 

jei ne – tvarko patys. 

         16.6. budintieji mokiniai privalo nešioti skiriamuosius ženklus. 

 

17. Budėjimas rūbinėse: 

         17.1. Budėti rūbinėje skiriami po 1-2 mokinius iš klasės. Budėjimą pradėti 7.45 val., baigti po 

pamokų. Budintieji mokiniai į rūbinę ateina iškart pasibaigus pamokai. 

         17.2. Budintysis mokinys  prieš 7.45 val. mokyklos budėtojų poste pasiima savo klasės 

rūbinės raktą ir jį  grąžina tik pasibaigus visoms pamokoms.  

         17.3. Budintysis mokinys privalo: 

1) nuolat būti rūbinėje, kai ji yra atrakinta; 

2) užrakinti, kai iš jos išeina. 

         17.4. Už paliktus be priežiūros daiktus rūbinėje, atsako klasės budintysis. 

         17.5. Sugadinus rūbinės spyną, duris, sienas ir kita, žalą padengia ir suremontuoja pažeidėjas 

(jei jis nustatytas), budintysis (jei nebudėjo) arba visa klasė. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

18. Šis Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos budėjimo aprašas galioja nuo progimnazijos 

direktoriaus patvirtinimo. Juo vadovaujasi visi progimnazijos bendruomenės nariai. Aprašas arba jo 

dalys gali būti keičiami direktoriaus įsakymu. 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________ 


