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VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS BUDĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokytojų budėjimo tvarkos aprašas nustato mokytojų 

ir mokinių  budėjimo organizavimo tvarką, vykdymą ir priežiūrą. 

2. Budėjimo tikslas – užtikrinti Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių ir mokytojų 

psichologinį ir fizinį saugumą. 

3. Budėjimo paskirtis: 

3.1.  Mokinių kultūringo elgesio, drausmės, švaros ir tvarkos palaikymas patalpose ir 

teritorijoje. 

3.2. Patyčių ir alkoholio bei kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencija. 

3.3. Pasididžiavimo savo mokykla jausmo ugdymas ir puoselėjimas. 

 

II. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Budėjimas mokykloje organizuojamas pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą 

grafiką, kuriame nurodoma budėjimo vieta ir laikas, mokytojo pavardė. 

5. Budėjimą vykdo: 

5.1.  direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

5.2.  budintys mokytojai; 

5.3.  budinčios klasės vadovas; 

5.4.  budintys mokiniai / budinti klasė. 

6. Mokytojų budėjimo grafiką: 

6.1. gimnazijos koridoriuose rengia atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

sudarantis pamokų tvarkaraštį; 

6.2. renginiuose – direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui. 

7. Klasių budėjimą paskirsto Mokinių taryba. 

8. Klasės vadovas organizuoja mokinių budėjimą koridoriuose ir valgykloje. 

9. Mokytojai budi šiose budėjimo vietose: I aukšto koridoriuje, II aukšto koridoriuje, 

valgykloje. Renginių metu budima aktų / sporto salėje.  

10. Prie mokyklos pagrindinio įėjimo arba pagrindinių vartų budi socialinis 

pedagogas. 

11. Budintis mokytojas ir mokinys privalo nešioti skiriamąjį ženklą (segėti 

identifikatorių). 

12. Jei budėjimo dieną/budėjimo dienos dalį reikia išvykti, apie tai informuoja jo 

nebuvimo dieną budintį direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

13. Kabinetuose dirbantys mokytojai užtikrina, kad mokiniai neatidarinėtų langų, 

nepersisvertų per juos. Už tvarką kabinetuose pamokų ir pertraukų metu atsako kabinetuose 

dirbantys mokytojai. 

 

III. BUDINČIŲ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ PAREIGOS 

 

14. Budintis mokytojas: 

14.1. po pamokos į budėjimo vietą atvyksta iš karto po skambučio į pertrauką; 

14.2. visoje budėjimo teritorijoje palaiko tvarką ir užtikrina mokinių saugumą; 



14.3.  prižiūri, kad mokiniai laikytųsi mokinio taisyklių, vidaus tvarkos taisyklių: 

drausmingai elgtųsi, nesistumdytų, nešūkautų, nešiukšlintų, nežaistų judrių ir azartinių žaidimų, 

nesityčiotų ar kitaip nepažeistų aplinkinių teisių;  

14.4. stebi, kad mokiniai negadintų patalpų ir inventoriaus (pvz., nesėdėtų ant 

palangių); 

14.5. pastebėjęs konfliktinę situaciją, patyčių ar smurto atvejus, turto niokojimą ar kitus 

vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, imasi priemonių normaliai tvarkai atstatyti, esant būtinybei,  

informuoja administracijos atstovą ir/ar mokyklos direktorių; 

14.6. pastabas fiksuoja Budėjimo žurnale. 

15. Budintis mokinys: 

15.1. savo poste palaiko švarą, tvarką ir drausmę, neleidžia peštynių, lakstymo ar kitų 

netvarkos apraiškų. 

15.2. valgykloje reguliuoja mokinių eilę; prižiūri, kad nusineštų indus, paliktų tvarkingą 

stalą; 

15.3. nepastebėjęs pažeidimų, viską sutvarko pats; 

15.4. apie vidaus tvarkos pažeidimus informuoja budintį mokytoją/administracijos 

atstovą/ mokyklos direktorių; 

15.5. drausmės ir tvarkos pažeidėjus įspėja žodžiu; 

15.6. pildo Budėjimo žurnale, kuris yra pas gimnazijos budėtoją. 

16. Socialinis pedagogas: 

16.1. Ne mažiau kaip du kartus per savaitę budi prie pagrindinio įėjimo / prie 

pagrindinių vartų; 

16.2. stebi, kaip mokiniai laikosi mokinio elgesio taisyklių; 

16.3. vykdo patyčių ir alkoholio bei kitų psichiką veikiančių medžiagų prevenciją; 

16.4. organizuoja prevencinius pokalbius su mokiniais, pažeidusiais mokinio elgesio 

taisykles; 

16.5. informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie mokinius, pažeidusius mokinio 

elgesio taisykles. 

17. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

17.1. vykdo budėjimo mokykloje priežiūrą; 

17.2. neatvykus budinčiajam mokytojui į darbą, skiria kitą mokytoją; 

17.3. analizuoja įrašus budėjimo sąsiuvinyje ir taiko prevencines priemones; 

17.4. direkciniuose posėdžiuose analizuoja budėjimo efektyvumą, budėtojų pareigų 

vykdymą; 

17.5. informuoja direktorių apie saugaus elgesio taisyklių ir reikalavimų pažeidimus; 

17.6. kilus nesusipratimams, siekia atstatyti normalią tvarką, atlieka situacijos 

patikrą. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS PASTABOS 

 

18. Budėjimo dieną mokytojui be svarbios priežasties palikti postą draudžiama. 

19. Už labai gerą budėjimą mokiniams gali būti skiriamos socialinės veiklos valandos 

(valandų skaičius priklauso nuo budėjimo laiko). 

20. Budintis mokytojas, netinkamai vykdantis pareigas, atsako Lietuvos Respublikos 

Darbo Kodekso nustatyta tvarka.    

 

-------------------------------- 


