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ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJOS 

BUDĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Budėjimas mokykloje organizuojamas vadovaujantis progimnazijos vidaus tvarkos  

taisyklėmis, mokinio elgesio taisyklėmis, mokyklos darbuotojų pareiginėmis instrukcijomis ir  

progimnazijos nuostatais. 

2. „Volungės“ progimnazijos (toliau – progimnazija) budėjimo tvarkos aprašas  

(toliau – aprašas) reglamentuoja progimnazijos budėjimo organizavimą, vykdymą ir priežiūrą 

3. Mokytojų ir vadovų budėjimo grafikus sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  

tvirtina mokyklos direktorius. 

II. BUDĖJIMO TIKSLAI 

 

4. fizinės ir emocinės prievartos prieš mokinius, patyčių prevencija; 

5. mokinių kultūringo elgesio, drausmės, švaros ir tvarkos palaikymas progimnazijos  

patalpose ir teritorijoje; 

6. mokinių vertybinių nuostatų ugdymas, progimnazijos kultūros formavimas, 

santykių bendruomenėje gerinimas; 

7. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija. 

8. Progimnazijos patalpų ir turto tausojimas. 

 

III. BUDĖJIMO TVARKA IR BUDINČIŲJŲ PAREIGOS 

 

9. Mokytojai ir aptarnaujantis personalas: 

9.1. mokytojų budėjimą progimnazijoje prižiūri tą dieną budintis vadovas; 

9.2. budėjimas pradedamas 7.50 val. ir baigiamas 13.50 val.; 

9.3. budintis mokytojas jam grafike numatytą dieną budi visą dieną, nepriklausomai  

nuo turimų pamokų skaičiaus; 

9.3. budintys mokytojai segi korteles su užrašu „BUDINTIS MOKYTOJAS“; 

9.4. budintys mokytojai prižiūri tvarką ir drausmę jiems skirtoje progimnazijos  

teritorijoje; 

9.5. budintys mokytojai vaikšto po visą jiems skirtą budėjimo zoną. 

9.6. apie mokinio elgesio taisyklių pažeidimus, traumas ar inventoriaus sugadinimą 

budintis mokytojas informuoja budintį  vadovą, o ypatingais atvejais – progimnazijos 

direktorių;  

9.7. budintys mokytojai dalyvauja nelaimingų atsitikimų ir traumų tyrimo komisijų  

darbe; 

9.8. budintys mokytojai į budėjimo vietą prisistato iš karto po skambučio; 

9.9.budėjimo vietos palikti negalima. Atsiradus būtinybei palikti budėjimo vietą , dėl 

budėjimo susitariama su kitu mokytoju (tuo metu nebudinčiu), su juo suderinus ir 

perdavus kortelę  „BUDINTIS MOKYTOJAS“; 

9.10. budintys mokytojai valgykloje aptarnaujami be eilės; 

9.11. susirgus, ar dėl kitų priežasčių budinčiajam mokytojui neatvykus į darbą,  

budėjimo tvarkaraštį sudarantis vadovas į jo vietą skiria kitą budintį mokytoją; 



9.12. už tvarkingą rūbų pridavimą ir atsiėmimą atsako rūbininkas. Pastebėjus mokinio  

elgesio taisyklių pažeidimus, jis informuoja socialinę pedagogę arba budintį vadovą; 

 9.13. budinti valytoja atsako už patalpų švarą ir tvarką. 

  10. Budėjimo zonos:  

I aukštas: 

I aukšto koridorius nuo 103 kab. iki 110 kab.; 

I aukšto koridorius nuo 111 kab. iki I a foje (įskaitant I aukšto šoninę laiptinę); 

I aukšto foje ir įėjimas į mokyklą; 

I aukšto koridorius prie sporto salės rūbinių; 

I aukšto pradinių klasių korpuso koridorius;  

II aukštas: 

II aukšto koridorius nuo 203 kab. iki 209 kab.; 

II aukšto koridorius nuo 210 kab. iki 215 kab. (įskaitant II aukšto šoninę laiptinę); 

II aukšto pradinių klasių korpuso koridorius (įskaitant foje prie aktų salės). 

III aukštas: 

III aukšto koridorius nuo 302 kab. iki 308 kab.; 

III aukšto koridorius nuo 309 kab. iki 314 kab. (įskaitant III aukšto šoninę laiptinę); 

III aukšto pradinių klasių korpuso koridorius. 

 

Valgykla: 

Valgykloje vienas budintis mokytojas prižiūri tvarką pagrindinėje eilėje prie maisto 

išdavimo ir salės priekinėje dalyje, kitas yra atsakingas už tvarką eilėje prie bandelių prekystalio ir 

salės gale. Budintys valgykloje mokytojai kontroliuoja mokinių srautus pagal jiems skirtą 

maitinimosi laiką.  

Kitos teritorijos: 

Vidiniame kiemelyje budintis mokytojas prižiūri tvarką, mokinių drausmę ir atsako už 

jų saugumą. Pradinių klasių mokinius kiemelyje prižiūri pradinių klasių mokytojas. 

Prie įėjimo budintis aptarnaujančio personalo darbuotojas registruoja visus į mokyklą  

atvykstančius pašalinius asmenis, jiems suteikia reikalingą informaciją ir, esant reikalui, apie 

pašalinius asmenis informuoja budintį vadovą. 

Ia foje budintis mokytojas ir budintis vadovas prižiūri mokinių išėjimą/įėjimą iš/į  

progimnaziją. 

Pradinių klasių korpuse už mokinių drausmę ir tvarką pamokų ir pertraukų metu  

atsako  klasių mokytojai. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Su aprašo reikalavimais supažindinami visi mokytojai ir aptarnaujantis personalas; 

12. Aprašo reikalavimų vykdymą prižiūri progimnazijos direktorius; 

13. Aprašas kasmet atnaujinamas atsižvelgiant į bendruomenės siūlymus bei 

OLWEUS programos mokymosi supervizijų grupių (MSG) rekomendacijas; 

14. Aprašas skelbiamas progimnazijos internetinėje svetainėje. 

   


