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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA  

BUDĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Papilės Simono Daukanto gimnazijos budėjimo tvarka (toliau – Tvarka) yra parengta 

vadovaujantis gimnazijos nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis gimnazijos 

direktoriaus ir reglamentuoja budėjimo organizavimą, vykdymą ir priežiūrą.  

2. Budėjimo gimnazijoje tikslai:  

2.1. vykdyti fizinės, moralinės prievartos, patyčių prevenciją;  

2.2. apsaugoti gimnazijos ir jos bendruomenės narių asmeninį turtą ir sveikatą;  

2.3. palaikyti drausmę, švarą ir tvarką.  

 

II SKYRIUS 

BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Budėjimas gimnazijoje organizuojamas pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintus grafikus.  

4. Budėjime dalyvauja:  

4.1. 8, I – IV klasių mokiniai I pusmečio metu ir 8, I – III klasių mokiniai II pusmečio metu;  

4.2. mokytojai.  

5. Mokytojų budėjimo grafikas, kurį tvirtina gimnazijos direktorius, yra mokytojų kambario 

informaciniame stende;  

5.1. budintį mokytoją, jei šis neturi laisvos pamokos, pietų pertraukos metu pavaduoja kitas 

mokytojas (pagal susitarimą). 

6. Budėjimą organizuoja:  

6.1. administracijos atstovas (švietimo padalinio (skyriaus) vadovas – pagrindinio ir 

neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjas);  

6.2. techninis personalas – budintysis;  

6.3. klasių vadovai;  

6.4. budintys mokytojai.  

6.5. budinčios klasės mokiniai.  



7. Budintieji mokytojai ir mokiniai privalo segėti skiriamąjį ženklą - budėtojo kortelę.  

8. Budinti klasė pildo klasės budėjimo sąsiuvinį su specialios formos lentelėmis (1 priedas);  

8.1. klasės vyr. budėtojas kasdien budėjimo pabaigoje surenka postuose budinčių mokytojų 

parašus ir pastabas (patvirtinimus, ar budėtojai yra, kaip sekėsi budėti, informaciją apie incidentus, 

pagyrimus ir kt.). Budintys mokiniai taip pat gali rašyti savo pastabas, patvirtintas jų pačių parašais. 

9. Budėjimo postai išdėstomi taip:  

9.1. valgykla – 1 mokytojas, 2 mokiniai;  

9.2. I aukšto fojė – techninio personalo budintysis, 2 mokiniai;  

9.3. I aukšto koridorius (prie persirengimo kambarių, dailės, technologijų, lietuvių kalbos 

kabinetų) – 1 mokytojas, 2 mokiniai;  

9.4. pradinių klasių koridorius – 2 mokiniai, 1 pradinių klasių mokytojas;  

9.5. II aukšto koridorius – 2 mokiniai, 1 mokytojas;  

9.6. II aukšto fojė ir naujojo priestato II aukšto koridorius – 2 mokiniai, 1 mokytojas;  

9.7. III aukšto koridorius – 2 mokiniai, 1 mokytojas;  

10. Budėjimas gimnazijoje prasideda prieš pamokas 7.45 val., baigiasi 14.45 val.  

11. Budinčiosios klasės mokiniai, turintys skiriamąją kortelę, valgykloje aptarnaujami be 

eilės.  

12. Klasės vadovas paskiria budinčiuosius mokinius klasėse, kurie valo lentą, užtikrina 

bendrąją tvarką klasėse.  

13. Budinčios klasės vadovas:  

13.1. paskiria vyresnįjį budintį mokinį;  

13.2. kartu su vyresniuoju budinčiu mokiniu paskirsto budėjimą postuose pagal 8 punktą.  

13.3. tikrina, kaip vyksta budėjimas;  

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

problemas;  

13.5. įvertina ir aptaria su klase budėjimą.  

14. Budintysis mokytojas:  

14.1. budi budėjimo grafike nurodytoje vietoje;  

14.3. kontroliuoja budinčių mokinių veiklą;  

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

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

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

mokinio, darbo tvarkos taisyklių pažeidimus, imasi priemonių tvarkai palaikyti, prireikus nedelsiant 

informuoja gimnazijos administracijos atstovą;  



14.7. jei budėjimo dieną (budėjimo dienos dalį) reikia išvykti, veiklą derina su kitu mokytoju 

ir apie tai informuoja atsakingą už budėjimą administracijos atstovą.  

15. Vyresnysis budintis mokinys:  

15.1. pildo klasės budėjimo sąsiuvinį ir išdalina/surenka budėtojų korteles;  

15.2. tikrina, kaip budėjimo postuose budi mokiniai;  

15.3. reikalauja budinčiųjų nešioti skiriamuosius ženklus;  

15.4. informuoja klasės vadovą apie pastebėtus pažeidimus ir pareikštas pastabas;  

15.5. pasirūpina, kad nedrausmingus mokinius budintieji pažymėtų klasės budėjimo 

sąsiuvinyje, pastabų skiltyje ir informuoja apie tai budintį mokytoją ar klasės vadovą;  

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

pasitarime (kilus incidentui pakviečia budintį mokytoją);  

16. Budintys mokiniai:  

16.1. prižiūri ir reikalauja laikytis mokinio ir tvarkos taisyklių;  

16.2. budintieji valgykloje išleidžiami iš pamokos dviem minutėmis anksčiau;  

16.3. budintieji valgykloje atsako už tvarkingą eilę, stebi ar visi mokiniai nuneša indus, 

neįleidžia viršutiniais rūbais apsirengusiųjų ar mokinių, kuriems neskirta pertrauka valgymui 

(valgymo pertraukų tvarkaraštis pakabintas ant valgyklos durų).  

16.4. vykdo budinčio mokytojo ir vyresniojo budinčio mokinio nurodymus;  

16.5. informuoja vyresnįjį budintį mokinį ar budintį mokytoją apie pastebėtus tvarkos 

pažeidimus;  

16.6. įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant praneša budinčiam mokytojui ar gimnazijos 

administracijai;  

16.7. drausmės ir tvarkos pažeidėjus įspėja žodžiu, reikalauja laikytis mokinio elgesio 

taisyklių;  

16.8. pradinių klasių mokiniams be mokytojo žinios ar lydinčio mokytojo vaikščioti po 

gimnaziją ne pirmojo aukšto koridoriais draudžiama.  

17. Švietimo padalinio (skyriaus) vedėjas, atsakingas už budėjimo organizavimą:  

17.1. vykdo budėjimo priežiūrą gimnazijoje;  

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

17.3. esant reikalui, savo pastebėjimus įrašo į klasės budėjimo sąsiuvinį;  

17.4. kilus nesusipratimams, siekia palaikyti įprastą tvarką, atlieka situacijos patikrą. 

 

IV SKYRIUS 

BUDĖJIMAS RENGINIŲ METU 

 



18. Renginiai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis gimnazijos mėnesio veiklos planu. Jų 

metu budi pagal grafiką tą dieną budinti klasė ir jos vadovas.  

19. Renginių metu budinčių mokinių skaičių ir budėjimo postus nurodo atsakingas klasės 

vadovas.  

20. Tvarkai palaikyti kai kurių renginių metu organizuojamas budėjimas pagal atskirą 

mokytojų budėjimo grafiką, skelbiamą pranešimais TAMO dienyne ir mokytojų kambario 

informaciniame stende.  

21. Budėjimui šventiniuose renginiuose gali būti pasitelkiami tėvai, kiti partneriai.  

24. Kilus rimtam konfliktui, administracijos atstovas privalo iškviesti policiją.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Už gerą budėjimą mokiniams ir mokytojams gali būti skiriamos žodinės padėkos,  

gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintos padėkos mokslo metų pabaigoje. Puikiai budėjusiai 

klasei mokslo metų pabaigoje gali būti skiriamas autobusas ekskursijai. 

26. Jei budinčioji klasė neatsakingai atlieka savo pareigas, administracijos atstovas gali 

įpareigoti klasę budėti dar vieną savaitę.  

27. Budėtojui, kuris neatlieka savo pareigų, gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.  

 
  
SUDERINTA  

Gimnazijos taryboje  

2017 -08-24  protokolo Nr.3 
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           BUDĖTOJAI _________________________________ 

                                   _________________________________ 

      

 

Data Mokytojas Parašas Pastabos 

    

 

 

 

          BUDĖTOJŲ PASTABOS: 

 


