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BUDĖJIMO TVARKA 

ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOJE 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Budėjimo gimnazijoje tvarkos aprašas nustato budėjimo organizavimo tvarką, valdymą ir 

prieţiūrą. 

2. Budėjimo gimnazijoje tvarkos aprašas sudarytas vadovaujantis Šiaulių „Santarvės“ 

gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-97(1.4). 

3. Mokinių ir mokytojų budėjimo gimnazijoje ir gimnazijos teritorijoje tikslas – ugdyti 

mokinių elgesio kultūrą, išvengti nelaimingų atsitikimų, uţtikrinti tinkamą mokinių poilsį, 

saugumą, tausoti gimnazijos turtą. 

4. Budėjimo uţdaviniai: 

4.1. stebėti ir kontroliuoti, kaip gimnazijos mokiniai laikosi elgesio taisyklių; 

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

4.3. tausoti gimnazijos patalpas ir jose esantį inventorių;  

4.4. palaikyti švarą ir tvarką. 

 

II. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Gimnazijoje budi 7-12/IV gimnazijos klasių mokiniai ir mokytojai pagal iš anksto 

sudarytą ir gimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. 

6. Budėjimo tvarkaraštį sudaro direktoriaus paskirtas administracijos atstovas vieneriems 

mokslo metams iki birţelio 1 d. 

7. Budėjimą pradėti 9.15 val. ir baigti po 5 pamokų. 

8. Budėjimas gimnazijoje priimamas ir perduodamas penktadieniais, po 5 pamokų, 

dalyvaujant administracijos atstovui, atsakingam uţ budėjimą. 

9. Mokinių budėjimą organizuoja, jam vadovauja ir uţ jį atsako klasės auklėtojas.  

10. Budinčios klasės auklėtojas atsakingas, kad visi budintys mokiniai būtų supaţindinti su 

budėjimo tvarka, pareigomis ir sąţiningai atliktų savo pareigas bei turėtų skiriamuosius ţenklus; 

11. Susirgus ar neatvykus kuriam nors budinčios klasės mokiniui į gimnaziją, vyr. budintis 

mokinys praneša klasės auklėtojui, kuris pakeičia mokinius postuose. 

12. Kas pusmetį direkcinės tarybos pasitarimuose aptariamas mokinių budėjimas. 

13. Budėjimo postai: 

13.1. Valgykla; 

13.2. I aukštas; 

13.3. II auštas; 

13.4. III aukštas; 

13.5. IV aukštas. 

 Pastaba: postuose budinčių mokinių skaičių nustato klasės auklėtojas, vadovaudamasis 

budėjimo vietų sąrašu. Rekomenduojama budėjimui aukštuose sudaryti mišrias budinčiųjų grupes. 

14. Budėtojo valgykloje pareigos: 

14.1. neleidţia mokiniams valgyti valgykloje apsirengus striukes, ne savo pertraukos metu; 

14.2. reikalauja pavalgius nunešti indus  prie plovyklos; 

14.3. valgykloje budi nuo skambučio iki skambučio po trijų ir keturių pamokų; 

14.4. uţtikrina valgykloje tvarką, ramybę. 



15. Mokytojų budėjimą organizuoja ir kontroliuoja administracijos atstovas, atsakingas uţ 

budėjimą. 

16. Budėjimo nuostatai esant reikalui gali būti koreguojami atskiru administracijos 

nutarimu. 

17. Gimnazijos budėjimo tvarkos apraše numatytų taisyklių privalo laikytis visi gimnazijos 

mokytojai, mokiniai ir administracijos darbuotojai. 

18. Ūkio dalies personalo budėjimą organizuoja ir kontroliuoja ūkio dalies vedėjas. 

 

III. BENRDOSIOS BUDINČIŲ MOKINIŲ PAREIGOS IR TEISĖS 

 

19. Budėti pagal klasės auklėtojo sudarytą grafiką. 

20. Padėti uţtikrinti švarą ir tvarką budėjimo vietoje (nedelsiant surinkti šiukšles, 

informuoti budinčius valytojus, ką reikia sutvarkyti). 

21. Budintis mokinys privalo segėti informacinę kortelę su uţrašu „BUDĖTOJAS“. 

22. Pradėjęs budėjimą, mokinys turi prisistatyti tame poste budinčiam mokytojui. 

23. Ţodţiu drausminti mokinius, pastebėjus rimtus elgesio paţeidimus (muštynes, 

azartinius lošimus, rūkančius ar vartojančius svaigalus, necenzūriniais ţodţiais kalbančius 

mokinius) nedelsiant apie tai pranešti budinčiam mokytojui, klasės auklėtojui ar administracijos 

atstovui. 

24. Neleisti mokiniams lakstyti koridoriais, laiptinėse, sėdėti ant palangių, čiuoţinėti laiptų 

turėklais. Jiems nepaklusus, informuoti apie tai budintį mokytoją, klasės auklėtoją ar 

administracijos atstovą. 

25. Įvykus nelaimingam atsitikimui, tuoj pat pranešti budinčiam mokytojui, budinčiam 

gimnazijos administracijos atstovui. 

26. Uţ gerą budėjimą gauti pagyrimus ar paskatinimus iš klasės auklėtojo, budinčio 

mokytojo ar budinčiojo administracijos atstovo. 

 

IV. BENDROSIOS BUDINČIŲ MOKYTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS 

 

27. Budėti pagal direktoriaus patvirtintą budėjimo grafiką. 

28. Budintis mokytojas privalo segėti informacinę kortelę su uţrašu „BUDĖTOJAS“. 

29. Drausminti mokinius, pastebėjus rimtus elgesio paţeidimus (muštynes, azartinius, 

lošimus, rūkančius ar vartojančius svaigalus, necenzūriniais ţodţiais kalbančius mokinius) 

nedelsiant imtis poveikio priemonių, reikalui esant informuoti klasės auklėtoją ar budintį 

administracijos atstovą. 

30. Neleisti mokiniams lakstyti koridoriais, sėdėti ant palangių, čiuoţinėti laiptų turėklais. 

Reikalui esant informuoti apie tai klasės auklėtoją ar administracijos atstovą. 

31. Įvykus nelaimingam atsikitimui, tuoj pat pranešti budinčiam gimnazijos administracijos 

atstovui. 

32. Budinčios klasės auklėtojas vadovauja klasės mokinių budėjimui ir uţ jį atsako. 

33. Kiekvienas budintis mokytojas atsako uţ mokinių saugumą ir tvarką savo budėjimo 

vietoje. 

34. Budėjimo vietą be prieţasties palikti draudţiama. 

 

V. BENDROSIOS BUDINČIŲ ADMINISTRACIJOS ATSTOVŲ PAREIGOS IR TEISĖS 

 

35. Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas uţ budėjimą administracijos 

atstovas sudaro budėjimo gimnazijoje tvarkaraštį, kurį tvirtina direktorius. 

36. Pagal tvarkaraštį budintis gimnazijos administracijos atstovas kontroliuoja budėtojų 

veiklą nuo budėjimo pradţios 9.15 val. iki pabaigos. 

37. Gavus informaciją iš budėtojų apie elgesio paţeidimus, nelaimingą atsitikimą nedelsiant 

imasi reikiamų priemonių. 



38. Atsakingas uţ budėjimą administracijos atstovas kiekvieną penktadienį organizuoja 

budėjimo priėmimą` ir perdavimą po 5 pamokų. 

 

VI. BUDĖJIMO REZULTATAI 

 

39. Pasibaigus budėjimo savaitei penktadienį budėjimo rezultatai aptariami su klasės 

auklėtoju ir su administracijos atstovu. 

40. Uţ budėjimą klasės auklėtojas gali pareikšti padėką bei pagyrimą ar paskirti nuobaudą 

(įrašyti į elektroninį dienyną TAMO) ir taikyti kitas poveikio priemones. 

41. Budintiems mokytojams ir gimnazijos vadovams nustačius, kad mokiniai budėjo 

nepatenkinamai, skiriamas dar vienos savaitės budėjimas. 


