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KRAŽIŲ GIMNAZIJA 

BUDĖJIMO MOKYKLOJE APRAŠAS 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Budėjimo mokykloje aprašas reglamentuoja Kelmės rajono Kražių gimnazijos (toliau tekste – 

mokykla) budėjimo organizavimą, vykdymą ir priežiūrą. 

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. 

3. Budėjimo uždaviniai: 

3.1. stebėti ir kontroliuoti, kaip mokyklos mokiniai laikosi elgesio taisyklių; 

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

3.3. tausoti mokyklos patalpas ir jose esantį inventorių,  palaikyti švarą ir tvarką. 

 

II. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

4. Budėjimas mokykloje organizuojamas pagal mokyklos administracijos sudarytą grafiką. 

5. Budėjimui skiriami: 

5.1. administracijos atstovas;  

5.2. budintys mokytojai. 

6. Mokytojų budėjimo grafiką tvirtina mokyklos direktorius. 

7. Budintieji mokytojai privalo nešioti skiriamuosius ženklus. 

8. Budėjimo postai išdėstomi taip: 

8.1. 1, 2 ir 3  aukštų koridoriuose (po 1 mokytoją); 

8.2. valgykloje(po 1 mokytoją); 

8.3. mokyklos kieme(po 1 mokytoją). 

9. Budėjimas mokykloje prasideda 7.30 val., baigiasi – 13.55 val. 

 

III. BUDĖJIMO VYKDYMAS 

10. Budintysis mokytojas: 

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

10.2. budi grafike nurodytoje vietoje; 
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10.3. stebi, kaip mokiniai laikosi mokinio taisyklių, mokyklos tvarkos taisyklių; 

10.4. informuoja administracijos atstovą apie pastebėjimus budėjimo metu; 

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

11. Budėjimo priežiūrą vykdo mokyklos administracijos atstovas.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

12. Neatvykus į darbą budinčiam mokytojui, kitą budintį mokytoją paskiria mokyklos 

administracijos atstovas. 

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

su kitu mokytoju, kuris jį pavaduos. 

14. Užklasinių renginių  metu budėjimas organizuojamas pagal atskirą grafiką. 

15. Klasės auklėtojas paskiria budinčiuosius mokinius klasėse. Budintieji valo lentą, užtikrina 

bendrąją tvarką klasėje, padeda mokytojui paruošti pamokai priemones. 

16. Už tvarką kabinetuose pamokų ir pertraukų metu atsako kabinetuose dirbantys mokytojai. 

17. Įvykus nelaimingam atsitikimui budintis mokytojas nedelsiant informuoja direktorių ar jį 

pavaduojantį administracijos atstovą raštu, pateikiant informaciją apie savo veiksmus atsitikimo 

metu.  

 

__________________________ 
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